
AS OBRAS DAS NOVAS 
INSTALAÇÕES CONTINUAM 
A EVOLUIR
O progresso que a equipa da Rolear tem feito nas 
obras para a construção do Lar Residencial e Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) é notório, 
a par do empenho e profissionalismo da empresa em 
concluir as obras dentro dos prazos previstos.

Já com os alicerces de pé, as novas instalações começam a 
ganhar forma, e daqui a algum tempo poderemos começar 
a ser mais resposta, com espaços adequados e a mesma 
vontade de sempre em contribuir para a inclusão dos 
jovens com deficiência na sociedade.
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VISITA DOS FORMANDOS DA UFP ÀS GRUTAS DE BENAGIL
No âmbito do projeto MAR+, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos do Instituto Nacional para a 
Reabilitação, I.P., os formandos dos cursos da nossa Unidade de Formação Profissional tiveram a oportunidade de fazer 
uma visita guiada às grutas de Benagil.

O principal objetivo desta visita passou por proporcionarmos a estes jovens um leque de vivências ambientais, culturais 
e paisagísticas, para que assim pudesse conhecer um pouco melhor a região, a cultura e os passeios de algumas rotas 
turísticas do Algarve.



O CAO LABORAL ESTEVE A “APRENDER NA COZINHA”

O PARQUE AVENTURA RECEBEU OS NOSSOS 
CAO’S PARA FAZEREM ARBORISMO

O projeto “Aprender na Cozinha”, cofinanciado também pelo Programa de 
Financiamento a Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., serve 
o propósito de ensinar as pessoas com deficiência intelectual a cozinhar e a 
explorar mais áreas como a culinária e a pastelaria, bem como os seus gostos, 
apetências e habilidades na cozinha.

Para além disso, podemos contar com a ajuda de um chef e de uma 
nutricionista da Câmara Municipal de Faro, para ensinarem aos nosso 
clientes um pouco mais sobre nutrição, alimentação saudável e a escolha das 
quantidades certas consoante o tipo de refeição, para que assim se possam 
preparar também para um futuro laboral nesta área.

Os nossos clientes dos CAO’s foram presenteados com uma manhã 
mais radical no Parque Aventura, onde tiveram a oportunidade de 
fazer arborismo, entre muitas gargalhadas e brincadeiras.

A missão foi ultrapassar todos os medos e obstáculos, ao longos 
de cada um dos percursos com diferentes níveis de dificuldade, 
sendo que o prémio final foi sem dúvida a sensação de superação 
alcançada no final, e por isso queremos agradecer ao Gonçalo e ao 
Tomás que receberam os nossos jovens de braços abertos e com 
muita dedicação.
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MANUTENÇÃO DO JARDIM DA ASSOCIAÇÃO PARTILHAS E DA APPC
Os formandos do curso de Operador/a de Jardinagem da Unidade de Formação Profissional ficaram uma vez 
mais responsáveis pela manutenção de dois jardins muito especiais, o da Associação Partilhas e o da APPC.

A verdade é que os espaços exteriores exigem algum cuidado e manutenção, e foi justamente isso que 
estivemos a fazer no exterior do Lar Residencial e Residência Autónoma da APPC Faro. 

Estas atividades permitem que os nossos formandos usufruam de diversas experiências formativas em 
diferentes contextos, e por isso queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada neste sentido.
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A FESTA DO SORRISO FEZ-SE NO ZOOMARINE COM OS NOSSOS CLIENTES
O parque temático Zoomarine promoveu uma vez mais a Festa do Sorriso, e foi sob esse pretexto que convidou 
todas as instituições de solidariedade social do Algarve a estarem presentes com os seus clientes e desfrutarem de 
um dia inesquecível, repleto de sorrisos.

Este dia ficou preenchido com experiências novas e muito carinho, no meio dos golfinhos, das focas, das aves, 
entre muitos outros animais que se encontram no recinto do parque.

Esperamos no próximo ano poder repetir a dose, e aproveitamos para agradecer desde já o convite que nos foi 
feito para um dia tão bem passado.
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OS CAO’S ESTIVERAM PRESENTES
NO EVENTO FARO ATIVO
No dia 24 de setembro, os clientes dos CAO’s 
da Associação Algarvia estiveram presentes na 
iniciativa do Faro Ativo, promovida pelo Município 
de Faro, com a participação do nosso Clube de 
Desporto Adaptado em duas atividades muito 
especiais, a ginástica adaptada e a dança.

Para além disso, estiveram ainda presentes diversos 
atletas, e por isso aproveitamos para agradecer 
uma vez mais ao município a oportunidade de 
podermos ter feito parte do Faro Ativo.
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