
Caro Associado,  

A Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 

Bipolares- ADEB irá, no 2º Semestre de 2018  dar 

continuidade às atividades que tem vindo a desen-

volver, no âmbito do projeto “Promover e Potencia-

lizar a participação Desportiva, Cultural e Criativa 

das pessoas com patologia Unipolar e Bipolar”. 

Serão asseguradas as atividades ocupacionais, 

fomentando o convívio e lazer, assim como a promo-

ção de atividades socioculturais e desportivas em 

articulação com as Autarquias, Associações Cultu-

rais, Desportivas e Recreativas e outras estruturas 

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 

usufruir de bons momentos de partilha e convívio, 

poderá simultaneamente estimular as suas funções 

cognitivas, tais como a atenção e a memória e exe-

cutivas, tais como organização, planeamento e to-

mada de decisão, contribuindo 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! 

ESPAÇO D’AR-TE 

ADEB 

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 

2018 

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 temá-

ticos.  Fique 

atento! 

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 19 de Setembro de 2018. 

Todas as quartas-feiras 

17:00h — 18:00h  

Workshops  

Temáticos 

Data: 13 de Outubro de 2018 

Local: Lisboa 

Esta atividade tem o cus-

to de 1€ p/pessoa. 

Inscrições nos serviços 

administrativos da ADEB.  

Contamos consigo para, 

juntos, caminhar contra o 

estigma da doença mental. 

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 19 de Setembro de 2018.  

Todas as quartas-feiras 

15:00h — 16:30h  

 

Como tem 

sido habitual, iremos planear 

várias atividades externas. 

Fique atento às nossas 

newsletters. Estamos aber-

tos a sugestões e aguarda-

mos o seu contributo.  

Atividades 

Culturais e 

Recreativas 

Exposição de 

Desenho, Pintura e 

Encontram-se expostos no nosso fórum da Sede Nacio-

nal da ADEB, até 31 de Dezembro de 2018, vários tra-

balhos criativos dos nossos associados na área do dese-

nho, pintura e fotografia. Traga um familiar ou um ami-

go e venha visitar contemplar a arte patente nestes 

trabalhos. 

6ª Caminhada pela Saúde 

Mental 

Foto Paper “A Sociedade 

e os Afetos” 

Data: 13 de Outubro de 2018 

Local: Lisboa 

Durante a caminhada pela Saúde Mental, iremos pro-

mover, junto dos par-

ticipantes, associados 

da ADEB, a captação 

de fotografias, que 

sejam representativas 

da nossa sociedade e os afetos, por forma a selecio-

nar as fotografias mais representativas e realizar 

uma exposição no fórum da sede nacional da ADEB. 

Lançamento da Antologia 

Poética “A Sociedade e os 

Afetos” 

Data: 20 de Outubro de 2018 

Local: Fórum da Sede Nacional da 

ADEB 


