
Durante o mês de abril, esteve patente na 
Biblioteca Municipal José Mariano Gago a expo-
sição intitulada “Educar pela Arte” do Centro In-
fantil “Os Vivaços” de Olhão.  

Foi com enorme orgulho que foram expostos 
os trabalhos realizados pelos nossos “pequenos grandes artistas” ao 
longo do ano letivo 2016-2017. 

A exposição resultou de um trabalho comum e ambicioso por 
parte de toda a instituição. Teve como objetivo valorizar o empe-
nho das nossas crianças, assim como partilhar e divulgar com a co-
munidade educativa e envolvente o projeto “Educar pela Arte”.  

Quem visitou a exposição teve oportunidade de conhecer as 
obras criadas, repletas de criatividade e imaginação. Foram inspi-
radas em artistas como:   
Vincent Van Gogh, António Lúcio Vivaldi e João 
Cutileiro. 

  
 
 
 
 
 

“A arte, um dos grandes valores da vida, deve ensinar aos homens: humildade, tolerância, sabedo-
ria e magnanimidade”.  Fernando Pessoa  

   

Centro Infantil “Os Vivaços” de Olhão 
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FUNDAÇÃO ALGARVIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Destaque 

No dia 30 de março, teve lugar a nomeação dos novos órgãos so-
ciais da Fundação Algarvia para o quadriénio 2017/2020.  
O novo Conselho de Administração é composto pelos seguintes 
membros: 
Presidente - Luís Manuel Fernandes Coelho 
Vice-presidente – Orlando Manuel Ezequiel Vargas dos Santos 
Tesoureiro – Nuno Emanuel de Sousa Carrilho 
Secretário – Fernando Mabílio Nunes Gonçalves 
Secretário - Carlos Alberto dos Santos Xavier Basto 
Vogal – Edmundo Gourinho de Oliveira 
Vogal - Mário Henrique Santos Cruz 
Votos de muitas felicidades e sucessos para a nova equipa! 



O Microsoft Publisher inclui 

milhares de imagens de Cli-

pArt que poderá selecionar e 
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Após ter selecionado uma 

imagem, coloque-a perto do 

artigo. Certifique-se de que 

coloca a legenda perto da 

imagem. 

Este bloco pode conter entre 

75 e 125 palavras. 

A seleção de imagens ou 

gráficos é uma parte impor-

tante da adição de conteúdo 

à newsletter. 

Pense no seu artigo e per-

gunte a si próprio se a ima-

gem suporta ou melhora a 

mensagem que está a tentar 

transmitir. Evite selecionar 

imagens que pareçam estar 

fora do contexto. 

Este bloco pode conter entre 

150 e 200 palavras. 

Uma das vantagens de utili-

zar a newsletter como veícu-

lo promocional é o fato de 

poder reutilizar conteúdos de 

outro material de marketing, 

tais como comunicações à 

imprensa, estudos de merca-

do e relatórios. 

Apesar de o objetivo princi-

pal da distribuição de uma 

newsletter ser a venda do 

produto ou serviço, o segre-

do para o sucesso de uma 

newsletter é torná-la útil 

para os leitores. 

Um modo excelente de adici-

onar conteúdo útil a uma 

newsletter é desenvolver e 

escrever os seus próprios 

artigos, incluir um calendário 

de eventos futuros ou uma 

oferta especial que promova 

o produto. 

Também poderá encontrar 

artigos para a newsletter 

acedendo à World Wide 

Web. Pode escrever sobre 

vários tópicos, mas não crie 

artigos demasiado longos. 

Grande parte do conteúdo 

da newsletter pode ser utili-

zado no Web site. O Micro-

soft Publisher fornece um 

modo simples de converter 

uma newsletter numa publi-

cação da Web. Deste modo, 

quando tiver terminado de o 

escrever, pode convertê-lo 

num Web site e publicá-lo. 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

Título do bloco interior 

tos ou melhorias registadas 

na empresa. Os valores de 

vendas ou lucros indicarão o 
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No dia 2 de Maio Estoi festejou a Festa da Pinha. 
E nós não podíamos perder essa oportunidade! Fo-
mos até ao Largo Humberto Delgado e acompanhá-
mos todo o desfile. Vimos Carroças e tratores 
decorados, cavalos e gente muita animada. 
Ficámos contagiados com a sua alegria e 
boa disposição. Foi um dia muito divertido! 
 

O dia 17 de Junho começou atarefado. Foi dia 
de Arraial dos Santos Populares e a unidade este-
ve em festa de manhã até à noite!  Fomos almo-
çar fora e tudo! Comemos no pátio exterior sardi-
nhas assadas acompanhadas de batatas cozidas e 
salada de tomate. Depois começaram a chegar os nossos convidados 
especiais: familiares, amigos e utentes de outras instituições da zona.  

Às 15h começou o bailarico com o cantor Quim Ferreira a animar 
a festa. Seguiu-se a grande surpresa: a equipa da 
UCCI Milreu apresentou uma Marcha especial com 
a colaboração dos utentes e acompanhamento da 
Banda Milreu que tocou a música “Cheira a Uni-
dade” com instrumentos musicais reciclados. Tive-
mos ainda direito à atuação das Marchas da Casa 
do Povo de Moncarapacho. No recinto tínhamos 
também uma quermesse, venda de manjericos e o 
“Cantinho da Fotografia”. Fizemos um lanche par-
tilhado com todos os familiares e amigos. No final, 
os convidados ficaram alegres ao receber uma 
lembrança feita por nós.  

Foi um dia muito animado e divertido, que 
proporcionou aos nossos utentes bons momentos de 
lazer e partilha entre si e com os técnicos e familia-
res. Foram estimuladas as suas capacidades auditivas, sensoriais, co-
municativas e interação social. Para o ano há mais!     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UCCI Milreu, Estoi 



Centro Infantil “Os Vivaços” de Montenegro 

Através do projeto da Horta, tivemos a oportunida-
de de experimentar sensorialmente os diversos ele-
mentos da natureza. 
Explorámos os 5 sentidos: Tocar, 
Observar, Saborear, Cheirar, Ou-
vir, através da sementeira, da 
plantação, da manutenção e da 
colheita. 

 
De pequenino iniciamos o ca-
minho, encontrando e cons-
truindo as nossas ideias. 
Fomos ao Museu Municipal de 
Faro e visitámos o exposição “O 
Regresso do Objeto: Arte dos 
anos 1980”. 

 
Este foi um dia diferente, brincámos e explorámos nos 
diversos espaços que o Jardim da Alameda proporcio-
na. No final da manhã fizemos um piquenique e se-

guimos para o Auditório Maria 
Campina, onde assistimos ao Mu-
sical “Casa de Chocolate”. 

 

No nosso dia - Dia da Criança - brincámos 
livremente e fizemos muitas atividades di-
vertidas. Explorámos um percurso com mui-
tos obstáculos sensoriais e testámos as nossas 
habilidades motoras. Experimentámos di-
versos sabores e cheiros, 
sentimos diferentes tex-
turas e ouvimos vários 
sons. Foi um dia muito 
divertido! 



Creche e Jardim de Infância “Os Vivaços” de Faro 
  

"Este ano, Jean Michelle Basquiat foi o artista 
escolhido. As várias técnicas aplicadas e os temas 
apresentados nas suas obras, deram-nos a possibili-
dade de trabalhar a noção do corpo e de cor, as 
profissões, as texturas dos materiais que foram des-
de o carvão, pastéis, cartão, vários tipos de papel, 
tintas, materiais de desperdício, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, através da observação das obras por parte 
das crianças e com o adulto a questionar pudemos assim levar as 
crianças a olhar para as obras de uma forma mais atenta, mais 
pormenorizada e sobretudo dando-lhes a liberdade de interpre-
tarem o tema através do seu olhar." 



Vi s i t e  o  n o s so  s i t e :  
ht t p : / / fu nda ca o -

a l ga rv ia .p t /   
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ATL “Os Vivaços” Faro 

 

Mais um grupo de finalistas concluiu a sua passagem 
pelo Centro de Atividades de Tempos Livres “Os Vivaços”. 

 
Como de costume, foi 
realizado o cerimonial 
de passagem do símbolo 
que contem as fitas com 
assinatura de todos os 
que se tornaram vivaços 
deste 1991, aos próximos 
finalistas. 
 
Tudo terminou em  ba-
nhoca de piscina 
seguida de jantarada 
com todos os finalistas, 
familiares e pessoal do 
Centro, numa excelente 
organização do grupo de pais. 
 
Muito obrigado a todos. 

 
  

 
 

 




