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OPTO – FÓRUM DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
DO ALGARVE
Nos dias 27, 28 e 29 de abril realizou-se no Pavilhão Desportivo de Albufeira a VIII edição do OPTO, um Fórum de 
Educação e Formação do Algarve cujo intuito passa por apoiar as decisões familiares no âmbito do percurso escolar, 
académico e profissional dos jovens estudantes. Por essa razão, este evento acolheu também representantes do 
ensino superior, secundário e profissional, bem como outras entidades, incluindo as militares e de socorro. Neste 
sentido, a Associação Algarvia fez questão de participar neste evento, através de um Stand onde se realizaram várias 
demonstrações no âmbito dos cursos de Operador/a de Jardinagem e Empregado/a de Andares, com a criação de 
arranjos florais e de plantas suculentas para oferecer aos visitantes.

Na área reservada às demonstrações de culinária e palestras, os formandos dos Cursos de Empregado/a Mesa e de 
Cozinheiro/a,  apresentaram pelas 10h05 uma demonstração culinária “Aprendendo e Criando Sabores Algarvios – 
Queijinhos do Algarve” e pelas 10h35 a criação de um cocktail “Aprendendo e Criando Sabores Quentes – Algarve 
Soft Coffe”.

Para além disso, tivemos ainda o privilégio de sermos entrevistados pela Rádio Rua da Universidade do Algarve, a 
quem desde já agradecemos o gesto, uma vez que nos deram a oportunidade de, pela voz da Dr.ª Helena Rama, 
psicóloga desta área, darmos a conhecer a nossa oferta formativa e falarmos da nossa participação nesta iniciativa.
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E ASSIM CELEBRÁMOS O DIA DO PAI 
COM OS NOSSOS CAO’S
Um dos momentos altos do mês de março foi sem dúvida 
o Dia do Pai, que acabou por ser também um pretexto para 
colocarmos mãos à obra, e os clientes dos CAOS criaram 
alguns presentes e miminhos muito especiais, desde os 
porta guardanapos, feitos com rolhas de cortiça, aos sacos 
de papel decorados para a ocasião.

Acima de tudo, quisemos criar presentes especiais, feitos 
a partir de materiais reciclados, e desta forma dar-lhes 
uma nova vida, porque todos merecemos uma segunda 
oportunidade.
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Este dia foi assinalado com uma atividade muito especial, e da qual poderão um dia mais tarde vir a colher os frutos: 
foi dia de plantarmos limoeiros! Esta foi uma atividade desenvolvida em conjunto com os clientes dos CAO’s e os 
formandos do Curso de Operador/a de Jardinagem, e serviu para estarmos em contacto com a natureza, partilharmos 
experiências e conhecimentos, e assegurarmos a plantação de duas destas árvores de fruto.
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TODOS OS DIAS SÃO BONS PARA 
VISITAR O TEATRO POLITEAMA
O dia 7 de abril ficou marcado de uma forma muito 
feliz nos corações dos nossos clientes, porque esse 
foi o dia em que tivemos o privilégio de visitar 
o Teatro Politeama e ficar a conhecer um pouco 
melhor este espaço, mas isto só se tornou possível 
com o apoio da ACCA – Associação de Crianças 
Carenciadas do Algarve.

E para primeira visita a este teatro, assistimos ao 
musical  “A Pequena Sereia” de Filipe La Féria.  
Um clássico que nos transporta para o universo 
da imaginação, numa tarde que acabou por ser de 
fantasia e muita música.


