
INFORMAÇÃO Dia Mundial da Saúde

No próximo dia 7 de abril celebra-se o Dia Mundial da Saúde.
Num contexto como o que se vive, é muito importante dar atenção à saúde, a todos os níveis:
mental e físico. Deixamos algumas opções para o ajudar a viver melhor.
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1 - A Importância de Cuidar da Saúde Mental

Aprenda a desligar e crie tranquilidade. Deve 
evitar ouvir muitas vezes as mesmas notícias, 
porque os pensamentos tóxicos invadem-nos e 
controlam o nosso dia-a-dia. Sabemos o que se 
passa, que é um ciclo, então criemos a nossa 

própria tranquilidade, para que possamos 
ultrapassar o mesmo.

2 – Sentir-se desmotivado é normal

O segredo é evitar que se torne refém de 
pensamentos negativos ou tóxicos. Não permita 
que o façam sofrer. Viver na realidade do aqui e 
do agora é fundamental. Não é fácil, carece de 
um exercício diário, de uma vontade interior.

3 – Faça planos

Aproveite esta fase para recuperar 
sonhos que estavam em pausa, 

objetivos que tinha colocado de lado, por 
falta de tempo. Torne-os exequíveis, 

sem medo. Planeie, sonhe, faça!
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4 – Manter uma rotina de hábitos saudáveis

Porque não meditar? 15 minutos ao sol na 
varanda ou na janela são o suficiente para 
diminuir o stress e fortalecer a imunidade. 
Usufrua de uma boa música, adote uma 

alimentação saudável e aproveite para fazer 
aquele hobby que gosta, mas que nunca 

conseguiu iniciar. Não se esqueça de arranjar 
tempo para socializar com os amigos e 

familiares: online claro!
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5 – Aproveite o momento

Como a mente funciona por 
associações, a fórmula é a criação de 
novos hábitos. Experimentar novas 
atividades como pintar, aprender a 

tocar um instrumento, cantar, 
desenhar, cozinhar, fotografar, são 

práticas que pode pôr à prova.
A mente é a sua melhor arma. 

Carregue-a e use-a da melhor forma. 
Um dia compreenderá que fez parte 

da História do Mundo!



(Fonte: Joana Freitas-Mental Coach/Maria do Pomar/The Therapist/OPAS/OMS-Organização Pan-Americana da Saúde))

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

INFORMAÇÃO Dia Mundial da Saúde

Vamos ajudar a comer saudavelmente, para isso
deixamos duas dicas: The Therapist e Maria do Pomar!

Maria do Pomar

São vários os cabazes de verduras e frutas
frescas Maria do Pomar, entregues em casa. O
difícil será mesmo escolher.
Consulte o site:

Na The Therapist a alimentação é uma
terapia. E é por isso que a comida faz
tão bem quanto sabe.
Immunity, Power, Mind e Reset são os
cabazes que este espaço de alimentação
funcional propõe para entrega em casa.
Detalhes no site:

The Therapist – The Therapist

Este ano o tema para o Dia Mundial da Saúde é:

Construíndo um mundo mais justo e saudável!

Convidamos todos a visitarem o site Dia Mundial da Saúde 2021 -
OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde (paho.org)
e
World Health Day 2021 - Building a fairer, healthier world -
PAHO/WHO | Pan American Health Organization

https://mariadopomar.com/
https://thetherapist.pt/
https://www.paho.org/pt/eventos/dia-mundial-da-saude-2021
https://www.paho.org/en/campaigns/world-health-day-2021-building-fairer-healthier-world

