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SOCIAIS 

 

ADSA - Associação de Dadores de Sangue e de Medula 

Óssea de Albufeira 

Rua Padre António 

Coelho, nº 15, 1º andar 

8200 - 439 - Guia ABF 

a.d.s.a@sapo.pt 

 www.facebook.com/dadores.desangue 

 

A Associação de Dadores de Sangue e de Medula Óssea de Albufeira (A.D.S.A.) 

foi constituída no dia 1 de junho de 2010 e é uma associação sem fins lucrativos. 

 

A associação tem como finalidade: a promoção da dádiva desinteressada do 

sangue; organizar e gerir as dádivas de sangue dos associados; angariar novos 

dadores de sangue e de medula óssea; dignificar o gesto altruísta do Dador de 

Sangue; organizar palestras, colóquios e seminários que proporcionem o 

esclarecimento e conhecimento de assuntos relacionados com a dádiva de 

sangue e de medula óssea. 
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A.H.S.A. – Associação Humanitária de Solidariedade de 
Albufeira 

 Rua Maria Conceição Eloi, Apartado 160 

8200 - 076 Albufeira 

ahsa@sapo.pt 

www..com.pt ahsa 

 www.facebook.com/centrodiarossio.ahsa. 

289 515 459 | 964 419 198 

 

Banco Alimentar 

 289 586 445|289 515 459 

964 419 198 

ahsa@sapo.pt 

www.ahsa.com.pt 

 

Centro de Dia do Rossio 

289 515 459 

 964 419 198 

centrodiarossio@sapo.pt 

 

Equipa Rendimento Social de Inserção 

289 515 459 

 964 419 198 

equiparsiahsa@gmail.com 

 289 586 445 | 289 515 459 
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Historial 

A AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira é uma IPSS 

(Instituição Particular de Solidariedade Social). Tem como missão apoiar os 

utentes no sentido de garantir a subsistência das suas necessidades bem como 

o seu bem-estar social, atuando na lógica de alteração de problemas sociais. 

 

Tem como objetivos 

a) Apoio a crianças e jovens; 

b) Apoio à família; 

c) Apoio à integração social e comunitária; 

d) Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de 

falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o 

trabalho. 

 

Atualmente a Associação funciona em duas áreas: 

1) Área da comunidade e família;  

2) Área da terceira idade; 
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APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do 

Algarve  

 Escola Primária de Valverde, Caixa Postal - 553 -T 

8200-429 Guia  

289 561 637 | 960 172 730 

geral@apexa.org | direccao@apexa.org  

 www.apexa.org  

 www.facebook.com/apexa.org 

https://Twitter.com/apexa_ 

Historial/Objetivos 

A APEXA é uma instituição sem fins lucrativos fundada a 19 de março de 2003, 

por um grupo de pais e amigos de pessoas com deficiência e necessidades 

especiais. Tem como objetivo principal o apoio à integração e promoção da 

autonomia de crianças, jovens e adultos com deficiência. Praticando os fins 

previstos nos seus Estatutos, um dos principais propósitos da APEXA é estimular, 

facilitar e apoiar o desenvolvimento global da pessoa com handicaps, no 

sentido da sua valorização pessoal e autónoma. Sendo assim, pretende 

contribuir para a inclusão da Pessoa Excecional nas mais diversas áreas - 

educação, formação, saúde, reabilitação, trabalho e desporto - promovendo 

o direito à igualdade de oportunidades com vista ao exercício pleno da 

cidadania. 

Áreas de Intervenção/Atividades 

●Desporto Adaptado; 

●Gabinete de Intervenção Social (GIS); 

●Projeto de Integração Socioprofissional; 

●Intervenção Precoce; 

●Projeto Pescador de Sonhos  

●Sensibilização da população “Projeto Agitar” 
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Ass. C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Núcleo de 

Albufeira 

 Estrada de Vale Pedras, nº 9 

 8200 – 047 Albufeira 

 2989 589 696 / 964 181 008 

 casa.nucleoalbufeira@sapo.pt 

www.casa-apoioaosemabrigo.org 

  www.facebook.com/casa.albufeira 

 

Historial/Objetivos 

O C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, na qualidade de IPSS, tem 

como missão o apoio transversal a pessoas em situação de sem abrigo e 

famílias carenciadas em risco de exclusão, através do apoio alimentar, de 

vestuário, produtos de higiene pessoal, apoio médico e psicológico e de 

serviços de reintegração social.  
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 ASS. SSVP - Sociedade de São Vicente Paulo - Conferência  

Beato Vicente de Santo António (Albufeira) 

Rua Mário Sá Carneiro, n.º 2 

8200 – 017 Albufeira 

conferenciabeatovicente@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Esta associação tem como finalidade principal promover a santificação de seus 

membros por meio da prática da caridade (vivência real do evangelho) e prestar 

serviços a pessoas em dificuldades. 

 

Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de S. Vicente de Paulo 

(Conferência de S. José Ferreiras)  

Cortesões CX. Postal 28 – Y 

8200 - 557 Ferreiras 

289 542 904 

 

Historial/Objetivos 

Teve origem em 1993, no trabalho sócio caritativo desenvolvido por um 

grupo de pessoas junto das famílias mais carenciadas e marginalizadas de 

Ferreiras e Fontainhas. Esse trabalho foi apoiado pela Conferência de Albufeira, 

na vertente financeira e logística. Formalizou-se em 19 de fevereiro de 1998 e no 

dia 2 de outubro de 2001 esta Conferência foi agregada à Sociedade de S. 

Vicente de Paulo do Conselho Internacional com sede em Paris. 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Albufeira 

 Rua dos Bombeiros Voluntários, Quinta da Palmeira 

8200 - 099 Albufeira 

Urgências: 289 588 333 | 289 586 343 Secretaria: 289 588 

101 

bvalbufeira@bv-albufeira.pt 

 www.facebook.com/pages/Bombeiros-de-Albufeira/462280770489215 

 

Historial/Objetivos 

No ano de 1975, um grupo de cidadãos deu início a um movimento, com vista 

à criação de uma Associação de Bombeiros Voluntários. Esta iniciativa só viria 

a concretizar-se a 25 de março de 1977. 

Em 2012 a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira 

constituísse na primeira Associação de Bombeiros Certificada como Entidade 

Formadora no Algarve e disponibiliza um Centro de Formação a toda a 

comunidade com uma oferta diversa. 

 

Atividades 

Atualmente o Corpo dos Bombeiros Voluntários de Albufeira encontra-se apto a 

exercer as seguintes atividades: 

●O combate a incêndios; 

●O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou 

calamidades; 

●O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
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●O socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar;  

●A prevenção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espetáculos 

e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo 

com as normas em vigor, nomeadamente durante a realização de eventos 

com aglomeração de público; 

●A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de 

prevenção e segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; 

●A colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do 

exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; 

●A participação noutras ações, para as quais estejam tecnicamente 

preparados e se enquadrem nos seus fins específicos; 

●O exercício de atividades de formação cívica, com especial incidência nos 

domínios da prevenção contra o risco de incêndio e outros acidentes; 

Sendo que a atividade primordial deste corpo operacional é o socorro às 

vítimas de acidentes rodoviários. 
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Amigos dos Gatos do Algarve  

Animal Charaity Shop, Loja D, Ed. Isermar 

Travessa Sá Carneiro,  

8200-362 Albufeira      

915 579 596 

 agacatcharity@gmail.com 

www.facebook.com/amigosGatosAlgarve 

www.agacatcharity.com 

 

Historial/Objetivos 

A Associação tem por objeto o bem estar dos gatos, sua alimentação, 

tratamento médico e acolhimento. 

 

Atividades 

Captura, esterilização e devolução de gatos vadios e selvagens, bem 

como a administração de colónias, fornecendo alimentação diária e 

tratando de lesões ou doenças desses animais.  
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Centro Paroquial de Paderne 

Cerca Velha 

8200-466 Paderne ABF 

289 370 820 

289 370 821 

cparoquial_paderne@sapo.pt 

www.centroparoquialpaderne.com 

https://www.facebook.com/cppaderne/ 

 

Estabelecimentos sociais: 

Centro Comunitário de Paderne 

(Contatos Centro Paroquial de Paderne) 

Creche de S. José de Ferreiras 

Rua da igreja, 8200 – 559 ferreiras  

289 571 895 - 

Centro Social Quinta da Palmeira 

Rua José Carlos pais dos santos 

Quinta da palmeira, 8200-049 albufeira 

289583 200  

 289 583 209 

 

Historial/Objetivos 

O Centro Paroquial de Paderne foi criado por iniciativa da Fábrica da Igreja 

Paroquial de Paderne, em 1996.  

 

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos. É 

reconhecido como pessoa coletiva religiosa e de utilidade pública, estando 

registado no Livro n.º 5 das Fundações de Solidariedade Social, desde 22/11/96, 

com a inscrição n.º12/97, fls 128 verso, do Livro n.º5, integrando-se na ordem 

jurídica canónica. 
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Tem como objetivos fundamentais prestar assistência e apoio a um vasto grupo 

de pessoas, desde a primeira infância à terceira idade, por meio de respostas 

sociais, tendo sempre presente a natureza unitária, global da pessoa humana e 

o respeito pela sua dignidade; o aperfeiçoamento espiritual, moral, social e 

cultural da comunidade; a sua participação ativa na resolução das próprias 

carências e na elevação do nível de vida da população; o espírito de 

convivência e solidariedade social como fator decisivo do trabalho em comum 

para a valorização integral dos indivíduos, das famílias e demais agrupamentos 

da comunidade 
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Fundação António Silva Leal  

 

Sede Nacional: 

 Rua Carlos Testa, nº 1 – 4º, A 

1050-046 Lisboa 

217 902 170  

 217 902175 

sede-nacional@fasl.pt 

 

Estabelecimentos sociais no Concelho de Albufeira: 

 

 Creche – Os Amendoinhas 

Vale Pedras 

8200-112 Albufeira 

289 598 120 | 289 515 442 

amendoinhas@fasl.pt 

www. facebook.com/creche.osamendoinhas 

 

Lar Nossa Senhora da Visitação 

 Sitio das Cortelhas – Guia  

8200-413 Guia 

289 560 170  

289 598 780 

lar.guia@fasl.pt 

www.facebook.com/pages/LAR-NOSSA-SENHORA-da-VISITACAO 

 

Colónia de Férias – O Búzio 

 Rua Almirante Gago Coutinho, 47 

8200-089 Albufeira 

289 598 780 

289 585 300 

colonia_ferias@fasl.pt 
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Centro Infantil – O Búzio 

 Rua Almirante Gago Coutinho, 47  

8200-089 Albufeira  

289 598 780 

289 585 300  

buzio@fasl.pt; cibuzio@fals.pt 

www.facebook.com/centroinfantil.obuzio 

 

Refeitório Social – O Búzio 

 Rua Almirante Gago Coutinho, 47  

8200-089 Albufeira  

289 598 780  

289 585 300 

refeitorio.social@fasl.pt 

 

Historial/Objetivos 

Foi fundada em janeiro de 1993, por um conjunto de associados da APSS, 

(Associação Portuguesa da Segurança). Trata-se de uma Instituição de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos. Esta instituição definiu objetivos e 

adotou um modelo estratégico de desenvolvimento que não são comuns nas 

IPSS, tendo identificado como área geográfica de intervenção todo o território 

nacional através de uma estratégia de diversificação, relativamente às suas 

atividades de ação social.  

 

Sediada em Lisboa, a Fundação António Silva Leal detém equipamento a nível 

nacional, nomeadamente, em Albufeira, Cascais, Faro, Guia, Sintra, Leiria e 

Lisboa. Atua ao nível da ação social nas áreas de proteção da infância, 

juventude, adultos e idosos em situação de risco ou de desintegração e 

exclusão social, população deficiente e famílias em situação vulnerável. 
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NUCLEGARVE - Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve 

Rua das Fontainhas, Caixa Postal 603 T 

8200-562 Albufeira 

289 582 397 | 927 803 591 

nuclegarve@gmail.com 

Aldeia Da Solidariedade e Nuclegarve 

 

Historial/Objetivos 

A NUCLEGARVE, Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve, foi criada a 28 de 

janeiro de 2003. 

 

O objetivo principal da NUCLEGARVE é a criação de uma Aldeia Solidária que 

prima ajudar todos aqueles em situação de carência e pobreza. Neste contexto 

nasce o projeto da criação de vários equipamentos sociais destinados a apoiar 

a família, a comunidade desde da 1ª infância até à terceira idade. 

 

Esta “Aldeia” pretende ser um organismo vivo, com as suas próprias dinâmicas 

e relações internas, de proximidade, de convívio e articulação com o exterior. 

Na “aldeia” existirá uma poderosa teia de interdependências, promovendo a 

solidariedade. É um lugar de encontro, de partilha de saberes, um espaço por 

excelência, dinâmico e relacional, com uma interligação de gerações, 

predominando a interação e complementaridade com a comunidade.  
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PRAVI – Projeto de Apoio a Vitimas Indefesas 

 Núcleo de Albufeira: Sesmarias,  

Cx Postal 700 X   

8200-386 Albufeira 

Sede: Rua do casalão, nº 81 

Santana, 4970-057 Sesimbra 

pravi.albufeira@gmail.com 

www.pravi.org 

 www.facebook.com/PraviAlbufeira 

 

Historial/Objetivos 

A PRAVI, desenvolve o seu trabalho na área da proteção de animal, vítimas de 

Abandono e maus tratos, a par do desenvolvimento de um programa 

de terapia assistida com animais a crianças e Idosos. 

 

Principais Áreas de Atuação na Proteção Animal: 

Resgate de animais abandonados ou em risco; 

Alojamento, alimentação e assistência veterinária; 

Campanhas de esterilização, de adoção e sensibilização; 

 

Terapia Assistida com Animais (TAA): 

Apoio a Crianças e Jovens, com dificuldades de aprendizagem e 

concentração, cancro, autismo, síndrome de Down e depressão, através da 

promoção do bem-estar, auto - confiança e melhoramento das relações 

interpessoais; 
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Apoio a Idosos com alzheimer e depressão, também eles muitas vezes vítimas 

de maus tratos e abandono. 
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Pata Ativa - Associação 

Beco da Felosa 

Centro Comercial Bellavista, Loja 22 

8200 – Albufeira  

pata.ativa.associacao@gmail.com 

https://www.facebook.com/PataAtivaAssociacao/ 

 

Historial/Objetivos 

Oficialmente constituída em junho de 2016, esta associação tem como 

fim a defesa dos animais, da natureza e a promoção de hábitos de vida 

baseados no respeito e na proteção dos animais, da natureza e da saúde 

pública, fomentando modelos de cidadania ativa e participativa.  

 

Atividades 

Promove ações de sensibilização nas escolas, promove a adoção de 

animais, organiza ecocãominhadas, participa em eventos a fim de se dar 

a conhecer e mostrar o seu trabalho, promove hábitos de vida saudáveis, 

fazendo eventos, workshops, promove campanhas de esterilização, entre 

outros.   
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Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 

Rua do Oceano, Apartado 2117 

8200-916 Albufeira 

289 515 427 |961 372 599 

289 589 370 

s.c.m.abf@gmail.com | scma.comunicacaoimagem@gmail.com | 

scma.provedoria@gmail.com 

www.misericordiaalbufeira.com 

 

Historial/Objetivos 

A Irmandade da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALBUFEIRA, fundada em 

1499, encontra-se sediada na cidade Albufeira mas abrange todo o concelho. 

Pertence ao grupo das Instituições Privadas de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos. Tem como objetivo global prestar apoio social às pessoas 

desprotegidas e carenciadas. O âmbito da atividade da Santa Casa não se 

restringe ao campo do apoio social mas abrange também outras formas de 

intervenção, designadamente nos sectores da saúde, educação, reabilitação, 

formação socioprofissional e integração laboral.  

 

Presentemente desenvolve a sua ação em cerca de 20 valências ao nível de 

lares residenciais, apoio domiciliário e estruturas de educação e formação 

profissional direcionada para grupos de risco como crianças, jovens, pessoas 

com deficiência ou incapacidades, idosos, desempregados de longa duração 

e outras pessoas em risco de exclusão social. 
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CULTURAIS E RECREATIVAS 

 

Associação Albufeira Activa 

 Urbanização Quinta do Infante, Lote 4, 

Apartamento 2 E 

8200-047 Albufeira 

albufeira.activa@gmail.com 

www.facebook.com/albufeira.activa 

 

Historial/Objetivos 

Fundada a 19 de maio de 2005, a Associação Albufeira Activa tem por objetivo 

desenvolver, apoiar e promover as áreas social, desportiva, cultural, ambiental, 

económica e do lazer, intervindo junto dos associados e da comunidade, tendo 

já realizado e participado em projetos de diversas áreas. 

"Contar Histórias", Oficina de Animação Infantil) e das artes (workshops de 

Pinturas Faciais e Caracterização e workshop de Danças Criativas), entre outros. 
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Associação Alegria de Leste 

 Rua Cândido Guerreiro,  

Lote 2-B, Apt.402,  

8200-347 Albufeira 

vovcun@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

 A Associação Alegria de Leste, associação sem fins lucrativos, foi fundada a 

15/11/2013 e tem como objetivo prestar apoio aos imigrantes do leste que 

vivem na região do Algarve, nomeadamente: realizar iniciativas relativas à 

problemática da juventude entre eles e os demais entes públicos ou privados; 

defender e promover os direitos e interesses dos imigrantes e seus descendentes 

e em tudo quanto respeite à sua valorização, de modo a permitir a sua plena 

integração e inserção social e comunitária, visando a melhoria das suas 

condições de vida. 

Atividades  

A associação ocupa-se ainda com o desenvolvimento de atividades culturais, 

onde possa haver contacto não só entre coletividades do mesmo país, mas de 

outros países também.  

Quando solicitado, a mesma realiza ações como: o transporte de doentes para 

o estabelecimento hospitalar em caso de não urgência; a ajuda na legalização 

dentro do país; na realização de traduções de documentos; entre outros vários 

ramos de apoio incluídos nos objetivos da associação. 
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AAA - Associação dos Amigos de Albufeira 

Associação dos Amigos de Albufeira  

Rua da Oliveira, Lote 62, Bloco 4 - Cave 

8200-164 Albufeira 

289 586 813 

associacao.amigos.albufeira@gmail.com 

aaalbufeira.blogspot.com 

amigos da uati - albufeira 

 

 Univ. do Algarve p/ Terceira Idade – Pólo de Albufeira 

Estrada de Vale Pedras Edifício UATI (frente à GNR)  

8200 Albufeira 

289 543 384 

 

Historial 

Fundada a 17 de agosto de 1995, esta é uma associação sem fins lucrativos que 

preza a amizade, a convivência, a solidariedade, o bem-estar e a 

comunicação entre os seus associados. 

 

Tem como objetivo principal: 

A reflecção sobre os valores que a nova geração têm vindo a acrescentar ao 

património cultural, material, artístico, social e histórico de Albufeira, com o 

propósito de o enriquecer, divulgar e proteger. 

 

O seu principal projeto é a gestão do Pólo de Albufeira da Universidade do 

Algarve para a Terceira Idade. 
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AAA - Associação dos Amigos dos Olhos d’Água 

 Snack Bar “O Berto” 

Roja Pé, Estrada das Açoteias   

8200-380 Olhos d’Água ABF 

 

Historial /Objetivos 

Fundada a 10 de Julho de 2009, esta Associação tem como objetivo principal 

promover e realizar eventos desportivos, recreativos e culturais de todos os seus 

associados e população em geral.  
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ACRODA - Associação Cultural e Recreativa dos Olhos de 

Água 

Rua 25 de Abril, n.º 53, Olhos de Água 

8200-647 Olhos de Água ABF 

289 516 210 

acr.olhosdagua@gmail.com  

www.facebook.com/acroda.olhosdeagua 

 

Historial/Objetivos 

A Associação Cultural e Recreativa dos Olhos de Água (A.C.R.O.D.A) foi 

fundada em 21 de junho de 2007, mas começou a funcionar oficialmente em 

janeiro de 2008 e é uma associação completamente independente.  

 

Área de Intervenção / Atividades 

● Promoção, defesa, divulgação do património cultural e natural dos Olhos de 

Água. 

● Promoção e desenvolvimento de eventos e atividades culturais, recreativas e 

de lazer, designadamente: festas, festivais, conferências, seminários, exposições 

e outras manifestações de divulgação, nomeadamente, entre outras, de 

edições periódicas e de livros. 

● Difusão do ensino tradicional da cultural, designadamente através da 

formação musical, artes, jogos tradicionais, teatro, dança e outras 

manifestações artísticas, culturais e recreativas. 

● Realização de eventos com o intuito de divulgar a gastronomia e tradições 

do passado, entre elas: Cantar as Janeiras, Enterro do Entrudo, Festa da 

Primavera, Páscoa – Jogos tradicionais na Praia, Marchas Populares, Festa do 

Polvo, Magusto, Almoço de Natal para o Idosos, Cantares ao Menino. 
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Associação Soul  

Rua Vasco da Gama, Lt 29, n.º8 

8200-161 Albufeira 

soul.associacao@gmail.com 

https://www.facebook.com/AssociacaoSoul/ 

 

Historial/Objetivos: 

Esta associação tem como principal objetivo a formação nas diversas vertentes 

artísticas, tais como a dança, teatro e canto. Em todas as modalidades há 

diferentes níveis e classes estando previsto uma audição inicial de acordo com 

o nível, capacidades e preferências dos alunos.  
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AMECA - Associação Musical e Eventos Culturais de Albufeira 

Urb. Quinta da Torre, Lote I-12, Cortesões, Casa Marimafa 

8200-557 Albufeira 

entretenga.albufeira@gmail.com 

965504512 

www.facebook.com/ameca.entretenga 

 

Historial/Objetivos 

Em janeiro de 1996, um grupo de professores da Escola Básica 2,3 D. Martim 

Fernandes de Albufeira juntou-se para ir cantar ”janeiras”. Desde essa altura 

mantém uma atividade de recolha das tradições musicais de todo o País, com 

especial atenção ao Algarve, dando a todos os temas um cunho muito pessoal 

com arranjos originais. 

 

No início de 2008, e devido a várias circunstâncias, o grupo tradicional 

portuguesa ENTRETENGA vê-se a braços com 2 opções; ou termina a sua 

atividade ou dá um “passo em frente” e cria um fundo legal para continuar o 

seu percurso. Assim, os seus membros fundadores ainda no ativo, bem como 

todos os restantes elementos, unem esforços para o surgimento desta 

associação sem fins lucrativos. Foi assim criada e registada formalmente no dia 

28 de julho de 2008 a AMECA - Associação Musical e Eventos Culturais de 

Albufeira 
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AMPPA - Associação de Música Popular Portuguesa de 

Albufeira  

Urb. Quinta da Palmeira, Lote 61, Bloco 7 CV I 

Caixa postal 2220 Albufeira 

8200-132 Albufeira 

bandalhada@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Esta associação teve como projeto principal a criação de um grupo de música 

tradicional portuguesa “A Banda Alhada”. 

 

Este animado grupo foi constituído em meados dos anos noventa no hotel “Almar 

“ em Albufeira e continua a presentear o público com uma diversidade de sons. 

Dos adufes à sarronca, passando pelos ferrinhos, pandeireta e bombos, este 

grupo musical recria os cantares tradicionais, conjugando ainda a harmonia da 

viola clássica ao característico soar dos acordeões, baixo e bandolins. O seu 

percurso conta já com inúmeras atuações no Algarve e no estrangeiro. 
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ARFIA - Associação do Rancho Folclórico Infantil de Albufeira 

 Restaurante "O Marmeleiro" , Vale da Ursa  

8200 – Guia ABF 

 ranchofolcloricodealbufeira@hotmail.com 

 www.ranchofolcloricodealbufeira.blogs.sapo.pt 

www.facebook.com/ranchofolcloricodealbufeira 

 

Historial/Objetivos 

A Associação do Rancho Folclórico Infantil de Albufeira foi constituída em abril 

de 1987. Esta associação apenas efetuou alguns ensaios, nunca tendo realizado 

qualquer exibição pública. Em maio de 1997, surgiu a intenção de se constituir 

um grupo folclórico em Albufeira que acabou por aproveitar a constituição 

anteriormente feita. 

 

O Rancho Folclórico de Albufeira tem como principal objetivo a representação 

fidedigna dos usos e costumes da cidade de Albufeira por todo o Portugal de lés 

a lés, bem como além-fronteiras, tendo participado em inúmeros Festivais 

Nacionais e Internacionais como em Itália e Suíça. 
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Associação de Angolanos e Amigos de Angola em Albufeira 

Apartado 770 EC, Areias de São João 

8200-998 Albufeira 

associacao.anga@gmail.com 

   www.aanga.webnode.pt 

 

Historial/Objetivos 

Fundada em 4 de julho de 2008, esta associação surgiu depois de inúmeros 

debates e conversas construtivas no sentido da reunião de um grupo de 

Angolanos que se identificassem com Angola independentemente das cores 

políticas, sócio culturais ou mesmo religiosas. O objetivo central é a convivência 

harmoniosa entre os Angolanos que residem no Algarve, já que vivem bastante 

dispersos e desencontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 34 
 

Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade  

Av. Dos Descobrimentos, Qtª da Bellavista, Loja 11 

8200-260 Albufeira 

289 542 992 

289 542 994 

apeoralidade@gmail.com 

www.apeoralidade.blogspot.com 

https://www.facebook.com/associação.oralidade 

 

Historial/Objetivos 

A Associação de Pesquisa e Estudo da Oralidade, foi criada em 2002 em 

Paderne. Esta associação surge na sequência de uma larga ação de pesquisa, 

inicialmente centrada em dois microcampos – Paderne e Boliqueime - e levada 

a efeito por uma equipa de professores. Centra a sua atividade na investigação 

e publicação bibliográfica e fonográfica da Literatura Oral Popular Tradicional: 

provérbios, linquintinas (lengalengas e travalínguas), adivinhas, quadras, 

despiques, cantigas de baile, de roda, contos, romances. Promove a 

sensibilização e a divulgação do Património Oral com intervenção lúdica, 

recreativa, pedagógica, cultural, junto das instituições e da comunidade local, 

regional e nacional. Integra o grupo de cantares populares tradicionais “Moças 

Nagragadas. 

 

Atividades 

●Pesquisa de campo 

●Palestras em interação com informantes, assentando em linquintinas e 

adivinhas, cancioneiro e provérbios 

●Comunicações em Congressos sobre provérbios e adivinhas 

●Espetáculos de cantares populares tradicionais, recolhidos no espaço do 

Concelho 

●Publicações bibliográficas 

●Publicações fonográficas 
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●Estruturação da Base de Dados sobre o Património Imaterial de Albufeira e da 

Região. 
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Associação Casa do Alentejo em Albufeira 

Sítio dos Brejos, CXP. 310 A 

8200-317 Albufeira 

964 438 667 

casadoalentejoemalbufeira@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

A Casa do Alentejo em Albufeira, fundada a 17 de abril de 2007 é uma 

associação tem por finalidade a realização de atividades de carácter cultural, 

recreativo, cívico, de solidariedade social e ocupação de tempos livres, entre 

os indivíduos naturais do Alentejo ou que mantenham com a região relações de 

identidade e sejam seus associados. Pretende ainda defender, valorizar e 

divulgar o património cultural e natural do Alentejo e fomentar o 

desenvolvimento das relações fraternas entre os alentejanos, aprofundando as 

suas raízes com a terra de origem, bem como a cooperação com órgãos 

autárquicos e coletividades da região. De entre os projetos desenvolvidos, 

destaca-se a criação de um Grupo Coral. 
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Associação Carpa Koi 

Albufeira 

 289 582 400 | 964 070 334 

 carpa.koi.yoga@gmail.com 

 www.facebook.com/desenvolvimentodaconsciencia 

 

Historial /Objetivos  

Esta Associação foi criada no dia seis de Junho de 2013 e tem como objetivo 

promover a prática de meditação e do Yoga; organização de atividades 

conexas tais como terapias, retiros, conferências e workshops; promoção de 

práticas ecologicamente responsáveis; atividades de apoio social a grupos 

carenciados da população e promoção do voluntariado; angariação de 

donativos para ajuda aos desfavorecidos.  
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Associação do Rancho Folclórico Amigos de Ferreiras 

Rua das Escolas,  

8200 – 564 Ferreiras ABF 

a.r.f.amigosdeferreiras@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Fundado em 2010, o Rancho Folclórico Amigos de Ferreiras já́ participou em 

alguns dos mais importantes eventos de folclore do País. A associação e ́ 

constituída por cerca de 50 elementos, entre crianças, jovens e adultos. 
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A.S.C.A.F.G. - Associação Sócio Cultural dos Amigos da 

Freguesia da Guia  

Caixa postal 108T - Cerro D'Águia 

8200-319 Albufeira 

ascafgim@hotmail.com 

www.facebook.com/ascafg.guia 

 

Historial/Objetivos 

A Associação Socio Cultural dos Amigos da Freguesia da Guia, é uma instituição 

sem fins lucrativos, que tem por finalidade fomentar, divulgar, organizar e dirigir 

atividades de carácter cultural, social e lúdica, não só aos seus associados, 

como também, a toda a população em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 40 
 

ASCRATIA -Associação Sócio- Cultural e Recreativa dos 

Amigos da Terceira Idade Albufeira  

 Rua dos Canteiros - Vale Serves 

8200-569 Ferreiras ABF 

289 587 324 

 

Historial/Objetivos 

A associação sócio cultural e recreativa dos amigos da terceira idade de 

Albufeira, foi fundada em 16 de abril de 1998. 

 

Esta associação sem fins lucrativos, tem como objetivo principal a união de 

amigos da terceira idade que pretendam participar em convívios e nas diversas 

atividades culturais e recreativas organizadas pela associação na sua sede. 

 

Atividades 

Jogos, matinés dançantes (aos sábados e domingos), várias festas com 

animação musical, relacionadas com datas específicas (fim de ano, aniversário, 

entre outros). Esta Associação proporciona ainda aulas de ginástica e aulas de 

alfabetização para a 3ª idade. 
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Biblioteca - Museu do Jornal Avezinha  

 Rua Miguel Bombarda, nº 67/69  

8200 Paderne, Albufeira 

jornal.avezinha@gmail.com  

 

Historial/Objetivos 

Oficialmente constituída a 4 de fevereiro de 2016, esta Associação tem 

como fim organizar e patentear ao público uma biblioteca com acervo 

bibliográfico do jornal A Avezinha e livros oferecidos e doados ao jornal, 

museu das máquinas e equipamentos utilizados ao longo dos anos no 

exercício laboral do jornal A Avezinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 42 
 

 

Conservatório de Albufeira  

Rua da República, Nº 4 e 5 

Apartado 2052 - 8200-995 Albufeira  

/  289 588 781 

presidente@conservatoriodealbufeira.org | 

secretaria@conservatoriodealbufeira.org | 

direcao.pedagogica@conservatoriodealbufeira.org 

www.conservatoriodealbufeira.org   

www.facebook.com/pages/conservatório-de-albufeira 

 

Historial/Objetivos 

Fundado em 1996, já realizou dezenas de concertos em vários locais do País e 

no estrangeiro. Iniciou a sua atividade pedagógica com a abertura das Escolas 

de Música e Dança de Albufeira.  

 

Os cursos ministrados pela Escola de Música possuem Paralelismo Pedagógico 

ao nível dos Cursos Básicos do Ministério da Educação, onde é possível 

aprender: canto, guitarra, violino, piano, entre outros. 

 

Domínios 

●Dança 

●Música 
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Casa do Benfica de Albufeira 

Vivenda Ana, Estrada de Vale Pedras,  

8200-047 Albufeira 

 289 513 236 

 cbalbufeira@slbenfica.pt 

www.facebook.com/casadobenfica.albufeira 
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Casa do Povo de Paderne  

 Edificio da Casa do Povo 

Avenida 25 de Abril 

8200-601 Paderne ABF 

casapovopaderne@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Constituída em 1939, a Casa do Povo de Paderne é uma das mais antigas do 

Algarve. É um espaço de encontro de vários acontecimentos culturais. Grupos 

como a Juventude de Paderne, o Grupo de Amigos de Paderne e o Grupo de 

Música Popular têm a sua sede neste local e dinamizam ao longo do ano, várias 

atividades culturais importantes para a região. Contempla ainda espaços para 

formação, uma pequena Biblioteca e uma Sala Polivalente, com capacidade 

para 300 lugares, onde se realizam várias festividades, ginástica, teatro e 

exposições.  

 

Atividades 

●Dança 

●Música 

●Teatro 

●Vários 

 

Eventos 

●Encontro de Janeiras 

●Desfile de Carnaval / baile de Carnaval 

●Participação nos eventos promovidos pela Junta de Freguesia de 

Paderne (Feira do Folar de Paderne, Feira do Artesanato, Feira dos 

Frutos Secos e Mercadinho de Natal) 
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Confraria do Bacchus de Albufeira 

 

 Sede: Alameda 25 de Abril - Antigas Escolas Primárias 

 8200 - 508 Paderne  

Morada para Correspondência: Rua Cândido Guerreiro, 

 Lote 22/23  

8200-347 Albufeira 

968038183 

bacchus.albufeira@iol.pt | bacchus.albufeira@gmail.com 

www.confrariabacchusalbufeira.com 

 www.facebook.com/confrariabacchusalbufeira 

 

Historial/Objetivos 

A Confraria do Bacchus de Albufeira foi constituída a 12 de abril de 2007 e tem 

como objetivos principais: fomentar, encorajar e desenvolver relações de 

amizade, cooperação e confraternização entre os seus confrades; encorajar e 

desenvolver relações de convívio, amizade e cooperação com outras 

associações com vista à defesa do prestígio e expansão da cultura e valores 

tradicionais portugueses; desenvolver a assistência moral e material em 

condições de aprovar em assembleia dos confrades; promover uma sã e 

frutuosa colaboração com instituições, organismos, serviços públicos e 

cooperativas que intervêm no concelho e promover e apoiar a valorização dos 

conhecimentos dos seus associados no que respeita ao vinho.  

 

Atividades 

●Visitas a produtores das Regiões: Algarve, Alentejo, Tejo e Douro 

 ●Realização da Grande Mostra de Vinhos de Portugal 

●Participação em feiras e exposições de vinhos e gastronomia 

●Participação em encontros a convite de outras confrarias 

●Organização de cursos de degustação para confrades 
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Companhia de Teatro Contemporâneo  

Aldeia das Açoteias, Cx. Postal 13 AL 

8200-252 Albufeira 

cteatroc@gmail.com 
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Delegação de Fuzileiros do Algarve  

 Rua da Alfarrobeira, Lote 9 R/c Dtº 

8201-087 Albufeira 

dfza@sapo.pt 

www.facebook.com/dfza 

 

Historial/Objetivos 

A Delegação da Associação de Fuzileiros do Algarve – DFZA – é uma estrutura 

regional representativa da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUZILEIROS. Nasceu a 

13 de março 2011 e iniciou funções a 26 março 2011. 

Regem-se pelos Estatutos, Regulamento Geral Interno (RGI) Regulamento das 

Estruturas e Serviços Centrais e Regionais (RESCR) e diretivas da Associação 

Nacional de Fuzileiros (com sede no Barreiro) e pelos valores característicos da 

classe de Fuzileiros e da Marinha de Guerra Portuguesa. 

 

Áreas de Intervenção/Atividades 

●Promover e desenvolver laços de amizade e camaradagem, não só entre os 

associados, como com todos aqueles que tenham colaborado com os 

Fuzileiros ou com a Marinha de Guerra Portuguesa. 

●Defender os direitos dos associados, seus cônjuges, ascendentes e 

descendentes – incluindo, no que respeita às responsabilidades de Portugal 

perante as consequências dos estados de guerra. 

●Desenvolver as ações sociais possíveis e procurar apoiar os sócios na 

obtenção de emprego. 

●Procurar apoiar os sócios e seus familiares diretos, que se encontrem em 

dificuldades sociais, económicas ou de saúde. 

●Promover, quanto possível, a obtenção rápida das pensões de sobrevivência 

em relação a viúvas, pais ou filhos de sócios falecidos incluindo, também, os 

familiares diretos dos que faleceram antes da fundação da AFZ. 

●Promover atividades sociais, culturais e desportivas. 
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FUETE – Associação de Dança de Albufeira 

 Quinta dos Caliços, Lote A 17 

8200 - 666 - Albufeira 

Prof. Konstantin Makarova 

 966 143 957  

Prof.ª Angelika Makarova 

963 743 259  

academia-danca@sapo.pt 

www.facebook.com/Academia-de-Dança-de-Albufeira-1683641875223493/ 

 

Historial/Objetivos 

A Academia de Dança de Albufeira foi constituída em 2011 em Albufeira e 

leciona as modalidades de dança clássica, contemporânea e sapateado. Os 

professores são Angelika Makarova e Konstantin Makarov. 

 

Modalidades 

Barra /chão, Dança Clássica, Técnica de Pontas, Danças Caráter, Dança Jazz, 

Sapateado, Dança Acrobática, Hip-hop 
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Grupo de Danças e Cantares de Paderne 

 Rua Moinho Novo S/N 

8200-495 Paderne ABF 

 ranchofolcloricopaderne@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

O Rancho Folclórico de Paderne surgiu em agosto de 2006 com o apoio da 

Paróquia da Nossa Senhora da Esperança e em setembro de 2007 foram 

apadrinhados pelo Rancho Folclórico dos Olhos d’Água. Em março de 2010 foi 

criada uma associação intitulada Grupo de Danças e Cantares de Paderne. 

 

O grupo dança e canta os conhecidos corridinhos, as valsas, marchas e bailes 

de roda mandado, apresentando nas suas atuações as tradições e trajes de 

profissões /tradicionais do interior barrocal algarvio, nomeadamente de 

Paderne. 
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LUEL - Arte em Movimento  

Rua António Aleixo, nº 36 

8200- Albufeira 

 associacao.luel@gmail.com 

www.luel.eu 

https://www.facebook.com/Associacaoluel/ 

 

Historial/Objetivos 

A Luel – Arte em Movimento foi fundada em 17 de outubro de 2006 por um grupo 

de pais e atletas no intuito de criar uma associação inovadora e dinâmica na 

área da dança e ginástica no Concelho de Albufeira. Com o apoio da Câmara 

Municipal, Juntas de Freguesia, da Escola Secundária e dos Bombeiros 

Voluntários de Albufeira conseguiu reunir as condições para que se desse inicio 

às modalidades de dança de salão, aeróbica, ginástica e dança popular. Ao 

longo dos anos foi desenvolvendo diversas atividades nas áreas culturais, 

desportivas e sociais. 

 

Modalidades Desenvolvidas 

●Danças de Salão 

●Ballet 

●Yoga 

●Dance fusion 

●Crescer a dançar 

●Ginástica Rítmica 

●Teatro 
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Rancho Folclórico dos Olhos de Água 

Urbanização dos Canais 

Lote 6 - Ferreiras 

8200-556 Ferreiras ABF 

rfoadireccao@gmail.com 

www.facebook.com/RFOA-Rancho-Folclórico-dos-Olhos-

dÁgua-367253823296075/ 

 

Historial/Objetivos 

O Rancho Folclórico dos Olhos de Água foi fundado a 28 de novembro de 1998, 

por um conjunto de pessoas que tinha como objetivo recolher, preservar e 

divulgar as tradições e costumes da sua terra. Para isso houve o cuidado de 

pesquisar junto dos mais antigos os hábitos e costumes ancestrais, recolhendo 

algumas músicas e modelos de trajes, que hoje faze questão de demonstrar. 

 

Em resultado do trabalho que desenvolve desde 1998, o rancho tem no seu 

reportório vários temas que apresenta com regularidade no nosso país, bem 

como além-fronteiras, o qual já teve privilégio de atuar na Suíça, França, 

Luxemburgo, Açores – Ilha de S. Miguel, Andorra, Alemanha e Canadá 

 

Como atividade anual organiza o seu Festival de Folclore, trazendo grupos e 

ranchos de diversas regiões do nosso País; e celebra o seu aniversário reunindo 

todos os seus elementos com as suas respetivas famílias e amigos do Folclore. 
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Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne 

Rua Miguel Bombarda, nº 37, Apartado 47 

8200 - 926 Paderne ABF 

289 367 979 

musical.paderne@gmail.com 

www.facebook.com/sociedadefilarmonica.paderne 

 

Historial/Objetivos 

Fundada a 1 de maio de 1859, a banda da Sociedade Musical e Recreio 

Popular de Paderne é uma das mais antigas do sul do país. Nessa altura era 

denominada “Distração Philarmónica Padernense”. Em 1918 e durante os anos 

em que a banda atingiu maior projeção, o nome foi alterado para o atual 

Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne. Em Novembro de 1996, a 

Câmara Municipal de Albufeira concedeu a esta coletividade a Medalha de 

Mérito - Grau de Ouro. 
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 EMPRESARIAIS 

 

ALGARVE ANIMA – Associação de Empresas de Animação 

Turística do Algarve 

Zoomarine 

Mundo Aquático SA,  

EN 125, Km 65 

8201-864 Guia – Albufeira 

 289 560 311 (secretariado) 

algarveanima@gmail.com 

http://www.algarveanima.org 

 algarveanima.pt pt-pt.facebook.com/algarveanima/ 

Twitter.com/algarveanima 

 

Historial/Objetivos 

A ALGARVE ANIMA, é uma Associação de Empresas de Animação Turística do 

Algarve, criada na Primavera de 2013.  É membro do Conselho de Marketing da 

Região de Turismo do Algarve, membro do Conselho de Turismo da Câmara 

Municipal de Faro e membro do Conselho de Turismo da Câmara Municipal de 

Albufeira. 

Tem como missão representar o setor da Animação Turística no Algarve 

junto dos vários promotores regionais e nacionais, assim como perante as 

instituições que tutelam o sector, participando ativamente nas dinâmicas 

regionais e nacionais que implicam no desenvolvimento e na divulgação 

da Região. 

 

Atividades 

A ALGARVE ANIMA é a promotora do MEGA ANIMA, o evento anual que é 

disponibilizado gratuitamente às Autarquias da região e que pretende ser uma 

montra do trabalho dos seus associados e de outros operadores da Região 

(batismos de mergulho, passeios de cavalo, experiências de karting, música, 
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canto, dança e desportos de rua, contacto com animais, animação de fogo, 

estátuas humanas e concertos da Orquestra Clássica do Sul, entre muitos 

outros), ajudando a melhor integrar os vários produtos complementares ao 

destino Algarvio, e que tão bem complementam as cada vez melhores e mais 

atrativas oportunidades de Sol e Mar, Golfe, Natureza e Gastronomia. 

Devido às suas características únicas, as atividades proporcionadas pelos 

associados da Algarve Anima são sem dúvida, uma magnífica alternativa à 

oferta proporcionada pelo já conhecido turismo "sol e praia", assim como um 

importante complemento à animação de toda a região algarvia. 
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ABA - Associação Barmen do Algarve 

Urb. Quinta da Palmeira, Bl. 4,  
Lt 32, 33, Est. Vale Pedras 

8200-047 Albufeira 

abp-algarve@sapo.pt 

www.facebook.com/associacaobarmen.algarve 

 

Historial/Objetivos 

A Associação Barmen do Algarve (A.B.A.) teve início na Subdelegação de Faro, 

Portimão e Monte Gordo. Desta fusão nasce a Delegação do Algarve da A.B.P. 

Em Assembleia Geral realizada em 7 de novembro de 1972, sendo dirigida por 

um grupo de trabalho até 1975, ano em que foram eleitos os órgãos sociais por 

sufrágio regional. 

 

Sentindo necessidade de dar uma melhor cobertura administrativa e fiscal à sua 

atividade, os sócios em Assembleia Geral realizada em 28 de março de 2007, 

deliberaram sobre a nova denominação social: Associação Barmen do Algarve. 

 

Atividades  

Desenvolvem periodicamente atividades de convívio, desporto e cultura, 

nomeadamente alguns encontros, Luso/Espanhol e Luso/Brasileiro, para uma 

melhor articulação sócio profissional. 

 

Realização de concurso de cocktails a nível regional e nacional; realização de 

workshops com algumas marcas de bebidas, participação em eventos.  
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AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos 

do Algarve 

 Apartado-2360, Cerro Alagoa 

8201-918 ABF 

289 580 530 

289 580 539 

aheta@aheta.pt 

www.aheta.pt 

 

Historial/Objetivos 

A AHETA (Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve) foi 

criada em 27 de junho de 1995. Estão representadas na AHETA as empresas 

proprietárias e/ ou gestores dos empreendimentos que constituem a essência 

da oferta turística do Algarve, designadamente os Hotéis, Hotéis Apartamentos, 

Aldeamentos e Apartamentos Turísticos, Campos de Golfe, Parques Temáticos, 

Alojamento Turístico Registado, Estalagens, Pousadas, Promotores de 

Urbanizações para Fins Turísticos e Empresas Proprietárias e/ou Exploradoras de 

Empreendimentos de Animação Turística. 

 

Com a constituição da AHETA passou a existir, pela primeira vez no Algarve, um 

órgão associativo que integra os interesses dos hotéis e dos empreendimentos 

turísticos da Região. 

 

Atividades 

Representação dos interesses dos hoteleiros da região. 
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AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de 

Portugal 

 Edifício da Câmara Municipal de Albufeira,  

Rés de Chão, 

Rua do Município, Cerro Alagoa 

8200-863 Albufeira 

289 513 478 

algarve@ahresp.com 

www.ahresp.pt 

 

Historial/Objetivos 

A AHRESP conta já com mais de meio século de existência e ao longo dos anos 

sofreu várias alterações.  

 

A 29 de Dezembro de 2008, com a integração da AIHP - Associação dos 

Industriais de Hospedagem de Portugal, e da ARESTA - Associação de 

Restaurantes do Algarve, a ARESP passa a designar-se AHRESP - Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, passando a representar, para 

além do sector da Restauração e Bebidas, o sector do Alojamento, 

nomeadamente, ao nível da Hotelaria, do Turismo em Espaço Rural, dos 

Empreendimentos do Turismo de Habitação e do Alojamento Local. 

 

Na sequência das alterações ocorridas no seio da Associação e da constituição 

da atual AHRESP, foram elaborados novos estatutos, dos quais ressalta: 

“Representar as empresas do setor e defender os direitos e legítimos interesses 

das empresas nela associadas”.  

 

Com o passar dos anos a Associação fortaleceu-se e tornou-se na maior 

Associação Empresarial do País, que atualmente integra e representa oito 

subsetores de atividade. 
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Atividades 

Realizam atendimento ao público, no edifício da Câmara Municipal de 

Albufeira, onde prestam apoio na área da restauração e bebidas, alojamento 

local e hotelaria.  
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APPA - Associação dos Profissionais de Pesca de Albufeira 

Travessa das Amarras, Porto de Pesca de Albufeira 

8200- 394 Albufeira 

/  289 589 544 

926 768 165 

albufeira.appa@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

A APPA foi constituída a 27 de fevereiro de 2004. Tem por objetivo principal a 

congregação de todos os pescadores profissionais de pesca do Concelho de 

Albufeira e a defesa dos seus interesses económicos, sociais e culturais. 
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Associação De Nadadores Salvadores de Albufeira 

 Rua Fernão Lopes, N.º 21 - Apartado 548 - Areias de 

São João 

8200 Albufeira 

ansalbufeira@gmail.com 

Facebook.com/ansa.albufeira 

 

Historial/Objetivos 

A Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA), é uma associação 

sem fins lucrativos, que tem como objeto social a prestação de serviços de 

assistência humanitária, a formação na área de salvamento aquático, 

socorrismo e atividades conexas e o desenvolvimento de atividades na área de 

assistência nas praias e em outros meios. 

 

Missão 

A ANSA tem como missão estabelecer procedimentos de natureza técnica ao 

salvamento de vidas humanas. 

 

Atividades 

●Desenvolve ações de intervenção com a embarcação, de Primeiros Socorros 

na praia, salvamento aquático e ações de prevenção e de sensibilização junto 

dos banhistas e veraneantes. 

●Realiza ao longo do ano diversas ações de formação na área do salvamento 

aquático e atividades conexas, através da realização de cursos de Nadadores 

Salvadores em colaboração com a Delegação Marítima. 

●Realização de atividades recreativas para os seus associados 
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Associação de Defesa  e Gastronomia do Algarve  

Restaurante Veneza, Mem Moniz, 

8200, Albufeira  

289 367 129  

 

Atividades 

Na área da gastronomia  
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ANTRAL - Associação Nacional dos Transportadores 

Rodoviários em Automóveis Ligeiros 

 Casa Fofa, 315 A, Sesmarias   

8200-385 Albufeira 

albucoop@gmail.com 

www.antral.pt 
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APAL - Agência de Promoção de Albufeira  

Urb. Qtª. da Bolota Lt 4 A, Apartado 7084 

8200 - 314 Albufeira 

289 580 533 

289 580 538 

geral@turismodealbufeira.com 

www.turismodealbufeira.com | www.visitalbufeira.pt 

www.facebook.com/visitalbufeira.pt 

 

Historial/Objetivos 

A APAL é uma associação de promoção turística de direito privado. Foi criada 

em 2004, fruto da parceria de entidades públicas e privadas. Toda a sua 

comunicação e publicidade é feita sob a marca “Turismo de Albufeira”. 

 

Das suas atribuições e competências inclui-se a organização de ações 

específicas que promovam nacional e internacionalmente Albufeira, 

destacando não só o produto de Sol e Praia, mas a Animação, a Gastronomia 

local, o Desporto, a Cultura, a História e a Natureza. O Turismo de Albufeira 

também se preocupa com o desenvolvimento e a elaboração de estudos, 

projetos e ações de âmbito turístico, que visam dar ênfase à qualidade do 

turismo em Albufeira. 
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OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, N.E. 

 

Coop. Cons. e Associação dos Trab. da Câmara Municipal de 

Albufeira 

Edifício Municipal, Cave n.º 3,  

Rua do Município, Paços do Concelho 

8200 - 863 Albufeira 

289 599 590  

cooperativa@cm-albufeira.pt; cooperativacma@gmail.com 

www.facebook.com/prpfile.phd?id=10008301197674 

  

Historial/Objetivos 

A Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Albufeira foi constituída em 1989 e tem por objetivos e fins: 

●Adquirir para fornecer aos seus membros nas melhores condições de 

qualidade, informação e preço, bens e serviços destinados ao seu consumo e 

uso direto. 

●Prestar serviços para promoção cultural, social e profissional dos seus 

trabalhadores e respetivos familiares. 
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Cooperativa de Rega da Barrada e Almarge de Paderne 

Barrada – Caixa postal 716 Z 

8200-499 – Paderne, Albufeira 

 cooperativaregabarrada@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Tem como principal objeto a exploração de água para rega a partir de um ou 

mais furos e a sua distribuição pelos prédios rústicos dos seus cooperadores 

situados na freguesia de Paderne. 
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Coopaguial – Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Albufeira, C.R.L 

Ribeira de Alte - Paderne 

8200-501– Paderne, Albufeira 

 coopaguial501@hotmail.com 

289 367 638 

 

Historial/Objetivos 

Tem como principal objetivo a produção agrícola, agropecuária e florestal, a 

recolha, a concentração, a transformação, a conservação, a armazenagem e 

o escoamento de bens e produtos provenientes das explorações dos seus 

membros, a instalação e a prestação de serviços às explorações dos seus 

associados, nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, 

económica, financeira, comercial, administrativa e associativa.  
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DESPORTIVA, NACIONAL, COM SEDE EM ALBUFEIRA 

 

Federação Nacional de Futevólei  

Apartado 2431 

8200-918 Albufeira 

info@futevolei.pt | direccao@futevolei.pt 

 www.futevolei.pt 

www.facebook.com/futevoleiportugal 

 

Historial/Objetivos 

A Federação Nacional de Futevólei (FNFV) é uma pessoa coletiva de direito 

privado, fundada em 21 de junho de 2005, constituída sob a forma associativa 

e sem fins lucrativos, que engloba praticantes, clubes e associações da 

modalidade de Futevólei. 

 

O Futevólei é uma modalidade com enorme tradição no Concelho de 

Albufeira. É praticado há cerca de 20 anos na Praia dos Pescadores numa 

perspetiva de convívio e lazer. 

 

A constituição da Federação veio a proporcionar a transformação deste 

desporto tendo Albufeira já acolhido os maiores eventos nacionais e 

internacionais da modalidade, sendo o evento “Footvolley World Challenge” já 

considerado como um dos melhores do Mundo. 

 

Missão 

Promover, desenvolver e organizar a modalidade desportiva Futevólei em 

território nacional na área de recreação e lazer, formação e competição, 

iniciando-a e elevando-a ao mais alto nível de qualidade e popularidade, 

através da operacionalização de estudos, projetos e eventos nas áreas de 

intervenção, promovendo a saúde e qualidade de vida de todos (crianças, 

jovens, adultos e populações especiais) através da prática do Futevólei. 
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Área de Intervenção / Atividades 

●Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, a prática do Futevólei 

●Operacionalizar estudos, projetos e eventos de Futevólei nas áreas de 

recreação e lazer, formação e competição em território nacional 

●Generalizar e massificar a prática do Futevólei nos diversos sectores do 

desporto em Portugal 

●Promover a formação dos jovens desportistas 

●Promover a defesa da ética desportiva 

●Organizar e promover as seleções nacionais permitindo quando pertinente a 

sua presença nas diversas competições internacionais e o necessário apoio 

técnico às equipas. 
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DESPORTIVAS 

 

ACRO Al-BUHERA, Clube de Ginástica de Albufeira 

Branqueira Cx. Postal, 100-H 
8200-315 Albufeira 

acro.albuhera@gmail.com 

www.facebook.com/Acroalbuhera 

 

Historial/Objetivos 

A associação tem como objeto o fomento e desenvolvimento do ensino e 

prática de ginástica, em todas as suas disciplinas e variantes, e 

complementarmente, a prática de diversas modalidades desportivas; a 

prossecução de fins de interesse geral da comunidade local e dos associados, 

fomentando o desenvolvimento da solidariedade entre ambos, em 

cooperação com todas as entidades públicas e privadas, com vista à inclusão 

social; promover o estudo, investigação e difusão de projetos relativos ao 

desporto, cultura e recreio, cooperando com todas as entidades públicas e 

privadas visando a integração social e o desenvolvimento de políticas 

adequadas à sua condição.  
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Albarbell – Clube de Halterofilismo 

 Rua do Mediterrâneo  

Lote 18-19 Ap.104 

8200-165 Albufeira 

 91336239 

 crossfitalbufeira@hotmail.com  

 

Historial/Objetivos 

A Associação tem como fim o apoio a jovens carenciados e à comunidade, 

apoio no desporto escolar, e apoio na melhoria do bem-estar. Promoção, 

divulgação, dinamização e aprendizagem de halterofilismo e treino intervalado 

e cruzado com a finalidade de a incentivar para o desporto e bem estar.  
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Áshrama Albufeira – Associação do Yoga 

Centro do Yoga,   

Rua do MFA, nº 66A 

8200-157 Albufeira  

 / 963 330 858 

yoga@gmail.com 

www.facebook.com//yogaalbufeira/ 

Instagram: yoga.albufeira 

 

Historial/Objetivos 

O Áshrama Albufeira - Associação do Yoga, é uma associação sem fins 

lucrativos, filiada na Federação Lusa do Yoga e Confederação Portuguesa do 

Yoga, instituições de referência Mundial, no Ensino, formação e Divulgação do 

Yoga Total, Tradicional da Índia.  

Esta Associação tem como objetivo a Divulgação e Prática do Yoga Sámkhya, 

Tradicional da Índia, e iniciou a sua atividade em fevereiro de 2018. 

 

O Yoga Sámkhya é o mais antigo, completo e poderoso método de 

desenvolvimento do Ser Humano, tem mais de 9 000 anos e possibilita tomadas 

de decisão velozes e inspiradas em todas as circunstâncias, aumenta o 

desempenho profissional, melhora extraordinariamente o rendimento, diminui o 

absentismo, otimiza as funcionalidades orgânicas e oxigena fortemente o 

cérebro e aguça a sensibilidade artística. A prática regular do Yoga combate 

fortemente o stress, proporciona um sono biológico noturno da máxima 

qualidade, fortalece o sistema imunitário, estimula exponencialmente o 

aparelho hormonal/endócrino, e a sensação de autoconfiança e felicidade, 

evita depressões, fomenta o romper da solidão, ensina a manter um emocional 

positivo e altamente criativo, recolocando o praticante na situação Natural 

semelhante à experimentada pós férias – retemperado e vigoroso.  

 

O Yoga Sámkhya promove a saúde – é profilático – confere uma musculatura, 

e uma flexibilidade excecionais, e uma boa forma e resistência invulgar, 

proporciona um elevado controlo gravítico e do movimento, mantêm um peso 
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saudável, e uma silhueta adequada, acentua o peristaltismo, desenvolve a 

capacidade de captar, aumentar e utilizar a energia de forma fulgurante, e 

permite rapidíssimas recuperações físicas.  

 

O Yoga Sámkhya utiliza todas as 14 Disciplinas Técnicas do Yoga em cada Aula, 

trabalhando o Ser Humano em todas as suas facetas positivas, sempre em 

Harmonia; desvenda o domínio da Concentração contínua, do Controlo 

Mental, e através da Verdadeira Meditação, a exploração dos compartimentos 

e planos mentais insuspeitos e por utilizar, descobrindo a Mente Supra Cognitiva, 

estimulando a Intuição e proporcionando incursões para Além da Mente – 

“Overmind”, até ao Samádhi (Iluminação) – Suprema Consciência Intelectiva 

humano-Cósmica. 

Modalidades/áreas de Intervenção 

A Associação ministra Aulas do Yoga Sámkhya para Crianças (dos 3 aos 12 

anos), Adolescentes, Adultos, Gestantes e Séniores. 
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Academia Desportiva e Cultural da Praia da Falésia 

 Roja Pé 

8200-380 Olhos de Água ABF 

965 344 959 

adcpraiadafalesia@gmail.com 

www.facebook.com/adcpf.falésia 

 

Historial/Objetivos 

A associação foi constituída a 19 de janeiro de 2004 e tem como objetivos 

principais: 

● Promover a educação desportiva e cultural no âmbito da juventude, crianças 

e idosos residentes na freguesia dos Olhos de Água; 

●Formação, divulgação e integração social plena de jovens nas áreas do 

desporto e cultura 

●Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os associados na defesa dos 

seus direitos e interesses, na base da realização de iniciativas relativas à 

problemática da juventude 

 

Modalidades/áreas de Intervenção 

●Atletismo 

●Música 

●Teatro 

●Dança 

●Ginástica de localizada e aeróbica 

●Gabinete de psicologia 
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Albufeira Futsal Clube 

Albufeira Futsal Clube 

Urbanização Quinta Brejos 

Lote E 6 Loja 2 

8200 Albufeira  

albufeirafutsalclube@hotmail.com 

albufeirafutsalblogspot.pt 

www.facebook.com/albufeirafutsalclube69 

 

Historial/Objetivos 

O Albufeira Futsal Clube, foi fundado a 11 de julho de 2007. Foi criado 

fundamentalmente com o objetivo de conceder uma oportunidade desportiva 

na modalidade de futsal, aos jovens do Concelho de Albufeira, uma vez que é 

atualmente, uma modalidade de grande preferência e procura por parte da 

população. 

Como filosofia própria de prática de desporto, o Albufeira Futsal Clube, assenta 

na formação eclética do jovem e pretende conceder iguais oportunidades a 

todas as crianças e jovens que queiram praticar a modalidade desportiva de 

Futsal em Albufeira, independentemente das suas qualidades técnicas.  

Tem como objetivos fundamentais, envolver os jovens ativamente no desporto 

e ao mesmo tempo consciencializar para a importância dos estilos de vida 

saudáveis. 

 

Planteis 

● Seniores masculinos 

●Juniores masculinos 

●Juniores femininos 

●Juvenis 

●Iniciados 

● Infantis 
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Associação Motociclistas Vagabundos LusitanoS 

 Cerca-Velha - Paderne 

8200-466 Albufeira 

vagabundos_lusitanos@hotmail.com 

www.facebook.com 

/associacaomotociclistas.vagabundoslusitanos 

 

Historial/Objetivos 

O fim principal desta Associação é a promoção junto dos seus associados da 

prática do motociclismo, a defesa dos valores ligados à prática do mesmo, o 

fomento de um espírito coletivo de respeito pela relação equilibrada de tais 

valores.  

 

Atividades 

Ao longo do ano esta associação organiza várias atividades de convívio (de 

âmbito cultural, social e recreativo), provas de perícia, passeios entre os 

associados e simpatizantes da associação, entre outros.   
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AGDALG - Associação de Gestão do Desporto do Algarve  

 Rua do MFA, Edf. Albufeira, nº 74, 1º Dtº 

8200 -157 Albufeira 

 agdalg@gmail.com 

 www.facebook.com/pages/Associação-de-Gestão-

do-Desporto-do-Algarve 

 

Historial/Objetivos 

A Associação de Gestão e Desporto do Algarve (AGDALG) foi constituída a 22 

de novembro de 2008 e tem por objeto promover, desenvolver e organizar 

através da operacionalização de estudos, projetos, ações e serviços, nas áreas 

de intervenção de âmbito geral ou especializado da gestão do desporto, como 

meio de qualificação e melhoramento da performance das organizações e 

indivíduos que atuam no sector desportivo, consubstanciando assim, o 

desenvolvimento desportivo da região do Algarve.  
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Academia de Futebol Alto da Colina 

 Estrada dos Olhos de Água - Alfagar - Aldeamento 

Turístico - Apartado 866 – Balaia  

8200 - 912 Albufeira 

academiadefutebol@albufeira.com 

www.aaac.albufeira.com  

www.facebook.com/academiaaltodacolina 

www.youtube.com/altodacolina 

MEO CANAL: 709704 

 

Objetivos 

 

A Academia de Futebol Alto da Colina tem como objetivo principal desenvolver 

atividades que fomentem a prática desportiva no concelho, dos jovens e menos 

jovens, aproveitando a experiencia de 14 anos na realização de eventos 

desportivos promovendo torneios de futebol de formação.  

 

Atividades:  

Arborismo, slide, caminhadas para a terceira idade, paddel, e outros 

desportos radicais como o paintball. 
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Associação Regional de Vela do Sul  

 Marina de Albufeira - Passeio dos Oceanos   

Lote 5  loja 2  

 8200 918 Albufeira 

arvelasul@gmail.com 

www.arvelasul.com 

www.facebook.com/arvelasul 

 

Historial/Objetivos 

A Associação Regional Vela do Sul foi fundada a 14 de Julho de 1981. Tem 

como objetivo promover e representar o desporto da Vela, na região do Sul.  

 

Atividades 

Promove e organiza modalidades realizadas em alto mar e relacionados com 
vela, regatas, campeonatos.  
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Associação de Pesca Desp. e Recreativa da Baleeira  

Av. Da Liberdade, N.º 9 A - 1º DTº, Apartado 190 

8201-002 Albufeira 

apdrbaleeira@hotmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Esta associação sem fins lucrativos tem como objetivo principal desenvolver nos 

seus sócios o gosto pelos desportos do mar, de recreio e de competição, 

nomeadamente: pesca desportiva, vela, motonautica, ski nautico, mergulho 

amador, entre outros. Também promove acções e atividades de caráter 

cultural, recreativo e desportivo aos seus sócios.  
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Associação de Caçadores e Pescadores Do Concelho de 

Albufeira  

 Rua Miguel Bombarda, 61 Apartado 25 

8200-906 Paderne  Albufeira 

associacao.c.p.c.albufeira@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

Esta Associação sem fins lucrativos foi constituída por escritura outorgada em 4 

de dezembro de 1987.  

 

Tem como objeto social  

●Gerir zonas de Caça Associativas ou participar na gestão de Zonas de Caça 

Nacionais ou Municipais, contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e 

não cinegéticos, para a prática ordenada do exercício da caça, incentivar e 

desenvolver o desporto com armas de fogo e de recreio, criar cinegéticos em 

cativeiro, organizar concursos e exposições caninas; 

●Fomentar as ações que melhor convenham à defesa e humanização dos 

interesses dos caçadores, pescadores e agricultores e da proteção de caça, 

pesca, da natureza e do desenvolvimento rural; 

●Incentivar o espirito ético na prática da caça, pesca e preservar as práticas e 

tradições venatórias e piscatórias no respeito pelos valores ambientais e 

ecológicos; 

●Promover a formação dos caçadores e pescadores; 

●Organizar provas de caça, campeonatos e torneios desportivos de tiro; 

●Colaborar na proteção das espécies cinegéticas e piscícolas e incrementar o 

seu repovoamento; 

●Organizar certames e exposições relacionados com as atividades cinegéticas 

piscatórias e outras; 

●Proteger e valorizar as espécies canídeos de caça 
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Atlético Clube de Albufeira  

 Rua Saco, n.º 3 

8200-177 Albufeira 

acalbufeira@hotmail.com | atleticoclubealbufeira@hotmail.com 

 www.facebook.com/atleticoclube.albufeira 

 

Modalidades 

● Voleibol 

 

Historial/Objetiv 

O Atlético Clube de Albufeira foi constituído em 10 de agosto 2010. É uma 

associação sem fins lucrativos e tem como principal objetivo a prática 

desportiva do Voleibol, bem como a formação de crianças e jovens e a 

divulgação dessa modalidade no sul do país. 
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Albufeira Surf Clube  

 Edifício Varandas de Santa Eulália – F, Estrada de Santa Eulália  

 8200-269 Albufeira 

 965 055 560 

albufeirasurfclube@gmail.com  

www.albufeirasurfclube.com 

 

Historial /Objetivos: 

O Albufeira Surf Clube foi constituído no dia 6 de Dezembro de 2013 e tem como 

principais objetivos: 

- Promover e divulgar a prática desportiva de Surf, Skate, Bodyboard, 

Snowboard e outros desportos radicais aquáticos e similares, bem 

como a defesa dos direitos dos seus praticantes nas áreas de 

competição ou lazer; 

- Desempenhar um papel importante de ação social na promoção do 

Surf, Skate, Bodyboard, Snowboard e outros desportos radicais 

aquáticos e similares, junto dos mais desfavorecidos e jovens em 

situações de risco;  

- Promover, divulgar e implementar ações que visam a proteção do 

ambiente e promoção da sua sustentabilidade, para efeitos do 

disposto na lei nº 83/95, de 31 de Agosto; 

- Implementar as atividades de caráter social e lúdico que venham a 

ser consideradas úteis para os Associados. 

A Famosa praia da Galé, local de eleição para a prática de desportos de ondas 

é o sítio onde estão sediados, mais precisamente no Restaurante/bar Lounge 

Pedras Amarelas, a 2 minutos da conhecida praia do Xiringuito, mítico spot de 

ondas.  
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Modalidades/Atividades:  

- Surf; 

- Skate; 

- Bodyboard; 

- Snowboard; 

- Stand up Padle 

- Outros desportos radicais aquáticos 

- Escola; 

- Campos de férias 

 

A Escola – É uma aposta forte do Albufeira Surf Clube. Pretendem ensinar aos 

mais novos a até aos mais velhos a prática de Surf e outros desportos  de ondas 

tais como o bodyboard e o SUP (Stand up Padle). Para além das aulas de 

iniciação, aperfeiçoamento e competição existe a alternativa de proporcionar 

momentos de experiência em qualquer uma das modalidades aos visitantes. 

Campos de férias na Costa Vicentina (desde Sagres a Odeceixe) e experiências 

nas ondas da costa Sudoeste são uma alternativa que o Albufeira Surf Clube 

coloca à disposição de pessoas descontraídas que procuram encontrar a 

felicidade nas coisas simples que a natureza pode dar.   
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Associação de Capoeiragem Malta do Sul  

Antiga Escola Primária de Vale Lapa 

8400-535 - Praia do Carvoeiro - Lagoa 

muzenzalgarve@hotmail.com 

penamuzenzalgarve@hotmail.com 

www.muzenzalgarve.com 

www.facebook.com/muzenzalgarve 

 

Historial/Objetivos 

Esta associação foi fundada no dia 10 de setembro de 2001. É uma associação 

sem fins lucrativos, sediada na freguesia e Concelho de Lagoa - Algarve, e tem 

como objetivo principal o desenvolvimento da capoeira nas suas várias 

vertentes (Luta - Arte - Cultura - Dança - Filosofia).  

 

São membros do Grupo Muzenza de capoeira, que foi fundado em 5 de Maio 

de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, tendo como seu fundador, Paulo Sérgio 

da Silva (Mestre Paulão), oriundo do grupo Capoarte de Obaluaê, do Mestre 

Mintirinha (Luís Américo da Silva). Desde 1975, o Grupo passou a ser presidido 

pelo Mestre Burguês. 

 

Esta Associação ministra aulas da capoeira em Lagoa, Armação de Pêra, 

Albufeira, Quarteira, Faro, Olhão, Messines e Monchique. 
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ABRA, Associação de Bilhar do Algarve 

 Rua Samora Barros, nº 32, Fração I,   

8200 -178 Albufeira 

abralgarve@gmail.com 

www.abralgarve.com 

www.facebook.com/pages/ABRA_Associação-de-Bilhar-doAlgarve 

 

Historial/Objetivos 

A Associação de Bilhar do Algarve – ABRA - foi fundada a 25 de março de 2010, 

por iniciativa de algumas personalidades mais empenhadas no fomento da 

modalidade no Algarve. Tem como objetivo principal a promoção da 

modalidade desportiva BILHAR – nas suas diversas variantes junto da 

comunidade, apostando na dinamização da prática da atividade desportiva e 

estimulando-a particularmente junto das camadas jovens.  

 

Segundo os seus Estatutos, estão organizados na ABRA:  

a) Os clubes desportivos que integram o bilhar, em qualquer das suas variantes, 

como modalidade desportiva;  

b) As associações desportivas e coletividades de âmbito distrital que integrem 

o bilhar como modalidade desportiva;  

c) Entidades comerciais (tais como cafés, pastelarias, snack-bares ou 

restaurantes) responsáveis por equipa(s) que participam em competições da 

ABRA; para além de outros “Sócios Extraordinários”.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 87 
 

Associação Recreativa de Patinagem de Albufeira  

 Caixa Postal 406P-Fornalhas, Paderne  

 8200-477 Albufeira 

arpapatinagem@gmail.com 

 www.facebook.com/arpa.albufeira 

 

Historial/Objetivos: 

A ARPA foi fundada a 16 de Janeiro de 2012 e está sedeada na freguesia de 

Paderne.  

Tem por objeto promover, dinamizar, divulgar e apoiar atividades de patinagem 

nas várias disciplinas e outras atividades de cariz cultural, recreativo e 

cultural.  Neste momento conta com vários Atletas federados e em prova, 

participando em diversos eventos oficiais da Federação de Patinagem de 

Portugal e outros eventos não oficiais, de lazer e associativismo, com diversas 

entidades e modalidades da região do Algarve e Alentejo. 
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Bellavista Desportivo Clube  

Apartado 2288 EC , Cerro Alagoa 

8200-995 Albufeira 

bellavistadc@gmail.com 

www.bellavistadc.blogspot.pt 

www.facebook.com/bellavistadesportivo.clube 

 

Historial/Objetivos 

O Bellavista Desportivo Clube foi fundado a 6 de janeiro de 2004, tendo dado 

início da sua atividade no dia 17 de fevereiro do mesmo ano. 

 

O objetivo do clube foi o de proporcionar aos jovens do Concelho de Albufeira 

a possibilidade de praticar desporto de forma regular, apostando inicialmente 

nas modalidades do Ténis, Hóquei em Campo, Futebol, Surf/Skate e Futsal. 

 

Ao longo da sua existência o clube tem participado nos Campeonatos Distritais 

do Algarve com equipas de vários escalões desde os chamados Benjamins A e 

B aos Infantis. 

 

Em 2012 o Clube abraçou uma modalidade em ascensão e de grande 

reconhecimento: o Futevólei. A iniciativa apresentou desde logo bons 

resultados, sendo que a nível Nacional já tem atletas medalhados. 

 

Modalidades 

Futebol / Futevólei 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Página 89 
 

CAMA-Clube de Artes Marciais de Albufeira  

Praceta Jaime Cortezão - lote 2 Fração U 

8200-342 Albufeira 

geral@artesmarciaisalbufeira.com   

www.artesmarciaisalbufeira.com 

www.facebook.com/artesmarciais 

 

O Clube de Artes Marciais de Albufeira é um clube sem fins lucrativos e foi 

fundado em 9 de dezembro de 2008. 

 

Patrocina varias modalidades como os Pilates, Aulas Privadas de Fitness, 

Powerplate, Tai chi, Qi Gong (Chi Gong), Sanda & Qinda, Kungfu Shaolin, 

Karate-do Shuito-Ryu Kofukan, Full-Contacto, Kickboxing, Light-Contacto, Semi-

Contacto, Defesa-Pessoal e Massagem Shiatsu. 

 

Desde a sua composição inicial até à atualidade este clube é filiado na 

Associação Portuguesa de Kung Fu Xuan Wu Shang Wu Jing Wu, Karate-do 

Kofukan Internacional, Federação Nacional de Karate de Portugal, Federação 

Mundial de Karate, Federação Europeia de Karate, Escola Xiao Long Wu Yuan 

e filiado no Templo Songshan Shaolin da China. 

 

O clube alcançou títulos em todas as modalidades como campeões Inter-

escolas, Distritais, Regionais, Nacionais, Ibéricos, Europeus, Internacionais e 

Mundiais. 
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Centro Karate Shotokan 

 Albufeira        

 karatealgarve@gmail.com 

www.karatealgarve.com 

 

O Centro de Karaté Shotokan do Algarve (CKSA) foi fundado em 
24/7/2010, pelo Mestre Norberto Coelho - mentor do projeto -, juntamente 
com Luís Filipe Joia, António Custódio, Ana Cristina Gabriel, Valter Gabriel, 
Paul Brooks e Vitoriano Martins. 
 
O objetivo é, desde o início, divulgar a arte do Karaté Shotokan no 
Algarve, preservando os seus princípios. 
 
A Escola de Albufeira do CSKA está estabelecida nas instalações do 
Imortal Desportivo Clube do Estádio Municipal de Albufeira, com treinos 
às terças e sextas-feiras das 19h30 às 21h30. 
 
Para além de Albufeira o CSKA também tem escolas em Armação de 
Pera, Loulé e Portimão. 
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Karate Clube de Albufeira  

 Sesmarias 402-H 

8200-985 Albufeira 

karateclubealbufeira@gmail.com 

www.facebook.com/KarateClubeAlbufeira 

 

Historial/Objetivos 

O Karate Clube de Albufeira é uma associação sem fins lucrativos cuja 

intervenção na área do Karate reporta a 1980. 

 

Modalidades 

●PRÉ-KARATE 

●KARATE KIDS 

●KARATE SHITORYU 

●KARATE DESPORTIVO 

●OKINAWA KOBUDO 

●JUDO 

●JU-JITSU 

●PILATES 
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Clube de Basquete de Albufeira 

 Quinta da Palmeira, Lote 61, Bloco 7 Cv, Apartado - 2220 

8200 - 132 Albufeira 

 /  289 587 220 

cbabasquete@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

O Clube de Basquete de Albufeira (C.B.A.) é uma instituição desportiva, fundada 

em 26-09-1996, sem fins lucrativos, que proporciona aos jovens Albufeirenses a 

prática desportiva. 

C.B.A tem mantido excelentes resultados em todas as competições (regionais e 

nacionais) onde tem participado, tendo inclusive formado atletas que competem 

pela Seleção Nacional de Portugal. De referir que, no ano de 2019, a equipa do 

CBA/Techsul se sagrou campeã da XVIII taça de Portugal de Sub16 vencendo 

o BC Vila Real por 55-56. 

O C.B.A. é cada vez mais uma referência no Algarve, ao construir um trabalho 

que visa proporcionar as melhores condições às crianças e jovens (rapazes e 

raparigas) para atingirem o sucesso educativo, social e desportivo, prosseguindo 

com um projeto cada vez mais sólido, alicerçado, em técnicos licenciados em 

Educação Física e Desporto. 

 

Modalidades 

●Basquetebol 
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CBTTA – Clube BTT Amizade de Albufeira  

 Rua Alto do Alpouvar “Quinta Ricardo” 

Caixa Postal 217Z 

8200 - 552 Ferreiras - Albufeira 

 /  289 058313 

cbttaa@gmail.com 

 www.facebook.com/cbtaa/  

www.facebook.com/cbtaa.albufeira.9 

 

Historial/Objetivos 

O CBTTAA - Clube BTT Amizade de Albufeira foi fundado a 18 de Outubro de 

2013, por um grupo de amigos amantes do BTT que sentiram a necessidade de 

estarem mais organizados nas suas atividades de prática desportiva e 

aproveitaram a oportunidade para promoverem o desporto neste município e 

região. 

 Ao longo dos anos, o  clube tem vindo essencialmente a consolidar a sua 

posição quer no meio do BTT, quer no meio desportivo em geral.  

O Clube de BTT Amizade de Albufeira, sendo uma Associação sem fins lucrativos, 

assente nas premissas da amizade e fomento da prática desportiva, tem 

conseguido consolidar a sua posição e crescimento através da organização de 

vários eventos e presenças em várias provas quer regionais quer nacionais. 

Nas presenças em provas de BTT, os atletas/praticantes têm conseguido mostrar 

as cores do Clube com muito sucesso sendo de destacar vários pódios 

conseguidos no escalão feminino. Para além disso têm igualmente conseguido 

ganhar vários títulos de “Equipa mais numerosa” em vários eventos, o que atesta 

por si, a forte presença deste Clube em termos de praticantes de BTT. 

Como organizadores de provas/eventos, destaca-se essencialmente dois 

eventos que são a “imagem de marca” do Clube, o “CBTTAA – SUNRISE”. Trata-

se de um evento de BTT noturno, que se realiza no Verão (1º Fim de semana de  

Julho) e a  “ROTA ALBUHERA”,  (Maratona e Meia Maratona de BTT). 
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Modalidades 

●BTT 
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Clube de Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira 

 Estrada do Farol, 800 H 

Sítio da Orada 

8200-371Albufeira 

Secretaria 289 592 079 | Restaurante 289 592 332 

 289 592 079 

cpndalbufeira@sapo.pt 

 www.cpnda.com 

 

Historial/Objetivos  

É uma associação sem fins lucrativos fundada a 24 de Maio de 2001e tem 

como objetivos principais: 

●Promoção desportiva, cultural e recreativa dos associados 

●A defesa do meio ambiente marítimo, zonas adjacentes e águas interiores 

●Formar e educar desportivamente e ambientalmente as camadas maias 

jovens 
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Clube Desportivo Areias de S. João  

 Rua Fernão Lopes, 21 

Apartado - 873 

8200-279 Albufeira 

289 543 490 

cdasj.albufeira@gmail.com 

www.cdasj.albufeira@facebook.com 

 

 

Historial/Objetivos 

O Clube Desportivo das Areias de São João, foi constituída em 1987 e tem por 

fins a promoção Cultural e recreativa dos seus associados. 

 

Modalidades 

●Atletismo 

●Karaté 

●Judo 

●Ciclismo 

●Muay Tay 

●Jiu Jitsu 

●Squash 

●Fitness 
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Clube de Ciclismo Feminino “5Quinas/Municipio de Albufeira” 

 5Quinas, Torre da Mosqueira  

Loja AH 

8200-387 Albufeira 

 289 592 232 

clubedeciclismo@5quinas.com.pt 

     info@5quinas.com.pt 

 https://www.facebook.com/equipa5quinas 

 

Historial/Objetivos 

A equipa de Ciclismo Feminino 5Quinas  foi acolhida pelo Clube Desportivo 
Areias de São João que passou, assim, a ter uma secção de Ciclismo Feminino. 

São 13 atletas, oriundas de norte a sul do país, unidas pela paixão pelo ciclismo. 
São a primeira equipa do género no Algarve. A sua ambição: crescer enquanto 
equipa e angariar muitas mais praticantes, incentivando as camadas mais 
jovens à prática da modalidade. 

Esta equipa pretende apostar forte nas atletas dentro da faixa etária 14-17 anos 
que tenham já algum historial dentro do ciclismo. 
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Clube Desportivo e Cultural de Albufeira  

 Apartado 2269 - Cerro da Alagoa 

8201-918 Albufeira 

 /  289 591 037 

cdca.desporto@gmail.com 

www.cdca.webnode.pt 

www.facebook.com/cdcaoficial 

 

Historial/Objetivos 

O C.D.C. Albufeira nasceu no dia 22 de abril de 2004. Este clube surgiu pela 

necessidade de dar mais competitividade a um conjunto de atletas, e alunas 

da E.B.2.3. Profª Diamantina Negrão, do desporto escolar na modalidade do 

Andebol.  

 

Este Clube tem vindo a desenvolver essencialmente o andebol feminino, 

embora tenha tido, inicialmente, algumas equipas masculinas. Contudo devido 

à falta de infraestruturas desportivas houve necessidade de optar por um dos 

sectores, tendo-se optado pelo feminino, dado que se encontrava mais 

estruturado.  

 

Modalidades 

●Andebol Feminino 

●Muay-Thay 
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Futebol Clube de Ferreiras  

 Travessa da Nora 

Cx. Postal 83-C 

8200-559 Ferreiras, Albufeira 

289 571 258  

geral@fcferreiras.com | cultura.recreiofcferreiras.com 

www.fcferreiras.com 

www.facebook.com/fcferreiras 

https://twiter.com/fcferreiras1983 

https://www.instagram.com/fcferreiras/ 

 

Historial/Objetivos 

O Futebol Clube de Ferreiras foi fundado a 8 de março de 1984. A filiação do 

clube na Associação de Futebol do Algarve aconteceu na época desportiva 

de 84/85, sendo- lhe atribuído o número 77 e o número 2506 na Federação 

Portuguesa de Futebol. 

 

Modalidades 

●Futebol 

●Danças  

●Triatlo  

●Natação 

●Patinagem 
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GRD OLHOS D'ÁGUA - Grupo Desportivo e Recreativo dos 

Olhos de Água  

 Polidesportivo dos Olhos de Água 

8200-591 Olhos de Água ABF 

/  289 501 007 

gdrolhosdeagua@hotmail.com 

www.gdrolhosdeagua.com 

 

Historial/Objetivos 

O Grupo Desportivo e Recreativo dos Olhos de Água, foi constituído em 22 de 

maio de 1986 e tem por fim a promoção cultural dos sócios através da 

educação cultural, física e desportiva, e ação recreativa, visando a sua 

formação humana integral. 

 

Modalidades: 

●Futsal 

●Pesca desportiva 

●Ginástica 
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Guia Futebol Clube  

 Largo Nossa Senhora da Guia 

8200-Guia ABF 

289 562 333 

fclube.guia@sapo.pt 

www.facebook.com/guiafutebol.clube 

 

Historial/Objetivos 

O clube foi fundado em 14 de fevereiro de 1982. Conta com cerca de duzentos 

atletas federados e com cinquenta nas outras classes. Em 2004, o Guia Futebol 

Clube conquistou a Taça do Algarve. 

 

Modalidades 

●Futebol de formação 

●BTT  

●Ciclismo 

●Karaté 

●Capoeira 

●Thay-fit 

● Ginástica de manutenção 

● Zumba 

●Danças de salão 

● Hip-hop 
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Imortal Desportivo Clube 

 Estádio Municipal - Apartado 2343 

 8200 - Albufeira 

/  289 588 535 | Secretaria: 963 140 256 

imortaldc@sapo.pt 

www.imortaldc.com 

 

Historial/Objetivos 

O Imortal Futebol Clube fundado em 24 de junho de 1920. Manteve esta 

denominação até à fusão nos finais dos anos 20; início dos anos 30 com a 

Sociedade dos Artistas, Sociedade Recreativa de Albufeira, passando desde aí 

a denominar-se Imortal Desportivo Clube. A sua primeira atividade desportiva 

foi o futebol. No início da década de 30 surge o basquetebol e nos anos 50, o 

hóquei em patins. Nas décadas de 60, 70 e 80 existiu uma secção de pesca 

desportiva, que organizou vários concursos de pesca de nível internacional. 

 

Modalidades: 

●Futebol  

●Natação 
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Imortal Basket Clube 

 Av. do Ténis,  

Pavilhão do Imortal Desportivo Clube  

 8201 – 096 Albufeira 

 289 591 546  

969 396 533 

 geral@imortal-basket.pt 

 www.imortal-basket.pt  

 www.facebook.com/imortalbasket 

 

Historial/Objetivos  

Associação Desportiva sem fins lucrativos, Instituição de Utilidade Pública, 

promove a prática desportiva do Basquetebol para crianças e jovens a partir 

dos 6 anos, masculinos e femininos. 

O Basquetebol sempre foi, por excelência a modalidade mais praticada no 

concelho de Albufeira, iniciada e desenvolvida no Imortal Desportivo Clube, 

fundado em 1920. Em 24 de Junho de 2011, nasce o Imortal Basket Club, várias 

pessoas com a paixão comum pelo Basquetebol, entre eles antigos e atuais 

Jogadores, Técnicos, Pais e Dirigentes, autonomizaram a seção de basquetebol, 

para a preservação da modalidade e prosseguir um trabalho de referência na 

formação de jovens atletas O Imortal Basket Club, tem desenvolvido um 

trabalho de mérito na formação, e tem sido premiado com a distinção e 

certificação de Escolas de Minibasquete de Qualidade, em Dezembro de 2014, 

foi distinguido com um diploma de mérito da Federação Portuguesa de 

Basquetebol. 

Movimenta por época cerca de 200 atletas (Femininos e Masculinos) nos 

diversos escalões: Mini 8, Mini 10, Mini 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 Sub 19, e Seniores. 

As várias equipas do Imortal Basket Club, já foram Campeões Regionais em 

todos os escalões ao longo dos últimos anos, as equipas de formação 

participam nos Campeonatos Nacionais ou Taças Nacionais. 
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A nível Nacional, na formação já foram vencedores de 3 Taças Nacionais e 1 

Campeonato Nacional. 

Em seniores Masculinos, já foram Campeões Nacionais da 3ª divisão, 2ª divisão, 

1ª divisão e também da CNB1, CNB2 e da Proliga. 

 

Modalidades: 

●Basquetebol 
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Judo Clube de Albufeira 

 Pavilhão Desportivo da EB 1,2,3 de Ferreiras 

Rua da Igreja 

8200-559 Ferreiras ABF 

Correspondência: 

Apartado 7025 

8201 – 927 Albufeira 

 judo-clube-albufeira@hotmail.com 

www.judoclubealbufeira.com 

www.facebook.com/JCAlb 

 

Historial/Objetivos 

O Judo Clube de Albufeira surgiu da iniciativa de um grupo de praticantes da 

modalidade que em 1970 ao constatarem a inexistência de qualquer instalação 

e organização para a prática de Judo no Concelho de Albufeira, decidiram 

constituir o Judo Clube de Albufeira colocando assim à disposição da 

comunidade, todos os seus conhecimentos de Judo. 

 

O Judo Clube de Albufeira (JCA), foi fundado no dia 30 de junho de 2004, tendo 

iniciado a sua atividade desportiva no dia 20 de setembro de 2004 coincidindo 

com o início dos treinos e período escolar, no Ginásio da Escola do Ensino Básico 

2+3 de Ferreiras, na sala destinada às aulas de ginástica, no interior do Pavilhão 

Gimnodesportivo. 

 

Atividades / Áreas de Intervenção 

●Aumentar o número de praticantes na modalidade, tendo particular atenção 

aos escalões de formação. Expandir o contato com o judo a toda a sociedade. 

●Preparar os judocas, nas diferentes dimensões, psicológica, social, técnico-

tática e aptidão física, determinantes na via competitiva, tendo por objetivo 

último integrá-los na seleção nacional de judo. 

●Acompanhar e apoiar o desenvolvimento desportivo, escolar, social e cultural 

dos judocas. 
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●Promover a melhoria da formação da equipa técnica. 

●Crescimento sustentado através da criação e implementação de medidas 

estruturais. 
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Juventude Desportiva das Fontainhas 

 Rua das Fontainhas 

8200-560 Ferreiras  ABF 

/  289 542 746 

 juventudedesportivafontainhas@gmail.com 

www.facebook.com/juventudedasfontainhas 

 

Historial/Objetivos 

A Juventude Desportiva das Fontainhas foi constituída a 23 de maio de 1989 e 

visa principalmente a divulgação da prática desportiva, cultural e recreativa. 

 

Modalidades 

●Atletismo 

●BTT 

●Ciclismo 

●Cicloturismo 

●Pesca Desportiva 

●Paint Ball 

●Danças de Salão 

●Pesca desportiva 
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Juventude Desportiva de Paderne 

Alameda 25 de Abril, 

Apartado 20 

Edifício da Casa do Povo 

8200-495 Paderne ABF 

289 367 219 

presidente@jdp.pt | geral@jdp.pt 

www.jdp.pt 

www.facebook.com/juventudedesportivapaderne.jdp 

 

Historial/Objetivos 

A Juventude Desportiva de Paderne foi constituída a 7 de outubro de 1992, tem 

por finalidade a promoção cultural, física e desportiva dos sócios visando a sua 

formação humana integral. 

 

Modalidades 

●Passeios de BTT 

●Passeios Equestres 

●Canoagem 

 

Eventos 

●TT-Rota do Medronho 

●TT-Terras de Paderne 

●Passeios Equestres 

●Grande Noite de Fado Amador 

●Concentração de Tratores 
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Padernense Clube 

Pavilhão Desportivo de Paderne - Sítio do Pé da Cruz - 10 Y 

8200-497 Paderne ABF 

289 367 285 

padernenseclube@sapo.pt 

www.facebook.com/padernense.clube 

Instagram: Padernense Clube @padernense 

 

Historial/Objetivos 

O Padernense Clube é uma coletividade recreativa, cultural e desportiva, 

fundada em 1 de dezembro de 1933 . Durante grande parte da sua existência, 

constituiu-se fundamentalmente como uma sociedade recreativa e cultural 

promovendo entre outras atividades, festas e bailes que representavam então 

os eventos sociais mais importantes da freguesia de Paderne. Nos anos 80, em 

simultâneo com o crescimento das atividades recreativas e culturais, a 

coletividade altera os seus objetivos e inicia-se nas áreas desportivas mais 

competitivas. Em 1985, surge a Secção de Futebol que se tornaria na grande 

mola dinamizadora do Padernense Clube.  

 

O crescimento e o interesse da modalidade em Paderne, foi-se traduzindo 

sucessivamente na obtenção de êxitos desportivos, consubstanciados na 

subida à 1ª Divisão Distrital em 1988/89 e à 3ª Divisão Nacional em 1991/92, com 

a obtenção dos títulos regionais competentes.  

 

Modalidades  

● Futebol  de formação 

●Futebol Sénior  

●Ginástica sénior 

●Ténis de mesa 
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Marina Yacht Club de Albufeira  

Passeio do Ouro, Lote 5, Lj.2, Marina de Albufeira 

8200-371 Albufeira 

289 591 238 

geral@myca.com.pt |marinayachtclube@gmail.com 

www.myca.com.pt 

www.facebook.com/marinayachtclube.albufeira 

 

Historial /Objetivos 

O Marina Yatch Clube é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, 

constituída no ano de 2006 e cuja génese esteve na vontade da Marina de 

Albufeira e de um conjunto de entusiastas da vela, da náutica de recreio e da 

pesca, em constituírem uma associação desportiva, sedeada na Marina de 

Albufeira, para fomento das atividades desportivas, sociais e educativas, 

correlacionadas com o mar e com a náutica de recreio. 

 

O MYCA tem hoje cerca de 100 associados, instalações sociais condignas, 

organização e capacidades técnicas endógenas, enfim uma estrutura 

associativa organizativa capaz de responder aos desafios e à ambição de todos 

aqueles que pretendem ver a Marina de Albufeira e a cidade no mapa no que 

tange à náutica e a atividades correlacionadas com o mar. 

 

Modalidades 

Formação - Escola de Vela Ligeira 

Iniciação - É um curso trimestral e destina-se a alunos jovens com mais de 7 anos, 

que pretendam ter um primeiro contacto com a atividade náutica. O principal 

objetivo é criar no aluno o “gosto pela vela” e dar-lhe a conhecer o que é um 

“barco à vela” e as noções básicas de marinharia e navegação 

Aperfeiçoamento - É um curso trimestral e destina-se a alunos que já tenham 

frequentado o Curso de Iniciação ou que já tenham tido um primeiro contacto 

com a vela. Nos cursos de aperfeiçoamento pretende-se aprofundar os 

conhecimentos obre a modalidade, as noções de marinharia e navegação, 
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sobretudo pretende-se que os alunos aumentem sua experiencia prática. Nas 

aulas os alunos realizam várias manobras e exercícios que tem por objetivo 

aumentar as habilidades individuais. 

 

Equipas de Competição - São cursos anuais e destina-se a alunos que tenham 

frequentado com aprovação o Curso de Pré Competição ou que possuam 

conhecimentos suficientes para integrar o mesmo. Pretende-se manter e 

desenvolver nos alunos o gosto pela vela de competição, e que estes venham 

a representar as cores do Clube nas provas regionais e nacionais das respetivas 

classes. 
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Método 100limite Associação  

 Albufeira 

metodo100limite@gmail.com 

 

Historial/Objetivos 

 

Oficialmente constituída no dia 2 de fevereiro de 2016, esta associação tem 

como fim contribuir para a animação social e cultural dos seus associados e 

para a comunidade em geral, contribuir para o melhoramento dos tempos livres 

dos seus associados, desenvolvendo iniciativas várias. Dinamizar atividades 

relacionadas com o desporto de aventura e lazer. Realização de conferências 

e palestras culturais, organização de cursos de formação, ações que sirvam os 

interesses da comunidade. Orientação de visitas de estudos, passeios, excursões 

e viagens a locais de interesse educativo. Sensibilização para a necessidade 

dos bons hábitos de saúde e alimentação fomentando a prática dos desportos 

em geral.  
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Moto Clube de Albufeira 

Rua dos Bombeiros Voluntários de Albufeira 

8200-Albufeira 

/ 289 514 874 

 mcalbufeira@sapo.pt 

 www.mcalbufeira.com 

www.facebook.com/pages/Moto-Clube-de-Albufeira 

 

Historial/Objetivos 

Este clube tem como finalidade a promoção da cultura, desporto e atividades 

recreativas em geral, nomeadamente a organização de passeios moto 

turísticos, concentrações, encontros de motociclistas a nível nacional e 

internacional e organizar e participar em provas desportivas.  
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Moto Grupo da Guia  - "Brasões de Ferro 

 Rua Padre António Coelho - Polidesportivo da Guia 

8200-Guia  ABF 

brasoesdeferro@gmail.com 

www.facebook.com/brasoesdeferro 

 

Historial/Objetivos 

O Moto Grupo foi constituído a 11 de fevereiro de 2003 como uma associação 

sem fins lucrativos. Tem por objetivo dinamizar junto dos seus associados 

atividades relacionadas com o moto turismo ou outras relativas à utilização de 

motociclos no âmbito do lazer. 
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Os Marafados do T.T – Algarve - Grupo de Todo-Terreno  

Sítio da Aldeia Azul – lote 

nº 1 - loja J - Montechoro 

8200-Albufeira 

289 586 653 

marafadosdott@gmail.com | geral@marafadosdott.com 

www.marafadosdott.com 

 

Historial/Objetivos 

O Clube de praticantes “Os Marafados do TT – Algarve”, foi constituído em 2006 

e tem por objeto exclusivo a promoção e organização de atividades 

relacionadas com a prática do Todo o Terreno em viaturas 4x4, motos e quads. 
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Prime Skills Associação   

 Rua Miguel Bombarda 

Edifício Bay View  

8200 – 158 Albufeira  

 289 543 588 

prime-skills@prime-skills.org 

http://www.prime-skills.org/ 

 https://www.facebook.com/Prime-Skills-Associação-

1426838754279348/timeline/   

 

Historial/Objetivos: 

Esta Associação baseia-se na ideologia, visão e valores. Tem como 

objeto social a promoção de competências dos jovens, tendo como 

objetivo o seu desenvolvimento pessoal, vocacional e empreendedor, 

através da implementação de projetos e iniciativas, que os motive, no 

presente e os prepare para o futuro no que se refere às suas aptidões 

para o sucesso académico, social e laboral.  
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Rotary Clube de Albufeira  

 Estrada de Vale Pedras, Bloco 4 - Lote 31 / 32 

8200 – 047 Albufeira 

 presidenterotarycalbufeira@gmail.com 

91 461 10 91 

www.facebook.com/rotaryclube.albufeira 

 

Historial 

O clube foi admitido em 16 de junho de 1971 no Rotary Internacional patente 

em 207 países organizado por distritos e pertence ao distrito 1966. 

O Rotary International é a única organização não-governamental com assento 

nas Nações Unidas, representando uma rede mundial de líderes profissionais, 

que se dedicam a servir desinteressada e voluntariamente a sociedade, 

concretizando projetos de interesse social, cultural e educativo, estruturados no 

seu lema “dar de si antes de pensar em si”. 

 

Objetivos 

- Desenvolver projetos de cariz social e cultural integrados no espírito rotário, 

criando parcerias com entidades públicas, privadas, organizações profissionais 

e empresariais; 

- Instituir projetos válidos em colaboração com outras organizações sem fins 

lucrativos constituídas por voluntários que prestem serviços de interesse público. 

- Divulgar perante a sociedade e especialmente a juventude, a imagem, a 

natureza, a dignidade e os princípios do Rotary como organização mundial 

destinada a servir voluntariamente a sociedade. 

- Implementar mecanismos e eventos destinados ao reconhecimento do mérito 

profissional e liderança como forma de aperfeiçoar o sistema de gestão da 

sociedade. 
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Slot Clube de Albufeira 

 Estrada da Galé 

Centro Comercial Galé, Loja 10 

8200-429 Albufeira 

slotclubealbufeira@sapo.pt 

www.slotclubealbufeira.webnode.com.pt 

 

Historial/Objetivos 

O Slot Clube de Albufeira, foi fundado em 2010. É um projeto que pretende 

divulgar a modalidade na cidade de Albufeira, bem como a nível regional, 

nacional e internacional, tendo também como objetivo promover esta 

modalidade entre todas as faixas etárias. 

 

O clube propõe-se a realizar diversos campeonatos nas mais diferentes 

categorias e vertentes incluindo campeonatos escolares junto dos jovens e 

workshops sobre slot, esperando que a adesão aumente, contribuindo assim 

para que existam cada vez mais apaixonados pela modalidade. 

A localização geográfica em que se encontra contribui para esta expectativa 

principalmente por se tratar de uma zona com pouca tradição e atividade 

nesta área e também por ser uma zona turística por excelência. 
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Sociedade Columbófila de Albufeira 

 Rua dos Bombeiros Voluntários, Lote 3 – CV, Albufeira 

8200-099 Albufeira 

scalbufeira@gmail.com 

www.albufeira.columbofilia.net 

 

Historial 

 

Atividades 

Columbofilia. Possui a Aldeia Columbófila de Albufeira, na mouraria que está 

aberta ao público em geral (visitas estudos de crianças, turistas, e população 

em geral). 

 

Realiza provas de competição, corridas e atividades com pombos correios.  
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Sociedade Columbófila Asas Mouriscas de Paderne 

 Estádio João Campos, Porta Poente 

8200-508 Paderne ABF 

scpaderne@gmail.com 

 www.paderne.columbofilia.net/ 

 

Historial/Objetivos 

Esta ainda jovem Associação foi fundada em 13 de Julho de 2012 e registada 

em cartório, no dia 13 de Setembro de 2012, em Albufeira, por três columbófilos: 

José Manuel Norberto Antunes, José Artur Pais Cabrita e Arsénio António Santos 

Serpins. 

Em 28 de Outubro em Assembleia Geral foram eleitos os primeiros Corpos 

Gerentes, com mandato de dois anos. 

Em 26 de Fevereiro de 2013 foi registada o início da sua atividade na AT 

autoridade tributária e aduaneira. 

A Associação tem como objetivo fomentar a prática desportiva columbófila 

Atividades 

A principal atividade é prática da columbofilia, no entanto a associação 

também desenvolve atividades ligadas a outras modalidades desportivas e 

promove iniciativas de caracter cultural, recreativo e de bem-estar social, por si 

ou em colaboração com outros agentes vocacionados para o mesmo fim.  
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JUVENIS 

 

Agrupamentos de Escuteiros  

 

CNE – Agrupamento 1009 de Paderne 

Praça da República, 8, Paderne 

8200-513 Paderne ABF 

cne.1009.paderne@gmail.com 

www.agr1009.cne-escutismo.pt 

 

CNE – Agrupamento 714 de Albufeira 

Rua da Figueira, Lote 20 R/C 

Apartado 1190, 8200-923 Albufeira 

geral.714@escutismo.pt 

www.agr714.cne-escutismo.pt 

www.facebook.com/714albufeira 

 

CNE – Agrupamento 1389 S. José de Ferreiras 

Rua da Associação de Moradores 

8200-559Albufeira 

geral.1389@escutismo.pt 

www. 

www.facebook.com 

 

Historial/Objetivos 

Atualmente existem 3 agrupamentos de escuteiros no Concelho de Albufeira: 

o Agrupamento 1009 de Paderne, o Agrupamento 714 de Albufeira e o 

agrupamento 1389 S. José de Ferreiras. 

 

O Agrupamento 1009 de Paderne, foi fundado a 8 de novembro de 1992. O 

Agrupamento 714 de Albufeira foi fundado em 27 de fevereiro de 1993 e o 
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Agrupamento 1389 S. José de Ferreiras foi fundado em 16 de janeiro de 2016, 

tendo sido oficializado a 1 de maio de 2016, pelo Sr. Bispo do Algarve.  

 

Os agrupamentos de Albufeira, Paderne e Ferreiras fazem parte do Corpo 

Nacional de Escutas- Escutismo Católico Português, fundado em 1923 em 

Braga e estão filiados no CNE, ou seja fazem parte da associação que em 

Portugal integra 70.000 escuteiros. 

 

Estes Agrupamentos, têm prestado um serviço de inegável valor cívico, cultural 

e social aos jovens do concelho de Albufeira e têm vindo a desenvolver 

atividades que são próprias deste movimento associativo, com base no método 

de Baden-Powel e com o voluntariado característico dos seus membros. As suas 

atividades tem como objetivo fomentar a transmissão de valores do Escutismo, 

nomeadamente os de confiança, lealdade, amizade, respeito pelos outros e 

pela natureza, obediência, sobriedade, boa educação, entre tantos outros. 

 

Estão organizados pedagogicamente em 4 secções, associadas a faixas etárias 

– entre os 6 e os 22 anos, nomeadamente: 

●Lobitos – elementos (masculinos e femininos, dos 6 aos 10 anos) 

●Exploradores – elementos (masculinos e femininos, dos 10 aos 14 anos) 

●Pioneiros – elementos (masculinos e femininos, dos 14 aos 18 anos) 

●Caminheiros – elementos (masculinos e femininos, dos 18 aos 22 anos 

 

Atividades 

Desenvolvem variadíssimas atividades ligadas à natureza, tais como 

acampamentos, encontros com outros grupos de Escuteiros, bem como 

diversas ações na área da solidariedade social. 
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JuvAlbuhera  

 Alpouvar 

Caixa Postal 103M 

8200 - 397 Albufeira 

juventudealbuhera@gmail.com  

 www.facebook.com/JuvAlbuhera/ 

Instagram: JuvAlbuhera 

91 966 99 84 

 

Historial/Objetivos 

A JuvAlbuhera foi fundada em 22 de Outubro de 2018, por jovens provenientes 

de várias áreas, desde a advocacia, arquitetura, gestão, contabilidade, 

desporto, marketing e informática, assumindo-se como uma associação de 

jovens e para os jovens. 

Tem como objeto social o apoio à comunidade Juvenil do concelho de 

Albufeira, abrangendo as áreas social, cultural, desportiva, recreativa, 

pedagógica, económica e solidária com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida dos jovens, a sua formação e integração na comunidade, combatendo a 

exclusão, discriminação, marginalização ou desigualdade. Para a prossecução 

destes objetivos esta associação propõe-se realizar atividades lúdicas, culturais, 

recreativas, educativas ou de lazer, formativas, de intercâmbio, de 

voluntariado, de dinamização turística, de informação e de sensibilização para 

os diversos temas da sociedade civil. Promoverá a título próprio ou através de 

parcerias encontros, conferências, palestras, workshops, mentorings, atividades 

de ocupação de tempos livres, eventos desportivos, culturais e pedagógicos, 

desenvolvendo esforços no sentido da criação de emprego e qualificação 

profissional da juventude albufeirense. Procurará ainda organizar e participar 

em feiras, ações de angariação de fundos, donativos e patrocínios, além do 

desenvolvimento de projetos e fundos socioeconómicos à escala nacional e 
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internacional. À JuvAlbuhera podem associar-se todos os que queiram apoiar a 

juventude, sendo ou não jovens, não havendo limites etários para sócios. A 

Associação estabelecerá parcerias estratégicas e ações de voluntariado com 

a autarquia, o IPDJ e outras entidades públicas ou privadas que pretendam 

beneficiar a juventude de Albufeira. 

 


