
Inscrições nas atividades através do formulário 

disponível AQUI. 

Para mais informações contactar:  

Telf: 218540740/44/45  

Telm: 968982150/ 924112344/ 96616 5743  

e-mail: luisoliveira@adeb.pt 

Programação  

1.º Semestre 2021 

Durante as próximas semanas estamos abertos a 

sugestões e aguardamos o seu contributo. 

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 

Projetos pelo INR, I.P. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5epIx8LiEB0PZGvzoB1sCaABKHe-dJzUlFdKVSl2z7f5Fiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Iremos realizar 2 workshops temáticos.  

Se sente vontade de transmitir os seus conhecimen-
tos, enquadrados numa das áreas temáticas do nos-
so projeto, entre em contacto connosco! 

Iremos abordar várias técnicas de relaxamento, exer-
cícios de yoga e formas de promover a performance 
física e mental. 

Fique atento durante este semestre, iremos planear 
duas visitas online guiadas.  

Estamos abertos a sugestões, aguardamos o seu con-
tributo!  

Se tem alguma obra de desenho, pintura ou fotogra-
fia que gostaria de ver exposta no nosso fórum da 
Sede Nacional, entre em contacto connosco. A Expo-
sição irá decorrer durante todo o ano de 2021.  

Venha ver as obras dos nossos associados já expostas 
no nosso fórum. 

Convide um familiar, um amigo, e contemple a arte 
patente nestes trabalhos. 

Recentemente elementos do “Nota contra Nota” parti-
ciparam na música Dupla Face do cantor Mário Mata 
em conjunto com diversos artistas consagrados, como 
José Cid, Fausto Bordalo Dias,  Né Ladeiras, entre ou-
tros. Veja o vídeo. 
Para ouvir música do grupo vá ao site da ADEB 
em https://www.adeb.pt/news 

Início a 24 de fevereiro 

Todas as Quartas–Feiras, formato online 

15:00h — 16:00h 

Início a 4 de março 

Todas as Quartas–Feiras, formato online  

16:30h — 17:30h 
Venha participar nas nossas atividades. 

Continuamos a recolher prosas, poesias e textos, para 
uma futura edição de antologia poética. Caso pretenda 
participar, envie os seus escritos para o email: luisoli-
veira@adeb.pt 

Início a 24 de fevereiro 

Todas as Quintas–Feiras, formato online 

15:00h — 17:00h 

Pretendemos intensificar o hobby da leitu-
ra/interpretação de textos, alargar horizontes, criar 
novos interesses, cultivar o espírito crítico, partilha 
de ideias através da leitura e interpretação de textos 
que serão enviados mensalmente durante o primei-
ro semestre  de 2021 a todos os participantes inscri-
tos. 

https://www.adeb.pt/news/dupla-face-uma-musica-um-sentimento
https://www.adeb.pt/news/grupo-musical-nota-contra-nota

