
EDITORIAL 

Uma boa alimentação é 

a base de uma vida    

saudável. Comer bem 

não significa comer mui-

to nem comer caro! 

 

Nesta edição, vamos 

falar sobre alimentação 

saudável e dar             

pequenos conselhos   

para que possa melhorar 

o seu estilo de vida e, 

consequentemente, a 

sua saúde global! 

SUMÁRIO 

 Roda dos alimentos: 

- o que é? 

- qual a sua importância? 

  

 11 Dicas para ter uma 

alimentação saudável 

A alimentação é indispensável à vida! Deve fornecer a energia necessária  

para todas as atividades do dia-a-dia. Deve ser completa (incluir alimentos de 

todos os grupos da Roda dos Alimentos), equilibrada (proporções de alimentos 

de acordo com a Roda dos Alimentos) e variada (diversificar os alimentos)!  

Ter uma alimentação saudável permite uma recuperação mais rápida de 

várias doenças e evita o aparecimento da obesidade, colesterol elevado, 

hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, cancros,                 

osteoporose, entre outros.  

 

O que é a Roda dos Alimentos e qual a sua importância? 
 

É uma representação circular que divide os alimentos em 

vários grupos que reunem alimentos com propriedades 

nutricionais semelhantes.  

Ajuda a escolher quais os alimentos mais saudáveis e as 

quantidades certas em que devem ser consumidos. 

 
 

11 Dicas para uma alimentação saudável nos adultos 
 

1. Não se esqueça do pequeno-almoço e evite estar mais de 3h30 sem comer! 

O jejum prolongado é prejudicial à saúde. É importante tomar um 

pequeno almoço completo (leite ou iogurte, fruta fresca, pão ou 

flocos de cereais) e fazer entre 5-7 refeições por dia!  

2. O leite e derivados são importantes em todas as idades! 

Beba 0,5 litros de leite/dia e prefira os produtos magros e meios-gordos. Evite o 

leite condensado e as natas. 

3- A água é essencial para se sentir saudável! 

Deve beber cerca de 1.5L/ dia de água, chás ou infusões sem   

adição de   açúcar.  Os refrigerantes têm muitos aditivos e açúcar 

pelo que devem ser evitados!  

4. O sal é prejudicial à saúde, diminua o seu consumo! 

Tempere os cozinhados com especiarias e ervas aromáticas. Não leve o saleiro 

para a mesa. Evite o consumo de alimentos salgados como os enchidos. 
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CONTACTOS 

 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 
 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

acesportoocidental 

@csaldoar.min-saude.pt 

 

 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências destinado à comunidade, sob o lema “Saúde + Arte”. 
 

As conferências têm uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrem no auditório da Biblioteca Almeida Garrett. 
 

Os temas a tratar são diversos: Cuidados de Saúde Primários em Portugal, alimenta-

ção, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 
 

A próxima conferência será intitulada “Nutrição em tempos de crise” e contará com 

a participação da Dra. Paula Veloso (nutricionista) e do Chefe Hélio Loureiro (chefe 

da seleção portuguesa de futebol) e decorrerá no próximo dia 18 de dezembro, pe-

las 21 horas, na Biblioteca Almeida Garrett (Jardins do Palácio de Cristal). 
 

Será também inaugurada uma exposição de trabalhos de alunos do 6º ano do      

Colégio Nossa Senhora de Lourdes, realizados no âmbito da comemoração do Dia      

Mundial da Alimentação. 

 

Contamos com a sua presença! 
 

Mais informações em www.acesportoocidental.wordpress.com 

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

 

18 de dezembro de 2012 

21h 

 

Exposição  

Conferência “Nutrição em 

tempos de crise” 

 

Entrada livre 
 

 

 

Saber comer  

é 

 saber viver! 

 

6. Reduza a quantidade de gordura dos seus cozinhados! 

Opte por estufados, cozidos e grelhados. O azeite é a gordura preferível para 

cozinhar (porque tolera temperaturas elevadas).  

7. O pão, os cereais, o arroz, a massa e a batata são uma boa fonte de energia! 

A parte externa do grão dos cereais é muito rica em vitaminas,        

minerais e fibras. Prefira cereais ou produtos feitos de cereais pouco 

refinados, isto é, em que se aproveitam esses nutrientes da parte     

externa dos cereais.  

8. A sopa é um prato muito rico, não a ignore! 

Por conservar a água de cozedura das hortaliças, a sopa tem muitos nutrientes. 

Pode ainda comer os legumes em saladas cruas ou cozinhadas. 

9. A fruta é a melhor sobremesa! 

Lave-a muito bem e, se possível, mantenha a casca! Coma até 3 a 5 

peças/dia e prefira a fruta da época! 

10. Evite o açúcar e os produtos açucarados! 

Evite os chocolates, gomas, bolos e rebuçados. Habitue-se ao sabor natural dos 

alimentos e não adicione açúcar às bebidas ou sumos.  

 11. Não abuse das bebidas alcoólicas! 

Quando consumidas devem ser em moderação e sempre integra-

das no almoço ou jantar (máximo: mulheres 1 copo/ dia; homens: 2 

copos/dia). São proibidas nas crianças, jovens e grávidas. 

5. Prefira o peixe à carne e sempre que possível utilize 

carnes brancas! 

O peixe e a carne branca (aves e coelho) têm menor 

quantidade de gordura do que a carne vermelha 

(porco, vaca, carneiro, cabrito). Retire-lhe a gordura 

visível! 


