
Caro Associado,  

A Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 

Bipolares- ADEB irá, no 2ºSemestre de 2017,  dar 

continuidade às atividades que tem vindo a desen-

volver. Serão asseguradas as atividades ocupacio-

nais, fomentando o convívio e lazer, assim como a 

promoção de atividades socioculturais e desportivas 

em articulação com as Autarquias, Associações 

Culturais, Desportivas e Recreativas e outras estru-

turas da comunidade.  

Temos como objetivo a Promoção da participação 

artística, desportiva e cultural dos nossos associa-

dos. 

Pretendemos incentivar e valorizar as suas compe-

tências criativas, artísticas e intelectuais, através da 

dinamização do ESPAÇO D'AR-TE. Além de 

passar bons momentos de partilha e convívio, pode-

rá simultaneamente estimular as suas funções cogni-

tivas, tais como a atenção e a memória e executivas, 

tais como organização, planeamento e tomada de 

decisão, contribuindo para um processo de reabilita-

ção mais sustentado e, dessa forma, em conjunto 

com a equipa de reabilitação da ADEB, alcançar a 

estabilidade e encontrar a felicidade! 

Contamos consigo! 

ESPAÇO 

D’ARTE 

 

Inscrições nos Serviços Administrativos da 

ADEB– Sede Nacional. Para mais 

informações contactar:  

Telf: 218540740 

Telm: 968982150 

e-mail: luisoliveira@adeb.pt    

O Associado deverá ter as quotas 

em dia para participar nas 

atividades. 

Programação  

2º Semestre 

2017 

Fique atento(a) durante as próximas 

semanas. Estamos abertos a sugestões e 

aguardamos o seu contributo.  

Projeto cofinanciado pelo Programa de Financia-

mento a Projetos pelo INR, I.P. 



Estão abertas as inscrições para o Workshop de Escrita 

Poética e Workshop de Fotografia. Aguardamos o seu con-

tacto! 

 

Grupo 

Musical 

Sessões de 

Relaxamento, Ioga 

e Exercício Físico 

Este estímulo pode ser um impulso para o 

seu bem-estar e para a alteração da rotina. 

Iremos abordar várias técnicas de relaxa-

mento, posturas de ioga e formas de promo-

ver a performance física e mental. Porque o 

exercício aumenta a neuro plasticidade do 

cérebro, que é fundamental para uma boa 

performance física e mental. 

A partir de 6 de Setembro de 2017. 

Todas as quartas-feiras 

17:00h — 18:00h  

Workshops  

Temáticos 

Atividades 

Externas 

Estamos a planear várias atividades, que podem 

incluir caminhadas, idas ao teatro e outras ati-

vidades do âmbito desportivo, cultural e recre-

ativo. Estamos abertos a sugestões. Aguarda-

mos o seu contributo!  

Gosta de cantar? Sabe ou quer aprender gui-

tarra, cavaquinho, percussão? Quer apenas 

partilhar os seus gostos musicais? Venha fazê-

lo connosco. Traga o seu instrumento musical, 

um poema, uma música. 

A partir de 6 de Setembro de 2017. 

Todas as quartas-feiras 

15:00h — 16:30h  

 

 

Treinos de 

Corfebol 

Encontram-se a decorrer treinos de Corfebol no 

Pavilhão do Casal Vistoso, no Areeiro.  

A partir de 18 de Setembro de 2017.  

Todas as quartas– feiras 

14:00 – 15:30h. 

Autocarro: 756- Paragem “Casal Vistoso” 

Concurso de Prosa e 

Poesia 

Continuam abertas as inscri-

ções para o Concurso de 

Fotografia. 

Consulte o Regulamento em 

www.adeb.pt   

Concurso de 

Fotografia 

“A Sociedade e os 

Afetos” 

Continuam abertas as 

inscrições para o Concur-

so de Prosa e Poesia. 

Consulte o Regulamento 

Exposição de 

Desenho, Pintura 

Encontram-se expostos no nosso fórum da Sede Nacional 

da ADEB, vários trabalhos criativos dos nossos associados 

na área do desenho, pintura e fotografia. Caso possua tra-

balhos que gostaria de ver expostos na nossa instituição, 

manifeste a sua intenção, entrando em contacto com os 

nossos serviços.  


