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Centro de massagens terapêuticas na Rua do Almada, nº 653 no Porto, 

criado para o ajudar a encontrar equilíbrio físico, mental e espiritual 

através de terapias como o Shiatsu, a Ayurvédica, Massagem com 

Aromas, Massagem com Pedras Quentes, Massagem para Crianças, 

Adultos e Casais. Para consulta dos serviços disponíveis, aceda a 

http://www.despertardohara.co/terapias.html e para agendamento dos 

serviços pretendidos contacte o prestador pelo telefone + 351 223 203 

040 ou geral@despertardohara.co ou marcacoes@despertardohara.co  

               

DESCONTOS DE 10% PARA ASSOCIADOS  

 

http://www.despertardohara.co/terapias.html
mailto:geral@despertardohara.co
mailto:marcacoes@despertardohara.co
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EDITORIAL / SUMÁRIO 
  

Editorial Renovar e Continuar 

 

A ideia da publicação periódica e 

regular de um boletim Informativo 

para a comunidade cristã do 

Monte Pedral surgiu em 1989 pelas 

mãos dos jovens do Grupo 

Semente Nova a que chamaram 

“Semente Nova in-forma-te” e 

mais tarde “Folha IN-formativa SN” 

em formato A5 e era produzido 

com a ajuda de uma velha 

máquina de escrever (que ainda 

existe) montado com recurso a 

recortes e fotografias e impresso 

em fotocópias a preto e branco 

(ainda existem em arquivo todas 

as edições). Em 2001 e agora 

informatizada a publicação 

passou a chamar-se “Agenda 

Mensal do Monte Pedral” editada 

e publicada agora pelo Grupo de 

Jovens, Amigos e Acólitos da 

Comunidade do Monte Pedral 

desta vez sob a forma de 

desdobrável a cores e em 2004 

passa a designar-se “Informa-se”. 

Em 2013, pelos jovens do Cativarte 

– Grupo de Jovens do Monte 

Pedral e com o apoio da 

Associação do Monte Pedral 

muda para o seu formato original 

e passa a chamar-se “Mais Alto – 

Boletim Informativo” e mantem a 

sua publicação regular até junho 

de 2018. Por necessidade de estar  

mais perto de quem é importante 

e está isolado por causa da 

pandemia, a equipa de 

animação e socialização, a 

direção executiva e a direção 

técnica das respostas sociais da 

Associação do Monte Pedral 

entende por bem reeditar o +Alto 

agora sob a forma de boletim-

revista com mais páginas no seu 

formato original (A5) e a cores e 

com a colaboração de todos: um 

por todos e todos por um! Uma 

ideia velhinha que se renova 

como uma semente para 

germinar e dar fruto… mais uma 

vez! Esperamos que gostem e 

participem. Obrigado. 

 

A Direção 

_________________________________ 
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AJUDAR FAZ BEM 
  

A ASSOCIAÇÃO DO MONTE PEDRAL 

Os primórdios da Instituição 

remontam, provavelmente, ao ano 

de 1876. A 18 de dezembro de 1902 

foram criados e aprovados os 

primeiros estatutos da 

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE 

JESUS, MARIA, JOSÉ pela Comissão 

Fundadora constituída pelo Padre 

Sebastião Leite de 

Vasconcellos (fundador das 

Oficinas de São José no Porto e, 

mais tarde Bispo de Beja) e pelos 

Leigos Manoel Fructuoso da Fonseca, Joaquim Bernardo dos Santos; João 

Ferreira Sarmento, Miguel Souza Guedes, José António de Faria, Eduardo 

Barbedo Pinto, Manoel J. Forbes Costa, António Luis Falcão, Evaristo de J. R. de 

Vasconcellos, Hermenegildo Portella, José Bernardo Carlos das Neves, Augusto 

Cesar Barbedo Pinto, João Pereira do Valle, Manoel Maria Constantino Bastos, 

José Maria Constantino Bastos, Joaquim Ribeiro da Silva, Daniel Leão da Cunha 

Lima, Duarte Huet de Bacellar, Joaquim Ramalho Ferreira, Joaquim F. dos Santos 

Rego e Agostinho de Souza Guedes cuja vontade primeira foi a de criar na 

cidade do Porto uma Associação Cristã Católica que apoiasse a família. Essa 

finalidade foi sendo desenvolvida por Leigos sob a orientação do referido 

Sacerdote e, a partir de 1913, contou com a colaboração das Religiosas 

Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que até ao ano 2009 

zelaram também pelas obras de apoio social da Associação, destacando-se 

entre elas a Sopa dos Pobres, o Lactário, o Berçário, a Creche, a Capela do 

Monte Pedral e cerca de dez estabelecimentos de ensino primário que foram 

abertos na cidade do Porto (uma dessas escolas, a da Rua do Nogueira nº 

221/259 – atual Rua Padre José Pacheco do Monte, Missionário da 

Congregação do Espírito Santo que em 1928 foi o primeiro Capelão da 

Comunidade e Capela Diocesana de Nossa Senhora da Conceição do Monte 

Pedral – era conhecida como o “Colégio das Freirinhas do Monte Pedral” tinha 

como padroeiro São José e foi a última escola a ser encerrada em 2011). Foi 

também com o empenho de Monsenhor Manuel Leite Marinho que a missão de 

Apoio à Família da Associação ganhou novas dinâmicas de apoio social na 

cidade do Porto junto das classes mais desfavorecidas. Em fevereiro de 1994, os 

Estatutos foram homologados com Ereção Canónica pelo Arcebispo-Bispo do 

Porto, Dom Júlio Tavares Rebimbas. Foi também nessa altura que o Estado 

Português conferiu à Associação o Estatuto de “Utilidade Pública” mercê da sua 

Ação de Solidariedade Social e Comunitária. Por força da nova Concordata 

estabelecida entre a Santa Sé e o Estado Português, os Estatutos foram revistos e 

homologados pelo Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, em outubro de 2012.  
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AJUDAR FAZ BEM 

Em 2013, após o encerramento da valência ensino por circunstâncias diversas, a 

Associação apoiada pelo Grupo de Jovens da Comunidade do Monte Pedral 

adapta-se às novas necessidades de apoio social e cria a estrutura CASA JESUS, 

MARIA, JOSÉ DO MONTE PEDRAL nas antigas instalações escolares onde, com as 

devidas licenças, funcionam desde fevereiro de 2014 as valências de CENTRO 

DE DIA para pessoas idosas, APOIO DOMICILIÁRIO para pessoas dependentes, 

CANTINA SOCIAL para famílias carenciadas, CENTRO COMUNITÁRIO DE 

CONVÍVIO para jovens, famílias, grupos e movimentos e INCUBADORA SOCIAL 

para desempregados e empreendedores. Foi também em 2014 que a 

Associação obteve o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 

República Portuguesa pelas suas capacidades de adaptação, inovação e 

empreendedorismo sociais. E, agora, continua a ajudar e a fazer bem! 

Atualmente a Instituição desenvolve as seguintes atividades de apoio social à 

família e à comunidade: 
 

RESPOSTAS SOCIAIS EM COOPERAÇÃO COM O ISS, IP 

-Centro de Dia para a população sénior 
     Capacidade instalada para 60 utentes 

     Funciona em dias úteis das 09:00 às 19:00 horas 

-Apoio Domiciliário para a população dependente 
     Capacidade instalada para 60 utentes 

     Funciona em dias úteis das 08:30 às 17:30 horas 

-Cantina Social para a população carenciada 
     Capacidade instalada para 50 utentes (take-away) 

     Funciona diariamente das 11:00 às 13:00 horas  

OUTRAS ATIVIDADES SOCIAIS  

-Incubadora Social para apoiar jovens, desempregados e empreendedores 

-Centro de Convívio para jovens, associados e beneficiários 

-Atividades formativas para associados, utentes e beneficiários 

-Passeios culturais/convívio para associados, utentes e beneficiários 

-Eventos de promoção do bem fazer (Galardão) 

-Distribuição de cabaz alimentar a famílias carenciadas com o apoio do Banco Alimentar  

-Outras atividades de animação e socialização para família 
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PARAR PARA PENSAR 
 

OURIÇOS CACHEIROS 

Há milhares de anos, durante a 
era glaciar, muitos animais 

morreram por causa do frio. Os 

porcos-espinhos ou ouriços-

cacheiros, perante esta situação 

de possível extinção, resolveram 

juntar-se em grupos… dessa 

forma, agasalhavam-se do frio, 

protegiam-se e 

mantinham o 

calor da vida tão 

necessário à 

sobrevivência! 

Acontece, porem 

que ao 

manterem-se 

assim juntinhos e 

ao juntarem-se 

mais ainda para 

procurar e manter 

o calor com os 

mais próximos, os 

espinhos que a 

natureza colocou 

nos seus corpos 

espetavam-se uns 

nos outros e causavam 

transtornos, irritações, feridas e por 

vezes a morte!  

Decidiram então afastarem-se uns 

dos outros para evitar este mal 

mas, um a um, começaram a 

morrer congelados. Precisaram 

fazer uma escolha muito difícil: ou 

desapareciam da face da terra 

vítimas do gelo ou aceitavam os 

seus espinhos e os dos outros 

tentando manter uma distância 

de segurança entre si de modo a 

minimizar as feridas… a escolha foi 

acertada e hoje os porcos-

espinhos ou ouriços-cacheiros 

ainda habitam nesta terra entre 

nós! Para bons entendedores meia 

palavra basta e a historinha 

adapta-se aos tempos que 

estamos a viver… tempos de 

cuidados, 

tempos de 

incertezas e 

tempos de 

mudanças e 

distâncias 

obrigatórias e 

necessárias para 

preservar a vida. 

São novos 

tempos de dar a 

devida 

importância ao 

que é 

importante: o 

cuidar da vida. 

Só cuidando de 

nós e dos outros, 

aceitando-nos 

como somos e aceitando os outros 

como são, tomando as devidas 

precauções, suportando os 

constrangimentos e inventando 

novas formas de estar, ser e ajudar 

conseguiremos ultrapassar esta 

terrível pandemia.  

Com a ajuda de Deus, tudo vai 

ficar bem, mais uma vez! 
 

Paulo d’Almeida Santos 
https://www.facebook.com/pararparapensar.pt 
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PARABÉNS  

 

01 de janeiro | Leonel António dos Anjos 

04 de janeiro | Alberto de Sousa Teixeira 

07 de janeiro | Isabel Deolinda Carvalho de Oliveira Resende 

08 de janeiro | Márcia Daniela Borges Pereira 

08 de janeiro | António Jorge Moreira Leite 

08 de janeiro | Ana da Fonseca Gouveia Ferreira 

09 de janeiro | Darcila Fernandes Salgado 

09 de janeiro | Ana Maria Fernandes Nunes Pereira Cardia Vieira 

09 de janeiro | Maria Consuelo Pinto 

11 de janeiro | Arminda Odete Barros da Costa Rodrigues  

13 de janeiro | Cátia Isabel Fidalgo da Silva 

17 de janeiro | Tiago Emanuel Marante Pereira 

18 de janeiro | Celtina Dias Moreira Lima 

19 de janeiro | Adelina Fernanda Pinto Ferreira 

22 de janeiro | Mário Marianito de Sá Pereira Barbosa 

26 de janeiro | Felismina Moreira da Silva 

27 de janeiro | Joaquim Conceição da Costa 

28 de janeiro | Sara Alexandra da Costa R. O. Pereira 

31 de janeiro | Maria Arminda de Oliveira Vales Sousa Dias 

31 de janeiro | Rosa Branca Correia Nogueira 
 

01 de fevereiro | Emília da Mota Ferreira 

03 de fevereiro | Maria Olinda Marques 

04 de fevereiro | Manuel da Silva Fonseca 

04 de fevereiro | Maria Amélia Ribeiro Cunha Vinagre 

05 de fevereiro | Cristina de Jesus Ferreira Durães 

06 de fevereiro | Constância do Carmo Cunha Borges 

09 de fevereiro | Elisabete Rute Soares dos Santos Pereira 

09 de fevereiro | Maria da Conceição Oliveira Figueiredo Fernandes 

09 de fevereiro | António Álvaro Leite de Melo 

10 de fevereiro | José Machado Gonçalves 

11 de fevereiro | Maria Emília Freitas 

11 de fevereiro | Abraham Bernardo Sanchez Gomez 

16 de fevereiro | Maria Judite Rocha Soares Sousa 

17 de fevereiro | Florentina Augusta Bernardo Leite V. de Menezes 

17 de fevereiro | Joaquim António Martins Pereira 

18 de fevereiro | Maria Lucinda de Jesus de Jesus Fernandes 

23 de fevereiro | Ana Luisa Leite Magalhães 

27 de fevereiro | Constança Ferreira Rios 
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NO ALTO

CUIDAR 
Que seria de uma pessoa imobilizada 

se não tivesse quem lhe chegasse um 

simples copo de água ou de um jovem 

que não fosse socorrido num acidente 

com a sua potente moto? E um 

recém-nascido não exige um cuidado 

total? A condição humana é a de 

cuidar e ser cuidado, proteger e ser 

protegido. Fora deste quadro, fica a lei 

da selva: o «salve-se quem puder». 

Com terríveis 

consequências: o 

sofrimento 

acrescido dos 

frágeis e a 

insatisfação 

existencial de quem 

não encontra em si 

razões de 

humanidade. Nem 

de felicidade. 

Cuidar é ter diante 

de si um outro, um 

semelhante, um ser 

com quem se 

estabelecem 

especiais laços de 

relaciona- mento. Alguém que precisa 

e de quem também se precisa. 

Implica, pois, a capacidade de 

aproximação, de se estar junto de 

outrem. Não na violência ou no 

escárnio, evidentemente. Mas no 

respeito, no reconhecimento, no 

diálogo, na ajuda. E 

fundamentalmente, na escuta. Neste 

ato, o cuidador revela-se quem é, o 

seu bom interior, o seu desejo ardente 

de bem, o timbre de generosidade 

que caracteriza a sua alma. E, ao que 

é cuidado, restitui-se liberdade, insere-

se tanto quanto possível na 

normalidade da vida e proporciona-

se a tomada de consciência sobre o 

seu valor e dignidade. Não é um 

trapo: é uma pessoa valiosa! O 

Advento que iniciamos também pode 

ser visto como um ato de cuidar: o 

Deus que nos procura revela-se 

clemente e amoroso na busca que faz 

das nossas fragilidades para as curar, 

elevar, redimir. E, se nós deixarmos ser 

curados, faz-nos melhores pessoas, 

mais pessoas. Pessoas 

íntegras e não 

fraturadas. 

Curiosamente, o Deus 

cuidador também 

quer ser cuidado. 

Vem-me à mente 

uma iluminura que vi 

há dias. Jocosa, mas 

esclarecedora. O 

repórter dirige-se a 

um palácio e 

pergunta aos 

militares em traje de 

gala e aos 

funcionários 

impecavelmente 

vestidos: “Onde está o rei acabado de 

nascer”. E do outro lado da rua, 

sentado no chão, um pobre andrajoso 

grita: “Aqui, aqui”. 

Vê este Rei naquele que tem de ser 

cuidado. E dá-te conta de que são as 

coisas pequenas as que mais contam: 

um afago de mãos, um sorriso 

espontâneo, uma gargalhada fora do 

contexto, uma flor no cabelo, um beijo 

que se envia, um telefonema que se 

faz... Ele que cuida de ti quer que tu 

cuides d’Ele no que precisa de ser 

cuidado.  *** 
 

Dom Manuel Linda, Bispo do Porto 
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MEMÓRIAS DE UM TEMPO

A COMUNIDADE DO MONTE PEDRAL 

Decorria o ano de 1925 quando um 

grupo de leigos que habitava esta parte 

da cidade do Porto em conjunto com as 

Religiosas Franciscanas Hospitaleiras da 

Imaculada Conceição, pediram ao 

então Bispo da Diocese – Dom António 

Barbosa Leão – a construção de uma 

igreja ou capela na zona do Monte 

Pedral. O Bispo, acedendo ao apelo, 

comprou um terreno existente na 

antiga Rua do Nogueira (hoje Rua do Pe. 

José Pacheco do Monte) ao lado da 

casa das Religiosas e da Associação das 

Escolas Jesus, Maria e José e mandou 

construir uma Capela – o arquivo 

Diocesano e o Arquivo da Câmara 

Municipal do Porto conservam ainda registos sobre o processo de construção da 

Capela que foi orientado pelo Cónego Joaquim Ferreira Gomes. A construção 

da Capela durou cerca de três anos e esteve a cargo do Mestre de Obras 

Domingos da Silva Leça. Custou à Diocese do Porto a quantia aproximada de 

duzentos e quarenta contos (cerca de mil e duzentos euros). Na véspera do 

Natal de 1928 a Capela foi solenemente inaugurada pelo Bispo Auxiliar – Dom 

António Augusto de Castro Meireles – e a orientação pastoral desta parcela do 

Povo de Deus foi confiada ao Padre José Pacheco do Monte (Missionário 

da Congregação do Espírito Santo). Durante as décadas seguintes, foram 

surgindo Grupos, Movimentos e Organismos e a “obra de Deus foi-se fazendo 

pelas mãos de senhoras, senhores, rapazes e raparigas” que do alto deste monte 

dinamizaram e espalharam a sua ação artística, cultural, profética, litúrgica e 

sócio-caritativa nesta zona e na cidade – alguns deles já extintos, União dos 

Tarcísios do Porto, Liga Operária Católica, Juventude Operária Católica,  Grupo 

Semente Nova, Centro de Catequese, Grupo dos Amigos; e outros ainda em 

atividade Grupo das Mulheres Cristãs aos pés de Maria, Apostolado da 

Oração, Legião de Maria, Conferencias Vicentinas de Santa Beatriz da Silva e da 

Rainha Santa Isabel, Grupo Coral Litúrgico Shalom, Grupo de Acólitos e Grupo 

de Jovens Cativ’arte – a partir deste centro de intensa vida cristã. A Capela e a 

Comunidade tem como Padroeira a Imaculada Conceição e a sua Festa 

Litúrgica, Festa do Grupo das Mulheres Cristãs e Aniversário da Comunidade 

celebram-se no dia 8 de Dezembro. Em 1988, os Missionários do Espírito Santo 

entregaram a capelania ao Bispo Dom Júlio Tavares Rebimbas que, nesse 

mesmo ano, confia a orientação pastoral da comunidade ao Pároco do 

Carvalhido, Padre Nuno Álvares Augusto Valente Borges de Pinho. Em finais de 

1990 o Pároco e alguns Leigos constituem uma Comissão de Culto e Obras que 

http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=699:d-antonio-barbosa-leao&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=699:d-antonio-barbosa-leao&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=695:d-antonio-augusto-de-castro-meireles&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=695:d-antonio-augusto-de-castro-meireles&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://espiritanos.org/
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=685:d-julio-tavares-rebimbas-&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=985%3Apinho-nuno-alvares-augusto-valente-borges-de&catid=68%3Apresbiteros&Itemid=70
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MEMÓRIAS DE UM TEMPO

 durante os dez anos seguintes, realizou 

profundas obras de restauro e 

requalificação da capela e espaços 

envolventes. As suas ações de angariação 

de fundos – aproximadamente 300.000,00 € 

– e de orientação e dinamização da 

vida desta Comunidade estão registadas 

em três Livros de Atas que, atualmente, 

estão depositados nos arquivos da 

paróquia do carvalhido e do paço 

episcopal diocesano.  Em 2005, o 

Bispo Dom Armindo Lopes Coelho nomeou 

para novo Pároco do Carvalhido 

o Cónego Alfredo Leite Soares que, 

atualmente, assiste espiritualmente esta 

Comunidade. Em Agosto de 2009, quase 

um século depois de se terem instalado na 

residência ao lado da Capela e de 

prestarem o seu serviço laical gratuito à 

Escola da Associação Jesus, Maria e José e à Comunidade do Monte Pedral 

como professoras, catequistas, zeladoras da Capela (…) a Comunidade 

de Religiosas Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição recebeu 

ordens de transferência da sua Provincial para outras casas da Congregação 

existentes em Portugal. A Comunidade do Monte Pedral prestou-lhes 

homenagem e deu público testemunho de agradecimento aos seus serviços; 

com a saída das Religiosas, o Pároco do Carvalhido entendeu terminar a 

Catequese nesta Comunidade que era ministrada desde 1909 por Leigos e pelas 

Religiosas a cerca de cento e cinquenta crianças e jovens oriundos da Escola e 

das cercanias.  
Desde a criação desta Comunidade Cristã que a Capela Diocesana e 

a Associação das Escolas Jesus, Maria, José permanecem ligadas 

umbilicalmente (a Capela ao lado da atual Casa Jesus, Maria, José do Monte 

Pedral) pela partilha de espaços da capela, adro e auditório, pelo ministrar e 

promover a fé e moral cristãs católicas através da catequese e outras ações e 

manifestações religiosas e também pela realização e dinamização de 

atividades conjuntas e em prol de causas da Comunidade de que são exemplo 

o Canto das Janeiras, Passeios Convívio, Festa da Padroeira, Arraial de Santo 

António, Magusto de São Martinho, entre outras. A partir de 2010 celebra-se na 

Capela a missa vespertina dominical aos sábados pelas 16:00 horas, 

habitualmente presidida pelo Pároco do Carvalhido. A Capela foi encerrada ao 

culto e oração desde 14 de março de 2020 por causa da pandemia. 

 
www.monte-pedral.webs.com 

http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=682:d-armindo-lopes-coelho&catid=73:bispos-porto&Itemid=111
http://diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=856%3Asoares-alfredo-leite-con&catid=68%3Apresbiteros&Itemid=70
http://www.confhic.com/
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PEDRAS VIVAS

O Papa Francisco encorajou os jovens a prestar atenção aos seus 

idosos durante a atual pandemia, ligando para eles quando não 

for possível visitá-los, após presidir ao Ângelus do dia de São 

Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus. O pontífice pediu um gesto 

de ternura para os idosos, especialmente os mais solitários que 

permanecem nas suas casas e residências sem poder ver os seus 

entes queridos durante meses, por causa da pandemia de covid.  

"Caros jovens, se algum destes velhos é o vosso avô, não o deixem 

só, usem a fantasia do amor, façam chamadas, videochamadas, 

enviem uma mensagem. Escutem-nos e, quando possível, no que 

diz respeito às medidas de saúde, vão visitá-los", encorajou ele. O 

Papa salientou que “os idosos são as raízes dos jovens” e afirmou 

que "uma árvore arrancada das suas raízes não cresce, não dá 

frutos nem flores".  

E recordou um verso do poeta argentino Francisco Luis Bernárdez: 

"O que a árvore tem florido vive do que tem enterrado". 

www.vaticannews.va 
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OITO DICAS PARA LIDAR COM AS MARCAS DO CONFINAMENTO 
 

Os tempos de quarentena são desafiantes para a saúde mental e emocional. 

Tome nota de algumas sugestões para lidar com os efeitos secundários da 

pandemia de COVID-19. 

1. Mantenha-se bem informado 

Use fontes de informação credíveis e mantenha-se atualizado, mas não exagere 

a sua exposição a noticiários. Limite a informação ao estritamente necessário e 

analise-a com espírito crítico. Se a informação lhe suscitar dúvidas, procure 

esclarecê-las com peritos ou especialistas nos temas.  

2. Elabore lista de preocupações 

Quantas das suas preocupações estão sob controlo? Registe o máximo 

de preocupações que conseguir encontrar e pense na probabilidade de se 

tornarem realidade. Parte do processo de desenvolvimento da resiliência face à 

adversidade implica olhar para o passado e ver que preocupações são 

específicas de períodos conturbados. Ao fazer uma lista de preocupações, 

perceberá quais se concretizaram, as que conseguiu resolver e as que nunca se 

tornaram um problema. Adote uma postura centrada na solução, em vez de 

ficar focado nos aspetos negativos.  

3. Mantenha rotinas no dia-a-dia 

É importante manter rotinas, porque transmitem segurança, especialmente às 

crianças. Mantenha o horário normal de sono e de refeições e prossiga nas  
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atividades que lhe dão prazer. Caso não seja possível manter a rotina, adapte-

a o mais possível à sua nova realidade. 

4. Seja otimista 

Na vida haverá sempre coisas negativas, as quais pode controlar se considerar 

o lado positivo. Ainda que o otimismo não signifique a inexistência de momentos 

de stress, ser positivo tem o potencial de diminuir a ansiedade e os sentimentos 

de tristeza. Evite irritar-se e fale sobre a sua experiência e os seus sentimentos com 

amigos, familiares ou profissionais de saúde. 

5. Mantenha o contacto com familiares e amigos 

Manter o contacto social - ainda que por telefone, videochamada ou 

mensagem - é uma das melhores formas de reduzir a ansiedade, o sentimento 

de isolamento ou a frustração em temos de distanciamento físico. Faça um 

esforço extra para contactar que os seus entes queridos. 

6. Pratique o autocuidado 

Manter uma rotina diária de autocuidado constitui uma condição indispensável 

ao desenvolvimento da capacidade de resistência. 

Esteja atento às suas necessidades e cuide de si. Se se sentir mais cansado, 

descanse ou faça pausas regulares. Ter um corpo e mente saudáveis contribui 

de forma positiva para ultrapassar situações de crise. 

7. Faça uma alimentação saudável 

Hipócrates, o pai da Medicina, já dizia que "somos o que comemos". Cozinhe em 

família, experimente novas receitas e sabores. 

Privilegie o consumo de frutas e legumes e evite alimentos processados e ricos 

em açúcares. Beba, no mínimo, 1,5 litros de água por dia e faça refeições 

regulares e equilibradas. 

8. Faça exercício e alongamentos 

Não descure a atividade física e pratique exercício regular. A meditação, dança 

ou ioga são atividades que ajudam a relaxar. Porque a situação de pandemia 

pode gerar situações que muitas vezes se manifestam sob a forma de problemas 

musculares. Adote as seguintes recomendações: 

 

• Alongue o pescoço e os ombros todos os dias e faça-o também no trabalho; 

• No seu local de trabalho, os pés devem estar apoiados no chão e os cotovelos; 

• Sente-se com as costas bem apoiadas; 

• O computador deve estar ao nível dos olhos; 

• Faça pausas regulares; 

• Tente relaxar todos os dias ao sair do trabalho; 

• Faça exercício de forma regular; 

• A manutenção de um peso adequado é importante. 

M UM www.lifestyle.sapo.pt/saude/especiais 
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CONVERSAS NO ADRO

 

Acompanhe as nossas novidades na rede social FACEBOOK   em 

www.facebook.com/associacaodomontepedral 
 

 

 
 

Veja e ouça-nos no CANAL MONTE PEDRAL em 

www.youtube.com/channel/UCOJY-_pBS3o7Zn8Wm_LMD6A 
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CROMOS 
Consegue adivinhar quem está desfocado na fotografia? 
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SOPINHA DE LETRAS 
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SOPINHA DE LETRAS 
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PALAVRAS CRUZADAS 
Complete as palavras cruzadas com o nome das frutas: 
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DESCUBRA E PINTE 
Descubra as 6 diferenças e pinte a seguinte imagem: 
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SABICHÃO 
Assinale a opção correta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Que monumento é este? 

a) Torre D. Luís 
b) Torre dos Clérigos 
c)  Torre Eiffel 
d)  Torre de Belém 
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SABICHÃO 
Assinale a opção correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que monumento é este? 

a) Estátua de Nova Iorque 

b) Cristo Redentor 

c) Chama Olímpica 

d) Estátua da Liberdade 
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SABICHÃO 
Assinale a opção correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que forma geométrica tem este monumento? 

a) Cubo 

b) Paralelepípedo 

c) Cilindro 

d) Triangulo 
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SABICHÃO 
Assinale a opção correta: 

Em que país podemos encontrar estes 

guardas? 

a) Bélgica 

b) Inglaterra 

c) Alemanha 

   d) França 
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ADIVINHAS 
Descubra a resposta a estas adivinhas 

 
 

 

O que é o que é? Mal entra em casa põe-se logo à 

janela?___________________________________ 

O que é….o que é? 

Cai em pé e corre deitado? 

a) A bola 

 b) A chuva 

c) O gato 

O que é….o que é? 

Quanto mais tira maior fica? 

a) O dinheiro 

b) A bolacha 

     c) O buraco 
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LABIRINTO 
Ajude o menino a encontrar o seu peluche 
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MÃOS Á OBRA 
Tente construir esta tulipa seguindo as indicações e 
utilizando o molde que desenhado após as instruções: 
 

1 – Pintar os moldes ao seu gosto. 

        

 

 

 

                                 

 

 

2 – Recortar, com ajuda e cuidado, os moldes 

já pintados. 
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3 – Dobrar a flor em “acordeão”. 

 

 

 

  

4 – Utilizar um palito e cola para construir a 

flor. 

 

 

 

 

5 – Com cuidado prender a tulipa ao palito e 

colar os restantes elementos. 
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OLHARES 
 

 
à espera do regresso paulo santos | junho de 2020 

 

manhã submersa manuel soares | janeiro de 2021 
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Rua do Padre José Pacheco do Monte, nº 240 

Porto 
 

Para consulta e agendamento dos serviços disponíveis ou 

pretendidos, contacte o prestador pelo telefone 

+351 223 221 596, +351 938 585 859 ou gapneus@gapneus.pt 

 
   

                DESCONTOS E PROMOÇÕES PARA ASSOCIADOS 

mailto:gapneus@gapneus.pt
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A Clínica Médica da Cooperativa do Povo Portuense, CRL presta 

vários serviços de especialidades médicas, enfermagem e 

análises clínicas na Rua do Paraíso nº 217 no Porto.  

 

Para consulta dos serviços disponíveis, aceda a 

http://www.povoportuense.pt/locais-2  ou contacte o prestador 

pelo telefone +351 222 038 942 ou clinica@povoportuense.pt 
 

 

 

 

 

 

CONSULTE ABAIXO OS CUSTOS PROTOCOLADOS PARA 

ASSOCIADOS, COLABORADORES, UTENTES E FAMILIARES  
 

http://monte-pedral.pt/wp-content/uploads/2018/05/tabela-

pre%C3%A7osCOOP-Povo-Portuense.pdf 

 

http://www.povoportuense.pt/locais-2
mailto:clinica@povoportuense.pt
http://monte-pedral.pt/wp-content/uploads/2018/05/tabela-pre%C3%A7osCOOP-Povo-Portuense.pdf
http://monte-pedral.pt/wp-content/uploads/2018/05/tabela-pre%C3%A7osCOOP-Povo-Portuense.pdf

