
EM NOVEMBRO 
COMEMORÁMOS O NOSSO 
54º ANIVERSÁRIO
No passado dia 18 de novembro, a Associação Algarvia 
somou mais um ano de existência e de conquistas à sua 
história, e esta data foi por isso celebrada por todos de 
forma especial, com um jantar de aniversário que se 
realizou nesse mesmo dia, no AP Eva Senses Hotel, em 
Faro.

Com o apoio da RISE Produção Criativa, da Arte Caseira 
e do Município de Faro, conseguimos realizar um jantar 
de aniversário digno de registo, onde muitos foram os 
balanços e conquistas celebrados, e onde fizemos questão 
de partilhar também aqueles que são alguns dos projetos 
e ideias que temos pensadas para o futuro.
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OS NOSSOS CAO’S AJUDARAM A PREPARAR A FEIRA DE NATAL
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, no mês de dezembro de 2022 os nossos clientes dos CAO’s 
disponibilizaram-se uma vez mais para prestar o seu apoio e ajudarem-nos a criar diferente tipos de produtos, 
personalizados com trabalhos e desenhos realizados por eles.

Desde canecas a garrafas reutilizáveis, sem esquecer as pegas de cozinha, os enfeites para a árvore de Natal, os bolos, 
as estrelas de figos e as caixas personalizadas, escolha não faltou a quem nos fez uma visita, e levou consigo presentes 
únicos e com um significado muito especial.



O HALLOWEEN FOI UMA VERDADEIRA 
DIVERSÃO PARA TODOS

MONTAGEM DA ÁRVORE DOS SONHOS

Os nossos clientes do CAO celebraram em grande o dia 
de Halloween, com muitas partidas, jogos e diversão 
no Monte das Farrobas, pelo que aproveitamos para 
agradecer à Maria André Costa pela receção tão feliz e 
calorosa.

Já os clientes do CAO Laboral fizeram em vez disso 
uma festa na sede, também esta muito divertida 
e assustadora, com uma decoração do espaço 
espetacular, com direito a fantasmas, bruxas, aranhas e 
outros elementos alusivos ao tema.

No dia 8 de dezembro de 2022 aproveitámos a oportunidade para 
montarmos a nossa árvore de Natal, cumprindo assim uma das 
tradições que nos acompanham há já vários anos, e a verdade é 
que todos os formandos da Unidade de Formação Profissional que 
nos ajudaram a montá-la adoraram o resultado.

É por isso que a nossa Árvore dos Sonhos simboliza tudo aquilo 
que queremos mudar e ver no mundo, espelhando assim um 
sentimento único de inclusão e pertença, nesta que é a quadra mais 
mágica e especial do ano
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NOVIDADES DO PROJETO “APRENDER NA COZINHA”
No âmbito do Projeto “Aprender na Cozinha” os nossos chefes confecionaram muitas receitas deliciosas ao 
longo destes últimos meses. 

Este projeto, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P. tem como finalidade 
capacitar os nossos jovens para as competências na área da cozinha, sobre a supervisão do chef Pedro.  Outro 
objetivo é promover o conhecimento no que diz respeito ao “saber o que comer”, com o apoio da Dr.ª Denise, 
nutricionista do Município de Faro, que nos aconselhou na escolha dos alimentos e nas quantidades.
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MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA APPC PELA NOSSA UFP
Uma vez mais, os formandos do Curso de Operador/a de Jardinagem da nossa Unidade de Formação Profissional 
vestiram a camisola e prestaram o seu auxílio na manutenção exterior dos jardins da APPC.

Esta atividade, serviu ainda para que cada um deles pudesse melhorar um pouco mais as suas capacidades e 
tivessem também uma experiência real do terreno, porque só desta forma conseguimos evoluir.
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O ALMOÇO E LANCHE 
DE NATAL DOS CAO’S
A nossa família do CAO Laboral celebrou o 
Natal com um lanche muito especial e delicioso, 
confecionado pelo Chef Pedro e pelos nossos 
chefes. Para além disso, tivemos ainda direito a 
uma apresentação de músicas de Natal e a algumas 
prendas, oferecidas pela Duas Siglas, a quem 
agradecemos o gesto.

Já no CAO, esta época acabou por ser celebrada 
com um almoço, sendo que depois assistimos ainda 
a uma pequena peça de teatro e a um vídeo com 
uma compilação de algumas das nossas atividades, 
terminado depois também com um momento de 
abertura de prendas.
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