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O Verão e as férias grandes são, no 
nosso imaginário coletivo, o tempo 
da alegria, do descanso, de fazer 
balanços e preparar novos desafios. 
A importância de um tempo para 
repor energias e encontrar equilí-
brios é algo que parece tão óbvio 
que não seria necessário gastar 
tinta para referir. Contudo, todos 
sabemos que descansar é hoje uma 
atividade pouco executada, adia-
da, que tendemos a ter dificuldade 
em praticar. Ouvimos regularmen-
te a expressão “eu vou de férias, 
mas levo o computador” ou então 
“pode mandar mensagem que te-
nho sempre o telefone comigo”.  
Esta disposição para “não desli-
gar”, seja por vontade individual 
ou determinação das organiza-
ções, não é sinónimo de produti-
vidade, eficiência ou importância. 
Pelo contrário, é reveladora de 
uma gestão deficiente do tempo e 
do trabalho, com impacto negati-
vo na produtividade, nas relações 
sociais e familiares e na saúde 
mental. 

Por estes dias, até no tempo de 

lazer nos é difícil descansar, e já 
não são só as gerações mais novas 
que revelam dificuldade em afas-
tar-se de ecrãs e dinâmicas vir-
tuais, ou em interromper horários 
carregados de atividades para usu-
fruir do descanso, do silêncio ou 
da possibilidade de experiências 
com a natureza. Estes podem ser 
sinais importantes de que preci-
samos de pausas, de ações disrup-
tivas naquilo que é o nosso dia-a-
-dia, de estabelecer e reconhecer 
limites que se relacionam com a 
nossa saúde e a dos que nos ro-
deiam. Nesta revista vai encontrar 
reflexões e propostas para ter um 
papel mais ativo na preservação da 
sua saúde, na saúde da sua família 
e da nossa comunidade. 

No município de Valongo a inter-
venção no domínio da saúde é rea-
lizada de forma transversal envol-
vendo muitos atores e dirigindo-se 
a todos os setores da população. A 
saúde mental e psicológica – a sua 
promoção e a prevenção da doença 
– é uma das áreas que temos vindo 
a trabalhar e que continuaremos 

a ter como prioritária. Sinal disso 
são os inúmeros projetos dedicados 
à prática de atividades lúdicas em 
espaços abertos, sejam caminhadas 
em circuito urbano, aulas de ioga, 
passeios pela serra ou visitas a mu-
seus. 

É nossa preocupação fazer chegar 
aos munícipes informação de qua-
lidade, que possa ser útil na ges-
tão da sua própria saúde. Por isso 
mantemos atualizado o site www.
saude.cm-valongo.pt; fazemos se-
mestralmente esta publicação; ini-
ciamos a “Rede de Perguntadores” 
onde escutamos e respondemos a 
adolescentes; associamo-nos à Or-
dem dos Psicólogos Portugueses e 
continuamos a levar o ciclo “Or-
dem na Conversa” a diversos espa-
ços do concelho.

É preciso descansar para avançar. 
É preciso descansar para planear e 
executar o regresso ao trabalho, à 
escola, aos compromissos, sabendo 
que a nossa capacidade de realizar, 
adaptar e resistir também depende 
da nossa capacidade de sossegar, 
observar e usufruir.

Descansar 
para avançar

José Manuel Ribeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo
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índice SOS — 112
Gratuito 

SNS 24 
808 24 24 24  
Suspeitas ou sintomas de COVID-19. 

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

FARMÁCIAS 
1440

Linha telefónica gratuita da Associação Nacional de Farmácias atra-
vés da qual pode encomendar e receber medicamentos em casa, 24 
horas por dia, no continente e nas ilhas.

Proteção Civil de Valongo 
220 179 216 
939 030 398 
800 20 20 99 - Gratuito 

proteccaocivil@cm-valongo.pt  

Bombeiros Voluntários de Ermesinde 
229 783 040   

Bombeiros Voluntários de Valongo 
224 219 800 

ACeS do Grande Porto lll – Maia/Valongo  
229 470 940 

UCC Ermesinde
Rua Professor Egas Moniz, s/n 4445-401 Ermesinde
229 735 788
ucc.ermesinde@arsnorte.min-saude.pt

UCC Vallis Longus
Rua da Misericórdia, s/n 4440-563 Valongo
224220363 
ucc.vallislongus@arsnorte.min-saude.pt

Serviço de Informação às Vítimas de Violência 
Doméstica da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género 

800 202 148 – Gratuito  

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

Se não conseguir falar envie um SMS para o número 
3060 ou um email para violencia.covid@cig.gov.pt 

 
“Primeiro Passo” 
Apoio a vítimas de violência doméstica  
Câmara Municipal de Valongo 
936 888 871 

primeiro.passo@cm-valongo.pt  

violenciadomestica@psp.pt  

Câmara Municipal de Valongo
Avenida 5 de Outubro, n.º 160 
4440-503 Valongo
224 227 900  
gabmunicipe@cm-valongo.pt

Unidade de Saúde da Câmara Municipal Valongo
C.C. Vallis Longus
Avenida 5 de Outubro
4440-503 Valongo
930 498 347
saude@cm-valongo.pt

contactos úteis
Qualquer emergência que 
necessite de ambulância, 
bombeiros ou polícia. 

http://saude.cm-valongo.pt
visite o portal da saúde em

e os recomeços também!

Mindfulness:
Afinal do que falamos?

Se vai cuidar, 
tem de saber descansar

Como se faz uma rede 
de perguntadores
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Imagine que era responsável por 
definir como melhorar o bem-estar 
da população do Concelho de Va-
longo, sabendo que são muitos os 
fatores que condicionam a saúde 
e o bem-estar e que não é possível 
melhorar tudo de uma só vez, por 
onde começaria?
 As freguesias têm necessidades 
iguais ou diferentes? Vai fazer ati-
vidades para melhorar os hábitos 
alimentares, criar condições para 
incentivar a atividade física ou vai 
implementar medidas de preven-
ção da violência na escola? Tudo é 
importante e tem impacto na saú-
de, contudo, precisa fazer escolhas 
para conseguir o maior benefício 
para a população tendo em conta 
os recursos disponíveis! 

Assim, para que as escolhas se-
jam adequadas é necessário reco-
lher informação que permita cara-
terizar a população, identificar as 
necessidades e ouvir a opinião dos 
munícipes sobre as suas perceções 

e expectativas.  No âmbito do Pla-
no Municipal de Saúde de Valongo 
pretende-se implementar projetos 
e atividades que possam contribuir 
para melhorar a saúde e o bem-
-estar da população de Valongo. 
Para ajudar a definir as estratégias, 
identificar as prioridades e pos-
teriormente fazer a avaliação das 
atividades implementadas, entre 
fevereiro e maio de 2022, em todas 
as escolas públicas do Concelho, 
foi aplicado um questionário de es-
tilos de vida aos alunos de 4º, 9º e 
12º anos e aos seus familiares. 

As questões abordaram alguns 
comportamentos, como por exem-
plo a alimentação, a atividade fí-
sica, o sono, o tabaco e o álcool, e 
questões sobre saúde mental, vio-
lência intra escolar e violência na 
internet. No questionário aos adul-
tos coabitantes, além das pergun-
tas sobre os estilos de vida, tam-
bém havia questões para conhecer 
a satisfação com a qualidade de 

vida no município e com o acesso 
aos cuidados de saúde. Após a con-
clusão da recolha de informação, 
os resultados serão analisados e di-
vulgados, mantendo o anonimato 
dos participantes. 

Esta informação é essencial para 
conhecer a população, e responder 
a estes questionários é a melhor 
forma de apresentar as necessida-
des e contribuir para uma melhor 
gestão dos recursos.

Agradecemos a todos os que gen-
tilmente cederam o seu tempo para 
o bem de todos, respondendo aos 
questionários. Quanto mais pes-
soas participarem mais fidedigna 
será a fotografia da população. O 
vosso contributo é essencial para a 
construção de um município mais 
saudável!

Anna Muralova 
Elisabete Ramos
Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto (ISPUP) 

Medir para
melhorar 
CONTRIBUTO DA COMUNIDADE ESCOLAR DE VALONGO

já utilizou o cheque dentista?

A validade dos cheque dentista 
termina a 31 de outubro de 2022

DÊ AO SEU FILHO
ESTA OPORTUNIDADE

Onde posso utilizar o cheque dentista?

Nos médicos aderentes ao programa. 

Consulte a lista de médicos aderentes em:
https://www.saudeoral.min-saude.pt

Para mais informações, por favor contacte: 

Unidade de Saúde Pública
uspmaiavalongo@arsnorte.min-saude.pt 
229 490 584



Tempo de férias não é, necessa-
riamente, sinónimo de bem-estar. 
Nem para os pais, nem para os fi-
lhos. Com a interrupção das ativi-
dades letivas, a Escola, que consti-
tui um dos principais pilares para a 
promoção da saúde psicológica das 
crianças e dos jovens, deixa a famí-
lia entregue a este papel.

São muitos os pais que anteci-
pam para as férias momentos asso-
ciados a emoções negativas, com a 
existência de conflitos. Para melhor 
lidar com estes momentos, é impor-
tante reconhecer as nossas próprias 
emoções e as emoções dos outros, 
procurando compreender como rea-
gimos em determinadas situações, 
por exemplo, o que nos faz “saltar a 
tampa”.

Nas férias, a tendência é deixar 
cair as rotinas, ficar livre de regras 
e deixar andar… mas mesmo neste 
período as regras e as rotinas dão 
seguranças e balizam o nosso com-

portamento. As regras podem ser 
outras, por exemplo, em vez de a 
hora de deitar ser às 22h passa a ser 
às 23h, mas é importante a criação 
de expectativas comportamentais, 
mesmo nas férias!

É tempo de brincar, estar com a 
família e amigos, fazer atividades 
que durante o ano não conseguimos 
e projetar o futuro! Com as tarefas 
que existem durante a época escolar 
quase não há tempo para dedicar ao 
brincar com as crianças. As férias, 
permitem esse tempo! Dar atenção 
positiva às crianças, estar com elas 
e só para elas, durante um espaço 
de tempo - nem que sejam 10 minu-
tos - permite melhorar as relações e 
aumentar as competências pessoais 
das crianças, bem como a ideia que 
a criança tem sobre o seu próprio 
valor! As férias também podem ser 
o tempo para os pais treinarem a 
utilização do elogio e de outras re-
compensas sociais, como sorrisos e 

abraços com as suas crianças, como 
forma de reforçar e promover com-
portamentos esperados por parte 
dos filhos. À medida que nos envol-
vemos na partilha destes momen-
tos, criamos rotinas e conseguimos 
encontrar diariamente tempo para 
brincar com os nossos filhos, mesmo 
em dias preenchidos de trabalho!

Finalmente, com mais tempo li-
vre, podemos envolver-nos em ati-
vidades que ajudam a manter ou 
melhorar o nosso bem-estar e saú-
de, incluindo a saúde psicológica. 
Embora o autocuidado deva ser diá-
rio, permitindo manter uma relação 
saudável connosco próprios e com 
os outros, a época das férias pode 
ser um bom momento para come-
çarmos a dedicarmo-nos a cuidar 
de nós próprios, sem nos sentirmos 
culpados por isso. 

Quando as férias estão a acabar, 
o recomeço do trabalho, da escola, 
do dia-a-dia atarefado pode igual-

As férias 
esgotam-me… 
e os recomeços 
também!
POR ESTES DIAS VAMOS CARREGAR 
BATERIAS, REUNIR AMIGOS E FAMÍLIA E 
CRIAR BOAS MEMÓRIAS DE LIBERDADE  
E ALEGRIA. E, DEPOIS, PODEMOS 
PRECISAR DE TER ALGUMAS ESTRATÉGIAS 
PARA RECOMEÇAR MELHOR.
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mente ser antecipado com angústia. 
Em contrapartida, o final das férias 
pode promover a reorganização de 
novos hábitos, entretanto adquiri-
dos, como brincar diariamente com 
as crianças. Quer numa situação, 
quer noutra, a redefinição de regras 
e limites tornam o novo normal 
previsível. No caso das crianças, 
a redefinição das regras oferece à 
criança segurança e reduz os com-
portamentos desajustados. Por 
exemplo, pode facilitar a retoma do 
horário de ir para a cama uma sema-
na antes das aulas iniciarem, para se 
acostumarem às novas rotinas e se 
eliminarem oportunidades de des-
gaste entre todos. 

O estabelecimento deste tipo de 
limites permite a criação de um 
equilíbrio entre as regras necessá-
rias para a existência de comporta-
mento positivo por parte da criança 
e a possibilidade de a mesma ter um 
espaço para experimentar e desen-

volver o seu autocontrolo. Para isso, 
é relevante que as regras possam ser 
negociadas com as crianças, para 
que sintam que são justas e que têm 
uma razão de ser.

No que se refere ao autocuidado, 
o regresso ao trabalho traz o desa-
fio de reservarmos um momento do 
dia, todos os dias, para nos dedicar-
mos a atividades em que investimos 
em nós, para nos sentirmos bem, re-
laxados e felizes, e não o anularmos 
em detrimento de outras tarefas e 
prioridades.

De um modo geral, nas férias ou 
em tempo de trabalho, será sempre 
necessário tomarmos decisões e 
mantermo-nos saudáveis, pelo que 
promover o nosso bem-estar psico-
lógico deve ser uma prioridade, para 
nós e para os nossos!

Boas férias! … e bom regresso!

Joana Cruz
Psicóloga - Câmara Municipal de Valongo

Quem faz parte  
da família? 

De que família estamos a 
falar? Pode ser a família 
biológica, o núcleo mais 
restrito ou a família mais 
alargada. 

Esta é uma proposta para 
juntar todos e fazer o 
Retrato de Família. 

Pode incluir parentes 
por afinidade, padrinhos, 
comadres, a vizinhança 
e aqueles amigos que 
são como família. É uma 
oportunidade para falar dos 
que estão vivos, lembrar 
parentes falecidos e saber 
daqueles que já não vemos 
nem ouvimos há muito. Até 
pode ser uma oportunidade 
para fazer algumas visitas ou 
telefonemas!

Aproveite e reúna as crianças 
e os familiares mais velhos 
para REGISTAR a história da 
sua família. Faça-o usando 
a imaginação e a memória 
de todos. Ouça as histórias já 
conhecidas e descubra as que 
nunca ouviu, faça perguntas, 
fotografe espaços, desenhe 
rostos, faça uma árvore 
genealógica, escreva a história. 
O importante é que todos 
se divirtam, e se sintam “em 
família”. 

E se quiser partilhar connosco 
é só enviar para saude@cm-
valongo.pt 

Férias  
em família
ATIVIDADES PARA JUNTAR 
VÁRIAS GERAÇÕES



É hoje do conhecimento generali-
zado que a alimentação deve ser 
rica em fibras, que o consumo de 
açúcares deve ser evitado, que o 
sal pode ser um grande inimigo 
e que as gorduras a ingerir de-
vem ser reduzidas e selecionadas. 
Quais os conhecimentos básicos 
que nos podem ajudar a proteger 
a nossa saúde psicológica? 

A Saúde Psicológica diz respeito à 
forma como pensamos, sentimos, 
avaliamos as situações, nos rela-
cionamos com os outros e toma-
mos decisões.
É claro que todos temos momen-
tos em que nos sentimos sozinhos, 
tristes ou zangados. No entanto, 
quando um acontecimento de vida 
ou situação altera a forma como 
costumamos pensar e sentir, de 
forma duradoura ou temporária, 
podemos enfrentar problemas de 
Saúde Psicológica. E, nesse caso, a 
nossa vida pode parecer-nos bas-
tante mais difícil de gerir.
É importante reservamos momen-
tos para nos dedicarmos a ativi-
dades que nos fazem sentir bem, 
relaxados e felizes, cuidarmos de 
nós. Escolhas saudáveis também 
são formas de autocuidado: fazer 
uma alimentação saudável, man-
ter atividade física regular e bons 
hábitos de sono. O autocuidado 
também pode passar por estar-
mos e falarmos com pessoas de 
quem gostamos e, no limite, por 
procurarmos ajuda profissional, 
ganhando um espaço e um tempo 
para nós próprios.

perguntas
sobre saúde
psicológica

Eduardo Carqueja 
Psicólogo – Diretor Serviço Psicologia 
do Centro Hospitalar Universitário 
Hospital S. João e Presidente do Núcleo 
Regional do Norte da Ordem dos Psicó-
logos Portugueses

A literacia, ou seja, a nossa 
capacidade de entender 
e usar informação, tem 

ocupado profissionais de 
áreas tão diferentes como 

a educação, a comunicação 
ou a investigação. Para 

abordarmos esta dimensão 
específica da nossa saúde 

pedimos ao Professor 
Eduardo Carqueja, presidente 
do Núcleo Regional do Norte 

da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses que nos 

ajudasse a saber mais e a 
perceber algumas expressões 
que vamos repetindo, quase 

sem pensar. 
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Frequentemente dizemos que por 
cansaço não conseguimos dormir, 
que os esquecimentos são mais 
frequentes, que o nosso raciocínio 
está mais lento. O cansaço justi-
fica tudo? Como se estabelece o 
limite a partir do qual estamos 
cansados?

Todos temos noites de sono menos 
boas, mas quando não dormimos o 
suficiente ou bem de forma regu-
lar, isso pode afetar a forma como 
nos sentimos e aquilo que somos 
capazes de fazer durante o dia. 
Sabemos, por exemplo, que a fal-
ta de sono e da qualidade de sono 
aumentam a probabilidade de ficar 
doente, assim como estão relacio-
nados com outros problemas de 
saúde física, tais como o excesso 
de peso.
Por si só, o cansaço não justifica 
tudo, mas pode traduzir muito. 
Pode ser o reflexo de excesso de 
sobrecarga física e/ou intelectual. 
Quando sentimos que o corpo nos 
“pesa” e é difícil de “carregar”, 
está na hora de parar e solicitar 
ajuda especializada.

É também muito comum a men-
ção à incapacidade de desligar, 
ou seja, de descansar. Quais são 
as melhores estratégias para des-
cansar?

Reservar tempo para cuidar de 
nós é algo que devemos fazer re-
gularmente, que deve ser um há-
bito e uma dimensão importante 
da nossa vida. Investirmos tempo 
em cuidarmos de nós não é sermos 
egoístas! Pelo contrário, é essen-
cial para nos sentirmos melhor e 
até para sermos mais capazes de 
cuidar e ajudar os outros.
É importante, por exemplo, atri-
buir sentido e significado à nossa 
vida. Contribuem para estruturar a 
forma como ocupamos o tempo e 
distraem-nos das preocupações do 
dia-a-dia. Mudar o “foco” é muito 
importante!
Sobretudo é importante assumir 
que descansar não é parar, desistir, 
ser fraco ou qualquer outra cono-
tação mais negativa sobre o com-
portamento. Descansar é cuidar de 
nós e prepararmo-nos para conti-
nuar ainda mais fortes!

O especialista
responde

O eu sinto.me é um portal que reúne um conjunto de informação e 
recursos de qualidade sobre Saúde Psicológica e Bem-estar – baseados 
em evidências científicas da Psicologia, atualizados, fidedignos, gratuitos e 
acessíveis a todos (crianças, jovens, adultos e cidadãos seniores).

https://eusinto.me/



A expressão mindfulness aparece 
disseminada no nosso quotidiano 
e pode ser mesmo uma boa estra-
tégia para cuidarmos da nossa saú-
de mental. Como em tantos outros 
casos, também aqui é importante 
sabermos bem do que falamos de 
forma a podermos escolher o que 
melhor serve o nosso caso e poder-
mos adequar as nossas expectati-
vas, evitando situações de engano 
ou desilusão.

O termo mindfulness traduz-se 
em português como atenção plena. 
Com origem milenar no budismo, a 
prática de mindfulness propõe uma 
tomada de consciência individual 
sobre os pensamentos, sensações 
e emoções, sem recurso a qualquer 
tipo de julgamento. Centrando toda 
a atenção no momento presente, 
esta prática permite-nos gerir os 

nossos recursos internos, ter maior 
capacidade de aceitação e melho-
rar a gestão das emoções gerando 
comportamentos mais assertivos e 
equilibrados, evitando registos rea-
tivos, desadequados, e tantas vezes 
em modo “piloto automático”. 

Estas práticas de concentração 
têm benefícios na gestão do dia-
-a-dia de crianças e adultos, nos 
processos de aprendizagem, no 
exercício da memória e nas rela-
ções sociais e afetivas. Nos finais 
dos anos 70 do século XX Jon Ka-
bat-Zinn, médico norte-americano, 
doutorado em biologia molecular 
criou uma metodologia de gestão 
do stress baseada em mindfulness 
(MBSR). Atualmente são já mui-
tos os estudos que demonstram o 
impacto positivo das práticas de 
mindfulness na saúde psicológi-

ca, na redução da ansiedade e do 
stress em todas as faixas etárias, 
mas também no reforço do sistema 
imunitário, na saúde cardíaca e no 
tratamento da dor.

E como se “faz” esta atenção ple-
na? A partir da atenção profunda 
na respiração, o trabalho de me-
ditação vai sendo gradualmente 
realizado e permitindo um autoco-
nhecimento e regulação que trará 
frutos no autocuidado e nas rela-
ções em círculos próximos e alar-
gados, desde as relações familiares 
às relações de amizade ou de traba-
lho. Por isso o mindfulness também 
se associa à construção de uma co-
munidade mais compassiva, isto 
é, mais atenta e cuidadosa com os 
seus elementos, com uma atenção 
plena de cada indivíduo a si mesmo 
e aos outros.

Mindfulness:
Afinal do que falamos?  



MBSR 
na comunidade 
escolar 
Profissionais mindful, escola mais 
compassiva
No sentido de mitigar o impacte da 
pandemia no tocante à saúde e bem-
-estar emocional e mental, o muni-
cípio de Valongo decidiu, no ano de 
2021, implementar o primordial pro-
grama baseado em mindfulness junto 
de profissionais da comunidade esco-
lar do concelho, apostando num pro-
jeto inovador.

No seguimento desta decisão, de 
outubro a março, tive a oportunidade 
de orientar duas edições do programa 
de gestão de stress baseado em min-
dfulness - Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR) - a 24 profissionais 
das áreas de docência, enfermagem e 
psicologia.

Cada edição deu lugar a um work-
shop prévio, que assentou na apre-
sentação da estrutura e organização 
do MBSR, esclarecimento de dúvidas e 

primeiro contacto com as pessoas que 
pretenderam embarcar na aventura 
de 8 semanas (embora em linha, não 
pudemos ver todos os sorrisos; alguns 
viram-se obrigados a permanecer es-
condidos por detrás da máscara). 

De seguida, o programa em pessoa. 
Ao longo de 8 sessões semanais, e 
um retiro de silêncio perfazendo um 
total de 26 horas, praticamos min-
dfulness. Viajamos pelo mundo das 
sensações corporais, das emoções e 
dos pensamentos. Exploramos o pi-
loto automático e a consciência (e a 
consciência da consciência!). Escu-
tamos. Partilhamos. Conectamos. Do 
interior passeamos para o exterior - a 
relação interpessoal - e, daí, para a re-
lação com a vida. No final, frases de 
bondade. 

No decurso do programa, fazendo 
jus ao protocolo, procurei facilitar o 
desenvolvimento de competências 
basilares face às necessidades e de-
mandas da comunidade escolar (exa-
cerbadas pela pandemia e o horror da 
guerra), designadamente: regulação 
atencional e emocional; abertura, 
aceitação e não julgamento; gestão 
de stress; escolha de respostas cons-

cientes e comportamentos adequa-
dos diante situações desafiantes; e, 
comportamentos e rotinas de auto-
cuidado. 

À medida do tempo, a prática regu-
lar de mindfulness abre espaço à fami-
liarização e à amizade com as coisas 
da vida do ‘eu’, ao florescimento de 
qualidades fundamentais à vida de 
todos/as, que, de resto, se vão arras-
tando para o lado de fora, destarte, 
profissionais mindful podem, a cada 
palavra, gesto e atitude, contribuir 
para uma comunidade escolar mais 
calma, atenta e presente. Mais com-
passiva. 

Cerca de um mês após a 8ª sessão, 
voltamos a sentar (em círculo) para a 
sessão de follow-up; regressamos às 
práticas, às viagens internas, à esco-
lha, à escuta e às partilhas. À conexão. 
À bondade. Muito obrigada a todos/
as os/as participantes pela presença 
e compromisso.

Muito obrigada ao município de 
Valongo pelo voto de confiança.

Estefânia Vasconcelos
Instrutora de MBSR
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No concelho de Valongo pode encontrar várias propostas para 
diferentes faixas etárias, desde aulas de ioga na comunidade 
a programas específicos para a comunidade escolar. Pesquise 
um pouco e experimente! Optar por uma prática regular de 
mindfulness pode ser um propósito para o regresso após as férias.

Ioga e Meditação para adultos
Atividade de acesso gratuito, na Vila Beatriz em Ermesinde, que se realiza 
todos os sábados às 09h30m de maio a setembro.

Atividades Extracurriculares do 1º ciclo (AEC)
Treinar a atenção plena desde a infância traz benefícios para a saúde do 
indivíduo e para o seu desempenho na vida adulta. Alguns agrupamentos 
de escolas do município têm a opção de sessões de IOGA na oferta de AEC 
para o 1º ciclo. Informe-se sobre este tipo de recursos no momento da ins-
crição da sua criança.
 



A prestação de cuidados informais é 
habitualmente da responsabilidade 
dos elementos da família ou vizi-
nhos. A maior parte das vezes esta 
responsabilidade é assumida de for-
ma afetiva e emocional sem muito 
tempo para reflexão ou preparação. A 
partir do perfil da pessoa cuidadora é 
importante analisar os impactos que 
esta tarefa pode ter para a sua própria 
saúde. 

A sobrecarga decorrente do cuidar 
é muitas vezes associada a um con-
junto de problemas físicos, psicológi-
cos e socioeconómicos suscetíveis de 
afetar diversos aspetos da vida do in-
divíduo, nomeadamente as relações 
familiares e sociais, a carreira profis-
sional, a intimidade, a liberdade e o 
equilíbrio pessoal. Diversos estudos 

referem que as pessoas cuidadoras 
experienciam mais stress, tristeza, ir-
ritabilidade, têm maiores comporta-
mentos de risco relacionado com a 
sua saúde, doenças cardiovasculares, 
problemas respiratórios, distúrbios 
ao nível do sono e distúrbios múscu-
lo-esqueléticos, bem como distúrbios 
emocionais e psicológicos.

Então cuidar hoje é sinónimo de 
padecer no futuro? 
Não necessariamente. A experiên-
cia também nos diz que estas re-
percussões podem ser evitadas ou, 
pelo menos, atenuadas. Para isso é 
importante que, desde cedo, a saú-
de de quem cuida seja colocada na 
equação. 

No conceito de cuidado informal 

cabem vários tipos de tarefa e dife-
rentes níveis de exigência, que vão 
sofrendo uma evolução e a que a 
pessoa cuidadora vai respondendo. 
A adoção, desde a fase inicial, de 
algumas regras e hábitos pode ser a 
chave para grandes ganhos na qua-
lidade de vida da pessoa cuidadora 
e da pessoa cuidada. Deixamos-lhe 
algumas linhas de orientação.

Preparar para Cuidar
A sua tarefa é e será exigente. Ter 
companhia nesta missão é funda-
mental, por isso não se isole e, des-
de o início, crie a sua própria rede 
de suporte.

Pausa breve 
Crie uma rotina que lhe permita ter 

Se vai cuidar, 
tem de saber descansar



a sua “Pausa Breve”. É o tempo que 
destina a cuidar de si, descansar, 
dar um passeio, tratar de assuntos 
pessoais ou profissionais. Tendo 
em conta a sua realidade de pessoa 
cuidadora, estabeleça esta pausa e 
recorra à sua rede de suporte. Pode 
procurar a bolsa de voluntariado 
existente no município de Valongo, 
envolver toda a família para inter-
calar períodos de cuidados ou pedir 
ajuda a algum vizinho.

Arejar
Não se esqueça que é importante 
manter a mente sã em corpo são. 
Coloque na lista das suas tarefas 
regulares a atividade física, para 
além daquele que está presente na 
prestação de cuidados. As cami-
nhadas na natureza, aulas de gi-
nástica ou ioga, passeios com ami-
gos ou simples idas ao cinema, são 
essenciais para manter a sua saúde 
física, mental e psicológica.

Tal como eu
Não caia na tentação de se achar a 
única pessoa com dúvidas, angús-
tias ou cansaços. Conversar com 
quem entende sobre o que senti-
mos e o que pensamos pode ser 
uma boa ferramenta para aliviar a 
pressão. Há espaços de encontro e 

ajuda mútua, entre pares, em mo-
delo presencial e online. Aconse-
lhe-se no centro de saúde da sua 
área de residência ou nos serviços 
do município.

Aprender 
Nunca sabemos tudo e também te-
mos algo para ensinar. As ações de 
capacitação e workshops, são mui-
to importantes para incrementar o 
conhecimento prático e a confian-
ça no cuidar.

Ouvidos profissionais
O isolamento é uma péssima com-
panhia. Por vezes é mesmo fun-
damental encontrar um espaço de 
escuta ativa, confidencial, que con-
tribua para reforço da autoestima 
e desenvolvimento de estratégias 
de autocuidado. Aconselhe-se jun-
to de profissionais habilitados, ou 
mesmo junto da sua unidade de 
saúde, para assegurar que encontra 
a resposta mais adequada às suas 
necessidades.

Redes Formais e Suportes Sociais
Quando se trata de substituir par-
cial ou temporariamente a pessoa 
cuidadora os recursos existentes 
são escassos e por vezes de difícil 
acesso. Ainda assim, não deixe de 

avaliar a possibilidade e procurar 
respostas para a sua necessidade. 
> Centros de Dia, Residências Sé-
nior e Lares, Serviços de Apoio 
Domiciliário (SAD), Programas Co-
munitários de Educação e Supor-
te – Este tipo de serviços pode ser 
uma possibilidade combinada com 
o suporte da pessoa cuidadora. 
> Rede Nacional de Cuidados Con-
tinuados Integrados - resposta que 
possibilita as férias da pessoa cui-
dadora através do internamento 
temporário da pessoa dependente. 
Esta solução está sujeita a crité-
rios de análise muito específicos, 
nomeadamente ao nível da depen-
dência da pessoa cuidada, e o pro-
cesso de referenciação deve ser ini-
ciado pela unidade de saúde.

Lembre-se que a qualidade dos 
cuidados que vai prestar também 
depende da forma como cuida da 
sua saúde física, mental e psicoló-
gica. Conte com a equipa de pro-
fissionais da sua unidade de saúde 
para ajudarem a CUIDAR DE QUEM 
CUIDA!

Conceição Moreira (assistente social)
Eliana Carneiro (enfermeira)
UCC Vallis Longus – ACeS Maia-Valongo
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Alguns recursos disponíveis
• Cuidar de quem cuida promovendo o envelhecimento ativo
UCC Vallis Longus e UCC Ermesinde

• Mente sã em corpo ativo
UCC Vallis Longus 

• Grupo de ajuda mútua
UCC Vallis Longus 

• Com profissionais de saúde a caminhar
UCC Vallis Longus, USF Valongo, USF Santa Justa e USF Alfena

• IDDA - intervenção domiciliar na doença de alzheimer e outras demências
Câmara Municipal de Valongo – Ação Social e www.ippa.pt

• Linha gratuita de apoio– 800242252

Sites úteis:
https://www.saudementalpt.pt/
https://cuidadores.pt/quem-somos/
https://www.family-caregiver-support.eu/pt/inicio/



Mais do que uma caminhada!
 

Exercício físico;

Educação para a saúde;

Convívio e socialização;

Contacto com a natureza.
 

           O que é necessário?
 

Roupa e calçado confortável;

Garrafa de água;

Boa disposição.
 

COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A CAMINHAR

www.saude.cm-valongo.pt
www.facebook.com/usfalfena

AO 3.º SÁBADO em Alfena

AO 4.º SÁBADO em Valongo
HORÁRIO DE VERÃO

09H00

www.facebook.com/usf.valongo



A nova aplicação digital do municí-
pio de Valongo coloca na nossa mão 
um mundo de oportunidades e be-
nefícios. Este novo serviço vem res-
ponder a necessidades sentidas pela 
comunidade e pretende ser motor de 
desenvolvimento para muitas áreas, 
do comércio local ao turismo am-
biental.

No que diz respeito à Saúde, a APP 
do município agregou informação 
que pode ajudar a adotar um dos 
comportamentos chave para uma 
vida com mais qualidade: a atividade 
física. Para saber o que fazer, onde e 

quando, basta uma pequena busca 
e encontrará caminhadas, aulas de 
hidroginástica, ioga, natação entre 
outras ofertas, todas adequadas ao 
seu perfil. A área pessoal permite-
-lhe registar a sua atividade – o que 
fez, como se sentiu – e desta forma 
acompanhar os benefícios do seu 
empenho. Não se admire se a partir 
de setembro na consulta de medi-
cina familiar lhe recomendarem a 
utilização desta aplicação. Até lá não 
deixe de participar nas muitas pro-
postas existentes no concelho. Dito 
de outra forma, Toc’Andar já hoje!

O território do Parque das Serras 
do Porto tem 6.000 hectares e liga 
3 concelhos: Valongo, Gondomar e 
Paredes. Para passear por esta Paisa-
gem ter um Passaporte ajuda! Além 
de informações sobre o património 
que pode visitar e observar, as festi-
vidades em que pode participar e os 
roteiros para explorar, o Passaporte 
do Parque das Serras do Porto tem 
ainda um espaço para tomar notas 
das suas observações e, como seria 
de esperar, um espaço para carim-
bos, registando etapas alcançadas. 
Os que conseguirem completar to-
dos os desafios têm mesmo direito a 
uma oferta!

Obtenha o seu Passaporte na Loja 
Interativa de Turismo de Valongo ou 
na Associação de Municípios Par-
que das Serras e comece a explorar o 
nosso território.

Saiba mais em www.serrasdoporto.pt

Toc’Andar Carimbar o 
Passaporte

Os passeios com os mais novos podem ser bem divertidos. 
Lembra-se das adivinhas da sua infância? 

Aqui ficam algumas.

O que é o que será
1. Que quanto mais quente, mais fresco está!  

2. Que é surdo e mudo, mas conta tudo?
3. Que quanto mais secar mais molhada há de estar?
4. Que quanto mais eu tirar, mais terei para guardar?

Qual é a coisa qual é ela
5. Que para ser cortada não precisa ser semeada?

6. Que anda com os pés na cabeça? 
7. Que é pequena em Lisboa e grande no Brasil?

8. Que é grande antes de ser pequena?

1. pão - 2. livro - 3. toalha - 4. fotografia 5. barba - 6. piolho - 7. a letra “B” - 8. a vela
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SEJA POR RECOMENDAÇÃO MÉDICA OU POR PRAZER, SÃO MUITAS 
AS OPORTUNIDADES PARA FAZER ATIVIDADE FÍSICA NO NOSSO 
CONCELHO. MUITO EM BREVE VAI PODER CONTAR COM A AJUDA 
DA APLICAÇÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO PARA FAZER AS MELHORES 
ESCOLHAS.



Preparar as novas e próximas ge-
rações para uma intervenção mais 
ativa e responsável na sociedade, 
implica ouvir e conhecer os receios, 
preocupações e necessidades da 
população mais jovem e apoiá-la 
na identificação de soluções práti-
cas e plausíveis. É com este propó-
sito que a Rede de Perguntadores se 
está a integrar nas escolas. Ao mes-
mo tempo que visa contribuir para 
a formação de jovens responsáveis, 
autónomos, com espírito demo-
crático, também pretende dar-lhes 
conhecimentos, atitudes e valores 
que ajudem na análise de opções 

e tomada de decisões adequadas à 
sua saúde e ao seu bem-estar físico, 
social e mental. 

Escuta ativa:
uma ferramenta aplicada
Quando questionamos jovens so-
bre os assuntos que estão no centro 
da sua preocupação e que gosta-
vam de ver debatidos em contexto 
escolar, a violência, a sexualidade, 
e os problemas de foro psicológi-
co como a ansiedade e a depressão 
são os mais referidos. É muitas ve-
zes na discussão destes temas que 
são despoletadas emoções que até 

então não eram exteriorizadas, e 
por isso são desconhecidas dos/as 
docentes que acompanham diaria-
mente estes alunos e alunas. Esta 
exteriorização vem acompanhada 
de muitas dúvidas, muitas parti-
lhas, e, por vezes, de pedidos de 
apoio, que em alguns casos reque-
rem encaminhamento para profis-
sionais de saúde especializados, 
sejam psicólogos escolares ou pro-
fissionais das unidades de saúde. 

Os Clubes de Perguntadores 
De adesão facultativa, os Clubes 
realizam-se em encontros quinze-

Como se faz uma rede 
de perguntadores



nais, fora do horário letivo, e vêm 
complementar e aprofundar o re-
sultado do trabalho de escuta feito 
em sala de aula. Seguindo uma me-
todologia baseada nos princípios 
de educação não formal – educação 
entre pares, participada, ativa e fo-
cada no indivíduo com utilização 
de role-play e dinâmicas de grupo – 
o clube é o espaço de análise, refle-
xão, e, sobretudo, de intervenção.  
Aqui trabalham-se valores, atitu-
des e comportamentos, enquanto 
se discutem problemas e propostas 
de resolução para o que vão iden-
tificando tanto na comunidade es-
colar como na comunidade mais 
alargada. 

Alguns resultados
O Clube de Perguntadores permi-
tiu, no ano letivo 2021/22, que os 
alunos e alunas desenvolvessem 
habilidades de comunicação, pen-
samento crítico e capacidade de 
investigação, competências fun-
damentais para o sucesso escolar. 
Esta vertente foi, para quem mais 
sofria com a timidez e a introver-
são, a grande motivação para inte-
grar e participar no Clube.

Nas sessões do Clube trabalha-
mos também o sentido de respon-
sabilidade, o relacionamento inter-
pessoal fomentando relações para 
lá do contexto do Clube, e o tra-
balho em equipa, com frutos evi-
dentes nas intervenções propostas, 
planeadas, apresentadas e imple-
mentadas pelos grupos de jovens. 
O resultado do trabalho dos grupos 
ficou bem patente nas sessões pú-
blicas sobre problemáticas escolhi-
das pelos elementos do clube – no 
domínio de saúde e não só – diri-
gidas à escola e à comunidade em 
geral; pela elaboração e apresenta-
ção de projetos; pela participação 
nas políticas públicas do município 
e iniciativas de caráter solidário, 
ações desenvolvidas nestes poucos 
meses de intervenção.

A avaliação desta fase piloto diz-
-nos que a Rede de Perguntadores 
ainda agora começou, mas veio 
para ficar, e em breve se estenderá 
a todas as turmas do 3.º ciclo das 
Escolas Básicas do Concelho de 
Valongo.
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Picnic
Todos gostamos de um bom picnic. São momentos 
extraordinários para conversas, reencontros, brincadeiras e, 
claro, provar os petiscos de uns e outros. Escolha uma bela 
sombra, convide família e amigos e divirta-se. Deixamos-lhe  
algumas dicas para desfrutar, começando logo na 
preparação

¬ Opte por receitas saudáveis e simples como limonadas, 
chás frios (feitos por si!) e sumos naturais em vez de 
refrigerantes; saladas, frutas e legumes como cenouras e 
pepinos, em vez de snacks e doces.

¬ Envolva os mais novos na confeção de receitas e deixe-
-os apresentar o resultado ao grupo. As Receitas Felizes e 
Receitas do Cabaz estão em saude.cm-valongo.pt e podem 
ajudar. 

¬ Não fique com o trabalho todo para si! Distribua tarefas e 
responsabilidades, incluindo os mais novos na organização! 

¬ Não se esqueça que alguém deve tirar fotografias das 
diferentes etapas do picnic, inclusive a fotografia de grupo!

¬ Use a imaginação para fazer o álbum do dia. Mais tarde, 
todos vão gostar de recordar, e desta forma está a criar a 
história de família.

OS MUSEUS HÁ MUITO QUE DEIXARAM DE SER 
SOMBRIOS, BAFIENTOS E SEM VIDA. QUANDO FOI 
A ÚLTIMA VEZ QUE VISITOU UM DOS ESPAÇOS 
MUSEOLÓGICOS DO CONCELHO? HÁ MUITO PARA 
DESCOBRIR. CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO PARA 
FAMÍLIAS E SEJA TURISTA NA SUA TERRA, NAS 
FÉRIAS… E NO RESTO DO ANO.

Fórum Cultural 
Ermesinde 

O antigo forno cerâmico 
que durante o século 
XX cozeu telhas e 
tijolos é hoje a galeria 
arqueológica e alberga 
exposições regulares.

Rua Fábrica da Cerâmica, s/n.º 
4445 - 428 Ermesinde
229 783 320 
dctj@cm-valongo.pt

Oficina da Regueifa 
e do Biscoito

Espaço dedicado à promoção 
e preservação das tradições 
do concelho no domínio da 
panificação, pela recolha de 
património material e imaterial e 
pela sua exposição.

Largo do Centenário, 128 
4440-452 Valongo
222 400 014   
visitas.orbv@cm-valongo.pt

Encerrado aos feriados e tolerâncias



OS MUSEUS HÁ MUITO QUE DEIXARAM DE SER 
SOMBRIOS, BAFIENTOS E SEM VIDA. QUANDO FOI 
A ÚLTIMA VEZ QUE VISITOU UM DOS ESPAÇOS 
MUSEOLÓGICOS DO CONCELHO? HÁ MUITO PARA 
DESCOBRIR. CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO PARA 
FAMÍLIAS E SEJA TURISTA NA SUA TERRA, NAS 
FÉRIAS… E NO RESTO DO ANO.

Museu da Lousa

No Centro Cultural de Campo 
encontra três casas em telhão 
onde é possível fazer uma 
viagem no tempo, desde a 
formação da lousa, há mais de 
300M anos, até aos nossos dias.

Travessa S. Domingos s/n.º 
4440 – 491 Campo VLG
222 400 006  
museus.municipais@cm-valongo.pt
Encerrado aos fins de semana e feriados

Centro de 
Documentação da 
Bugiada e Mouriscada

Espaço temático e interpretativo 
das singulares festas de S. João 
de Sobrado, contribuindo para o 
estudo, valorização e divulgação 
da Bugiada e da Mouriscada.

Rua de Campelo, 340   
4440-348 Sobrado VLG
222 4135 060  
dctj@cm-valongo.pt
Encerrado aos fins de semana e feriados

Oficina do Brinquedo 
Tradicional Português

A abrir em dezembro de 2022, este 
espaço vai mostrar a magia e o 
encanto dos brinquedos de outros 
tempos, sejam de madeira, metal 
ou plástico injetado, e preservar o 
“saber-fazer” desta região.

Rua das Escolas 340 
4445-348 Alfena VLG
museus.municipais@cm-valongo.pt

Museu Municipal 
de Valongo

Um edifício do século XIX, 
situado no centro da cidade de 
Valongo com um variado espólio 
que retrata a vida do concelho 
e que pode ser apreciado em 
exposições permanentes e 
temporárias.

R S. Mamede s/n.º 
4440 – 597 Valongo
222 400 006
museus.municipais@cm-valongo.pt
Encerrado aos fins de semana e feriados



www.valongoinoutdoor.pt


