
Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 

Projetos pelo INR, I.P. 

Delegação da Região Norte 

Rua Aurélio P Reis 357-r/c, Porto 

4250-068 Porto  

Tel. 22 606 64 14   

Telm. 938576900 / 932713247 

Delegação da Região Centro 

Edifício Mondego 

Av. Fernão Magalhães, nº619, 1.º, Esq.1.06 e 

1.07 

3000-178 Coimbra 

 

Tel. 239 812 574  

Tlm. 968 982 117/ 925 552 578 

 Email regiao_centro@adeb.pt 

Nº. de Contribuinte: 502610760                      www.adeb.pt 

  Sede Nacional 

Quinta do Cabrinha 

 Avenida Ceuta, Nº 53-lj F-J 

1300-125 Lisboa 

Tel. 21 854 07 40 /4/5  

Telm. 96 898 21 50/ 924112344/ 966165743 

Email adeb@adeb.pt 

 

Quais  os documentos necessários para me associar e os  valores a pagar?  

Fotocópia do cartão de cidadão ou do B.I., cartão de contribuinte, cartão de beneficiá-

rio e cartão de utente; 

Declaração passada pelo Médico de Família ou Psiquiatra onde conste o diagnóstico 

da patologia Unipolar (Depressão) ou Bipolar;  

 Uma fotografia tipo passe; 

 Número de Identificação Bancária (NIB). 

De acordo com o Regulamento anexo à portaria 196-A/2015  de 1 de Julho, publicada 

pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, é obrigatório rever as 

comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos onde se 

desenvolvem respostas sociais. Deste modo, no ato de inscrição, é efetuada uma avalia-

ção económica e social a todos os associados, no segundo semestre de cada ano civil, 

tendo por base os rendimentos e despesas do ano anterior, com vista à determinação das 

comparticipações a pagar pelo usufruto das valências e serviços prestados pela ADEB, 

conforme tabela e escalões abaixo estabelecidos e atualizados em Novembro de 2017:  

 

  

Para tal, deve fazer-se acompanhar da seguinte documentação:  

 Demonstração líquida de IRS do agregado familiar (Nota de liquida-

ção);  

 Despesas fixas do agregado familiar dos últimos 3 meses, relativas a 

renda de casa ou prestação devida pela aquisição de habitação; 

 Despesas com transportes dos últimos 3 meses até ao valor máximo 

da tarifa de transporte da zona de residência; 

 Despesas com medicação psiquiátrica dos últimos 3 meses.  

 

Como se associar? 

Jóia e Quota de Associado Periodicidade Valor 

Jóia Pagamento único 15 € 

Quota de associado Anual 40 € 

Tabelas de Comparticipações dos Associados nas valências da ADEB 

Comparticipações do 

Associado—Tabela I 

Comparticipações do 

Associado—Tabela II 

Escalões de rendimentos com base 

retribuição Mensal Mínima Garantida 

(RMMG) (%)  

0% 30% 3€ (três euros) 5€ (cinco euros) 

30% 50% 5€ (cinco euros) 10€ (dez euros) 

50% 70% 8€ (oito euros) 15€ (quinze euros) 

70% 100% 12€ (doze euros) 20€ (vinte euros) 

100% 150% 20€ (vinte euros) 25€ (vinte cinco euros) 

150% - 25€ (vinte cinco euros) 30€ (trinta euros) 

 https://wwww.facebook.com/adeb.pt 



Presidente 

da Direção 

da ADEB 
 

 
 

 

Caro associado, 

 A Direção da ADEB vem pelo presente levar ao 

conhecimento dos seus associados a programação 

para o 1.º semestre de 2021 na Delegação da Região 

Norte da ADEB, tendo como objetivo dar 

continuidade às atividades no âmbito do projeto 

D’Arte, com vista a continuar a Promover e 
Potencializar a Participação Desportiva, Cultural e 
Criativa das Pessoas com Patologia Unipolar e 
Bipolar. Pretendemos assim incentivar e valorizar as 

suas competências criativas, artísticas e 

intelectuais, através da dinamização do ESPAÇO 
D'Arte, onde além de desenvolver atividades 

agradáveis, poderá estimular as suas funções 

cognitivas e executivas, contribuindo para um 

processo de reabilitação mais sustentado e, dessa 

forma, em conjunto com a equipa de reabilitação da 

ADEB alcançar a estabilidade e o bem-estar físico, 

psicológico e social. As atividades irão também de 

alguma forma poder acompanhar o seu dia a dia, 

fazendo com que se sinta mais feliz e preenchido. 

Todas as atividades serão em formato online 
enquanto decorrerem as restrições devido à atual 

pandemia. 

Deverá preencher o formulário de inscrição para 

participar nas atividades 

PREENCHA O FORMULÁRIO 

 

Nota: Deverá ter as quotas em dia para 

participar nas atividades.  

 

 

 

          

 

 

 

 Delfim Augusto D’Oliveira 

 

 Espaço D'Arte ADEB 

Delegação Região Norte 

 

  

1. Visitas Culturais:   

Visitas guiadas e interativas a Museus portugueses e es-

trangeiros em formato online. 

Visitas a exposições contemporâneas. 

Esta atividade terá inicio durante o mês de Fevereiro.     

  

2. Sessões de Relaxamento e Exercício Físico  

Esta é uma atividade que irá ter início no dia 24 de fe-

vereiro e funcionará todas as quartas-feiras entre as 

16h30 e as 17h30, onde iremos abordar várias técnicas 

de relaxamento, exercícios físicos diversos e formas de 

promover a performance física e mental e contribuir pa-

ra o seu bem-estar.     

    

3.Workshop de Artes Plásticas 

Iremos realizar um workshop com 10 sessões, onde pode-

rá dar aso á sua criatividade, com datas ainda a decidir.      

 4.Tertúlias cá por casa 

 Vamos dar inicio a uma nova atividade centrada no nosso 

dia a dia que devido á situação atual de pandemia nos 

tornou “diferentes”! Assim entre todos, vamos poder 

partilhar tricas e dicas, de temas atuais que darão mais 

cor ao nosso dia.Será realizada uma tertúlia quinzenal, e 

queremos contar… com todos!!! 

5.Ciclo de Cinema   

Iremos continuar com o nosso ciclo de cinema e oportu-

namente serão divulgados os títulos. 

Contamos com a sua opinião para sugestões de filmes 

interessantes e pedagógicos.     

 

 

6. Grupo Musical 

Irá ter início no dia 24  de  Fevereiro e funcionará 

todas as quartas-feiras entre as 15h e as 16h. Ouvir 

música 

Recentemente elementos do Nota Contranota participa-

ram na música Dupla Face do cantor Mário Mata em 

conjunto com diversos artistas consagrados, José Cid, 

Fausto Bordalo Dias, Né Ladeiras, entre outros. Veja o 

vídeo  

 

7. Clube das Histórias   
Esta é uma atividade que irá ter início no dia 25 de Feverei-

ro e funcionará todas as  quintas-feiras entre as 15h e as 

17h, através da plataforma ZOOM – esta atividade pretende 

intensificar o hobby da leitura/interpretação de textos, alar-

gar horizontes, criar novos interesses, cultivar o espírito crí-

tico, partilha de ideias através da leitura e interpretação de 

textos que serão enviados mensalmente a todos os participan-

tes inscritos.  

  

8. Edição de antologia poética  

Continuamos a recolher prosas, poesias e textos, para 

uma futura edição de antologia poética, caso pretenda 

participar, envie as suas poesias, prosas, contos e tes-

temunhos para o e-mail luisoliveira@adeb.pt 

  

9. Gosta de fotografar, compor músicas ou realizar 

vídeos? 

Envie-nos os seus trabalhos.  

Gostaríamos de continuar a dar voz e cor às suas emo-

ções e sentimentos, através desta iniciativa! 

Pretendemos selecionar alguns dos trabalhos para di-

vulgar junto da nossa massa associativa e da comunida-

de em geral. 

 

10. Tem alguma obra de Desenho ou Pintura que 

gostaria de ver exposta       no nosso fórum da 

ADEB-DRN?   

Entre em contacto connosco! A Exposição encontra-se a 

decorrer durante o ano de 2021! Ora espreite 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5epIx8LiEB0PZGvzoB1sCaABKHe-dJzUlFdKVSl2z7f5Fiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.adeb.pt/news/grupo-musical-nota-contra-nota
https://www.adeb.pt/news/grupo-musical-nota-contra-nota
https://www.adeb.pt/news/dupla-face-uma-musica-um-sentimento
https://www.adeb.pt/news/dupla-face-uma-musica-um-sentimento
mailto:luisoliveira@adeb.pt
https://youtu.be/IgsFS294c20

