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Combater uma doença, o insucesso 
escolar, as alterações climáticas ou 
o desperdício, são lutas dos nossos 
dias e que nos remetem para narra-
tivas heroicas de confronto entre o 
bem e o mal, em que se espera que 
os meios, o empenho e a convic-
ção dos indivíduos superem a ad-
versidade e fatalidade. Esta visão 
binária da realidade – os bons e os 
maus - que nos coloca na posição 
de David perante o gigante Golias, 
é enviesada e muito pouco prática, 
deixando de fora o que verdadeira-
mente nos pode tornar vitoriosos 
face a ameaças ao nosso bem-estar 
pessoal ou coletivo: a prevenção.  

Há sempre mais visibilidade no 
combate do que na prevenção, mas 
onde haverá mais resultado? O que 
é mais caro? A prevenção ou o com-
bate? A resposta parece simples. 

Temos, atualmente, conhecimen-
to e tecnologia que nos permitem 

perceber as causas de grande par-
te das doenças e problemas que 
ameaçam a humanidade e o nosso 
ecossistema. O que nos é exigido é 
que, antecipando situações críticas, 
sejamos capazes de adotar com-
portamentos, medidas, políticas 
que impossibilitem ou minimizem 
momentos de crise. São muitos os 
exemplos possíveis para ilustrar 
esta afirmação. Sabemos que a ali-
mentação baseada em hortícolas 
e frutícolas, evitando gorduras e 
produtos processados, acompa-
nhada de atividade física, reduz 
as doenças crónicas e até pode 
melhorar situações já existentes. 
Conseguimos alterar os nossos es-
tilos de vida? Estamos conscientes 
que uma escola mais participada, 
onde as famílias e os docentes tra-
balhem conjuntamente, tem me-
lhores resultados na formação da 
nossa comunidade. Estamos dis-

poníveis para esses compromissos 
na educação? Sabemos, por exem-
plo, que o aquecimento global tem 
impacto na disponibilidade de re-
cursos tão essenciais como a água. 
Estamos dispostos a prevenir a es-
cassez deste recurso reduzindo a 
sua utilização, mesmo quando ele 
está disponível, sem restrições, na 
nossa torneira?! Estas são medi-
das preventivas, que precisam do 
compromisso das pessoas e das 
instituições e que surtem efeito se 
praticadas regularmente. Não são 
atos esporádicos, que se registam 
na rede social, ou têm prazo de 
execução. A prevenção é um estilo 
de vida que se aprende na infância 
e que molda os nossos comporta-
mentos.  

No Município de Valongo esta-
mos conscientes que nunca have-
rá recursos suficientes para vencer 
todos os combates. Nunca teremos 
profissionais de saúde suficientes 
para responder a todas as necessi-
dades, se não nos empenharmos em 
cuidar da nossa saúde; não haverá 
justiça social e equidade nas opor-
tunidades se não olharmos para a 
educação, desde a mais tenra idade, 
como medida de capacitar e quali-
ficar gerações; não teremos planeta 
suficiente para os 8.000 milhões de 
humanos se continuarmos a usar a 
natureza como propriedade exclu-
siva da espécie ou dos indivíduos.  

Estamos empenhados na preven-
ção! Sabemos que o investimento 
inicial é grande, mas também sabe-
mos que o retorno é sempre maior. 
Nesta edição encontra projetos e 
conselhos que são exemplos de 
como podemos “prevenir, em vez 
de remediar”. Contamos com a sua 
participação neste modo de cons-
truir um futuro melhor para a nos-
sa comunidade. 

Prevenir 
ou combater? 

José Manuel Ribeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo
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Um estilo de vida pouco saudável, 
isto é, com prática insuficiente de 
atividade física, sedentarismo e 
uma alimentação desequilibrada, 
está associado ao desenvolvimento 
de várias doenças crónicas. Tendo 
em conta que muitos destes hábi-
tos se adquirem na infância e na 
adolescência, a intervenção nesta 
fase da vida é crítica para influen-
ciar a saúde do indivíduo ao lon-
go da vida. Assim, é importante 
recolher informação que permita 
caraterizar os estilos de vida das 
crianças e dos adolescentes, com o 
objetivo de definir prioridades de 
intervenção.  

No âmbito do Plano Municipal de 
Saúde de Valongo, entre fevereiro e 
maio de 2022, foi pedida a colabo-
ração dos alunos do 4º, 9º e 12º ano 
das escolas públicas do Concelho 
e das suas famílias para responde-
rem a um questionário sobre a sua 
saúde e diversos comportamentos 
de estilo de vida. Obtivemos in-
formações de 1075 alunos, mais de 
85% residentes no nosso concelho.  
Os resultados obtidos permitem 
identificar áreas chave de inter-
venção ao nível coletivo e ao nível 
individual. 

A atividade física das nossas 
crianças e adolescentes 
A proporção de alunos do 4º, 9º e 
12º ano que não praticam exercí-
cio físico regularmente é elevada 
e vai piorando com a idade. Além 
disso, aproximadamente 25% dos 
jovens passa a maior parte do tem-
po livre em atividades sedentárias 
(por exemplo sentados a ler, usar 
tablets e computadores). Ao com-
parar estes resultados por sexo, 
observa-se que o problema da falta 
de atividade física e muito tempo 
em atividades sedentárias é maior 
nas raparigas do que nos rapazes.  

Além da prática de exercício fí-

sico programado e a atividade fí-
sica no contexto da vida diária é 
fundamental para proteger a saú-
de e o bem-estar. Um dos aspetos 
que pode ter um elevado impacto 
neste domínio é a escolha do meio 
de transporte para as deslocações 
regulares. Quando avaliamos as 
escolhas nas deslocações para a 
escola, verificamos que os trans-
portes ativos (por exemplo, a pé ou 
de bicicleta) são pouco utilizados - 
4º ano: 15%; 9º ano: 40%; 12º ano: 
46%; e que é elevada a percenta-
gem de alunos que vai para a esco-
la de carro/mota (4º ano: 74%; 9º 
ano: 48%; 12º ano: 27%). 

Estes resultados demonstram 
que, por um lado, é necessário de-
senvolver estratégias de incentivo 
à prática de exercício físico, prin-
cipalmente para as raparigas. Por 
outro lado, também é importante 
intervir no sentido de criar condi-
ções para que os meios de trans-
porte ativos (por exemplo, a pé e 
de bicicleta) sejam mais escolhidos 
para as deslocações diárias. 

A alimentação das nossas 
crianças e adolescentes 
A toma de pequeno-almoço é fre-
quentemente utilizada como in-
dicador de uma alimentação mais 
saudável. Na nossa amostra veri-
ficamos que esta é uma prática da 
maioria das crianças e adolescentes 
que, contudo, diminui com a idade. 
Dos dados recolhidos é importante 
destacar o facto de que aproxima-
damente 10% dos adolescentes re-
ferem nunca ingerir esta refeição.  

Embora o consumo de fruta seja 
relativamente frequente, entre um 
terço e metade dos alunos não in-
gere fruta diariamente. O consumo 
diário de hortícolas no prato e de 
sopa é relativamente baixo e di-
minui com a idade, deixando por 
cumprir a recomendação da Orga-

nização Mundial de Saúde de 5 por-
ções diárias de hortofrutícolas 

Considerando as principais fon-
tes de açúcar (refrigerantes e bo-
los), verifica-se um elevado con-
sumo, em particular nos mais 
pequenos. No 4º ano, 1 em cada 5 
alunos afirma beber refrigerantes 
diariamente e 1 em cada 4 conso-
me doces todos os dias. Nos adoles-
centes, o consumo de refrigerantes 
e doces também é elevado, mas 
menos frequente.  

Estes resultados demonstram que 
continua a ser fundamental pro-
mover escolhas alimentares mais 
saudáveis, não só na infância, mas 
também durante a adolescência. 

Em resumo, na nossa população 
é necessário promover a prática de 
atividade física, em particular en-
quanto escolha nas atividades de 
vida diária, e escolhas alimentares 
mais saudáveis, nomeadamente o 
aumento do consumo de hortícolas 
e a redução de açúcar. 

Observa-se que as escolhas mais 
saudáveis diminuem com o aumen-
to da idade, reforçando a importân-
cia de intervenções que promovam 
escolhas saudáveis ao longo da 
vida e que envolvam todo o agre-
gado familiar. 

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

Atividade física e hábitos 
alimentares de crianças e jovens
UM RESUMO DOS DADOS QUE TEMOS



Estima-se que a vacinação seja 
responsável por uma redução mun-
dial da mortalidade de cerca de 2,5 
milhões de crianças por ano.  

Desde 1965 que a adesão ao Pro-
grama Nacional de Vacinação (PNV) 
é gratuita, universal e disponibiliza-
da a todos os cidadãos presentes em 
Portugal. A erradicação, eliminação 
e controlo de doenças infeciosas 
com vacinação disponível resultou 
em excelentes ganhos em saúde. As 
vacinas são o resultado de anos de 
investigação médica com o principal 
objetivo da proteção individual e co-
letiva contra doenças que constituem 
ameaça à saúde da população. Exis-
tindo sempre risco de reemergência 
se as coberturas vacinais entretanto 
alcançadas não forem mantidas ou 
não se distribuírem de forma homo-
génea na população. Cada um de nós 
tem responsabilidade em assegurar 
este “escudo protetor”.

As vacinas são compostas por um 
ou mais antigénios que induzem a 
produção de anticorpos, com o mí-
nimo de efeitos secundários possí-
veis, que funcionam como proteção 
do indivíduo quando este entra em 

contacto com o agente infecioso. 
Da mesma forma, funciona outro 
mecanismo importante: a imunidade 
de grupo. Ao prevenir ou reduzir a 
colonização no individuo vacina-
do, os não vacinados ficam menos 
expostos ao microorganismo, logo 
menos probabilidade de adquirir a 
doença. A imunidade de grupo exige 
coberturas vacinais muito elevadas 
de pelo menos 95%. 

Algumas vacinas requerem múlti-
plas doses, com intervalos de sema-
nas, meses ou anos, para permitir a 
produção de anticorpos de longa du-
ração e o desenvolvimento de células 
de memória. O corpo é treinado para 
combater o microrganismo, quando 
tiver contacto no futuro, com maior 
rapidez.

Fazendo uma breve resenha 
histórica, a vacinação para a varíola 
no nosso país teve início em 1894 
e permaneceu obrigatória até 1977, 
sendo o último caso de varíola regis-
tado em 1952. As vacinas do tétano e 
da difteria iniciaram-se com carác-
ter obrigatório em 1962. As vacinas 
da poliomielite e da tosse convulsa 
foram integradas no PNV ainda na 

década de 1960.  Nos anos seguintes 
observou-se uma notável redução da 
mortalidade e morbilidade. 

No início do século XX a poliomie-
lite era uma doença a nível mundial 
que paralisava centenas de milhares 
de pessoas todos os anos. Em 1950 
foi criada a primeira vacina contra 
a doença, que mesmo assim não 
impediu a propagação. Só na década 
de 1980 houve um esforço a nível 
mundial para erradicar a poliomie-
lite, ao longo de anos e décadas, 
utilizando estratégias como a visita 
domiciliária e campanhas de vacina-
ção em massa, alguns países con-
seguiram a erradicação da doença, 
nomeadamente Portugal. O último 
caso registado de poliomielite foi 
em 1995.

De igual modo, o sarampo tam-
bém já tinha sido considerado 
erradicado no nosso país, mas 
voltamos a ter um surto em 2017 a 
nível europeu, devido à baixa adesão 
à vacinação do sarampo em alguns 
países.

Ao longo dos anos têm vindo a ser 
introduzidas novas vacinas no PNV. 
O esquema vacinal é adaptado ao 
contexto epidemiológico do nosso 
país, assegurado pelo Serviço Na-
cional de Saúde, suportado por um 
forte referencial científico, técnico 
e normativo, que permite o acesso a 
vacinas de qualidade, seguras e efi-
cazes. Para além do esquema vacinal 
universal que varia em função da 
idade e do estado vacinal anterior, 
existem ainda esquemas vacinais 
específicos para grupos de risco ou 
em circunstâncias especiais. 

Os benefícios da vacinação de-
pendem da adesão de cada um de 
nós, por isso não podemos dispen-
sar a sua participação para que se 
continue a escrever esta história de 
sucesso da vacinação, em Portugal.

Joana Pereira 
Enfermeira Especialista - Saúde Comunitária
USF Santa Justa - ACeS Maia Valongo

Programa nacional de vacinação: 
um direito e um dever de todos

não se podem vacinar

IMUNIDADE DE GRUPO



Os acidentes são uma das princi-
pais causas de morte e incapaci-
dade no mundo (WHO, 2014), com 
os acidentes domésticos a repre-
sentar quase metade dos acidentes 
ocorridos em Portugal (46,1% de 
acordo com o INSA1). As popula-
ções pediátrica e sénior são as mais 
afetadas, o que enfatiza a impor-
tância da prevenção, contudo a 
adoção de comportamentos prote-
tores é transversal ao ciclo de vida 
e deve ser uma prática familiar e 
não exclusiva deste ou daquele ele-
mento. A idade e a condição física 

não podem ser um fator estigmati-
zante, para isso é importante que a 
implementação de novas práticas 
ou a alteração do ambiente fami-
liar (casa) não sejam realizados 
de forma brusca, mas integrem a 
dinâmica de vida dos indivíduos. 

Crianças
Segundo os dados do último rela-
tório da Associação para a Promo-
ção da Segurança Infantil (APSI2) 
de 2022, a segunda causa de morte 
infantil são os afogamentos e a 
terceira a asfixia, acontecendo am-

bas maioritariamente em casa.
A maioria dos acidentes deve-se 
a faltas de atenção e menospre-
zo por riscos comuns, bastando 
alguns segundos de distração 
para que os acidentes aconteçam. 
Assim, cabe aos adultos a respon-
sabilidade de os prevenir e criar 
ambientes que permitam o desen-
volvimento saudável e autónomo 
das crianças.

Em seguida apresentam-se os 
principais acidentes em crianças e 
jovens e algumas das medidas para 
a sua prevenção.

07

Em casa:
atuar para não remediar

TIPO DE ACIDENTE FORMA DE PREVENIR

Afogamento · Ensine a criança a nadar
· Não deixe recipientes ou piscinas insufláveis com água
· Coloque braçadeiras a todas as crianças que não nadem bem
· Vede o acesso às piscinas

1)  https://www.insa.min-saude.pt/infografico-insa-acidentes-domesticos-e-de-lazer-%E2%94%80-mecanismos-de-lesao/
2)  https://apsi.org.pt/images/PDF/2022/APSI_RELATORIO_30.pdf



Pessoas Adultas
A prevenção dos acidentes domésti-
cos na vida adulta não deve ser con-
siderada um exclusivo para a popula-
ção sénior. A modificação de alguns 
comportamentos, de forma pre-
ventiva, facilita alterações que, em 
idade avançada, serão mais difíceis 
de adotar. Medidas simples como 
caminhar com as mãos desocupadas, 
mantendo-as disponíveis para si-
tuações de queda, ou evitar echarpes 
e lenços demasiado compridos que 
possam enrolar-se nas pernas, são 
alguns hábitos que podem prevenir 
acidentes.

É também pertinente relembrar os 
princípios básicos de ergonomia ao 
levantar pesos para evitar as lesões 
musculoesqueléticas, como exempli-
fica a imagem:

Sabemos que as alterações funcio-
nais relacionadas com o avançar da 
idade trazem um risco acrescido de 
queda à população sénior; a diminui-
ção da força muscular, a redução da 
amplitude articular e a lentificação 
dos reflexos comprometem a capaci-
dade de lidar com os desequilíbrios, 
o que obriga a uma prevenção ativa 
das quedas.

A estatística comprova isto mes-
mo, dado que na população sénior 
as quedas se apresentam como o 
acidente mais comum (quase 70% 
dos casos), seguidas das lesões por 
impacto de objeto, lesões musculares 
por esforço exagerado e queimadu-
ras. 

TIPO DE ACIDENTE FORMA DE PREVENIR

Asfixia

Engasgamento

· Não coloque fios/cordões ao pescoço do bebé
· Mantenha fora do alcance da criança sacos de plástico e objetos pequenos
· Escolha os brinquedos de acordo com o desenvolvimento da criança

Queimaduras · Verifique sempre a temperatura da água do banho e dos alimentos
· Não cozinhe com a criança ao colo
· Vire as pegas das frigideiras e tachos para dentro
· Guarde os fósforos e similares longe das crianças
· Coloque grades protetoras à frente das fontes de calor

Choques elétricos

Eletrocussão

· Use protetores nas tomadas
· Elimine todos os fios soltos e extensões
· Desligue aparelhos elétricos quando der banho

Intoxicações · Guarde os produtos tóxicos fora do alcance das crianças 
e nas suas embalagens originais
· Utilize embalagens com tampa de segurança
· Não dê medicamentos sem prescrição
· Certifique-se que os brinquedos não têm componentes tóxicos

Quedas · Nunca deixe um bebé sozinho na cama dos pais, fraldário ou sofá
· Coloque sempre cintos quando a criança está numa cadeira alta
· Evite o uso de andarilhos
· Proteja portas e janelas com acesso a varandas e terraços

Cortes · Mantenha objetos cortantes/perfurantes fora do alcance das crianças

mantenha sempre 
as costas direitas

mantenha o peso 
próximo do seu corpo

use sempre a extensão/flexão
 das suas pernas 

para levantar/descer o peso

AO LEVANTAR UM PESO

3) http://www.blogsnc.com.br/2016/10/levantamento-de-peso.
html#axzz7m1XGU376
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Um aspeto complementar, mas igualmente importante, é a 
gestão correta dos medicamentos. Com o avançar da idade 
tendem a multiplicar-se os comprimidos, o que aumenta 
o risco de enganos na toma da medicação. A utilização de 
um dispensador de medicação diminui drasticamente os 
erros com a medicação, pelo que aconselhamos vivamente 
a sua utilização.

Estas são algumas informações genéricas que podem 
ajudar a prevenir acidentes e as suas graves consequên-
cias. Porém, deve sempre estar em contacto próximo com 
a sua equipa de saúde familiar de forma que lhe possam 
ser indicadas medidas individualizadas de prevenção. Pre-
venir é sempre melhor que remediar!!!
Pode encontrar mais informação em casa-senior.pt

Bárbara Martins
Enfermeira Especialista / Enfermagem Comunitária 
Rui Pedro Silva
Enfermeiro Especialista / Enfermagem de Reabilitação 
Vanessa Moreira
Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

UCC Vallis Longus, ACeS Maia/Valongo
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De salientar que a maioria das quedas no domicílio se devem ao tropeçar em tapetes, pelo que a sua remoção ou 

fixação é obrigatória na prevenção deste tipo de acidentes.
Apresentamos uma lista de medidas preventivas de acidentes domésticos, que sendo particularmente direcionada 

para a população sénior pode (e deve!) ser seguida por toda a família: 

LOCAL DA CASA MEDIDAS PREVENTIVAS

Todas as divisões · Remover os tapetes ou fixá-los com material próprio.
· Garantir uma boa iluminação para que os obstáculos sejam bem identificados.
· Não deixar objetos espalhados pelo chão

Sala · Colocar proteções estáveis em frente da lareira e de outras fontes de calor
· Não usar líquidos inflamáveis para acender a lareira
· Não guardar produtos inflamáveis perto das fontes de calor
· Não utilizar aquecedores para secar roupa.
· Não deixar a lareira, velas ou aquecedores ligados quando se ausentar
· Tenha sofás e poltronas que facilitem o sentar e o levantar

Quarto · Posicionar os interruptores perto da cama para evitar levantar-se às escuras
· Ter uma cama onde seja fácil apoiar os pés no chão quando se senta
· Fixar a mesa de cabeceira, para que não se mova caso a pessoa se apoie nelas

Casa-de-banho · Colocar tapete antiderrapante dentro da banheira
· Garantir um piso antiderrapante no chão da casa-de-banho
· Se necessário, instalar barras de apoio na zona do chuveiro e da sanita
· Regular a caldeira/esquentador para não permitir saída de água muito quente

Cozinha · Colocar os armários a altura adequada a uma abertura sem esforço
· Colocar alarme de incêndio



É vulgar, em jeito de anedota, di-
zer-se que uma ida ao médico pro-
voca doença. Em muitos casos esta 
afirmação está relacionada com os 
rastreios. Como se pode combater 
esta imagem? 

Com o avanço das tecnologias mé-
dicas e imagiológicas, temos hoje 
capacidade de detectar doenças em 
estadios cada vez mais incipientes, 
antes de qualquer manifestação 
clínica. Temos também uma miría-
de de testes analíticos associados 
ao desenvolvimento de doenças 
que ainda não temos. Tudo isto 
pode causar preocupações des-
necessárias, que antes passariam 
despercebidas, e tem levado à dis-
cussão do “sobrediagnóstico” de si-
tuações inócuas se deixadas seguir 
a sua história natural.  

A detecção precoce é a chave para 
a cura de qualquer doença e, em es-
pecial, dos cancros, aumentando as 
opções terapêuticas, a sobrevivên-
cia, e diminuindo as complicações 
consequentes. Os rastreios são a 
medida mais importante, particu-
larmente os de base populacional 
que acontecem por convocatória 
(não pela ida ao médico). São exa-
mes muito bem estabelecidos, sen-
síveis e específicos, e em Portugal 
existem 3: para o cancro da mama, 
colo do útero e colorrectal. 

Se à medida que a técnica avança 
o “sobrediagnóstico” é inevitável, 

perguntas 
sobre

os rastreios e 
a prevenção

Nuno Teixeira Marcos  
Director da Unidade de Prevenção de 
Cancro do Ipatimup.  

Doutorado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto na área do 
cancro gástrico, trabalha actualmente 
na interface entre a saúde, a educação 
e comunicação. Congrega um percurso 
que atravessa a ciência, a educação e a 
produção audiovisual. 

As doenças oncológicas são 
as que mais ensombram o 

nosso pensamento quando se 
trata de conhecer resultados 

de exame. Procurar 
ativamente a presença desse 

“estranho” no nosso corpo 
(rastrear) é uma medida de 

prevenção que permite evitar 
formas mais avançadas 

de doença e tratamentos 
mais invasivos. O Professor 

Nuno Teixeira Marcos, 
especialista em questões 

ligadas ao cancro e também 
em comunicação, ajuda-nos 
a clarificar alguns conceitos 

para que possamos lidar 
melhor com alguns receios. 
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o verdadeiro desafio será resistir 
ao “sobretratamento”. A interven-
ção médica desnecessária precisa 
da ciência para definir os critérios 
de risco, mas precisa também da 
resiliência dos pacientes em saber 
viver com cancros de baixo risco, 
com vigilância regular em vez de 
tratamentos agressivos, normali-
zando a visão do cancro como uma 
doença gerível. 

Todos conhecemos alguém que tem 
ou teve cancro e tendemos a fa-
zer generalizações como “há cada 
vez gente mais nova com cancro”, 
“mais cedo ou mais tarde todos 
vamos ter a doença”. Será mesmo 
assim? O que diz a ciência? 

Mais cedo ou mais tarde todos va-
mos ter cancro. A não ser que pa-
deçamos de outra coisa antes. Esta 
lamentável frase é sinistra, mas 
verdadeira, porque o cancro é uma 
inevitabilidade matemática: quan-
to mais anos vivemos, maior o nú-
mero de divisões celulares e maior 
a probabilidade de mutações (erros 
na cópia do DNA) carcinogénicas. 
As projecções actuais dizem que 
1 em cada 2 pessoas de países de-
senvolvidos vão ser diagnosticadas 
com cancro até ao fim das suas vi-
das, mas não vão morrer de cancro: 
a maior parte serão pequenos can-
cros, assintomáticos, sem proble-
mas de maior.  

O aumento da incidência de can-
cro é principalmente consequên-
cia 1) do aumento da esperança de 
vida – uma coisa boa afinal -, 2) da 
detecção precoce mais fina – po-
tencialmente boa – e 3) da adopção 
de hábitos de risco – má ideia, mas 
reversível. Com estas prespectivas, 
a prevenção será cada vez mais a 
arma decisiva. E importa saber: 
tabaco, álcool, excesso de peso, 
sedentarismo, factores dietéticos 
específicos, infecções (tratáveis ou 
preveníveis), e sol a mais são res-
ponsáveis por quase 50% dos casos 
de cancro. Ignorar os rastreios, os 
sinais de alerta e a história fami-
liar de cancro, eleva para cerca de 
60-70% o número de mortes por 
cancro dependentes de opções in-
dividuais. 

Falar de cancro às crianças e jo-
vens – na escola e na família – não 
é uma tarefa simples. Enquanto 
investigador e comunicador, quais 
são os seus conselhos para docen-
tes e encarregados de educação? 

O cancro é um óptimo modelo 
para ensinar biologia celular, e 
para mostrar os frutos da ciên-
cia e da investigação. Por defeito 
profissional, considero, no entan-
to, mais importante falar aos jo-
vens sobre prevenção. Tal parece 
contraintuitivo, porque o cancro 
é essencialmente uma doença da 

idade, longe ainda da juventude. 
Mas a prevenção compreende um 
conjunto de comportamentos (re-
lacionados com o tabaco, o álcool, 
o peso, o sol, etc.) que tem enorme 
preponderância na vida dos jovens, 
e traduzem-se por isso em apren-
dizagens significativas, com efeitos 
comprovados a longo prazo. 

Para os educadores é importante 
ser rigoroso e objectivo, porque a 
mensagem da prevenção presta-
-se muito a generalizações e à 
redução ao “bom senso”, ambas 
más ideias educativas. Porque o 
cancro engloba um conjunto mui-
to diversificado de doenças, com 
diferentes etiologias, factores de 
risco e evolução, e querer genera-
lizar obriga a reduzir a mensagem 
ao mínimo denominador comum. 
Por outro lado, as frases do “bom 
senso”, como “comer de tudo um 
pouco” ou “não beber em excesso”, 
nada dizem em concreto porque 
significam coisas diferentes para 
diferentes pessoas – e já agora es-
tão erradas: a variedade da dieta 
não está associada ao risco de can-
cro, enquanto o álcool, indepen-
dente da quantidade, está. Serão 
mais bem-sucedidas as estratégias 
com temas mais específicos e em 
maior detalhe, e, claro está, com 
informação mais rigorosa e actual. 
Uma visita ao site do Código Euro-
peu contra o Cancro, da OMS, é um 
óptimo ponto de partida. 

O especialista
responde

Nota: O autor escreve de acordo com a antiga ortografia



Feliz Ano Novo!
Há sempre muitas novidades num 

novo ano e a área da saúde não é 
exceção. Gostaria de lhe apresentar 
uma iniciativa local que pretende 
melhorar a saúde da população do 
município de Valongo: a implemen-
tação do novo Plano Local de Saúde 
2023 - 2025.

Em que medida é que este plano 
é diferente de outros? Em primeiro 
lugar, este tipo de planeamento é co-
munitário. Ao contrário do habitual 
planeamento institucional, em que 
uma instituição define os objetivos 
que pretende atingir com base nos 
recursos que tem e tenta, eventual-
mente, envolver parceiros nas ações 
que levam a esses objetivos, o planea-
mento comunitário faz as coisas um 
pouco ao contrário. Primeiro, reúne 
as instituições da comunidade e de-
pois faz o planeamento, em conjunto. 
Isso implica que as diferentes fases 
do planeamento ocorram já com vá-
rias instituições no processo e que as 

decisões a tomar sejam feitas em con-
junto e não com a preponderância de 
uma instituição apenas. Esta solução, 
apesar de ser mais desafiante, tem 
um potencial bastante maior. Pense 
comigo.

Se quiséssemos ajudar o cidadão 
comum a ter mais saúde, o que é 
que poderia ser feito? 
Provavelmente vieram-lhe à cabeça 
algumas ações de organismos que 
não fazem parte do rol das tradicio-
nais instituições públicas de saúde. 
E faz todo o sentido que assim seja, 
já que a nossa saúde é influenciada 
pelas ações de diversas instituições, 
muitas delas não relacionadas com 
a área da saúde. Isto é algo muito 
conhecido a que tecnicamente cha-
mamos de determinantes sociais da 
saúde. Ou seja, se queremos melhorar 
a saúde da população temos de en-
volver toda a sociedade. É essa a ideia 
dos Planos Locais de Saúde. Ainda há 
muito caminho a fazer, mas permita-

-me partilhar o que tem sido feito até 
agora. 

Os Planos Locais de Saúde consis-
tem em projetos, com um período 
definido, cujo dono deve ser a co-
munidade e cuja gestão deve ficar a 
cargo das Unidades de Saúde Pública, 
segundo as recomendações da Dire-
ção-Geral da Saúde. Isto faz com que 
os Planos Locais de Saúde tenham 
uma abrangência que coincide com as 
áreas de influência dos Agrupamen-
tos de Centros de Saúde (ACES). No 
caso de Valongo, esta área abrange 
os municípios de Valongo e da Maia, 
as suas instituições e as suas pessoas, 
por via do ACES Maia/Valongo.

Quando começámos a gerir o pro-
cesso de desenvolvimento do Plano 
Local de Saúde Maia/Valongo (PLS), 
sabíamos que um dos aspetos essen-
ciais seria o envolvimento comunitá-
rio. No caso de Valongo, existia já um 
Plano Municipal de Saúde que mobi-
lizava várias instituições para a saú-
de e bem-estar da comunidade, bem 

Um Plano de Saúde 
da Comunidade

PLANO LOCAL
de saúde
maia valongo

2023.2025



como uma tradição de trabalho em 
rede. Desde o início da pandemia, a 
Comissão Municipal de Proteção Ci-
vil de Valongo, no seu formato restri-
to, foi reunindo e criando laços numa 
rede de resposta às necessidades da 
população nas suas mais variadas 
vertentes. Como tal, o funcionamen-
to em rede já era algo natural para 
muitas das instituições de Valongo 
com um impacto importante na área 
da Saúde. O PLS pôde assim benefi-
ciar desse excelente trabalho conjun-
to feito previamente.

Com um prazo definido para entra-
da em funcionamento no início des-
te ano, fomos avançando nas etapas 
do planeamento. Primeiro fizemos 
o diagnóstico de situação de saúde, 
através da análise e discussão dos da-
dos provenientes de alguns dos Siste-
mas de Informação dos Cuidados de 
Saúde Primários, do INE e de outras 
fontes, de forma a perceber quais 
eram as principais áreas de saúde 
que precisavam de melhorar. Depois, 
avançámos para a priorização das 
áreas de intervenção, onde identifi-
cámos quatro áreas de ação coletiva 

para todo o território, nomeadamen-
te a intervenção no Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), Demências, Diabetes, 
Obesidade e Excesso de Peso. Poste-
riormente, passámos à etapa seguinte 
do ciclo de planeamento, a da fixação 
de objetivos. Para isso, criámos um 
grupo de trabalho para cada área de 
intervenção prioritária, com elemen-
tos das várias instituições envolvidas, 
onde se analisou e discutiu em maior 
detalhe os dados que tínhamos sobre 
cada problema de saúde, bem como 
os programas e planos nacionais, pro-
jetos e iniciativas locais e as oportu-
nidades e desafios em cada área. Por 
fim, numa reunião geral de todas as 
instituições envolvidas aprovaram-
-se os objetivos de forma coletiva, 
tornando-os os objetivos do PLS (lis-
tagem em destaque).

E agora? O que se segue? 
Passaremos à fase de seleção de es-
tratégias e de planeamento opera-
cional para podermos, com “as mãos 
na massa”, começar o caminho rumo 
aos objetivos traçados. Por isso, não 
se admire se nos próximos meses 

começar a ouvir falar de uma coisa 
chamada PLS, até porque somos cada 
vez mais. Durante todo este processo 
temos vindo a aumentar o número de 
instituições envolvidas e a recolher e 
divulgar as diferentes iniciativas que 
já estão em curso. Isto porque o PLS 
se propôs, desde o início, a divulgar 
e promover também o uso da rique-
za de recursos que já temos disponí-
veis no nosso território. Para isso é 
preciso criar e manter uma rede de 
relações entre as diferentes institui-
ções. Assim, o sinal mais importante 
para mostrar que o projeto é bem-
-sucedido será termos uma rede que 
funciona em conjunto para melhorar 
a saúde da população local.

P.S.: se quiser partilhar connosco o 
que pensou em resposta à pergunta: 
“Se quiséssemos ajudar o cidadão 
comum a ter mais saúde, o que é 
que poderia ser feito?”, pode fazê-
-lo para o email pls.maiavalongo@
arsnorte.min-saude.pt. 

 
Miguel Cabral
Gestor de Projeto
Plano Local de Saúde Maia/Valongo 2023-2025
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AVC:
1. Desenvolver um programa de promoção de atividade física, para prevenção primária e secundária de 
AVC, abrangendo 4000 pessoas com risco aumentado de AVC, no final do primeiro semestre de 2025;
2. Incluir conteúdos relativos a literacia de AVC em todos os programas regulares de educação geral para 
a saúde implementados no território, até o final de 2024.

DEMÊNCIAS:
1. Publicar um estudo multi-institucional, que caracterize a epidemiologia e impacto socioeconómico da 
demência no nosso território, até final de 2024;
2. Criar um repositório digital de recursos comunitários relevantes para a demência, avaliada pelas en-
tidades integrantes do PLS com pelo menos 9 numa escala de 1 a 10 de utilidade, até final do primeiro 
semestre de 2024.

DIABETES:
1. Criar um programa multi-institucional de desenvolvimento de competências para a gestão da diabetes 
recém-diagnosticada pelos doentes e suas famílias, de acordo com o ciclo de vida, que abranja 30% dos 
novos diabéticos no primeiro semestre de 2025.
2. Criar um programa multi-institucional de promoção da adoção de estilos de vida saudáveis para doen-
tes diabéticos com histórico de insucesso crónico de controlo glicémico, que no final de 2025, tenha pelo 
menos 10% de sucesso no controlo glicémico um ano após o início da adesão ao programa. 

OBESIDADE E EXCESSO DE PESO:
1. Publicar um diagnóstico anual da avaliação dos estilos de vida da população até ao final de cada ano, 
baseado na criação de um sistema multi-instituição para monitorização de estilos de vida.
2. Assegurar que 80% dos profissionais das instituições integrantes no PLS tiveram algum tipo de forma-
ção sobre estilos de vida saudável durante a sua vigência, até final de 2025.



Certamente que já ouviste falar so-
bre relações abusivas, mas será que 
sabes identificar uma? São só no 
namoro ou também nas amizades?

Comecemos por olhar para as re-
lações saudáveis. São relações que 
se baseiam no equilíbrio, isto é, os 
parceiros são tratados de forma 
igual, com respeito e os mesmos di-
reitos.  Pelo contrário, numa relação 
abusiva uma das partes sente-se 
mais importante que a outra, tendo 
a necessidade de controlar a rela-
ção e a pessoa, ou seja, está assente 
num princípio de desequilíbrio, em 
comportamentos desrespeitosos, 
que podem ocorrer tanto ao nível 
emocional, como físico ou sexual. 
Há sinais de alerta? Sim, há alguns 
que deves ter em consideração e 
usar para analisar as tuas relações.

Insultos => A utilização de insultos, 
a linguagem agressiva, os comen-
tários negativos sobre nós ou sobre 
o outro, são formas de abuso. E este 
abuso é cada vez mais frequente 
nas redes sociais e em grupos de 
whatsapp!

Agressão => Talvez a forma mais 
fácil de reconhecer seja o uso de 
agressão e da ameaça (verbal ou 
física) como meio de coação, de 
forçar um comportamento ou uma 
resposta positiva para qualquer tipo 
de atividade, inclusive sexual, mas 
não só! 

As situações de abuso começam, 
normalmente, de forma esporá-
dica, no meio de uma relação que 
tem momentos de alegria, de cari-
nho, companheirismo e bem-estar. 
O que acontece é que essas fases 
boas vão ficando mais raras e mais 
curtas e, tendencialmente, o abu-
so piora ao longo da relação. Por 
exemplo, as críticas à forma de ves-
tir, as suspeitas em relação às ami-
zades, as avaliações negativas sobre 

a capacidade de estabelecer outros 
relacionamentos e o surgimento de 
reações alteradas com ameaça de 
agressão física ou exposição pública 
(envergonhar publicamente). 

O abuso é muitas vezes “justifi-
cado” como prova de afeto, de de-
pendência. Não te iludas! Devemos 
sentir-nos seguros e aceites numa 
relação, seja de que tipo for. Se isto 
não acontece é tempo de “saltar 
fora” e garantires a tua segurança. 
Procura ajuda e não te tornes uma 
vítima.

Da mesma fora, se estás numa re-
lação amorosa ou de amizade e não 
sentes segurança em relação ao 
afeto e ao comportamento de ou-
tra pessoa, se sentes que controlar é 
única forma de relação e é sinónimo 
de amar, é tempo de “saltar fora” e 
garantires a tua segurança. Procura 
ajuda e não te tornes agressor ou 
agressora.

Beatriz Teixeira 
Estágio Curricular 
em Psicologia da Educação 
— Universidade Lusíada

ALGUMAS COISAS 
QUE PRECISAS SABER

ADOLESCER

ABUSOS? 
SALTA FORA!



O consumo de bebidas alcoólicas 
só é legal a partir dos 18 anos, mas a 
maior parte dos adolescentes tem 
as suas primeiras experiências an-
tes dessa idade. E porque será?

Neste caso, como nos primeiros 
contactos com outras substâncias 
psicoativas a que vulgarmente cha-
mamos “drogas”, estas primeiras 
aproximações estão relacionadas 
com a curiosidade, o sentimento 
de popularidade ou pertença a um 
grupo, a sensação de que uma vez 
não faz mal, ou mesmo que estes 
consumos nos ajudam a relaxar, a 
divertir ou a esquecer problemas.

Também é vulgar pensar-se que 
o consumo esporádico (só aos fins 
de semana) ajuda a descontrair e 
não tem consequências de maior.

Será mesmo assim? 
O álcool (etanol) é uma substân-

cia lícita, isto é, o seu consumo é 
permitido dentro de determinadas 
regras. As suas propriedades psi-
coativas afetam o nosso sistema 
nervoso central ao nível do contro-
lo das inibições, daí que provoque a 
sensação de euforia e alegria, asso-
ciadas a uma falsa ideia de controle 
e segurança. Desta sensação inicial 
de desinibição e “poder” até às más 
decisões, aos comportamentos 
desprotegidos ou aos acidentes, 

são passos curtos e que podem 
acontecer na tua primeira vez ou 
nas vezes seguintes.

Quanto mais cedo se inicia e 
mais regular é o consumo de ál-
cool, maiores são as consequências 
ao nível do sistema nervoso, mas 
não só. Uma serie de outros órgãos 
é afetada pelo consumo regular de 
bebidas alcoólicas, como o fígado, 
o coração ou o estômago, sem falar 
no impacto nas relações sociais.

Ou seja, contrariamente ao que 
possas pensar, o álcool não é um 
estimulante do sistema nervoso 
central, é sim um depressor, que 
bloqueia ou diminui mecanismos 
importantes para a gestão da tua 
vida. E quanto à comparação com 
outras drogas, a estatística diz-nos 
que há mais mortes, por dia, cau-
sadas pelo álcool do que por outras 
substâncias psicoativas. Podemos 
mesmo afirmar que é a primeira 
causa de morte entre os jovens. 

Ainda não te convenci?
Aqui fica uma lista com algumas 
das consequências do consumo 
de substâncias psicoativas lícitas e 
ilícitas: 
> Afeta a capacidade de tomares 
decisões 
> Aumenta o risco de envolvimen-
to em comportamentos violentos e 
crimes
> Diminui o teu desempenho se-
xual

> Aumenta os comportamentos de 
risco (relações sexuais não consen-
tidas e não protegidas, por exem-
plo)
> Afeta negativamente a capacida-
de de estudar e ter boas notas, bem 
como o desempenho desportivo 
> Fazes figuras parvas que alguém 
vai registar, divulgar e não vais po-
der apagar
> Gastas sempre muito mais di-
nheiro do que querias

A decisão é tua! Não deixes que 
sejam outros a definir a tua vida. 
Reúne informação, coloca as tuas 
dúvidas a quem realmente sabe 
do assunto. Não tenhas vergonha 
de ser diferente!

Mais informações em saude.cm-
-valongo.pt/adolescer    

Jéssica Cardoso  
Estágio Curricular 
em Psicologia da Educação 
— Universidade Lusíada
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BEBER É TOP… 
SÓ QUE NÃO!



Sentes que não tens saída? Não te 
deixes isolar, pede ajuda! 

Procura uma pessoa adulta com 
quem te sintas confortável para fa-
lar sobre a situação, pode ser um 
familiar, o/a psicólogo/a da escola, 
ou a equipa da saúde que costuma 
visitar a escola.  

Podes procurar mais informação 
em https://www.sns24.gov.pt/guia/
emocoes-relacoes-e-violencia/  ou 
através da APAV com a linha gra-
tuita: 116 006. 

QUERES 
FALAR
COMIGO?

Gerir o carrocel de emoções que 
caracteriza a adolescência e a ju-
ventude pode ser muito difícil 
tanto para os jovens quanto para 
os adultos, tornando atribuladas 
as dinâmicas familiares. 

Deixamos-te o desafio do Menu 
de Conforto. Fazer este exercício 
com adultos de referência (fami-
liares ou professores) pode ajudar 
no reforço de relações afetivas e 
de empatia, especialmente im-

portantes nesta fase da tua vida 
em que as emoções nem sempre 
são fáceis de expressar ou perce-
ber. 

Preenche o formulário descre-
vendo, no lado esquerdo, situa-
ções do dia-a-dia que contribuem 
para o teu bem-estar. Exemplo: 
dormir 8h/dia, ter 15min por dia 
para não fazer nada, ter meia 
hora, diariamente, para praticar 
exercício físico, etc. No lado direito 
identifica estratégias/atividades a 
que recorres ou podes recorrer 
em situações de stress/ausência 
de bem-estar e que despertem 

em ti emoções positivas. Exem-
plo: ligar ao meu melhor amigo/
amiga, ver um episódio de uma 
série, caminhar, etc. 

Pronto! Aí está o teu “Menu de 
Conforto”! Recorta-o e leva-o con-
tigo. 

Utiliza-o com “auxiliar de me-
mória” para perceberes se no dia-
-a-dia vais conseguindo realizar o 
que te dá prazer, ou para recorda-
res algumas das estratégias que 
identificaste, e que podes usar 
quando te sentires menos bem, 
apoiando-te na gestão as tuas 
emoções.

MENU 
DE CONFORTO



Talvez seja cultural a nossa preocu-
pação com o défice, o problema, a 
desordem… 

O que é certo é que durante mui-
tos anos o foco da Escola, dos deci-
sores políticos e até da investiga-
ção se centrou na “descoberta” da 
causa dos problemas e do insucesso 
escolar. A “lente” sempre esteve vi-
rada principalmente para os alunos-
-problema, que eram comparados 
com grupos normativos. Docentes, 
técnicos especializados, pais, todos 
procuravam onde estava o problema 
e a sua raiz…o grande objetivo era 
o diagnóstico, como se o rótulo, por 
milagre, solucionasse as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos. O que 
é certo, é que o diagnóstico parecia 
apaziguar inquietações: já se sabia 
porque é que o aluno tinha dificul-
dades e aprendia a um outro ritmo…
precisava era do rótulo para que isso 
acontecesse.

O grande problema é, que asso-
ciada à necessidade do diagnóstico, 
nem sempre existiu a necessidade de 
definir intervenções específicas para 
a melhoria do desempenho. Havia o 
diagnóstico e a certeza de que seria 
para sempre…sendo adotada uma 
visão determinística do percurso es-
colar (e, às vezes, até profissional).

A análise dos indicadores de su-
cesso, bem como avanços na investi-

gação têm vindo a mudar esta visão 
estática do insucesso e das dificul-
dades de aprendizagem, para uma 
visão dinâmica relacionada com a 
capacidade de mudança e evolução. 
Sabe-se hoje, que a prevenção e a 
promoção de competências predito-
ras de sucesso é um caminho eficaz 
para evitar o insucesso escolar. As-
sociada a esta perspetiva há algumas 
evidências que são relevantes:

> Não é no 1º ciclo que se começa a 
promover o sucesso escolar. É antes, 
na educação pré-escolar e, sempre 
que possível, na creche, através de 
atividades intencionais, deliberadas 
e lúdicas (não escolarizantes).

> Promover o sucesso escolar é um 
desafio hercúleo, pelo que todos os 
contextos em que as crianças se in-
serem devem contribuir e trabalhar 
colaborativamente: escola, família, 
autarquia!

> As ações devem ser pensadas em 
função do ponto de partida de cada 
criança. Conhecer o desempenho das 
crianças é essencial para a tomada 
de decisão com base nos dados. To-
das as crianças devem ser alvo des-
tas avaliações e não apenas aquelas 
que preocupam… os desempenhos 
permitem a reflexão sobre o grupo e 
as práticas a desenvolver, bem como 
permitem a identificação atempada 
de crianças em risco de apresenta-

rem dificuldades de aprendizagem.
Depois de conhecer o desempenho 

de cada criança e do grupo, devem 
ser planeadas intervenções siste-
máticas, estruturadas e “cirúrgicas”, 
isto é, feitas à medida e dirigidas às 
competências que necessitam de es-
timulação. 

A monitorização é uma compo-
nente fundamental para ajustar prá-
ticas. É possível analisar o progresso 
de todas as crianças e as diferenças 
inter e intra individuais, reformu-
lando as estratégias para continuar a 
promover as aprendizagens.

Promover o sucesso escolar é um 
desafio de todos, que implica uma 
lógica ecológica, atempada e inclu-
siva, em que nenhuma criança pode 
ficar para trás. Nas últimas páginas 
desta revista encontra algumas su-
gestões para facilitar a sua partici-
pação na construção do sucesso da 
próxima geração.

O que pode contribuir para o su-
cesso:

> Interações significativas entre 
adultos (familiares, docentes, não 
docentes) e crianças. 

A qualidade das relações que se es-
tabelecem fortalecem os sentimen-
tos de pertença e favorecem o envol-
vimento com a escola. 

> Linguagem oral e escrita. 
A linguagem, a compreensão oral, 

a compreensão da leitura e a escri-
ta são ferramentas para conhecer o 
mundo e agir sobre ele.

> Bem-estar físico e psicológico. 
O sucesso escolar não passa ape-

nas pelo conhecimento, mas pelo 
desenvolvimento de competências 
que facilitem a saúde psicológica, a 
adaptação, a proatividade e a resi-
liência. Mais do que quadros de ex-
celência, temos de nos pautar pela 
excelência nos relacionamentos e na 
participação cívica e democrática.

Joana Cruz
Psicóloga CMV

Prevenir o insucesso 
ou promover o sucesso escolar?
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SÁBADOS FANTÁSTICOS 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Aos sábados de manhã há 
Teatro e Música para bebés 
(dos 3 meses aos 5 anos) 
de que os adultos também 
gostam! Antes e depois do 
espetáculo as famílias podem 
utilizar as salas de leitura, 
dedicadas às diferentes 
idades, e registarem-se como 
utilizadores da biblioteca, com 
muitas vantagens. O acesso é 
gratuito!

MEIAS E CONVERSAS 
Lembra-se dos fantoches 
feitos com meias?! São fáceis 
de executar e aproveitam 
material que todos temos em 
casa. E depois de construído, 
o fantoche pode tornar-
se o melhor amigo da sua 
criança! Esta é uma forma 
divertida de acompanhar o seu 
desenvolvimento, estimulando 
a imaginação, a memória e a 
oralidade. E não se esqueça da 
possibilidade de juntar os mais 
velhos da família, reforçando os 
laços entre as gerações.

LIVROS E LEITURAS 
Está cientificamente provado 
que a leitura previne algumas 
doenças e retarda o efeito de 
outras, aumenta a esperança 
de vida, promove o sucesso 
e a empatia, aumenta o 
vocabulário, estimula a 
imaginação e faz companhia! 
O contacto com os livros pode 
acontecer antes de se aprender 
a ler e pode manter-se mesmo 
quando já não conseguimos 
ler! 

A Biblioteca Municipal, 
nos seus diferentes polos 
espalhados pelo concelho, 
tem atividades e livros para 
todos! As Leituras ao Ouvido, 
para quem não se consegue 
deslocar ou já não consegue 
ler, as BIOtecas espalhadas pelo 
território para que as famílias 
“encontrem” livros nos seus 
passeios, ou os Empréstimos 
Domiciliários – que nalguns 
casos até podem ir a casa – são 
algumas das possibilidades 
para se encontrar com livros. 
Saiba mais em facebook.com/
bibliotecasmunicipaisvalongo

PASSEIOS 
As caminhadas são 
recomendadas para todas as 
idades. No nosso concelho 
temos todas as condições para 
que esta atividade se possa 
realizar em família, com todos 
os benefícios que daí podem 
resultar. Estes passeios, formais 
ou informais, são excelentes 
oportunidades para ensinar 
e aprender e para valorizar as 
nossas raízes culturais. Aqui 
ficam algumas sugestões:

Arejar no Parque das Serras
Caminhadas mensais para 
conhecer os percursos 
pedestres das Serras do Porto. 
Com o apoio de um guia, 
aproveite a oportunidade em 
comunidade. Desafie-se a 
conhecer o património natural 
e partilhe a experiência com 
os elementos mais velhos e 
mais novos da família! Mais 
informações em https://
serrasdoporto.pt/

 



Com os profissionais 
de saúde a caminhar
Caminhadas dinamizadas pela 
Câmara Municipal de Valongo 
com as Unidades de Saúde 
do Concelho. Estes encontros, 
ao sábado de manhã (10h00), 
partem da unidade de saúde 
e incluem uma conversa 
sobre uma temática de saúde, 
exercícios de aquecimento 
e alongamento, além de 
um percurso de caminhada 
que é, habitualmente uma 
oportunidade de convívio e boa 
disposição.  Não há restrição 
de idade ou condição física. 
Todos são bem-vindos e os 
animais de estimação também 
costumam participar! Junte-se 
ao grupo e traga a família!
• 1º sábado do mês
  USF  Sobrado
• 2º sábado do mês
  USF Campo
• 3º sábado do mês
  USF Alfena
• 4º sábado do mês
  USF Valongo

VAMOS AO BAILE!
Os bailes regressam a partir 
de 8 de janeiro e seguem, 
quinzenalmente, até 11 de 
junho de 2023. Nas instalações 
da paróquia de Valongo 
temos animação garantida 
com música ao vivo. Um baile 
exclusivo para maiores de 50 
anos, residentes no concelho, 
com entrada gratuita. O que 
espera? 
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Atividades
para todas
as idades



O Arquivo Histórico Municipal apela ao seu contributo
na recolha de fotografias das procissões do Senhor

dos Passos e da Nossa Senhora da Soledade,
 para digitalização. 

VALONGO,
CAMINHOS
DA PAIXÃO

+INFO:
222 460 163

Participe com fotografias desta temática 
para o projeto Valongo a Preto & Branco.


