
 

 

 

 

 
Junho 

1.º Arraial Domus Mater 

 
Realizou-se, no passado dia 29 de junho, o 1.º Arraial Domus Mater. 

Foi com o objetivo de promover a confraternização e a socialização entre os vários sócios e utentes da Domus 

Mater que se organizou este evento, que juntou, aproximadamente, 45 pessoas num ambiente descontraído e 

de festa. 

A Domus Mater não poderia deixar de agradecer às pessoas que organizaram todo o Arraial e o tornaram 

possível. Assim sendo, aqui fica o agradecimento muito especial à Inês Paour e à Helena Magalhães pelo 

trabalho enorme que tiveram e por terem sido as mentoras de uma ideia que tentaremos, sempre, dar 

continuidade. 

Obrigado. 



 

Divulgação de Evento 
 

IV ENUCASM 
O IV ENUCASM, Encontro Nacional de Utentes e Cuidadores (Informais e Formais) da área da Saúde Mental é 
organizado pela Direção do Programa Nacional para a Saúde Mental, através da sua Comissão Consultiva 
para a Participação de Utentes e Cuidadores da área da Saúde Mental (CCPUC), e tem lugar nos dias 19 e 20 
de Setembro, em Beja (Escola Superior Agrária). 
A FamiliarMente, em representação das Famílias, integra a CCPUC e estando envolvida na organização do 
evento, leva ao conhecimento de V. Ex.s e agradece a divulgação que possa ser feita, junto das famílias e 
pessoas significativas e dos utentes da DOMUS MATER, para que possam participar. 
Em termos logísticos, a organização tem possibilidades de assegurar transporte (autocarro saída de Lisboa), 
alojamento (1 noite, em quarto duplo) e alimentação durante o evento ( 1 jantar e 2 almoços), contudo a 
divulgação é feita junto de várias instituições a nível nacional e com número limite de vagas por região, pelo 
que se aconselha a formalização de inscrição com a maior brevidade. 
Visto haver um número limite de vagas, pedimos aos interessados que entrem em contacto com os serviços 
administrativos da Domus Mater, através do telefone (218406187) ou do e-mail (gestao@domusmater.org), no 
sentido de obter esclarecimentos adicionais e, também, para que possa ser feito o envio de mais informação 
relevante. 
Obrigado. 

 

 

III Semana Terapêutica 2019 

 
Irá realizar-se, de 21 a 28 de setembro, a Semana Terapêutica 2019. 
O local escolhido é a Pousada da Juventude de Santa Cruz. 
A todos os participantes, Boa Semana! 
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