
A Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipola-

res - ADEB da Delegação da Região Centro  irá, no primei-

ro  semestre de 2020, dar continuidade às atividades  no 

âmbito do projeto: Promover e estimular a Participação 

Desportiva, Cultural e Criativa das Pessoas com Patologia 

Unipolar e Bipolar. 

Serão asseguradas as atividades ocupacionais, fomentan-

do o convívio e lazer, assim como a promoção de ativida-

des socioculturais e desportivas em articulação com as 

Autarquias, Associações Culturais, Desportivas e Recreati-

vas e outras estruturas da comunidade.  

Temos como objetivo a promoção da participação artísti-

ca, desportiva e cultural dos nossos associados.  

Pretendemos incentivar e valorizar as suas competências 

criativas, artísticas e intelectuais, através da dinamização 

do ESPAÇO D'ARTE, onde além  de desenvolver ativi-

dades agradáveis poderá,  simultaneamente, estimular as 

suas funções cognitivas (atenção, memória) e executivas 

(organização, planeamento e tomada de decisão) contri-

buindo para um processo de reabilitação mais sustentado 

e, dessa forma, em conjunto com a equipa de reabilitação 

da ADEB, alcançar a estabilidade e encontrar a felicidade!  

Contamos consigo! 

Inscrições nos Serviços Administrativos da 

ADEB – Delegação da Região Centro. Para 

mais informações contactar:  

Telf: 239 812 574 

Telm: 96 898 21 17 

e-mail: região centro@adeb.pt  

Programação  

1º Semestre 2020 

Fique atento(a) 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. 



Iremos realizar 2 workshops temáticos.  

Se sente vontade de transmitir os seus conheci-

mentos, enquadrados numa das áreas temáticas do 

nosso projeto, entre em contacto connosco! 

As atividades de expressão plástica tem como obje-

tivo permitir aos sócios exprimir-se, desenvolver e 

estimular a imaginação e a criatividade.  

Estas atividades passam pela realização de traba-

lhos em pintura, costura, feltro e colagens. 

Material: Feltro, tecido, Agulha, linhas, Papel, Ca-

netas, lápis, pincéis, tela entre outros (Nota: o ma-

terial deverá ser assegurado pelos participantes). 

Gosta de escrever?  Quer partilhar alguns dos seus 

textos? Venha fazê-lo connosco.  

O objetivo desta atividade é estimular as funções 

cognitivas e executivas através das oficinas de es-

crita (prosa, poesia, testemunhos) e de Memória 

que compreendem o desenvolvimento de exercícios 

simples (Jogo das Diferenças, Jogo do Labirinto, 

Jogo de Memória, Sopa de Letras, Provérbios, adivi-

nhas, entre outros).  

 

Material: Papel, Caneta, Livros de Atividades, en-

tre outros  

Conhecer a cidade de Coimbra e o seu dinamismo 

Cultural através de atividades externas como cami-

nhadas, passeios, idas ao cinema, teatro ou exposi-

ções.  

Estas poderão desenvolver-se em horário pós-

laboral.  

Estamos abertos a sugestões e aguardamos o seu 

contributo!  

Tem ou gostaria de realizar alguma obra de desenho, 

pintura ou fotografia que gostaria de expor no nosso 

fórum da Delegação de Coimbra? 

Entre em contacto connosco!  

 A Exposição irá decorrer durante o ano de 2020. 

 

 

 

 

 

Todas as quartas e quintas-feiras das 

15h às 17h  

Venha visitar as nossas instalações da  

ADEB – Delegação da Região Centro 

Contamos com a sua participação! 

 Estas sessões têm como objetivo aumentar a 

aptidão física, a qualidade de vida e a Saúde men-

tal. Aqui, através de exercícios simples utilizando 

cadeiras e bolas de esponja poderá se promover o 

exercício físico e a tranquilidade.  

Uma vez por mês iremos passar um filme diferente. 

Contamos com a sua opinião para sugestões de fil-

mes interessantes e pedagógicos.  


