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VISITA AO
ZOOMARINE
O parque temático Zoomarine, em Outubro, promoveu a Festa do Sorriso, convidando todas as instituições de 
solidariedade social do Algarve a passarem um dia inesquecível e proporcionar sorrisos.

Para os clientes da Associação Algarvia o dia foi preenchido com experiências e carinhos, no meio de golfinhos, focas, 
aves…, entre muitos outros.

Agradecemos ao Zoomarine os momentos e sorrisos que nos proporcionam.
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A celebração de Halloween do CAO passou por um dia com muitos sustos, jogos e diversão no 
Monte das Farrobas. 

Aproveitamos para agradecer à Maria André Costa por nos receber tão bem.

O CAOL fez a festa de Halloween, na sede, e foi muito divertida e assustadora. A decoração estava 
um espetáculo e tinha fantasmas, bruxas, aranhas... e máscaras sobre o tema.

Dançamos e divertimo-nos no meio de doçuras e travessuras.

HALLOWEEN
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ANIVERSÁRIO 
ASSOCIAÇÃO
No dia 18 de Novembro teve lugar no AP Eva Senses Hotel, em Faro, o jantar de comemoração do 54º Aniversário da 
Associação Algarvia, e aproveitamos para partilhar os registos de alguns dos momentos que marcaram a nossa noite. 

4

Boletim informativo Sentir, Pensar e Agir



GINÁSTICA ACROBÁTICA UALG
No dia 6 de dezembro, o Clube de Desporto Adaptado, esteve presente com os atletas da Ginástica Acrobática, 
no Ginásio da Escola Superior de Educação e Comunicação – Universidade do Algarve. Foi uma dinâmica 
presencial, uma aula diferente e especial, onde os nossos ginastas e os estudantes do Curso de Desporto 
interagiram num treino conjunto e tiveram oportunidade de partilhar experiências desportivas, sendo este um 
bom exemplo de inclusão social pelo desporto. 

5



No âmbito do Projeto “Aprender na Cozinha” os nossos chefes confecionaram muitas receitas deliciosas ao longo 
destes meses. 

O projeto é Cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR , I.P e 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 aconselha na escolha dos alimentos, nas quantidades...  e a comer de 
uma forma saudável.

Aqui fica alguns registos fotográficos dos nossos chefes.

Este projeto terminou com a realização de um livro de 
receitas saudáveis e acessíveis a todos, com leituras 
adaptadas de cada uma das receitas, quantidades 
indicadas e recomendações nutricionais, para uma 
alimentação equilibrada.
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PROJETO APRENDER NA COZINHA

LIVRO



O Natal é sinónimo de amor, união, solidariedade... e para demonstrar esses valores algumas mães juntaram-se com 
os seus filhos(as) para participarem na elaboração de trabalhos alusivos ao natal para expor e vender na nossa feira 
de natal. 

Mostramos aqui alguns dos trabalhos que realizaram com muito amor.

MÃES NATAL

Entre canecas, garrafas reutilizáveis, pegas, 
enfeites para árvore de natal, bolos, estrelas 
de figos, caixas personalizadas… produtos 
personalizados e realizados pelos clientes, das 
diferentes respostas sociais, que estiveram 
expostos e para venda na nossa feira de natal.

FEIRA DE NATAL
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MOSTRA DE DANÇA NATALÍCIA
A Associação Algarvia esteve presente na animação de Natal, organizada pelo Município de Faro, com duas mostras de 
Dança Natalícia. A Baixa de Faro esteve mais alegre e animada com a presença dos nossos artistas que brilharam no  
Jardim Manuel Bivar e no Largo da Pontinha, em Faro. 

O melhor do Natal é quando recebemos presentes valiosos e que não tem valor material. A Associação 
Algarvia, agradece ao Moto Clube de Faro, o momento maravilhoso que proporcionou aos nosso jovens. 
Obrigada pela refeição oferecida que estava muito saborosa e pelos presentes. Doar o nosso tempo, carinho 
e atenção é um dos melhor presentes que podemos receber. Obrigada por mais este gesto.
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O Natal é família e para celebrarmos esta época nada melhor que um lanche de natal com os pais. O lanche estava 
delicioso e foi muito especial pois foi confecionado pelo Chef Pedro e pelos nossos chefes. Tivemos apresentação de 
músicas de natal e a prendas. Foi uma tarde cheia de alegria, convívio e muito amor.

LANCHE DE NATAL CAOL
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FESTA DE NATAL CAO
Este ano celebramos o Natal da melhor forma e na melhor das companhias: em família! 

Tivemos a apresentação de uma peça de teatro, visualizamos um vídeo com as nossas atividades e tivemos 
muitas prendas. Obrigada a todos pela presença.

Gostaríamos de agradecer do fundo do coração à Duas Siglas o gesto nobre que tiveram para com os nossos 
clientes dos CAO‘s, e os presentes que lhes ofereceram.



A Associação Algarvia submeteu uma candidatura com 
duas propostas de cartaz, para o dia 3 dezembro com o 
apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. e o El 
Cortez Inglês, e uma das propostas foi a versão escolhida 
como vencedora para 2022. 

Aproveitamos por isso para agradecer a oportunidade 
e confiança que nos foi dada, e esperamos contribuir 
ao máximo para a implementação de novas políticas de 
inclusão na sociedade.

CARTAZ INR

CURIOSIDADES
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Aqui fica alguns momentos do video da Accessible Portugal onde a Associação Algarvia participou no âmbito do 
projeto tur4all.

Podem ver o vídeo consultando: https://www.facebook.com/accessibleportugalAssoc/videos/670591611234136

FILME PROMOCIONAL TURISMO ACESSÍVEL



PRÓXIMAS  ATIVIDADES
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