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CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DA 1ª PEDRA
DO LAR RESIDENCIAL E CACI
No passado dia 24 de junho, pelas 11h00, decorreu na Rua Natália Correia – Urbanização Nossa Senhora da Saúde 
– Lejana em Faro, a cerimónia de colocação da primeira pedra do nosso Lar Residencial e Centro de Atividades e 
Capacitação para a Inclusão (CACI), que representa um investimento de cerca de 3,3 milhões de euros.

Estiveram presentes nesta cerimónia Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário, 
Presidente da Comissão Diretiva do PO Cresc Algarve2020, Bruno Lage, Presidente da União de Freguesias Sé e São 
Pedro, Parreira Afonso, Administrador do Grupo Rolear, e Jorge Leitão, Presidente da Associação Algarvia.

Jorge Leitão afirma que “a nova unidade é exemplo da continuada capacidade da Associação Algarvia em dar 
resposta às necessidades da comunidade, representando um contributo essencial para as famílias da região”.
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E FOI ASSIM QUE OS CAO’S CELEBRARAM 
O DIA DA MÃE

Porque as mães são sinónimo de amor, e muito importantes na 
vida de todos nós, os clientes dos CAO’s dedicaram o seu dia a criar 
alguns presentes muito especiais, desde quadros pintados por eles 
a bolsas de tecido para guardar os talheres.

Estas atividades de expressão plástica foram sem dúvida muito 
divertidas e animadas para todos, e o resultado não poderia ter 
saído mais do coração de cada um.
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RECOLHA DE ALFACES NA HORTA SOLIDÁRIA
Os formandos do curso de Operador/a de Jardinagem da Unidade de Formação Profissional da Associação Algarvia 
fizeram parte de uma missão solidária, e o seu contributo acabou por surgir sob a forma de recolha de alfaces plantadas 
na horta solidária, do Banco Alimentar contra a fome.

O trabalho foi árduo, mas quando é feito em benefício de outras pessoas que precisam de ajuda, tudo se faz e tivemos 
muito gosto em conseguir ajudar e contribuir nesta iniciativa.
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NA ASSOCIAÇÃO ALGARVIA 
COMEMORÁMOS O DIA DA ESPIGA
O Dia da Espiga comemorou-se no passado dia 13 de maio, e a verdade é que o ato de apanhar a espiga é 
uma tradição muito antiga em Portugal. Colhemos diferentes plantas, cada uma com o seu significado, de 
modo a formarmos um ramo da espiga para cada um, para que depois pudesse ser pendurado por detrás da 
porta de entrada das suas casas.

Em cada ramo, a espiga representa o sustento da família e a fecundidade, a papoila é sinónimo de amor 
e vida, o malmequer simboliza riqueza e prosperidade, a oliveira representa a paz e luz divina, o alecrim 
significa saúde, força e resiliência, e por fim a videira simboliza o vinho e a alegria.
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CELEBRÁMOS O DESPORTO 
EM FARO COM A DECATHLON

Os clientes da Associação Algarvia estiveram presentes 
numa atividade muita dinâmica e divertida, que 
decorreu no relvado em frente ao Fórum Algarve, 
com o apoio da Decathlon Portugal, através da qual 
conseguiram experimentar diferentes desportos, 
numa manhã de verão muito agradável. Esta iniciativa 
teve como objetivo proporcionar diferentes tipos de 
atividades e práticas desportivas.
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O ARRAIAL «O COMPROMISSO» É SEMPRE SINÓNIMO DE MUITO 
EMPENHO E MUITA ALEGRIA

O mês de junho ficou também marcado pelo arranque dos preparativos para a edição deste ano do arraial “O 
Compromisso”, pelo que os clientes da Associação Algarvia colocaram mãos à obra e começaram a preparar os 
figurinos para as marchas e as decorações da nossa rua.

Para além disso, foi também o momento certo para começarmos a ensaiar a atuação dos nossos clientes para 
as marchas populares, um momento aguardado por todos e de muita diversão durante os ensaios.

No dia 1 de Julho houve petiscos deliciosos e tradicionais, neste que foi um arraial solidário para celebrarmos 
juntos os Santos Populares.


