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  O nosso trabalho espiritual não é  
  com a sociedade ou com os outros.  

  É, primeiramente, connosco.  
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para

A cultura espiritual é uma chamada à responsabilidade de cada um. É uma nova postura, 
uma forma diferente de Estar. É Ser. É perceber que o Divino dentro de nós é parte 

integrante do nosso Ser, que nos eleva e ilumina.
Temos responsabilizado os outros por tudo o que nos acontece; temos passado o nosso 

poder interno para o outro. Sem referências, ao iniciar o nosso caminho de descoberta espiritual, 
constatamos a falta de compromisso e responsabilidade no ato de adorar - a adoração acontece 
no coração e não em ações exteriores.

“Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos. Deus é espírito; e 
importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
(João 4:22-24)

Todos estamos a ser chamados para assumir as nossas próprias responsabilidades. Uma nova 
consciência se desenvolve e a cultura espiritual é o primeiro degrau no nosso caminho. Esta 
cultura exige que cultivemos a verdade, a paz interior e exterior, o desapego, a não violência, a 
confiança no invisível, a cooperação e a partilha. Assim, podemos salientar que, num triângulo de 
Amor, Verdade e Luz, damos um passo na senda espiritual.

Quando vivenciamos a cultura material, ficamos estagnados ou mesmo marginalizados do 
processo transcendental. Se a iluminação for a nossa vontade, temos que trazer para o nosso 
dia a dia a cultura espiritual, para que possamos iniciar a harmonização com o que existe de 
imutável e verdadeiro.

O espaço da cultura espiritual é a consciência de cada um que, livremente, substitui a cultura 
material pela cultura de valores eternos. Nesta vivência de cultura espiritual, cada um de nós 
possui as condições necessárias para seguir um caminho de libertação.

O nosso trabalho espiritual não é com a sociedade ou com os outros. É, primeiramente, 
connosco. A nossa primeira tarefa é curarmo-nos e estarmos íntegros em pensamentos e 
atitudes. Para isso, é importante fazer, de forma ininterrupta, a introspeção e a auto análise dos 
nossos valores espirituais.

O cultivo dos valores espirituais permite uma permeabilidade em harmonia com o ritmo do 
Universo, absorvendo energias que nos vão elevar ao mais alto nível de consciência para, assim, 
transcender o espaço e o tempo. 

“Cultuar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de 
Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, devotar a 
vontade aos propósitos de Deus”.
(William Temple)

De coração para coração

coração
coração

De

|  Maria de Fátima Ribeiro
Diretora
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CURSOS  . WORKSHOPS  . PALESTRAS

13 OUTUbRO
10h00-13h00
14h30-18h00

Workshop
de Arte Terapia
“Resgate do meu 
poder interno”
Maria de Fátima Ribeiro 

A Arte Terapia é um 
processo terapêutico que se 
serve do recurso expressivo 
para conectar os mundos 
internos e externos do 
indivíduo, através de sua 
simbologia.
É a arte livre, unida ao 
processo terapêutico, que 
transforma a Arte Terapia 
numa técnica especial:
- abre a porta ao Ser que 
Somos;
- experimenta a 
utilização de técnicas 
expressivas, estimulando 
o desenvolvimento do 
potencial criativo;
- motiva o contacto com a 
descoberta;
- promove o 
autoconhecimento e a 
expressão de sentimentos.

Valor: 75 euros€

27 OUTUbRO
14h00-19h00

METUTELET
- O Pêndulo Hebreu
Marisa Nieves

É um pêndulo de cura, 
cuja origem remonta aos 
primeiros Cabalistas, e que 
foi redescoberto por Pierre 
Heli, no princípio do século 
passado. 
Considerado na Radiestesia 
como “alta tecnologia”, 
funciona por vibração das 
letras hebraicas e permite a 
cura física e emocional. 

Valor: 100 euros ou 125 
euros, com o Pêndulo 
incluído.
___

24 dE nOvEMbRO

A Roda
de Sabedoria Maia 
Sónia Pereira

A Cosmovisão Maia
Os Maias sempre foram 
considerados os cartógrafos 
do Universo. Possuíam a 
soberania do conhecimento 
galáctico e da medida do 
Tempo. Deixaram-nos 
gravada em pedra a sua 
sabedoria cósmica - 
mensagens valiosas para 
que nos conectássemos 
com o cosmos e 
evoluíssemos como seres 
humanos.

Valor: 50 euros

27 dE jAnEiRO 
E 3 dE fEvEREiRO 
dE 2013 
(dOMingOS)

Curso de Autodefesa 
Energética 
Denis Viatico

O Curso de Autodefesa 
Energética foi desenvolvido 
por Denis Viatico em 
2005, com o objetivo de 
fornecer a terapeutas, 
médicos e enfermeiros 
ferramentas que os 
capacitassem contornar 
situações e sintomas 
relacionados com a 
assimilação de energia 
de outras pessoas, 
principalmente no ambiente 
de trabalho.

DESTiNATáRiOS
Aberto ao público em geral  
e, principalmente, àqueles 
cuja atividade profissional 
envolva contacto físico 
ou psíquico como os 
terapeutas, médicos e 
enfermeiros. 

Valor: 130 euros, que inclui 
certificação do Curso de 
Autodefesa Energética®

e CD com exercícios.

CiCLO dE 
PALESTRAS

PnL – Programação 
neuro Linguística 
Drª Carla Afonso 
Practitioner de Programação 
Neuro Linguística
Partner da Mindcoach

Título: “Como fazer 
jardinagem mental sem 
precisar de esperar pelas 
estações do ano?”

Coaching
Drª Paula Rocha 
Consultora, Trainer, Life Coach

Título: i Have the Power

dharma Marketing
Dr. Paulo Vieira da Castro 
inner Leadership Coach
Consultor de empresas
Diretor do Centro de Estudos 
Aplicados do instituto Superior 
de Administração e Gestão 
(ESAG)-Porto

Título:
A via interior nos negócios

inscrições e informações:
Rosa Silva
Maria de Fátima Ribeiro
info@revistaespacoaberto.pt
962853309
914247616
223758471

eventos
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Cor: Vermelha | Cristais: Rubi, Granada, Obsidiana | Localização: Base da coluna

O impulso da sobrevivência
Primeiro chacra - Básico

SugeStõeS
Experimente a postura 
da árvore, para se ligar 
à terra e encontrar 
equilíbrio.
Visualize a cor vermelha 
e utilize um lenço ou uma 
camisa vermelha; dê um 
passeio na natureza a 
pensar nas várias formas 
de se harmonizar com o 
vermelho.

em equiLíbriO
Saúde e energia física, 
alegria de viver, conexão 
com a realidade, pés 
firmes na terra, confiança 
e sensualidade.

em deSequiLíbriO 
artrite, reumatismo, 
alergias, problemas 
de coluna, leucemia, 
baixa vitalidade (pessoa 
está sempre cansada), 
distúrbios cardíacos, 
cerebrais e sexuais.
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Oração
É a respiração necessária para 

que, através da vontade, 
nos possamos ligar a Deus na 
espontaneidade de um coração que 
busca a sua Alma, para que, através 
desta, de forma amplificada, esse 
diálogo com Deus possa acontecer. 
Sempre de coração a coração.

Na oração, entramos nesse Templo 
Interno, o recinto sagrado da Alma e, ali, 
plenamente entregues, unificamo-nos 
com a presença de Deus. Nada deveria 
interferir na intimidade desse momento, 
nem forçá-lo a acontecer sobre o ritmo 
de outras vontades que não a nossa. 
Mas nem sempre é assim.

Na Grécia antiga, através da sua 
mitologia que retrata realidades atlantes, 
os deuses alimentavam-se da devoção 
dos Homens. Era da sua oração que 
retiravam o seu poder. Quando os 
Homens deixavam de orar e o poder 
dos deuses diminuia, estes abriam as 

hora de não permitirmos mais que esse 
espaço sagrado dentro de nós seja 
invadido por quem nada mais quer do 
que o seu próprio alimento. 

Orar é ligarmo-nos com Deus dentro 
desse Templo Sagrado, que é a própria 
alma. Algo que tem que brotar de forma 
natural e espontânea, no nosso próprio 
ritmo, pois só de um coração aberto 
pode nascer o verdadeiro amor. E 
nenhum coração se abrirá sem que as 
fragrâncias da Alma se façam presentes 
dentro de nós. Orar é respeitar esse 
espaço e permitir que o silêncio se 
instale, para que a voz de Deus se faça 
presente.

Não existem ritmos nem formas 
de orar, existe apenas a intenção 
de nos ligarmos a essa Fonte e, por 
isso mesmo, a forma poderá ser 
qualquer uma.

Será aquela com que nos sentirmos 
mais confortáveis. Eu posso estabelecer 
essa união sagrada com Deus com um 
Terço na mão, como posso consegui-lo 
com uma caminhada pelo campo, com 
a concentração numa tarefa diária, com 
o simples ato de me sentar em silêncio, 
sempre no ritmo interno da minha própria 
Alma e nunca pela vontade de forças 
externas a mim.

A redenção da Humanidade é uma 
parte desse jogo que os “deuses” 
sempre quiseram alimentar, fomentando 
a culpa e o medo - uma ilusão fabricada 
para levar as pessoas aos templos, 
onde oram em seu nome. Existe apenas 
a redenção de cada ser individual. Ela 
acontece dentro desse Templo Sagrado 
que nos habita e que apenas aguarda 
que, de pés descalços, decidamos, 
de uma vez por todas, largar todas as 
bengalas, todos os alforges; para que, 
de pés firmes e despidos, possamos 
caminhar para o Centro desse Templo, 
conduzidos pela única mão que nos 
pode guiar: a do Ser Divino que somos 
e que nunca deixou de ser aquilo que 
sempre foi.

Paz Profunda.| Pedro Elias

A oração é dos momentos de maior intimidade 
que um ser pode experimentar.

portas do submundo e soltavam os titãs, 
que vinham para superficie aterrorizar 
as populações que, movidas pelo 
medo, regressavam aos templos, onde 
voltavam a orar. Com o novo poder que 
lhes era ofertado, derrotavam os titãs, 
até uma nova oportunidade. Era um 
jogo viciado em que esses deuses - 
que nunca o foram, pois eram apenas 
entidades que se manifestavam a partir 
do plano mental inferior - alimentavam-
se da devoção humana, invadindo 
esse espaço sagrado dentro de cada 
um, através de rituais e formas de orar 
que eram impostas para servir os seus 
interesses.

Tal como no passado, hoje também.

Essas entidades, com outros 
trajes e propósitos, continuam 
a escravizar a humanidade sob 
o jugo de fórmulas impostas, 
prometendo a redenção da 
humanidade em troca da devoção. 

Para nos manterem presos às suas 
egrégoras, nutrem-nos com uma 
paz psíquica, ilusória, que, tal como 
uma droga, entra no nosso sistema 
energético e mantem-nos viciados, 
entorpecidos, presos numa bolha 
hipnótica, que nos impede de sentir a 
verdadeira paz que vem da alma.

Chegou a hora de nos libertarmos 
desses “deuses” que alimentam a 
superstição e a idolatria. Chegou a 

Respirar a
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Precisam-se novos heróis!

Certo é que há muito que Portugal não 
os tem. E um país assim não merece ter 
história!

Chamo a atenção para a 
necessidade de uma nova história, 
aquilo a que chamo a História das 
Oportunidades Perdidas. 

E quem são eles, esses novos heróis?
Costumo explicar a nova história 

tomando como exemplo uma qualquer 
guerra. A preocupação sobre estes 
temas reverte-se, por norma, numa 
vastíssima quantidade de obras de 
referência sobre o assunto. Resultado: 
não fomos, ainda, capazes de afirmar, 
de forma cabal, a inutilidade das guerras, 
da violência… Uma história que dá tal 
lição aos seus filhos de nada serve.

E, mais grave do que isso, não 
glorificamos, em número e género, 
aqueles que muito se esforçaram para 
que não acontecessem as guerras. 
Esses são, afinal, os únicos heróis da 
história que falta contar. 

A crise deverá ser uma 
oportunidade para a criação de 
uma nova consciência integral. 

CaPITaLISMO HALAL 
A alternativa ao atual modelo de 

sociedade terá de passar por uma 

tomada de consciência coletiva, 
suportada pela transformação individual. 
Mas o que poderá, cada um de nós, 
perante a enormidade de tal situação?

Só depende de nós, bastando 
abandonar o papel de consumidor, 
reassumindo o estatuto de cidadão, 
buscando, simplesmente, o bem 
comum. Igualmente, no jogo 
democrático, deveremos indignar-
nos mais, participando, sendo 
eminentemente responsáveis no que a 
todos diz respeito. 

Ao nível económico, tal 
corresponderá a não colaborar 
com o sistema financeiro vigente. 
Como? Colocando o nosso dinheiro 
em bancos regionais.

Em Portugal, o Crédito Agrícola é um 
bom exemplo disso mesmo. A Banca 
Ética e a Banca Cívica são, igualmente, 
áreas que deveremos acarinhar. 

Tenho, para mim, que a banca 
baseada em valores religiosos deverá 
ser a preferida. Só deste modo não 
confundiremos mais os problemas da 
banca com o dos banqueiros. 

Certo é que a Banca Ética 
passou ao largo da crise em todo 
o mundo. Infelizmente, em Portugal 
pouco sabemos a respeito destas 
organizações. Assim, apresentarei, ainda 
que sucintamente, o caso da Banca 
Ética Islâmica e das Finanças Halal. 

| Paulo Vieira de Castro
	 Inner	Leadership	Coach
	 geral@paulovieiradecastro.com

Crise!
Viva a

A falta de valores, de uma espiritualidade ativa ou mesmo de uma prática religiosa 
estão no centro daquilo a que chamo as verdadeiras razões da atual crise.

Falta-nos, essencialmente, ainda que metaforicamente, uma razão para honrar os 
nossos mestres. E quem são os heróis dos portugueses dos últimos 20 anos? 
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O dINHeIRO QUe ReZa…
O código das leis religiosas, a Charia, 

lida com diversos aspetos da vida 
cotidiana, bem como a política, a 
economia, os bancos, os negócios, 
os contratos, a família, a sexualidade, 
a higiene e as questões sociais. Charia 
significa “caminho” ou “rota para a fonte 
de água”.

Para estas organizações, o juro ou 
a usura estão interditos. O dinheiro 
não poderá gerar dinheiro por si só. 
Estando interdita a venda de expetativa, 
não incorremos no risco de vender 
ou comprar aquilo que ainda não 
existe… Para eles, o juro como simples 
remuneração é injusto, desonesto e 
antinatural. 

Os princípios que geraram a crise do 
subprime nunca seriam aceites face 
às leis islâmicas. A especulação, a 

alavancagem, as titularizações sintéticas, 
os derivados, as valorizações de 
mercado e o seu efeito nos balanços 
são fatores eticamente interditos para as 
finanças éticas islâmicas.

Para as Finanças Éticas Islâmicas 
o lucro não é proibido porque é halal 
(puro), estando, unicamente, os bancos 
impedidos de financiar ou ser financiados 
por negócios impuros (álcool, cigarros, 
indústria porno, etc). Ao assumir 
solidariamente o risco do negócio, o 
banco só faz parcerias com empresas 
acima de qualquer suspeita ou risco.

A dignidade humana é central no 
Capitalismo Halal. O risco é dividido, 
assim como o lucro. Só assim ele será 
um bom negócio para todos.

Concluindo, ao capitalismo ocidental 
falta uma conceção de justiça 
económica, baseada em algo mais 

elevado do que o dinheiro, longe da 
especulação de um mercado que, 
tantas vezes, vai por si mesmo. O 
dinheiro, assim como a felicidade, o 
sucesso, não é uma estação de partida 
ou mesmo de chegada. Ele é uma ponte 
para algo maior… 

A empresa humana terá de 
abandonar o ideal de crescimento 
para amadurecer, encontrando, 
finalmente, um sentido mais 
amplo para o que pensa ou faz. 

Esta ideia aplica-se a tudo o que é 
realização do homem, pelo que também 
a economia, a política e os negócios 
terão de empreender tal transformação, 
centrados em compromissos 
profissionais, morais e éticos, mas, muito 
especialmente, religiosos e espirituais.

RITUAIS DE CORPO E ALMA

MASSAGEM

TERAPIAS | NUTRIÇÃO E SAÚDE | IMAGEM | MÃOS  | PÉS

Anticelulite · Drenagem linfática · Geotermal
Velas aromáticas · Musicoterapia · Aromaterapia

Rua Dom Afonso Henriques, 2491 | 4425-057 Águas Santas - Maia
229 780 251 | 966 215 006 | geral@isabelesteti.com

Terça a sexta das 9h00 às 18h30 | Sábado das 9h00 às 18h00
Quinzenalmente o horário é alargado alternando:

à sexta-feira encerra às 23h00 e ao sábado abre às 7h00

OFERTA

SPA
MANICURE
COM A APRESENTAÇÃO

DESTA REVISTA

DE

Siga-nos em: www.facebook.com/isabelesteti

parceiro
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O mundo não vai mudar. O mundo está a mudar. Mesmo quem anda muito 
distraído o sente. 

Existe, neste momento, uma crise de consciência individual que se nota em todas 
as dimensões do Ser, desde os relacionamentos, à saúde, e até ao modo como 
utilizamos os recursos ao nosso dispor.

Estamos a transitar de uma era em que o TER era realmente importante, mas que 
não foi o caminho desejado para a felicidade, para a era do SER, onde as pessoas 
estão a juntar todas as peças do puzzle da vida, de modo despertar uma consciência 
de harmonia e espiritualidade.

Com efeito, a espiritualidade é considerada, por muitos autores, o Efeito Sombra do 
materialismo.

Qualquer pessoa que acredite haver em si mesma alguma coisa para além 
da matéria é considerada espiritual.

efeito sombra do
materialismo

| Paulo de Araújo e Gama
	 Licenciado	em	Engenharia
	 	Certificado	em	PnL	e	Coaching	pela	Ita/

Lifetraining
	 Graduado	Silva	Mind	Control
	 	Especialista	em	Relacionamentos	e	Gestão	

Emocional
	 Palestrante	Motivacional

O
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Perguntaram uma vez a Dalai Lama 
o que era a espiritualidade. A sua 
resposta foi extremamente simples: 
“Espiritualidade é aquilo que produz no 
ser humano uma mudança interior.”

A cultura espiritual é o primeiro degrau 
no caminho da nossa ampliação de 
consciência. Esta doutrina exige que 
cultivemos a verdade, a não-violência, 
a tolerância, a gratidão, a paz interior e 
exterior, a partilha, o amor incondicional, 
o desapego, entre muitos outros valores. 
Sem os vivenciarmos não demos, ainda, 
o primeiro passo para a espiritualidade. 

Durante vários séculos o caminho 
da espiritualidade foi transmitido à 

“Espiritualidade é aquilo que produz no ser 
humano uma mudança interior.”
Dalai Lama

De notar que ser espiritual não deve 
ser confundido com ser espirita, pois a 
espiritualidade vai muito além da crença, 
ou não, na existência dos espíritos e 
das suas comunicações com o mundo 
visível.

Ao entendermos que existe um mundo 
individual para cada ser humano, 
estamos a aceitar que cada um de nós 
segue um atalho diferente em busca da 
sua espiritualidade.

Conseguir ver a unidade na 
diversidade é um dos mais 
básicos ensinamentos que a 
espiritualidade nos trouxe.

Através da Evolução Espiritual é-nos 
permitido descobrir uma nova vida, com 
muito maior amplitude e clarividência, 
que nos ajuda na nossa auto suficiência, 
em todos os sentidos.

humanidade como sendo o ponto de 
partida para o encontro com o “Deus” de 
cada um de nós. Os limites da cultura 
espiritual são a consciência de cada 
um, pois ser espiritual não é um vínculo 
a nenhuma religião. A espiritualidade 
é o ponto de interseção de todas as 
religiões e de todos os homens, desde 
o católico, o protestante, o judeu, o 
muçulmano, o maometano, etc.

Mas o conceito da espiritualidade, 
como um paradigma que é, está em 
constante mudança, pois um modelo de 
comportamento deve ser apropriado à 
sua época. 

pub
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aNTIgO CONCeITO de UM SeR eSPIRITUaL:
.  que vive sozinho ou numa comunidade pequena e fechada, 
dedicando-se à oração e à meditação;

.  preocupado unicamente com o seu desenvolvimento e crescimento 
pessoal;

.  que não contribui para o desenvolvimento material da sociedade, 
nem na resolução dos seus problemas, dedicando-se 
exclusivamente à espiritualidade;

.  que mantém os mesmos paradigmas do passado, não se adaptando 
às necessidades da época.

NOvO CONCeITO de UM SeR eSPIRITUaL:
.  que vive e trabalha inserido numa sociedade, contribuindo para o seu 
progresso;

.  que desenvolve a sua Intelectualidade e espiritualidade para atingir a 
excelência na sua profissão, com a missão de servir a humanidade;

.  que, apesar de considerar o seu trabalho como um serviço à 
sociedade e também à humanidade, reserva parte do seu tempo 
para a meditação e para a oração.

A questão que se poderá colocar é: qual o 
papel que a espiritualidade ocupa na nossa 
vida? Será que se tornou uma “moda”, fruto 
das consequências e das dificuldades da vida 
atual, ou estamos a assistir a uma mudança 
de paradigma? 

Nunca, como agora, as pessoas assumiram 
que a espiritualidade é parte integrante do seu 
dia a dia. Este aspeto de renascimento espiritual, 
só comparável a tempos muito antigos, onde se 
fundia o conceito de espiritualidade e religiosidade, 
aparece com mais força nas sociedades 
materialistas, onde a insatisfação permanece para 
além dos bens materiais adquiridos.

A espiritualidade alimenta-se na fé e na confiança. 
A espiritualidade é a meditação que nos faz viver 
no presente e que liberta a nossa consciência. 
Para que a espiritualidade cumpra o seu papel de 
nos tornar melhores e de nos ajudar a obter paz 
interior, temos de a fortalecer, todos os dias, com 
pensamentos e reforçados com ações.

É este o desafio que se nos coloca: tornar a 
espiritualidade uma mudança forte e duradoura, 
para além das circunstâncias menos confortáveis 
em que a sociedade atualmente vive. Caso 
contrário, serviu apenas como tábua de salvação, 
e não como a salvação que todos procuramos e 
necessitamos.

Ao invés de algumas religiões, que 
acreditam na vida eterna, a espiritualidade 
faz-nos tomar consciência de que a vida é 
eterna. 

parceiros
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Cor: Laranja | Cristais: Cornalina, âmbar | Localização: Zona pélvica

A busca do prazer
Segundo chacra - Sacro

SugeStõeS
Quando se sentir 
aborrecido e a vida lhe 
parecer ter perdido o seu 
brilho, tente um banho de 
imersão morno, junte-lhe 
sais de banho, acenda 
velas, ponha a tocar a sua 
música favorita. Pense no 
deleite dos seus sentidos. 
Sinta cada célula da sua 
pele a ser acariciada 
pela água. Deixe de lado 
os seus pensamentos e 
preste atenção à música. 
Liberte-se de toda a 
culpa e aflições e renda-
se por completo ao 
prazer do momento.

em equiLíbriO
Criatividade, riqueza de 
imaginação, humor mais 
constante, otimismo e 
amor, principalmente 
com as crianças.

em deSequiLíbriO 
Disfunção de toda a área 
intestinal, apendicite, 
problemas renais, baixa 
vitalidade e dificuldades 
no parto (sistema 
reprodutivo).
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Cultura

D esde os primórdios da civilização 
que a humanidade vive, de 

forma consciente ou inconsciente, a 
cultura espiritual, já que, acima de tudo, 
somos seres espirituais e cada um de 
nós tem características especiais, que 
nos permitem ser diferentes dos outros 
seres.

Em cada povo, família ou indivíduo 
pode haver infinitas definições e 
conceitos de cultura espiritual. Mas 
o significado desta expressão, em 
essência, é a vivência prática dos 
valores humanos - o amor, a pureza, a 
felicidade, a paz, o respeito… - dentro 
do próprio espírito, bem como na 
sua expressão, face à interação na 
sociedade, com os animais, a natureza e 
os seus elementos. 

Espiritual

| Lurdes Pinheiro
	 ilimitado@pt.bkwsu.org
	 www.bkws.org/portugal

Só é possível ter uma cultura 
espiritual elevada num país - e 
no mundo em geral - se cada 
indivíduo, independentemente 
da sua religião ou credo, começar 
a olhar para dentro de si e, ao 
reconhecer a qualidade da sua 
mente, primar para que ela se 
torne cada vez mais positiva e, 
ao criar amor pela mudança, 
transformar a personalidade, 
iluminando-a com virtudes e 
poderes espirituais.

Se estamos interessados em cultivar a 
espiritualidade, não podemos perder de 
vista o desenvolvimento da capacidade 
de análise e de seleção entre o que é 
benéfico e prejudicial ao nosso mundo 
interior, porque é aí que tudo começa.

Para que a cultura espiritual alicerce 
as nossas vidas, é essencial que, no 
nosso cotidiano, façamos a inclusão de 
hábitos saudáveis como, por exemplo, 
a educação acurada dos órgãos dos 
sentidos, que trazem toda a espécie de 
informação para dentro do espírito que 
somos. É conhecido o ditado: ”Não veja, 
não fale, não oiça, não faça o mal”.

Por exemplo, como será possível 
cultivar a paz, o amor-próprio e a 
felicidade interior se não educarmos o 
poder da visão e, em vez de assistirmos 
a filmes educativos, assistirmos a filmes 
violentos? 

E quanto às nossas leituras? Será que 
elas são edificantes, contribuindo para 
o aumento dos níveis de criatividade, 
satisfação e elevação do ser, ou criam 
em nós tendências e pensamentos 
negativos, levando-nos à perda do 
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discernimento entre o certo e errado, 
e nos deixam tristes, desanimados e 
deprimidos?

Se é verdade que a sabedoria 
popular nos diz que “nós somos o que 
comemos”, também será certo que 
devemos refletir sobre a qualidade dos 
alimentos com que alimentamos o 
nosso corpo, o templo do espírito. Neste 
contexto, a alimentação vegetariana 
também concorre, em larga escala, para 
o desenvolvimento da cultura espiritual, 
contribuindo positivamente no processo 
de elevação do espírito humano.  

Quanto maior for o poder de 
discernimento, mais clara e poderosa 
vai ser a nossa consciência. Esta é, por 
assim dizer, o instrumento fundamental 

Café e Snack-bar com Menu 
variado a preços imbativeis.
Disfrute de um ambiente 
agradável e acolhedor na 
companhia das nossas variadas 
especialidades:

Rua Ville de Langon, 509 - 4410-234 Canelas
Vila Nova de Gaia - Porto

Tel: +351 227 127 269 

Charlot
CaFé / SNaCk-Bar

Francesinhas · Pica-Pau
Cachorro Especial · Prego em prato

Restaurante Vegetariano, com pratos muito saborosos e 
saudáveis, sumos naturais, saladas variadas e sobremesas 
deliciosas confecionadas com frutose e açúcar mascavado, 
café de cereais ou nespresso.

Se deixar o seu carro no parque de estacionamento da 
galeria, o AlfARRobA oferece uma hora grátis.

Rua Júlio Dinis 247-Galerias Mota Galiza,1º-lj 59/60 | 4050-324 PORTO 
Tel. 220 993 907 | Email: sandra1972@live.com.pt

para o desenvolvimento da cultura 
espiritual do ser. 

Ao aumentarmos a capacidade 
de introversão e autoconhecimento, 
teremos perfeita noção de que a forma 
como pensamos, falamos, vemos, 
ouvimos e usamos o corpo, constitui a 
matéria-prima com que construímos o 
edifício infinito da nossa personalidade.

Para que esse edifício me dê 
segurança, é importante pensar que eu 
sou o arquiteto e engenheiro da minha 
própria existência. Se a construção 
da minha vida mostrar as fendas do 
desencanto comigo, com as situações 
ou com aqueles que me rodeiam, 
não devo esquecer que o restauro de 
todos os danos reside na paz interior, 
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no resgate dos meus valores, e na 
comunhão com o Divino.

É através da 
lembrança da Fonte 
de Luz Suprema, 
que recebo o poder 
fundamental para 
o uso das forças 
positivas eternas, 
que fazem de mim 
um ser humano 
espiritualmente 
cultivado.
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T atyana Nicholaevna Mickushina mora na Rússia, na cidade 
de Omsk, no sul da Sibéria. “Desde nova pedi a Deus 

uma oportunidade para o servir”. Essa oportunidade chegou 
em 2004, quando foi escolhida como Mensageira da Hierarquia 
da Compaixão, também conhecida por Grande Fraternidade 
Branca, para transmitir à Humanidade um extenso conjunto 
de mensagens “ditadas”, destinadas a alertar a grande família 
humana para a iminência de vastas transformações no planeta.

Redigidos numa linguagem simples e coloquial, esses textos 
encontram-se imbuídos de uma poderosa energia transformadora 
que tocará e sensibilizará a consciência de todos os que, nesta 
ou em anteriores encarnações, já se abriram à influência e aos 
influxos do Eu Superior.

No momento presente, a evolução dos seres humanos 
encarnados na Terra atingiu um ponto crucial - um ciclo cósmico 
de vasta dimensão temporal chegou ao seu termo. É um ciclo 
que engloba, segundo nos é dito, não apenas a evolução 
humana, mas também a evolução de outros seres espirituais 
de grandeza insuspeitada mas que, de algum modo, estão 
conectados com a grande família humana.

O fim Foi um longo ciclo, em que a 
Humanidade teve a oportunidade de 
experimentar o privilégio do livre arbítrio. 
Os resultados não foram, como se 
sabe, famosos. Se é verdade que nos 
últimos séculos foram feitos avanços 
substanciais no domínio dos direitos 
humanos, sociais e políticos e na 
área do desenvolvimento científico 
e tecnológico, infelizmente um vasto 
segmento da humanidade continua 
totalmente submetido a estados de 
consciência ancorados na agressividade, 
no dogmatismo, na desconfiança 
mútua, no sectarismo político-religioso, 
na alienação materialista e hedonista, 
na visão predatória da natureza, numa 
insuportável condescendência moral.

Estes estados de consciência têm 
mantido a Humanidade alienada da 
sua dimensão superior ou espiritual 
que constitui, afinal, a sua verdadeira 
natureza. Este processo de afastamento 
da sua natureza última não afeta apenas 
a evolução humana.Também o planeta, 
no seu todo, e vastas hostes espirituais, 
cuja evolução está ligada à evolução 
humana, são afetados pelo desvario 
materialista que grassa no planeta. O 
aumento significativo da atividade telúrica 
da Terra, bem como a intensificação 
dos alertas à Humanidade sob a forma 
de mensagens e canalizações de 
seres ascensos, são bem o reflexo da 
situação cosmicamente insuportável a 
que o comportamento da Humanidade 
conduziu o planeta e a sua relação com 
outras Hierarquias evolutivas.

O alerta que nos chega é muito 
simples:
o tempo de brincar ao livre 
arbítrio chegou ao fim.

É exigido à Humanidade que 
abandone uma forma de vida assente no 
afagamento do ego pessoal e coletivo 
e no apego desenfreado ao poderes 
e prazeres materiais, e que procure 
a Paz interior, assente nos valores do 
Amor Incondicional, do Altruísmo, da 
Compaixão e do Desapego.

Segundo Tatyana Mickushina

livre
arbítrio
do

| José Caldas

Este fim de ciclo e o início do 
ciclo seguinte trarão consigo vastas 
transformações geomorfológicas do 
planeta e, sobretudo, transformações 
importantíssimas na consciência 
humana.

Na verdade, desde que existem 
registos históricos, a trajetória da 
Humanidade tem-se caracterizado por 
estados ininterruptos de violência e 
brutalidade que culminaram, no século 
XX, com inacreditáveis catástrofes 
bélicas, políticas e humanitárias, em que 
dezenas de milhões de seres humanos 
perderam a vida ou sofreram atrocidades 
impensáveis às mãos de regimes ou 
chefes corruptos e maquiavélicos para 
além da imaginação.
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INSTITUTO GNÓSTICO
DE ANTROPOLOGIA DE V. N. DE GAIA

Instalações provisórias
Rua Telheira do Meio, 71C -3.A 4405-834 Vilar do Paraíso

Contactos: 234 865 194 * 967 755 352 * 935 078 011
http://www.gnosevngaia.org • igavngaia@gmail.com

Esta reformatação dos valores essenciais da sua 
existência elevará o nível vibratório dos seus corpos 
superiores e inferiores e permitir-lhe-á contactar 
“fisicamente” os mundos do espírito que, até agora, 
se têm mantido fora do seu alcance, e os Mestres 
da Compaixão que, há milhões de anos, orientam 
os seus destinos.

Esta mudança dar-se-á a bem ou a mal.

A Terra está destinada a tornar-se um 
planeta-modelo, onde o melhor da evolução 
espiritual complemente as mais belas 
realizações da natureza. Mas este processo 
só poderá decorrer alicerçado numa Nova 
Humanidade, pacífica, solidária e virtuosa. 
É só isto que nos é pedido.

José aleixo Caldas é professor de Português na 

Escola Secundária de Alexandre Herculano, no Porto, e 

membro da Sociedade Teosófica de Portugal.

Há cerca de um ano que faz a tradução de mensagens 

que os Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca 

têm vindo a divulgar através de Tatyana Mickshina, no seu 

site em inglês http://sirius-eng.net/

“Interesso-me, desde há bastante tempo, por 

temas de índole esotérica e tenho consciência que, 

infelizmente, estes temas estão na moda e atraem um 

número significativo de falsos mestres, falsos gurus, 

gente desequilibrada e pouco escrupulosa. Por isso, 

é absolutamente imperativo que, perante mensagens 

supostamente canalizadas por entidades espirituais, se 

use da máxima discriminação e bom senso, no sentido de 

tentar distinguir entre aquelas que, aparentemente, trarão 

informação útil e honesta, das que não passarão de meros 

embustes ou delírios pessoais.

Neste sentido, quando pela primeira vez contactei com 

as mensagens canalizadas por Tatyana  Mickushina, a 

minha reacção inicial foi de prudência e cautela. Contudo, 

à medida que as fui lendo e interiorizando, apercebi-me 

de que são um manancial extraordinário de elevação 

e espiritualidade, que orientam os leitores realmente 

interessados nestes temas no sentido da compreensão da 

dimensão oculta e espiritual da vida. 

Assim, decidi traduzi-las para Português a partir da 

tradução inglesa, e disponibilizar a todos os leitores 

interessados, um roteiro espiritual de enormíssima 

envergadura”.

Enquanto aguarda a sua publicação pelas edições 

Maytreia, José Caldas divulga as canalizações num blog 

(http://palavrasdesabedoria-tatyanamickushina.blogspot.pt/).

pu
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Cursos
Tarot, Reiki, e Mesa Radiónica.

Consultas
Tarot, Mesa Radiónica, Astrologia,
Estudo Geocosmológico do Ser.

Av. Abade Sousa Maia, n. 7, 4480 Vila do Conde
Telemóvel: 934 382 225

Email: adriana.kumara@gmail.com
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Ao longo dos anos, tive a 
oportunidade de participar 

em inúmeras cerimónias no México. 
Cerimónias do fogo Maia, de dança 
Azteca, cerimónias com os huicholes… 
Recordarei sempre as que me tocaram 
diretamente no coração, as que me 
falaram diretamente à alma, em que 
a entrega era tão profunda  que as 
lágrimas escorriam-me pelo rosto, como 
forma de gratidão pela oportunidade do 
que estava a viver.

a do
Amor

Pude também observar a outra face 
de tanto conhecimento, em como o 
medo e o ego amarram as pessoas, 
não lhes permitindo receber o que está 
à disposição de todos no universo: o 
Amor. A tradição mantém-se, as regras, 
as formas, os toucados de quetzal e 
as armaduras dos guerreiros águia. No 
entanto, ao penetrar na forma, ela é vazia 
em essência. E assim, pude ver olhares 
e corações tremendamente vazios.

Fiz incontáveis temazcais (ritual 
xamânico de limpeza física mental 
e espiritual). Conheci curandeiros, 
sacerdotes, abuelas e homens santos. 

A nova raça
da	humanidade:

| Sónia Rodrigues
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Contudo, perguntava-me o porquê de 
uma cerimónia com centenas de tribos, 
tambores e toucados de penas não me 
tocar tanto como o olhar verdadeiro de 
um desconhecido em plena selva Maia.

Porque é que um homem sábio, 
repleto de insígnias, não alcançava 
o meu coração? A resposta era a 
falta de Amor.

Os que mais me tocaram foram os 
mais simples, os que ainda guardam 
a humildade e a coragem de ter 
um coração aberto. Aprendi com a 
simplicidade de amar um pequeno grão 
de areia e compreendi que, para mim, 
nada funciona sem Amor, por mais 
grandioso que pareça. Se perdemos 
a capacidade de amar, perdemos 
tudo. Podemos realizar centenas de 
cerimónias pela Terra, em vários pontos 
do planeta, mas, se não nos abrimos ao 
Amor, nada importa.

É importante 
abrirmo-nos ao 
Amor. É urgente 
reaprender a 
capacidade de amar.

Há cerca de um ano parei de realizar 
cerimónias, círculos de lua, temazcais e 
danças sagradas. Sem Amor no coração 
de cada um, não faziam sentido.

O ser humano apega-se à estrutura e à 
forma, mas não se entrega. Tem pressa 
em aprender cerimónias e técnicas, mas 
esquece o mais importante, o Amor, que 
abre fronteiras, une corações e liberta-
nos do sofrimento.

No México encontrei também grandes 
exemplos de humildade e de Amor. 
Ainda hoje me emociono, quando 
recordo no meu íntimo, a partilha que 
os maias, hopis e tibetanos estão a 
fazer em nome da mãe Terra, abrindo 
mão de atitudes egóicas em relação 
ao conhecimento; vendo a verdade no 
conhecimento do outro; partilhando e 
unindo, em vez de considerar o seu 
conhecimento o único verdadeiro; 
compreendendo que o ponto de 
encontro entre tradições, cerimónias 
e culturas é apenas um: Amor. Pude 
escutar relatos da visita do Dalai Lama 
à tribo hopi e de como o receberam de 
braços estendidos, dizendo: “Bem vindo 
a casa”.

Atualmente, nas montanhas 
mexicanas, o povo vermelho 
(indígenas) e o povo amarelo 
(tibetanos) partilham cerimónias 
de mãos dadas.

O povo vermelho dança e canta toda a 
noite com os seus tambores; ao nascer 
do sol, o povo amarelo entoa as suas 
orações, pela paz na Terra, em nome 
da mãe natureza, por todos os seres. É 
extremamente comovente, ver a alegria 
em cada rosto, em cada olhar brilhante, 
quando as frentes se unem numa forma 
de saudação tão antiga como a própria 
Terra. Uma saudação comum a várias 
tribos, que nos faz recordar que somos 
povos irmãos e que há milhares de anos 
tivemos que nos afastar.

Aproxima-se uma 
nova era, a era da 
união das raças. 
Surge, assim, uma 
nova raça, a do Amor.

“E chegará o tempo em que as raças 
outrora separadas se unirão novamente, 
como no início dos tempos, em que 
todos, em Amor, éramos UM. E, em 
respeito e verdade, partilharão o precioso 
conhecimento que cada uma guardou e 
protegeu até então.

Essa união das raças marcará o início 
de uma nova humanidade e, a partir 
desse momento, o conhecimento 
outrora parcelado ficará completo, assim 
como no início, no início dos tempos.”

(Profecia Hopi)

pub
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Amor

| Susana Sarmento
	 	Texto	inspirado	na	Leitura	Corporal	

e	Auto-referência
de substância 
ouvindo o seu corpo

Incondicional
Somos privilegiados. Vivemos uma época de mudança de paradigma de como 

percebemos o mundo das relações, dos sentimentos, dos afetos.
Tenho um propósito: convidar a uma viagem sobre uma outra possibilidade de leitura 

do Amor Incondicional.
AMAR é reconhecer a emoção como sua e dar-se o pleno direito de vivê-la.
INCONDICIONAL é revelar-se quando o coração sentir. “Ama os outros como a ti 

mesmo.” Ganhamos a oportunidade de resgatar o amor-próprio, que é o caminho 
para chegar ao outro e ao mundo. Pode haver algo mais belo? 
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 A vida vibra para a ordem maior, para 
a expansão e plenitude, numa dimensão 
onde tudo é. Estes são os recursos das 
nossas inteligências sensíveis, que visam 
instalar uma nova respiração na Terra.

Somos divinos e tudo o existe 
é imprescindível, único e vital 
para ancorar e desenvolver a 
imunologia e a fluência do planeta.

Ser imune é ser capaz de conviver 
com. Fluir é saber a forma de satisfazer-
me naturalmente e com prazer.

A sensação aparente de não ter chão, 
os vazios, os erros, a culpa, a rejeição 
e a dor não serão mais necessárias. 

Rua do Carvalheiro, 123
4405-734 Madalena | Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 132 529 | Fax: 227 126 472
contacto@franciscovieira.pt

Francisco Vieira Catering
é uma empresa de eventos com uma longa experiência 
no ramo, habilitada para exercer com excelência um 
serviço personalizado, com requinte, qualidade e tradição 
da boa cozinha portuguesa.
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Praceta 25 abril,109 - 1.º dto. Sala 3
4430-257 Vila Nova de Gaia - Portugal
Telef.: 223 799 064 - Fax: 223 795 233

Email: gracianogil@gmail.com

Verdades, crenças e valores pulsam 
atualização. 

Partindo do pressuposto de que a 
vida na matéria serve exclusivamente 
à evolução do Ser, de acordo com um 
projeto por ele escolhido, é urgente 
compreender que tudo está ao serviço 
para que EU SEJA. Eu e o outro, o meu 
corpo e todos os objetos, relações, 
inspirações, ambientes, plantas, animais, 
outros seres que me envolvem, eu atraí 
e são essenciais ao meu crescimento.

Segundo o Arcanjo Miguel, grande 
promotor das novas construções, 
arquiteto do novo lar, o nosso maior 
poder é a escolha, a escolha do que 
quero e do que não quero viver.

A vida incita-nos.
Há mais para 
experimentar, para 
expressar, para amar. 

As propostas do novo tempo visam 
alterações comportamentais sustentadas 
nos seguintes conceitos:

1. TeMPO HOLOgRáfICO
Utilizar o tempo para experimentar, 

sem pressas e ansiedades, o que 
é necessário para o processo de 
ascensão. Se respondermos aos 
nossos desejos internos aqui e agora, o 
tempo transforma-se numa eternidade 
para a realização.

Graciano Gil
Mediação Imobiliária, Lda.

Lic. 6318-aMI - Válida até 26/01/2014

FranCisCo Vieira Catering
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Se a motivação para a ação responder 
às vontades externas, o tempo corre e 
será incompreendido. 

2. NOvOS CHaCRaS
O chacra umeral permite contactar 

com o sistema tecnológico de 
comunicação mais avançado que 
possamos imaginar, uma rede de luz 
infinita onde passeiam informação e 
conteúdos de todos os Universos e 
dimensões. É o chacra porta da 
vida, que vibra a alegria de estar vivo, a 
felicidade que representa a possibilidade 
de iluminar mais uma nossa parcela.

3.  ReSPeITO e 
ReSPONSabILIdade PeSSOaIS

Respeitar o que sinto é ter a permissão 
para experimentar o aceite e o não 
aceite para transformar e evoluir. 
Quanto mais pratico auto-amor, mais 
o retorno do outro facilita os meus 
movimentos. Se, por outro lado, o 

externo, onde posso ver-me refletido é 
pouco amoroso, isso indica o quanto 
eu estou vivendo distanciado de mim. 
O objetivo maior é a responsabilidade 
pelos próprios atos, para que estimulem 
o autoconhecimento. Se me acolho, 
acolho o outro sem querer mudá-lo.

4. dISPONIbILIdade ReaL
É entendida como o estado pessoal de 

saciedade. Agir por e para mim favorece 
satisfação múltipla no outro, libertando a 
troca para a aprendizagem pretendida. 
Se, pelo contrário me faço apto, pronto, 
atento ao externo sem me priorizar, 
diminui a minha satisfação e perpetua 
o ciclo de buscar no outro a satisfação. 
“Não se pode mais oferecer ao outro 
aquilo que se tira de si e, principalmente, 
não se pode mais oferecer ao outro 
aquilo que não se tem.”

Amor universal é experimentar o direito 
de atender-se, gostar-se, satisfazer-se, 

praticar-se, priorizar-se e colocar-se em 
significância igual ou maior do que a 
qualquer outra coisa.

A habilidade para amar-se a si mesmo 
é a maior dádiva, a energia terna de 
aceitação de si próprio.

Amor incondicional é atender as 
próprias vontades no tempo em que o 
“coração mandar” para que, preenchido 
de mim e por amor a mim, o outro 
também seja amado.

Amar é o 4, é o verde, é suave, é 
tatear, é espontâneo, é toque sensível, é 
criar com prazer o presente; é escolher 
a cada instante a possibilidade que mais 
se me favorece. 

Amar é viver no plano 
da abundância e da 
felicidade, naturais e 
inerentes a todos os 
seres.

JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO V. N. GAIA

Canidelo…
com tradição rumo ao futuro!

Rua António Ferreira Braga Júnior . 4400-364 Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 718 230 . Fax: 227 718 239

geral@canidelo.net
www.canidelo.net
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Cor: Amarela | Cristais: Âmbar, turmalina amarela e topázio
Localização: Plexo Solar (zona do umbigo)

O impulso do poder
Terceiro chacra - Plexo Solar

SugeStõeS
Quando estiver a 
viver uma situação de 
indecisão, concentre-se 
em ativar e equilibrar 
o terceiro chacra. 
Depois tenha confiança, 
tome a decisão e não 
olhe para trás. Respire 
profundamente sobre 
o plexo solar e procure 
centrar-se. Não ceda a 
reações.

em equiLíbriO
Alegria, inteligência 
mais alerta e 
aguçada; expressa 
sentimentos com 
mais espontaneidade; 
extroversão com 
equilíbrio.

em deSequiLíbriO 
mau funcionamento do 
diafragma, diabetes, 
doenças do pâncreas, 
aparelho digestivo, 
vesícula, coração, 
circulação , colesterol, 
ansiedade, insónia, 
medos e culpas.
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O Poder do

Vivemos no momento da história da 
Humanidade em que, entre filmes, 

livros, ensaios científicos ou a mais banal 
troca de ideias no autocarro, temas 
como a missão de vida, a procura do 
“verdadeiro eu” e da nossa essência, a 
Lei da Atração ou experiências com um 
“sexto sentido”, são um lugar comum. 
A vida é abundância e expressa-se 
abertamente na sua diversidade, 
independentemente de credos ou 
crenças. Cabe-nos a nós aceitá-la em 
toda a sua amplitude, abrindo-nos a 
receber tudo o que ela nos oferece. E o 
que nos impede?

Jacqueline Célestine é autora, 
conferencista e facilitadora internacional 
especializada em cuidados energéticos 
e meditação com imagens e mantras. 
A sua proposta de trabalho e partilha 
com as almas portuguesas passa por 
ancorar a Graça, a Fé e a Confiança na 
força do Amor Universal que a tudo dá 
vida, num despertar para a sua natureza | Sofia Guerra

Amor Divino

“A chave é alinhar a consciência e 
o coração a tudo o que é o melhor 
para si mesmo; é amar a vida o 
mais possível, pois a vida amar-
nos-á da mesma forma e com a 
mesma força.”

de Emissários da Graça e do Amor. 
Este despertar e a mestria da nossa 
Presença Divina são, segundo Célestine, 
essenciais para uma cura profunda e 
concertada da humanidade e do planeta 
Terra.

Prestes a visitar-nos novamente, 
Célestine relembra-nos que, quando 
apelamos ao poder do Amor Divino 
na nossa vida, ele, já lá estando, 
simplesmente manifesta-se.

“O Amor Divino é o maior poder do 
Universo. Ele está em nós, muitas 
vezes escondido nas profundezas 
do coração e na matriz energética 
universal. É a energia que deu os 
primeiros impulsos a toda a vida e 
que abre o coração para receber a 
abundância, sob todas as formas”.

A saúde, o equilíbrio, a harmonia, a 
paz, a confiança, a fé, a entrega, a força, 
a coragem, o não julgamento, o perdão, 
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a aceitação, a igualdade, a união, a graça, a sinceridade, a 
bondade, a alegria, a sabedoria, o respeito, a compaixão e a 
liberdade são o resultado de uma conduta honesta apoiada no 
amor que somos, mas são também as qualidades do nosso 
coração divino, sempre ao alcance da nossa intenção como 
ponte para a manifestação contínua da plenitude e abundância 
da vida no plano físico.

Enquanto seres humanos, temos tendência para 
procurar o amor fora de nós próprios, entregando o 
nosso poder a outros.

Perante esta falácia, sentimo-nos impotentes perante certos 
aspetos da nossa vida, permitindo que se instalem os véus 
que nos mantêm na ilusão da dualidade e da separação. 
Consentimos que nos invadam e se mantenham as dúvidas, 
as expetativas, as memórias, as deceções, as dores, os 
obstáculos e os medos, perpetuando a vítima que há em nós. 
Quem já partilhou algum tempo com Célestine reconhece a 
simplicidade e integridade das suas palavras a este respeito, 
falando-nos de fé e responsabilização: “É uma escolha. 
Podemos escolher ser vítimas ou reconhecer o amor, a alegria 
e a divindade em nós.”

Dos Selos de Cura do Arcanjo Rafael, aos Portais 
Arcangélicos de Cura, em cada terapia, meditação, workshop 
ou retiro, Jacqueline Célestine disponibiliza-nos ferramentas 
tão simples quanto poderosas para a ativação da fonte eterna 
do Amor Divino no nosso coração que tudo pode resolver, 
transmutar e transcender, na Graça Divina. Ligada ao coração 
universal do Pai Divino e da Mãe Divina, ao coração do Amor 
do Universo, esta fonte infinita flui em abundância e harmonia, 
permitindo que a nossa vida seja o reflexo da Unidade e 
Plenitude que reconhecemos ser.

Aceitando com confiança e fé o poder do Amor Divino do 
universo em nós, estamos permanentemente ligados ao 
Princípio da Criação, a tudo o que É. Guiados pela nossa 
Presença Divina e com o discernimento do coração, todas as 
nossas potencialidades, agora sem limites nem medos, são 
espontaneamente orientadas para tudo o que nos mantém e 
nos traz mais e mais à vida. “Independentemente das núvens 
que passem na nossa vida, o poder do amor enraiza a alegria 
em nós e tudo unifica. Tudo o que em nós foi projetado e 
cedido ao exterior, volta a nós”, esclarece Célestine.

Célestine regressará para dois retiros, nos quais somos 
chamados à Criação. Abrir-se ao Potencial Criador da sua 
Presença Divina, em setembro, e Pérolas da Mãe Divina para 
a Dignidade da Nova Mulher e do Novo Homem, em outubro, 
são duas grandes árvores de raízes fortes e vigorosas, de 
braços abertos para o céu, nutridas pelo Amor Divino universal, 
cujos frutos colheremos agora, em época madura, juntamente 
com os projetos a que a alma quer dar Vida, recebendo o amor 
que damos, da mesma forma, com a mesma força.

Muitas Almas Portuguesas
são emissárias do Amor e da Graça

Semana da Criação
“Abrir-se ao Potencial Criador com a sua Presença Divina”

22 a 29 de setembro 2012
Ilha da Madeira, Portugal
Inscrições até 5 de setembro
Participação 25 euros/dia (não inclui alimentação ou 
alojamento)

PaleStra 
“Aluah e Arcanjo Raphael: Amor e Cura”

11 de outubro de 2012, 19h/21h
espiral, Lisboa

retiro Com a mãe diVina
“Pérolas da Mãe Divina para a Dignidade 
da Nova Mulher e do Novo Homem”

25 a 28 de outubro de 2012
azóia de Cima, santarém
Inscrições até 4 de outubro | Participação 225 euros
(não inclui alimentação ou alojamento)

ConSultaS em liSboa, Coimbra
e benedita: reSerVe a Sua!

Célestine 

em Portugal  

outono 2012

Mais informações:
celestine2012@gmail.com
917 503 715 | 961 838 876
facebook: “Célestine em Portugal, 2012”
amorealquimia.com
bioluz.wordpress.com
casasukha.blogspot.pt

as suas obras “Os 32 Selos de Cura do Arcanjo Rafael” 
e o “Caderno de Meditações com Aluah – O Sopro 
Divino do Espirito do Amor” encontram-se à venda em 
www.casabioluz.com, nos eventos e em cada espaço 
da organização.

Parceiros:

pu
b



28    ESPAÇO ABERTO    SET/OUT’12

Liberdade e
Responsabilidade

Se perguntarmos a alguém se quer 
ser livre, a resposta, concerteza, será - 
Sim! Mas se dissermos a essa mesma 
pessoa - Tu estás livre!, a primeira 
reação poderá ser de entusiasmo, 
mas, de imediato, com alguma 
estranheza e receio, sentir-se-á 
desamparada e irá preferir regressar 
ao seu local de conforto, sem qualquer 
responsabilidade dos seus atos. 
Se não quer assumir a 
responsabilidade, também não poderá 
ser livre e vice-versa.

Deixemo-nos de lamúrias e 
queixumes. É o momento de 
saber o que queremos e agir com 
consciência e destreza.

A opressão nunca 
conseguiu suprimir 
nas pessoas o 
desejo de viver em 
liberdade.” 
[Dalai Lama]

O  ser humano pode ser 
totalmente livre quando for 

totalmente responsável. Muitos de nós 
sentem e dizem que são livres, mas, 
na verdade, não o são.
Somos livres a exprimir opiniões, 
pensamentos e ações com 
a responsabilidade em cada 
momento. Se a liberdade não for 
cuidadosamente direcionada, com 
sabedoria e com consciência, 
corremos o risco de inverte-la. Não 
é possível querer uma liberdade 
absoluta, quando a nossa atitude 
madura de ser não está presente. A 
liberdade de ser com responsabilidade 
é um ato que devemos tomar de 
forma consciente.| Laura Oliveira
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parceiro

Quando nos tornamos responsáveis, 
a nossa forma de estar altera-se 
e sabemos que qualquer decisão 
que tomemos será sempre da 
nossa responsabilidade. Daí surge a 
liberdade completa de ser.

“A responsabilidade de 
todosé o único caminho para a 
sobrevivência humana.” 

[Dalai Lama] 

Sermos conscientes é sermos 
responsáveis. Para que 
possamos iniciar este caminho, 
a responsabilidade e a liberdade 
deverão estar sempre juntas.
Quando assumirmos este caminho, 
significa que seremos livres e 
responsáveis por cada ação, por cada 
palavra, por cada respiração, o que 

quer que façamos, ou não. Seremos 
sempre responsáveis.
A total liberdade do Ser trará uma paz 
e um bem estar que não será possível 
senti-lo, a menos que tenhamos a 
ousadia de dar esse passo. Deixamos 
de ser escravos do medo, do desejo e 
começamos por ser nós mesmos pela 
primeira vez.

“Uma poderosa ferramenta para 
nos ajudar a gerir com habilidade 
a nossa vida é perguntar, antes 
de cada ato, se isso nos trará 
felicidade. Isso vale desde a hora 
de decidir se vamos ou não usar 
drogas, até se vamos ou não comer 
aquele terceiro pedaço de torta de 
banana com creme.” 

[Dalai Lama]

Não devemos fugir da vida.

Não se pode fugir dela, quando 
somos sinceros e vivemos nela de 
forma consciente. Em momento 
algum, nunca devemos afirmar que 
somos incapazes. Arrisquem, porque 
valerá a pena chegar ao fim da nossa 
caminhada e sentirmos que vivemos 
verdadeiramente.

Gostava que sentissem que ser 
livre é viver intensamente cada 
momento da vida como único. É 
respirar profundamente e sentir-
se realmente vivo. É arriscar sair 
da sua carapaça e ser genuíno, 
sem medo de julgamentos. É usar 
a sua criatividade com um sorriso 
na alma. É a espontaneidade de 
sermos nós próprios. É sentir 
que o que fazemos será sempre o 
nosso melhor. É sermos livremente 
responsáveis.
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Setembro aproxima-nos do recomeço do trabalho, do novo ano letivo e da 
mudança da estação. Este é o momento de repensarmos a nossa vida em 

relação à alimentação e cultivarmos um novo olhar sobre o cuidar de nós e da família, 
procurando mais equilíbrio e harmonia no que fazemos e no que comemos. 

Há um antigo aforismo que diz que “somos o que comemos”.

Podemos afirmar que o que comemos afeta o que somos e interfere 
na forma como o nosso corpo trabalha e se recompõe, até nas nossas 
emoções.

o	que
comemos

“Que a comida 
seja teu alimento 
e o alimento a tua 
medicina.” 
[Hipócrates]

Somos

| Isabel Moreira 
	 nutricionista	Clínica	1064n
	 Pós-graduação	em	Fitoterapia
	 isa.moreira.nutricao@hotmail.com
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Sede
Rua Mouzinho da Silveira, 178 

4050-416 Porto - Portugal
Tel: +351 222 073 350 - Fax: +351 222 073 359  

Filial
Rua das Pedrinhas Brancas, 555

4405-118 Vila Nova de Gaia
Tel/Fax:+351 227 532 520/1 geral@alipiodias.pt | www.asementeira.pt

Sementes Hortícolas · Sementes Hortícolas Híbridas · Sementes de Flores
Mistura de Sementes de Relva · Fertilizantes · Máquinas para cortar relva

O que deixamos entrar no nosso corpo 
é capaz de mudar a nossa vida. Saúde, 
vigor, bem estar e longevidade são 
escolhas diárias que fazemos sempre 
que comemos! 

Os hábitos podem ser repensados, 
mudados e novos padrões 
estabelecidos. Para isso, é 
necessário um certo empenho, 
paciência, conhecimento, carinho 
e amor por nós e por quem vive 
connosco.

Neste sentido, devemos refletir sobre 
a prática de uma alimentação saudável, 
em todos os momentos da vida.

Procure realizar cinco a seis refeições 
ao longo do dia, sendo as principais 
o pequeno almoço, a merenda da 
manhã, o almoço, a merenda da tarde, 
o jantar e a ceia. Desta forma, evita 
“beliscar” entre as refeições, mantendo 
a glicemia controlada sem riscos de 
hipo ou hiperglicemia, bem como apetite 
controlado.

Um dos maiores “segredos” de uma 
alimentação saudável é combinar 
todos os nutrientes, elaborando 
um prato colorido com hidratos de 
carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, 
minerais e fibras. Ingira de tudo! Tente 
variar a ementa o mais possível ao 
longo da semana, para aproveitar as 
particularidades de cada alimento. Coma 
com equilíbrio e variedade, porém, não 
tudo e a toda hora. 

As principais refeições devem ser 
compostas por alimentos que contêm 

hidratos de carbono, proteínas, 
gorduras, vitaminas minerais e fibras 
(arroz ou equivalentes, carnes/peixes ou 
substitutos, como leguminosas secas, 
soja…). Abuse das hortaliças e inclua 
legumes.

Nas merendas, se bebe leite ou 
iogurte, escolha-os magros; caso 
contrário, utilize bebidas de soja, leite 
de arroz ou de aveia, entre outros. Ingira 
hidratos de carbono sob a forma de pão 
de mistura e opte por frutas da estação. 

Procure reduzir o consumo de 
alimentos gordurosos evitando fritos. Se 
come carne, prefira magra, sem gordura 
visível. Faça grelhados ou caldeirada e 
opte por molhos menos gordurosos. 
Quanto aos enchidos, nunca fumados. 
Caso os utilize, coma limão ou laranja 
durante a refeição, para minimizar a 
toxicidade destes produtos. 

Relativamente às frutas, hortaliças 
e legumes, devemos escolher os da 
época, pois reúnem mais vitaminas e 
minerais.

Em média, beba dois litros de água 
por dia, que também pode ser sob a 
forma de chá ou tisanas. Lembre-se 
que a hidratação é importantíssima 
para o funcionamento correto do nosso 
organismo. Evite os refrigerantes, mesmo  
os diet, light ou zero de açúcares, pois 
não possuem a mesma capacidade 
de hidratação e, no rótulo, mencionam 
vários aditivos.

As bebidas alcoólicas também não 
são adequadas. Algumas, além de 
estimularem a perda de água no nosso 
organismo, são bastante calóricas. 

Reserve-as para dias festivos.
Lembre-se que todos nós (adultos, 

adolescentes, e crianças) necessitamos 
de uma certa quantidade de calorias 
por dia (a energia que vem dos 
alimentos), de acordo com o nosso 
metabolismo, levando em consideração 
o peso, a altura, a idade e a atividade 
física. Consequentemente, quando 
se ultrapassa esta quantidade, há um 
desequilíbrio que resulta num aumento 
do peso corporal e, frequentemente, 
um descontrole glicémico. Se está 
a engordar, não adie, procure ajuda 
especializada.

Opte por fazer as compras depois 
de comer e leia sempre com atenção 
os rótulos dos alimentos, escolhendo 
aqueles que têm menos aditivos. 
Leve uma lista para o ajudar nas suas 
escolhas.

Pequenas mudanças nos hábitos da 
rotina diária, como beber água e comer 
sopa no início das refeições, incluir 
saladas, legumes e hortaliças no prato, 
utilizar pão de mistura nas merendas, 
diminuir o consumo de doces e comer 
pausadamente, poderão contribuir para 
uma boa saúde no futuro. 

Escolha o dia de hoje 
para dar o primeiro 
passo na mudança 
dos seus hábitos 
alimentares. 

Bom recomeço de trabalho, de aulas e 
de nova estação do ano.

pub
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Fl
or

es
 na Contemplar, admirar a beleza e a 

suavidade das flores leva-nos, 
muitas vezes, a um maravilhoso estado 
de comoção, de amor pela natureza e 
veneração pela mão perfeita de Deus. As 
flores, na sua multidiversidade de formas, 
perfumes e cores, alimentam-nos a alma.

Mas nem só a alma presenteiam.

Uma nova tendência vai conquistando 
adeptos na descoberta dos prazeres 
do uso das flores na culinária.

Povos antigos usavam-nas habitualmente. 
Os gregos e os romanos já eram seus 
apreciadores. 

As flores acrescentam cor, sabor e 
embelezam os pratos, despertando o prazer 
de comer com os olhos. Tocam-nos os 
sentidos, o olfato, a visão, o tato e o paladar.

Obviamente, nem todas são 
comestíveis. Há que ser conhecedor e, 
na falta de certeza, não arriscar, pois 
algumas flores são tóxicas.

Importa, também, só fazer uso daquelas 
cujo cultivo sabemos saber livre de 
químicos; nunca as de florista.

De todas as flores comestíveis, as mais 
usuais são os brócolos, a couve-flor e as 
alcachofras. Mas há imensas outras que 
podemos e devemos usar, que são ricas 
em vitaminas, minerais e antioxidantes e 
saborosas, se usadas em sopas, saladas, 
sobremesas, sorvetes, geleias e charopes. 

Algumas delas não devem ser cozinhadas 
para não perderem cor e aparência. As 
capuchinhas, também conhecidas como 
chagas, são, talvez, as mais correntemente 
utilizadas. São ricas em vitamina C, de sabor 

levemente picante e deliciosas, quando 
usadas em saladas.

As pétalas de rosa são óptimas para 
usar em geleias, sorvetes e tempura. Dão 
um toque exótico ao sumo de larajna e à 
limonada.

As florinhas de lavanda ou alfazema são 
maravilhosas para aromatizar vinho, molhos 
e geleias. Nos gelados e nos biscoitos, dão 
um toque bem especial.

As violetas ficam lindas nos chás, nas 
compotas e em doces de colher. Nas 
saladas também. E cristalizadas, tal como 
tantas outras flores, são um must na 
decoração de bolos e sorvetes.

As flores do alho e do cebolinho tornam 
especial qualquer salada. As do dente de 
leão, com o seu sabor parecido com o mel, 
ou os cravos, com gosto de noz-moscada, 
dão também um toque mágico, afrodisíaco, 
às saladas de fruta ou de vegetais.

Os amores-perfeitos têm sabor 
ligeiramente adocicado e refrescante. Têm 
propriedades diuréticas e ficam muito bem 
nas sopas, saladas e fruta. São também 
ótimos para aromatizar vinagres.

Os ibiscos, levemente ácidos e frutados, 
vão muito bem em bebidas alcoólicas 
e xaropes. As calêndulas, picantes e 
apimentadas, são usadas como corante e 
dão cor ao arroz e a molhos.

E mais: begónias, tulipas, lírios, gerânios, 
girassóis, primulas… Um sem número de 
flores e de aplicações, todas contribuindo 
para colorir, trazer brilho e alegria à nossa 
mesa e à nossa vida.

Quem é que consegue ficar 
indiferente, perante uma bebida 
refrescada com cubos de gelo com 
florinhas impregnadas?

co
zi

nh
a

| Tilde Carneiro
 919	050	797
	 	Cursos	e	Worshops	

de	alimentação	saudável.

“Entre os 
presentes com 
que a Natureza 
alegrou o nosso 
mundo onde há 
tanta tristeza, 
a beleza das 
flores realça em 
primeiro lugar. É 
um milagre…”  
[Vinicius de Moraes]
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Cor: Verde e/ou Rosa | Cristais: Aventurina, quartzo róseo
Localização: Coração

A procura de Amor
Quarto chacra - Cardíaco

SugeStõeS
Quando perceber que se 
sente exausto por estar 
junto a outras pessoas, 
abra o seu coração. O 
benefício é enorme. Ao 
viver em resistência, 
estará a dar um golpe 
duplo no seu campo de 
energia. Primeiro, não 
está a sentir a energia 
que advém de receber e, 
segundo, é preciso energia 
para resistir. Concentre-
se no seu coração, baixe 
as defesas e sinta a 
vitalidade a voltar. Sempre 
que quiser resolver um 
conflito com alguém, é 
neste chacra que tem que 
se concentrar. Primeiro 
faça o seu “trabalho de 
casa” sozinho. Conte as 
suas bênçãos. Assim que 
estiver centrado e sentir a 
fonte de calor, traga a esta 
sensação a imagem do 
amigo. Sinta compaixão, ao 
tomar consciência de que 
tem à sua frente outra alma 
a lutar com a dureza da 
existência. 

em equiLíbriO
Harmonia em todas as 
áreas da vida, praticar 
o bem, reeducação 
e autoconhecimento 
e personalidade 
equilibrada.

em deSequiLíbriO 
Ansiedade, fechamento 
em si mesmo, dúvidas, 
medos, insegurança, 
problemas do coração, 
pressão alta, problemas 
nas mãos, braços, ombros 
e coluna.
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Os problemas que o sistema nacional de saúde enfrenta são os mesmos de 
qualquer país ocidental, caracterizados por uma instabilidade e vulnerabilidade 

considerável e custos a disparar.
São inquestionáveis os avanços da medicina moderna e os frutos da investigação 

biomédica de ponta. Mas, aparentemente, não providenciam ainda todas as soluções 
que se pretendem. Caso contrário, não existiriam as previsões que indicam, para 
as próximas décadas, um aumento bastante acentuado das doenças crónicas e 
degenerativas, “incuráveis”, que requerem intervenções médicas muito dispendiosas 
e/ou medicação com compostos químicos por períodos prolongados que, 
frequentemente, estão no início de uma espiral crescente de medicação adicional, 
para combater os efeitos secundários dos anteriores. 

Estamos a falar da “luta” contra o cancro, as doenças cardiovasculares e 
autoimunes, alzheimer, parkinson, demência, diabetes, síndrome metabólico, 
fibromialgia, depressões, medos, ansiedades, etc. Para ganhar esta luta, estamos 
a “combater” sintomas. Será que estamos na guerra? Aparentemente, sim, com o 
nosso corpo que nos quer dizer algo através de um sintoma.

bioenergéticas

| Dorit Schuller
	 dorit.schuller@gmail.com	
	 http://hf-bioenergetik.de/
	 http://gesundheits-medizin-kongress.de/
	 http://www.daembe.de/
	 http://www.dgeim.de/

no	sistema	nacional
de	saúde

Terapias
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Um sintoma é um mensageiro, vindo de um 
organismo vivo que possui uma capacidade 
incomparável de auto regulação e de cura.

Um sintoma é uma mensagem do nosso corpo. 
Quantas vezes estamos a “matar o mensageiro” através 
da medicação, em vez de perguntar o que ele nos quer 
dizer?

O nosso corpo sabe curar-se.

A nossa experiência contínua e de qualquer pessoa 
que alguma vez fez uma ferida, como um pequeno 
golpe no dedo, sabe que é assim. A cura é facilitada 
se aliviarmos o stresse e desde que o corpo receba, 
de forma atempada, aquilo que realmente precisa. Por 
exemplo, um estilo de vida mais saudável, começando 
já na infância, com exercício físico regular; o descanso 
à noite; a redução de stresse, por exemplo, através de 
yoga, pilates, meditação, o contacto com a natureza; 
relações de confiança e de proximidade; a vivência da 
espiritualidade e o autoconhecimento; o respeito pelas 
próprias necessidades físicas e emocionais. Estas 
são apenas algumas de muitas medidas simples para 
manter a saúde e o bem estar. 

Felizmente, são cada vez mais numerosos os 
médicos que reconhecem que os atuais sistemas 
de saúde precisam de novas abordagens 
integradoras, implementadas como medidas 
preventivas mas também como complementos 
de tratamentos médicos convencionais.

A veracidade e excelente oportunidade providenciada 
por esta nova visão é evidenciada pelo enorme 
sucesso de consultórios e clinicas integrativas. Estas 
souberam reunir equipas de médicos e terapeutas 
com competências múltiplas, desde a medicina 
convencional moderna até às numerosas abordagens 
complementares, sendo as últimas da competência de 
naturopatas, especialistas em terapias bioenergéticas, 
medicina tradicional chinesa, acupuntura, fitoterapia 
ou homeopatia, entre outras, que são particularmente 
indicadas para situações crónicas.

O sucesso das abordagens integradoras comprovam, 
sem qualquer margem de dúvida, a vantajosa sinergia 
criada. Se assim não fosse, as terapias naturais não 
seriam cada vez mais comparticipadas pelos sistemas 
de saúde de muitos países europeus. 

Coloca-se, então, a questão sobre o que é preciso 
fazer para implementar e cultivar semelhantes 
estratégias de sucesso no sistema de saúde em 
Portugal. Os decisores são desafiados a atuar no 

Licenciada em osteopatia
(Oxford Brookes University)

Terapeuta sacro-craniana
(Upledger Institute Europe)

_  Tratamentos osteopáticos 
(Músculo-esqueléticos)

_ Massagem terapêutica
_ Drenagem Linfática
_  Check -up geral do corpo humano 

(Técnica de Análise Diferencial)

Telm.: 933 468 158
Rua Morgado Mateus,125 . 4000-334 Porto
Email: amvteles@gmail.com

Antónia maria
vieira teles

_ Fisioterapeuta formado em Alcoitão
_  Formação em Osteopatia (Escola de 

Osteopatia Geneve e Madrid)

Consultas 2ª a sábado 

José
Carlos 
soares

Rua Formosa 416 | Porto | Tel.: 222 000 832
Telm. 919 400 261 
Rua do Sol Nascente, 28, 3º, dt.º | 4450 Leça da Palmeira
Email: josecarlosmedeiros10@hotmail.com
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sentido de implementar medidas que prometem 
a sustentabilidade e o reconhecimento das novas 
terapias e a sua integração no sistema de saúde, tanto 
na prevenção, como nas abordagens terapêuticas. 
É preciso também reconhecer o valor acrescentado 
providenciado pelas instituições de formação em 
naturopatia, que zelam pela qualidade, rigor e 
excelência.

É difícil compreender o atraso que Portugal apresenta 
neste processo, face aos avanços alcançados noutros 
países europeus, onde os naturopatas convencem com 
a solidez da sua formação e também com os resultados 
das terapias que praticam. Não há motivos que 
justifiquem a manutenção deste atraso, considerando, 
em particular, o elevado nível de formação ministrado 
pelas escolas de naturopatia, que os autores tiveram 
oportunidade de conhecer.

Precisamos também de fontes de financiamento 
para promover estudos clínicos sobre abordagens 
integradoras, apoiar trabalhos científicos que elucidem 
sobre os mecanismos celulares subjacentes, 
preferencialmente integrados em equipas 
multidisciplinares e redes de excelência internacional. 
São também necessárias tecnologias de ponta para 
a avaliação holística da saúde ao nível físico, mental e 
emocional, que permitam também estabelecer ligações 
causais com fatores de risco e de stresse numa 
fase muito precoce, em que nem sequer ainda se 
manifestem sintomas.

Uma das tecnologias mais avançadas é o 
Biofeedback Quântico, inicialmente desenvolvido há 
30 anos pela NASA, para a avaliação e intervenção 
contínua no estado de saúde de astronautas durante 
a sua estadia no espaço. Trata-se de um sistema 
revolucionário que providencia informações energéticas 
a partir da medição e integração de parâmetros 
relacionadas com a voltagem, amperagem e resistência 
do corpo humano. Os múltiplos programas foram 
desenvolvidos para corrigir reações bioenergéticas 
erradas e treinar o corpo, através de biofeedback, a 
reagir em padrões mais saudáveis ao nível físico, mental 
e emocional. 

Estamos a enfrentar uma fase de crise, em que cada 
um de nós é convidado a entender o verdadeiro sentido 
desta palavra (“krísis” em grego), que significa “ponto 
de viragem”. O que a crise nos quer ensinar, são as 
oportunidades únicas que temos, neste momento, para 
fazer melhor no futuro, se assim quisermos.

Temos de entender que a união tem muito mais 
poder do que a separação. E este será o caminho 
do futuro, porque quem cura tem razão. 

50% desconto na 1ª consulta
na apresentação da revista

Rua Cova da Bela, 70 | 4400-428 Canidelo
Vila Nova de Gaia | Telefone: 227 814 227
Email: orlando.l.oliveira@gmail.com

pu
b

CLÍNICA MÉDICA

Consultas:

Terças e Quartas-Feiras:
a partir das 18h00

rua do Emissor, 114, Dto | Canidelo
4400-436 Vila Nova de Gaia

Tel.: 227 723 276
Telm.: 964 021 577

Dr. José Manuel Ogando
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KINERGIA
PALÁCIO DE CRISTAL ∙  Jardim Romântico DAS 10H ÀS 20H

ENTRADA GRATUITA22 SET
Este evento, novidade na cidade do Porto pretende, tal como o próprio nome indica, uma união de sinergias entre 
várias �loso�as orientais. Para além da prática recreativa pretende-se uma abordagem ao equilíbrio interior do 
indivíduo enquanto ser Uno. Momentos musicais, meditativos e lúdicos para todas as idades, criarão uma Sinergia que 
irá envolver todos os participantes nas diferentes áreas de conhecimento e desenvolvimento pessoal.

ATELIERS (Horário Permanente) 
Arte do Bonsai
Caligrafia Japonesa
Pintura
Origami

MÚSICA
Músicas do Corpo e da Alma – António Ferro
Meditação Taças Tibetanas – Maria Inês Soares
Concerto Meditativo – Bruno Teixeira PazPazes
Concerto Harpa – Carolina Coimbra

ÁREAS
Artigos Zen
Espaço Infantil
Livraria Temática
Zona Lounge

LOCAIS   1. Jardim Romântico  • 2. Relvado Inferior • 3. Concha Acústica  • 4. Museu Romântico

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

Reiki Música Actividades Aulas Crianças

REIKI 1

REIKI 1

REIKI 1

REIKI 1

ANTÓNIO FERRO 1

ANTÓNIO FERRO 1

ANTÓNIO FERRO 1 YOGA 2

CONCERTO MEDITATIVO 1

MEDITAÇÃO TAÇAS TIBETANAS1

CONCERTO DE HARPA 4

MEDITAÇÃO TAÇAS TIBETANAS1

JUDO 2

YOGA 2

KARATÉ 2

MEDITAÇÃO ZEN 1 
TAI CHI 3

COACHING ∙ FORMAÇÃO ∙ TERAPIAS

ORGANIZAÇÃO

fa
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A existência do Serviço Nacional 
de Saúde, o abatimento no IRS 

das despesas de saúde e a isenção do 
IVA nas suas atividades são princípios 
pacíficos para a generalidade das 
pessoas. Mas, nestes tempos de crise, 
percebemos de que não são princípios 
irrevogáveis e inquestionáveis. 
Infelizmente, os profissionais e os 
utentes dos serviços de saúde nas 
áreas das terapias não convencionais 
(TNC) têm essa perceção há muito 
tempo, apesar de ter sido publicada a 
lei do enquadramento da acupuntura, 
da homeopatia, da osteopatia, da 
quiroprática, da naturopatia e da 
fitoterapia, em 2003 (Lei nº45/2003), 
estabelecendo as linhas gerais do 
exercício daquelas profissões. Seis 
meses após entrar em vigor, o decreto 
previa a publicação da legislação para 
a sua regulamentação, o que ainda não 
aconteceu.

Terapias não
convencionais
na	área	da	Saúde?

como uma relação comercial, incluindo 
uma elevada proporção de artigos 
sancionatórios (relativos a práticas 
comerciais desonestas), face ao 
reduzido número de artigos reguladores. 
E atente-se à aplicação dum código 
comercial para a prática das TNC, ao 
mesmo tempo que se faz a equivalência 
dos requisitos para licenciamento dos 
consultórios de TNC aos requisitos para 
licenciamento dos consultórios médicos 
e dentários. No primeiro caso, além do 
absurdo da situação, levanta o receio da 
manutenção da desigualdade fiscal no 
exercício das TNC face às 
atividades de saúde convencionais 
acima referidas. No segundo caso, a 
equivalência ignora a especificidade das 
TNC e equipara-as às práticas médicas 
convencionais.

Dois pesos e duas medidas, que 
levam a concluir que as TNC 
permanecem sob suspeição de 
serem atividades tendencialmente 
fraudulentas, não se lhes dando 
instrumentos e critérios para a sua 
dignificação profissional, ao mesmo 
tempo que se fazem exigências que 
não beneficiam os utentes.

Utentes estes que, segundo diz 
o próprio presidente da Entidade 
Reguladora da Saúde, Dr. Jorge Simões, 
corresponde a cerca de dois milhões de 
cidadãos portugueses. Os tais a quem 
é “dada” a liberdade de optar por um 
sistema de saúde alternativo, desde que 
o suporte integralmente e pague a taxa 
máxima de IVA.

| Pedro Freire de Almeida
	 Acupunctor	e	Terapeuta	de	Shiatsu
	 	Sócio	da	European	Ryodoraku	Acupuncture	

Association
	 pedrofreirealmeida@gmail.com

Sabendo que é através da 
regulamentação que se 
estabelecem os processos 
fundamentais, como o acesso 
à profissão, os princípios 
deontológicos e de prática segura, 
pode imaginar-se a desregulação 
que o atraso de quase uma década 
vai provocando no setor. 
A ausência da regulamentação 
cria desigualdade no tratamento 
fiscal, seja no IRS, seja no IVA.

O utente dos serviços de saúde, 
recorrendo às TNC, suporta IVA 
de 23% e não pode abater essas 
despesas no IRS, ao contrário do que 
acontece quando recorre à medicina 
convencional. Porquê? Porque os 
serviços fiscais alegam que a ausência 
da regulamentação não lhes permite 
equiparar a prática das TNC às 
prestações de serviços efetuadas no 
exercício das profissões de médico, 
enfermeiro e profissões paramédicas. 
Porém, existe o legítimo receio de que 
surja uma regulamentação que agrave a 
desregulamentação atual. Já em 2008 
houve discussão pública dum projeto 
que abortou, precisamente por estar mal 
na forma e no conteúdo, não refletindo a 
realidade das TNC. 
No início deste ano, o governo 
apresentou uma proposta de lei 
manifestamente mal escrita, mal 
articulada, até em contradição com a Lei 
45/2003, que lhe é hierarquicamente 
superior do ponto de vista normativo). 
Aquela estabelecia a relação do 
terapeuta das TNC com o utente 
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Doces Alternativas

Se nos tornarmos observadores, 
deparamo-nos, cada vez 

mais, com uma oferta maior de 
“novas terapias” . Apesar de 
muitos investigadores optarem 
pela denominação de “Medicinas 
não Ortodoxas” ou “ Heterodoxias 
Terapêuticas”, mais vulgarmente são 
denominadas de Terapias Alternativas. 

A existência de pluralidade de sistemas 
médicos, de teorias e de práticas 
alternativas  pressupõe a oposição a 
uma ortodoxia médica ocidental, durante 
o século XIX. Apesar de parecer um 

em 1858. Este opúsculo tinha como 
objetivo que o Rei aceitasse como 
medicinas outros sistemas que eram 
praticados no reino de Portugal. Neste 
livro, surgem em debate, pela primeira 
vez, sete dos treze métodos ou sistemas 
terapêuticos que dividia a Medicina em 
Portugal. 

Foram treze os sistemas terapêuticos 
inventariados em Portugal até meados 
do século XIX: a Allopatia, ou a 
medicina das escolas, reconhecida 
oficialmente; o sistema Chrono-Thermal; 
a Homeopathia; o Sistema Negativo; 
o Methodo de Raspail; a Hydroterapia; 
o Mesmerismo ou Magnetismo 
Animal; a Isopathia; a Kinesipathia 
ou Kinesitherapia; o Perkinismo; a 
Electrobiologia; a Medicina Hygiea e 
Odylismo.  

Esta discussão em torno destes treze 
sistemas médicos deita por terra a ilusão 
de que só nos dias de hoje se discutem 
vários modelos médicos.

| Dulce Pombo

O	novo	paradigma	da	saúde	em	Portugal
Dedico este artigo a todos os terapeutas portugueses que souberam e 
sabem entender os sinais vitais e repor a harmonia, sem bisturi.

fenómeno recente, ligado ao século XX, 
se recuarmos na história, assistiremos a 
várias racionalidades em torno da saúde 
e da doença.  

Foi no palco do século XIX, que 
se apresentou, pela primeira vez, a 
discussão em torno das pluralidades 
terapêuticas em Portugal. Em 1835, 
apesar de terem sido considerados 
oficialmente três, os principais ramos 
da arte de curar em Portugal (Medicina, 
a Cirurgia e Farmácia), outros sistemas 
terapêuticos eram abordados nas 
páginas dos jornais, gazetas e revistas 
da época. 

Eram vários os sistemas terapêuticos 
em voga, ao ponto de faltar consenso 
relativamente ao número de sistemas 
médicos que se praticavam no Reino de 
Portugal. 

Como evidente comprovação desta 
pluralidade terapêutica, em 1858, o 
marechal Duque de Saldanha (1790-
1876) enviou ao Rei D. Pedro V um 
opúsculo intitulado Estado da Medicina 
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O que assistimos é a um renascer gradual 
de práticas de modelos que, ao longo de 
um enorme período, se foram construindo 
debaixo da hegemonia biomédica.

A atual crescente procura deste tipo de terapias 
não se apresenta como um fenómeno isolado, pois 
são várias as culturas que aceitam esta pluralidade 
de cuidados ou terapêuticas.  

Esta busca de formas alternativas de bens e 
serviços de saúde, que se tem vindo a acentuar nas 
últimas décadas, teve como impulso uma tendência 
que os anos 80 procuraram popularizar com formas 
“naturais” de alimentação, de práticas corporais 
e de consumo. Essas propostas apresentavam 
práticas terapêuticas não invasivas, contrapondo as 
propostas tecnológicas da biomedicina, que veio 
a traduzir-se numa maior oferta a partir de meados 
dos anos 90, tanto na Europa como nos Estados 
Unidos.

A estes sistemas terapêuticos foi conferida, pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1962, a 
denominação de Medicinas Alternativas - propostas 
alternativas a uma medicina contemporânea 
tecnocientífica, que atualmente se vêm designando 
como formas de cura não biomédica.

O termo “medicina alternativa ou complementar” 
tem passado por algumas evoluções e, hoje, fala-se 
já de medicinas integradas ou integrativas. Muitos 
terapeutas situam-nas fora do campo biomédico, 
rejeitando qualquer aproximação, enquanto que 
outros grupos de defendem a complementaridade. 
É esta segunda tendência que mais se aproxima 
da integração entre a medicina convencional e a 
medicina alternativa e complementar.

Estes tipos de práticas de cuidados de saúde 
são procurados em simultâneo pelos doentes 
que encontram na biomedicina respostas menos 
eficazes. Complementar designa, assim, a 
possibilidade de uma relação mais próxima e é essa 
possibilidade de subordinação que é rejeitada por 
uns e aceite por outros. 

Em cada cultura vão surgindo vários tipos de 
denominação para estas pluralidades terapêuticas. 
Em França, são denominadas de “Medicinas 
Doces”; na Alemanha, são conhecidas como 
“Medicinas Naturais”. Nos Estados Unidos, as 
terapêuticas não biomédicas são geralmente 
entendidas como holísticas, tendo em conta que se 
apresentam como uma prática médica que age em 
torno da totalidade da pessoa, de forma a evitar ou 
a prevenir as doenças e a promover a saúde.

A sua Farmácia no centro do Porto.

Farmácia
Borralho

Perfumaria . Cosmética . Puericultura
Teste Colesterol . Teste Glicose

Teste Gravidez . Teste Ácido Úrico

Avenida Fernão Magalhães, 692 
4350-151 PORTO (Paranhos)

Tel.: 225 367 569 . Fax: 225 390 263

E-mail: farmaciaborralho@gmail.com
http://www.farmaciaborralho.pai.pt

_  Produtos para uso veterinário
_  Produtos de dermocosmética
_  Manipulados
_  Tratamento capilar
_  Protectores Solares
_  Ortopedia
_  Equipamento de diagnóstico 

e tratamento
_  Material de penso
_  Vitaminas e suplementos alimentares

_  Dietéticos
_  Produtos naturais 
_  Higiene íntima
_  Higiene oral
_  Pré-Natal
_  Puericultura
_  Nutrição infantil
_  Produtos de Geriatria 

(Fraldas, pensos, ...)

RECUPERAÇÃO ACTIVA

Recuperação e Reabilitação de Lesões 
Musculares, Ortopédicas e Desportivas

Massagem de Relaxamento e Terapêutica

Rua da Fonte Santa, 136 - Sala A | 4400-157 Vila Nova de Gaia
(a 400 m do Tribunal de Gaia, direcção Devesas)

Tlm.: 914 325 338 | Email: recuperacao_activa@hotmail.com
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b

Propriedade direcção técnica: Dr.ª Lizeta Camboa

Rua de Salgueiros, 926 - Canidelo, 
4400-572 Vila Nova de Gaia
Porto - Portugal
Telefone: +351 227 819 012
Fax: +351 227 819 013

geral@farmaciasalgueiros.com
www.farmaciasalgueiros.com

Propriedade e Dir. Téc. Dr.ª Maria da Conceição Marques Borralho Cabral
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Em Portugal, apesar da hegemonia da 
biomedicina, estes sistemas nunca deixaram de 
vigorar nas práticas terapêuticas, ao longo dos dois 
últimos séculos. A par dos sistemas tradicionais, 
estes modelos foram acompanhando a história da 
saúde em Portugal. Alterados na semântica ou nas 
práticas, foram povoando as nossas opções em 
busca de uma terapêutica que a Biomedicina não 
soube acompanhar. 

Michel Joubert, um sociólogo francês, falou do 
“mal estar coletivo” que está por detrás desta 
emergência de terapêuticas que vêm preencher 
uma lacuna que a biomedicina foi gerando, baseada 
na deterioração da relação entre o médico e o 
doente. Uma medicina que se foi afastando do 
sujeito que sofreu durante a segunda metade do 
século XX.

Por seu lado, estas pluralidades terapêuticas 
viram-se apoiadas pela Conferência de Alama 
Ata, na União Soviética, no ano de 1978. A OMS 
declarou, abertamente, a incapacidade da medicina 
tecnológica estar preparada para a resolução dos 
problemas de saúde de dois terços da humanidade. 
Esta declaração, seguida do apelo para fomentar 
as medicinas tradicionais e modelos médicos 
tradicionais, esteve na base da “ Saúde para todos 
no ano 2000”.

Na Europa, são vários os modelos e as 
racionalidades médicas, muitos deles importados, 
como as medicinas orientais, como a Medicina 
tradicional chinesa e a medicina Ayurvédica, 
praticadas principalmente nos centros urbanos. 
Entre estes modelos situam-se categorias diversas, 
que vão deste as práticas manipulativas às 
espirituais. Todas elas estão acessíveis a camadas 
populacionais urbanas e, aos poucos, vão-se 
estendendo pelo país inteiro.

Madel Teresinha Luz, uma investigadora nesta 
área, denominou estas terapias alternativas/

complementares como um novo paradigma 
médico, na medida em que, nestas, a terapêutica 
se sobrepõe à diagnose, invertendo a tendência da 
biomedicina. Será, então, esta a atitude que repõe o 
sujeito no centro do paradigma médico e na relação 
do médico-doente, como elemento fundamental da 
terapêutica. 

Por outro lado, estas terapêuticas apresentam-se 
também como um novo paradigma, na medida em 
que se centram na saúde e não na doença. 

Muitos investigadores falam desta emergência, 
resultante de uma crise da Biomedicina, apenas 
centrada na diagnose que os avanços tecnológicos 
foram permitindo e deixando um vazio na relação 
doente médico. Vazio que novos modelos foram 
preenchendo.

Com crise Biomédica ou não, a verdade é que 
hoje podemos facilmente escolher entre um spa, ou 
um gabinete de terapia oriental, sem esforço.

Podemos escolher “ementas”, que mãos 
sábias e sorrisos doces oferecem numa 
alternativa saudável.

clínica dentária
Marques Sá da Bandeira, Lda.
Dr. Jorge Papiniano

• Implantologia • Ortodontia • Prótese fixa e removível • Branqueamentos
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Cor: Azul-celeste | Cristais: Celestina, água-marinha | Localização: Laringe

A voz da expressão criativa
Quinto chacra - Laringe

SugeStõeS
Pense que o pavor da 
presença em palco 
e do palco implicam 
exatamente a mesma 
energia; só a forma como 
responde à energia é 
que cria a diferença. 
Existe energia na 
situação, portanto, não 
tente acalmá-la. Pelo 
contrário, liberte-se do 
seu ser em separado e 
deixe que a energia se 
movimente dentro de 
si. Respire fundo no seu 
chacra laríngeo e deixe 
voar a sua criatividade, 
sem criticá-la. Critique-a 
e lime-a, mais tarde. Mas, 
para aliviar o bloqueio, 
simplesmente “deixe -a 
voar”.

em equiLíbriO
Bom uso da palavra, 
comunicação com o 
mundo, dons para artes e 
músicas, tendência para 
meditação e assuntos 
espirituais.

em deSequiLíbriO 
Doenças de garganta, 
perda de voz, asma e 
problemas na tiroide.
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Alternativa	para	quem	busca
o	equilíbrio perdido

Neste momento, a maioria dos leitores 
questiona-se sobre o real significado da 

palavra Qigong e qual a sua utilidade.
Segundo o modelo da Escola de Heidelberg, na 

Alemanha, “Qi” consubtancia-se na capacidade 
vegetativa de funcionamento de um órgão ou 
tecido que pode causar a sensação de pressão, 
dilaceração ou fluxo; “gong” diz respeito à 
capacidade de trabalhar com o Qi (energia). 

 O Qigong consiste numa ginástica oriental e é 
um dos ramos da Medicina Tradicional Chinesa, 
assim como a Acupuntura, a Fitoterapia, entre 
outros. É muito utilizada na China, mas praticamente 
desconhecida pela esmagadora maioria dos 
ocidentais.

O Qigong combina a meditação (mente), 
movimentos corporais (corpo) e respiração. 
A combinação harmoniosa dos três é o que 
diferencia o Qigong de outra qualquer 
atividade desportiva.

Ao certo, ninguém sabe como, quando e onde 
se começou a praticar. Acredita-se que surgiu nas 
montanhas da China, onde alguns curandeiros 
eremitas ou shamans o desenvolveram. Tinham 
como finalidade fugir à vida mundana e dedicavam-
se à meditação na busca da imortalidade. Esse 
era o objetivo original do Qigong: conseguir a 
longevidade ou imortalidade. 

Tem como finalidade uma respiração 
correta que leva, naturalmente, ao alívio 
das tensões fisiológicas e psicológicas que 
os nossos corpos carregam no quotidiano, 
promovendo, assim, o livre fluxo de energia 
no corpo.

Qigong

| Leonel Duarte
	 	Diplomado	pelo	Instituto	Português	de	Medicina	

Tradicional	Chinesa	(I.P.M.T.C)	em	Acupuntura	e	
Fitoterapia	Tradicional	Chinesa	(APA-DA)

	 	Frequenta	o	Mestrado	de	Medicina	Tradicional	
Chinesa	no	Instituto	Ciências	Biomédicas	Abel	
Salazar	(ICBAS-UP)

	 	Membro	APPA	(Associação	Portuguesa	
Profissionais	de	Acupuntura)

	 	Membro	SCMTC	(Sociedade	Científica	de	Medicina	
Tradicional	Chinesa)

	 clinicaleonelduarte@hotmail.com
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Milhões de pessoas em todo o 
mundo utilizam o Qigong como terapia 
complementar em diversas queixas e 
patologias como asma, cancro, doenças 
do coração, fibromialgia, pressão arterial 
alta e baixa, problemas de tiroide, 
stresse, artrites, recuperação de lesões 
e/ou cirurgias, diabetes, défice de 
atenção, entre outras. 

Os benefícios para quem pratica 
Qigong suplantam a simples terapia 
para combater e aliviar queixas que, 
normalmente, nos levam a procurar 
ajuda na medicina ocidental. Qualquer 
pessoa (crianças, adultos e idosos) pode 
beneficiar com o Qigong, pois a sua 
prática regular fortalece o corpo, o que 
faz dele uma excelente ferramenta de 
prevenção.

A sua prática regular traz os seguintes 
benefícios: aumenta a circulação de 
sangue e a oxigenação no corpo; 
regula a pressão arterial; aumenta a 
força do coração, dos pulmões e a 
sua capacidade respiratória; amplia a 
resistência dos tendões e ligamentos; 
fortalece o sistema imunitário; aumenta 
a densidade óssea; reforça os níveis 
de energia; aumenta os níveis de 
flexibilidade e aumenta a coordenação; 
aumenta a atenção e a concentração; 
aumenta a capacidade para relaxar e é 
uma forma natural de eliminar o stresse. 

Os movimentos do Qigong são 
simples, lentos e amplos e não 
exigem ao praticante grande 
gasto energético ou posições 
malabaristas do corpo. 

Apesar de parecer uma modalidade 
simples e de fácil aprendizagem, exige 
um grande rigor na sua assimilação, 
porque todo o corpo do praticante deve 
estar alinhado de forma correta, até 
ao ínfimo pormenor, e os movimentos 
devem ser lentos, leves e uniformes.

Pessoalmente, já o conhecia há 
muitos anos, mas apenas tive o 
contacto direto durante o mestrado de 
Medicina Tradicional Chinesa que realizo 
no Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar - Universidade do Porto 
(ICBAS-UP). Inicialmente, parece tudo 
menos agradável. Mas, depois de 
nos entregarmos à modalidade e a 
encararmos com seriedade e dedicação, 
gradualmente sentimos diferenças 
significativas nas nossas vidas.

De qualquer modo, são três as 
qualidades fundamentais para aprender 
Qigong: paciência, humildade e 
persistência. 

Não posso deixar de mencionar dois 
mestres de Qigong: os professores 
Mário Gonçalves e Frank Brazkiewicz 
do ICBAS-UP. O primeiro, pela forma 
apaixonada como se dedica ao Qigong; 
o segundo, pela simplicidade como 
ensina, descomplicando o que parece 
complicado. Ambos acompanham o 
desempenho dos alunos até terem 
a certeza de que estes não falham 
minimamente a rotina ensinada.

Se sentiu alguma curiosidade sobre 
esta modalidade e gostaria de começar 
a praticá-la, o segredo é descobrir um 
bom mestre que lhe abra portas a esta 
ginástica milenar que, provavelmente, 
pode mudar a sua vida e restabelecer 
o equilíbrio perdido com o passar dos 
anos.

Tenha em linha de conta a experiência 
do profissional e os anos que tem 
dedicado ao ensino; a sua capacidade 
de integrar novos alunos nas suas aulas 
e a de orientar os diferentes alunos em 
diferentes níveis de aprendizagem; o 
valor cobrado pelas aulas e a obrigação 
de permanecer nas mesmas. Por fim, 
procure um profissional com quem 
se sinta bem e que responda às suas 
dúvidas.

Se tem algum problema de saúde e 
não está satisfeito com os resultados, 
se anda sempre stressado, se acorda 
sempre cansado e sem energia, 
experimente fazer Qigong com 
regularidade. Aponte as suas queixas 
antes de começar a praticar e verifique 
se, com o passar do tempo, muitas 
das suas queixas simplesmente 
desapareceram. Tudo isso sem o uso de 
medicação e sem efeitos colaterais.
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de

A Pedagogia Waldorf foi introduzida por 
Rudolf Steiner, em 1919, em Estugarda, na 

Alemanha. Iniciada numa escola para os filhos dos 
operários da fábrica de cigarros Waldorf-Astória (daí 
seu nome), a seu pedido, conta, atualmente, com 
mais de 1000 escolas no mundo inteiro.

Basicamente, a Pedagogia Waldorf tem 
um profundo respeito por cada fase do 
desenvolvimento da criança, compreendendo 
cada momento e possibilitando a satisfação das 
necessidades específicas de cada idade. Se 
dividirmos o desenvolvimento infantil em períodos 
de sete anos, (septénios) podemos perceber 
necessidades bem distintas em cada um.

Dos 0 aos 7 anos, até à troca de dentes, a criança 
desenvolve, principalmente, a parte motora. É fácil 
constatá-lo, ao olharmos para qualquer criança 
saudável nesta faixa etária: ela é puro movimento. 
Dos 7 aos 14 anos, até o início da puberdade, a 
criança desenvolve com mais força sua qualidade 
rítmica e respiratória, o seu aspeto emocional e as 
suas relações, consigo e com o outro. Dos 14 aos 
21, ou seja, até à maioridade, ela aprimora o seu 
pensar, os seus conceitos e a sua visão crítica. 

Se estivermos atentos ao desenrolar do 
desenvolvimento humano, podemos perceber que a 
habilidade motora (ações) desenvolvida no primeiro 
septénio converte-se na habilidade cognitiva 
(pensamentos) do terceiro. Da mesma maneira, 
percebemos que é o desenvolvimento sadio das 
emoções, no segundo septénio, que dará bases 
sólidas para uma harmoniosa relação entre os dois 
primeiros (pensamentos e ações) na vida adulta. 
Afinal, que outro ser, além do ser humano, pode 
tornar-se capaz de ponderar os seus pensamentos, 
antes de convertê-los em ações? Não é, pois, 
fruto de destreza rítmica, a capacidade de transitar 
entre polos opostos e retornar ao seu centro de 
equilíbrio?

| Rita Santarém
	 www.lugardosgnomos.com

PEDAGOGIA WALDORF

educar
Outra forma
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A partir desta compreensão, por 
exemplo, a Pedagogia Waldorf não 
alfabetiza precocemente a criança. 
Espera, sim, que seu desenvolvimento 
motor e amadurecimento neurológico 
estejam estabelecidos (o que, em 
geral, coincide com a primeira troca de 
dentes), para dar início ao processo 
de alfabetização. Com isto, a criança 
tem o tempo necessário para brincar 
(a mais importante atividade desta 
fase) e, através de suas brincadeiras, 
desenvolver a sua motricidade, os seus 
sentidos e a sua relação com o mundo. 
Passada esta fase, ela encontra-se em 
condições de ser alfabetizada, sem que 
haja prejuízo para o seu desenvolvimento 
futuro. 

Mas o que é o brincar infantil?

Brincar é um impulso da criança, 
é pura expressão, que corre como 
um rio. E nós, adultos, somos as 
margens que servem de sustento 
para essa correria. 

O brincar é como uma força da 
natureza, como as águas do rio, às 
quais não podemos ensinar nada, pois 
elas correm por si.

Damo-nos conta que, em muitos 
lugares, as crianças já não têm o direito 
de brincar pelo simples prazer da 
brincadeira. Parece que tudo o que está 

relacionado com o brincar precisa de 
render conhecimentos imediatos.

Os adultos idealizam que 
os brinquedos têm que ser 
pedagógicos. Já se perdeu o bom 
senso do que é ser criança, das 
necessidades que ela tem e dos 
processos infantis necessários 
para o seu desenvolvimento.

No mundo infantil não deveria caber 
a palavra “pressa”. Leva-se tempo 
para crescer, para construir um corpo 
saudável que sirva de base física para 
todo um desenvolvimento anímico 
posterior. Para isso, temos a infância, 
que deveria ser permeada pelo brincar 
e desenhar livremente, pelo contacto 
com a natureza (com a terra, a água, a 
areia…), pelo correr, balançar e pular, 
saltar à corda, ter  atividades caseiras 
para imitar, ritmos saudáveis, bom sono, 
boa alimentação e espaços amplos.

São capacidades que estão a perder-
se, pois o meio social deixa-as, muitas 
vezes, isoladas de outras crianças ou de 
adultos fazendo algo que possam imitar, 
como, por exemplo, fazendo um trabalho 
caseiro, limpando um carro, lavando 
roupa, cozinhando, arrumando algo na 
casa, fazendo serviços de marcenaria ou 
cuidando de um jardim - afazeres úteis e 
com significado para a criança. O que se 

vê, em contrapartida, são brincadeiras 
agressivas, violentas, com tiros, chutos 
e gritos, que brotam de imagens 
vivenciadas à frente da televisão ou de 
jogos eletrónicos.

Somente no brincar a individualidade 
da criança é misteriosamente visível, 
quando ela “ensaia”, de forma lúdica, a 
atuação, a criação, os relacionamentos, 
a construção, experimentando e 
refazendo tudo o que, mais tarde, será 
requisitado quando adulta, mostrando-se 
firmemente situado na vida e tomando 
decisões responsáveis. Por isso, o 
brincar na infância fundamenta o modo 
como nos direcionaremos ativa e 
mentalmente em relação à vida, quando 
adultos.

A Pedagogia Waldorf caminha 
guiada pelas reais necessidades 
do ser humano e não pelas 
necessidades de uma sociedade 
que, cada vez mais, anseia 
por “adultos” precoces, híper 
estimulados desde a mais tenra 
infância. 

Deseja contribuir para o 
desenvolvimento de adultos sensatos, 
orientados por ideais nobres, dotados 
de autoestima, criatividade e vontade de 
agir no mundo.

Casamentos e outros eventos

Faça aqui o seu casamento!

Realize um dia de sonho num jardim encantado.

Av.	Vasco	da	Gama,	Oliveira	do	Douro	|	4430-341	Vila	nova	de	Gaia	(Junto	ao	Salvador	Caetano)

Telm:	918	047	508	|	Fax:	227	827	815	|	Email:	info@boucinha.com	|	www.boucinha.com

pub
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Ainda hoje, não sei quem terá sido 
o autor de tão amável sussurro. 

O certo é que essa expressão ficou 
cravada na minha mente e no meu 
espírito, ao ponto de ter tido a sua 
companhia durante várias semanas, 
noite e dia. Onde quer que estivesse ou 
para onde quer que fosse, lá vinha ela, 
relembrando suavemente a pertinência 
do seu conteúdo.

Confesso que, no início, senti 
dificuldades em lidar com a sua forte 
carga enigmática, uma vez que seria 
naturalmente mais fácil empregar o verbo 
“estar” no lugar do controverso verbo 
“ser”. “Que a Paz esteja convosco” 
soava bem melhor do que “que a 
Paz seja convosco”. Desvendar este 
pequeno grande enigma, constituído 
por apenas quatro letras, tinha tanto de 
curioso quanto de aliciante. Afinal, refletir 
sobre o seu sentido era ir ao encontro 
da verdade proferida pelo Mestre dos 
Mestres, Jesus Cristo.

A primeira conclusão que tirei é que 
essa frase terá sido, porventura, a mais 
utilizada por Jesus, durante toda a sua 
vida. Não era esta a frase que o Mestre 
proferia, sempre que chegava e se 
despedia dos seus discípulos? Quantas 
vezes terá sido dita e relembrada? Talvez 

O Caminho

as suficientes, para nos questionarmos 
se não terá sido esta a mensagem central 
de Jesus: “Que a paz seja convosco”. E 
porque razão afirmar-se seja e não esteja; 
e convosco e não connosco? Porque 
Aquele que ficou conhecido como 
“o Príncipe da Paz” já era, já se tinha 
tornado, efetivamente, na própria Paz e 
apelava, não para o efémero do estar, 
mas para o eterno do ser.

Neste sentido, a Paz não é 
apenas uma forma de estar, mas, 
sobretudo, uma forma de ser.

Ao convidar, continuamente, os seus 
discípulos a tornarem-se na Paz, Jesus 
convida-nos a todos, se exceção, para o 
mesmo fim. Um fim que, em si mesmo, 
é o meio para lá se chegar.

Como dizia Gandhi, “não existe 
um caminho para a Paz. A Paz é o 
caminho.”

Recordo-me que, nessa altura, 
pouco antes do natal do ano passado, 
estudava o Novo Testamento. Numa 
noite, estava eu em Romanos, e 
outra voz sussurrou ao meu ouvido 
interno: “volta a Mateus, ao Sermão da 

Montanha”. Fi-lo com toda a satisfação, 
pois é sempre um prazer enorme 
reler um dos maiores ensinamentos 
da espiritualidade, nomeadamente 
os primeiros dezasseis versículos, as 
Bem-Aventuranças. A este propósito, 
Gandhi veio a afirmar que as bases do 
seu movimento pacifista, conhecido 
pela não-violência, o qual viria a ser o 
principal responsável pela libertação 
e independência da Índia, ficaram a 
dever-se, em grande medida, aos 
ensinamentos apreendidos nas Bem-
Aventuranças.

Assim que acabei de as reler, senti 
que nelas estava materializada essa 
mensagem central de Jesus: “Que a Paz 
seja convosco”. Ao estar profundamente 
consciente disto, soube, imediatamente, 
que seria aqui que teria de focar a minha 
atenção, para poder vir a tornar-me, um 
dia, na própria Paz.

Os dias que se seguiram foram de uma 
evolução indiscritível. A reflexão dera 
lugar ao despertar consciente de uma 
vivência permanente da essência da 
verdade, a qual atingiria, dias depois, um 
dos seus pontos mais altos, a 24 e 25 
de dezembro.

Foi, certamente, o melhor natal da 
minha vida. Estava imbuído de um 

| JLB
	 amor.paz.luz@gmail.com

daPaz
Em meados de dezembro de 2011, foi-me 
sussurrada ao ouvido a seguinte frase:
“Que a Paz seja convosco”.
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espírito sereno, harmonioso e fraterno. 
Sentia a cumplicidade da tradição 
com a razão do ser, na existência da 
eternidade do momento, do aqui e 
agora. Esse estado meditativo, em que 
já praticamente não se pensa, mas 
que quase só se sente; em que todos 
os medos se dissipam, para restar o 
maravilhoso som do silêncio da nossa 
paz interior, que é o alfa e o ómega do 
universo, é um momento bem íntimo, 
sagrado, divino, em que a alegria do 
momento e a felicidade eterna são uma 
e a mesma coisa. Nesse momento, a 
nossa alma sente-se reconfortada e 
nada nos falta. 

Lembro-me que o desejo de partilha 
que sentia era tão intenso que, 
na véspera do natal, decidi enviar 
mensagens de paz por email, desejando 
um santo natal. Todas terminavam 
da mesma forma: “Que a Paz seja 
convosco”.

Alguns dias depois, numa dessas 
noites em que meditava no sentido da 
frase, olhei para a minha mesinha de 
cabeceira, onde estão pousados cerca 
de dez livros. No topo, encontrava-
se um livro do Carlos Carvalho, Maria 
Orienta a Humanidade. Ao olhá-lo, uma 
voz voltou a sussurrar-me: “Pega no livro 

e abre-o à sorte”. Abri na página 189, 
onde está escrito: 

Bem-aventurados os mansos de 
coração, porque serão chamados 
pacíficos.

Bem-aventurados os puros, pois verão 
a Deus.

Bem-aventurados os que lutam pelo 
bem, pois serão os difusores da luz.

Bem-aventurados os que portam o sol 
no Coração e ousam caminhar contra a 
corrente, pois serão os verdadeiros filhos 
da Luz.

Bem-aventurados os que buscam 
servir, pois são possuidores do sentido 
da fraternidade.

Usai do vosso livre arbítrio e ousai 
estabelecer a Ordem, trabalhando 
pela Paz e pela Justiça. Esta era 
uma forma mais abreviada e 
simples da mensagem contida nas 
Bem-Aventuranças.

Interiorizo-a todas as manhãs, desde 
essa noite. Foi mais uma das suas 
revelações e a reconfirmação do seu 
testemunho divino.

Passaram-se algumas semanas até 
que, num belo sábado, entregue às 
minhas leituras, resolvi retomar a desse 

livro. Na página onde tinha deixado o 
marcador, a 46, curiosamente, mas 
não por acaso, no segundo parágrafo 
dizia o seguinte: “Guardai para vós até 
aos dias derradeiros a Mensagem de 
Cristo inserida nas Bem-Aventuranças. 
Lede e meditai todos os dias sobre elas, 
pois aí é onde se sublinha o carácter e 
o comportamento requeridos para que 
cada um se torne num eleito à salvação”.

Esta reconfirmação da mensagem 
despoletou em mim uma necessidade 
tão grande em partilhá-la com o 
maior número de pessoas., pelo que, 
daí em diante, decidi assumir esse 
compromisso.

É o que tenho vindo a fazer, 
publicamente e em privado.

Esta é mais uma oportunidade de 
relembrar algo de tão importante quanto 
vital para uma caminhada que se 
pretende serena, autêntica, verdadeira e 
feliz. Limito-me apenas a transmitir uma 
das mais bonitas mensagens Daquele 
que, através do Seu exemplo, é o 
Caminho, a Verdade e a Vida.

A Paz é O Caminho.

Que a Paz Seja Connosco.
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de detetives … privados

As mudanças verdadeiras e 
duradouras acontecem dentro 

de nós, antes de se manifestarem 
externamente nas nossas vidas, nas 
nossas famílias e nas nossas carreiras.

A Programação Neuro Linguística (PNL) 
fornece-nos um conjunto de princípios 
e de técnicas de empowerment que 
nos ajudam a atingir o nosso potencial 
máximo. Atreva-se a conhecer o muito 
que esta atitude de streching pessoal 
pode fazer por si e prepare-se para 
surpreender-se com os resultados.  

Qual é a diferença que faz a diferença 
nos nossos desempenhos diários?

O que nos move?
O que nos paralisa? 
Até que ponto já estamos alinhados 

com a nossa Missão, com o nosso 

Propósito de Vida?
Qual é o papel que queremos ter no 

mundo?
Que lugar ocupamos, atualmente?
Quão distantes um do outro ainda 

estão estes dois pontos?
Que impacto queremos ter?
Como podemos ser cada vez mais nós 

próprios, com integridade, coerência e 
consistência?

As respostas a estas e a muitas outras 
perguntas deste calibre podem ser-nos 
reveladas pela Programação Neuro 
Linguística, uma “arte/ciência” nascida 
nos Estados Unidos nos anos 70, cujo 
propósito em sido o estudo aprofundado 
da experiência subjetiva humana. Graças 
aos seus extraordinários resultados 
no desenvolvimento pessoal, social 
e profissional, continua em franco 
desenvolvimento pelo mundo fora, 
sendo previsível que este crescimento 
se multiplique cada vez mais e floresça, 
onde quer que haja alguém interessado 
em melhorar a sua vida, de dentro para 
fora.

“Pré-ocupada” com o aumento da 
tomada de consciência individual e 
consequente autoconhecimento, 
ambos fundamentais num processo de 
mudança efetiva, ela ajuda-nos a sair 
do piloto automático em que andamos, 
sempre que reagimos a algo de forma 
inconsciente, para passarmos a 
assumir o papel de arquitetos da nossa 
realidade. Por esse motivo, digo, muitas 
vezes, aos participantes dos meus 
cursos, que o estudo desta área pode 
ser desconfortável para “estômagos 
fracos”. 

Eu explico melhor. Há imensos ganhos 
secundários em mantermos “fora” de 
nós a origem de tudo aquilo que nos 
acontece. “Foi o meu pai ou mãe que 
não me deixaram…”; “Como o país que 

PNL

| Carla Afonso
	 	Life	coach,	formadora,	Master	Practitioner	e	

Trainer	de	PnL,	associada	ao	nti-nlp,	Instituto	
Holandês	de	PnL	e	partner	da	Mindcoach

Uma estória
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não me apoiou, não pude…”,
“O governo impede-me de…”, ou
“Se ao menos o meu patrão fosse mais 
compreensivo, então, sim, eu poderia...”, 
e outras tantas afirmações auto 
limitadoras deste tipo povoam o nosso 
quotidiano. São apenas algumas das 
desculpas que damos a nós próprios 
para nos mantermos estagnados, nos 
sentirmos vítimas e impotentes. 

É claro que, muitas vezes, temos 
que lidar com condições altamente 
desfavoráveis. Elas podem realmente 
existir e constituir um obstáculo duro 
a ultrapassar. No entanto, para a PNL, 
mais do que “aquilo que nos acontece”, 
interessa “o que nós fazemos com 
aquilo que nos acontece”. Isto envolve 
responsabilidade pessoal, foco nas 
nossas metas, resiliência, flexibilidade e 
uma atitude pessoal de melhoria contínua.

Para nos sabermos colocar do 
lado da Causa e não do Efeito, 
precisamos de, primeiro, ter 
feito um processo de introspeção, 
uma espécie de exercício de 
arqueologia interna, digno de uma 
investigação de detetives. Tão 
privados, tão privados, que somos 
nós mesmos os investigadores!

Quantas vezes já demos connosco 
a querer atingir resultados diferentes, 
fazendo as coisas exatamente da 
mesma maneira, que tem produzido 
aquilo que não nos serve mais?

Quantas vezes já nos vimos 
enrodilhados em velhos padrões de 
comportamento, repetindo a nossa 
“ineficácia”, como se ela fosse a 
nossa única hipótese? 
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Promover a flexibilidade, para que 
possamos ampliar as nossas escolhas 
e potenciar resultados, tem sido uma 
das grandes forças motrizes da PNL e 
uma das principais razões para o seu 
sucesso. Graças aos seus inúmeros 
ensinamentos e técnicas, algumas delas 
altamente terapêuticas, e todas elas 
ao alcance de todos nós, muitos dos 
seus praticantes têm alcançado francas 
melhorias nas suas relações pessoais, 
familiares e amorosas, desenvolvido as 
suas carreiras e realizado projetos de 
vida inspiradores. 

Como dizia Ghandi, “seja a 
mudança que ver acontecer à sua 
volta”.

Com a PNL pode fazê-lo de forma mais 
fácil e congruente com a sua verdadeira 
essência.

A Transmissão do Retorno à Fonte (TRF) acontece através da intenção/informação envia-
das com Amor ao nosso ADN.

A CurA pelA TrAnsmissão do reTorno à FonTe
A Cura pela TRF é a transmissão da intenção/informação ao ADN para alterar a química ce-
lular. O curador é um facilitador, para que a intenção/informação chegue ao ADN, que ativa 
as capas necessárias à cura pela Transmissão do Retorno à Fonte. Aos poucos, o seu ADN 
ativar-se-á e as capas ativadas assim ficarão para sempre. A TRF, além de ativar as capas 
do ADN, estabelece a ligação à malha energética trazida por KRYON para o planeta Terra.
A TRF é uma experiência determinante e utiliza a Nova Energia que está à nossa disposição 
desde 1989, deixando cada um no seu caminho (Lição de Vida).

o que enConTrA nesTA novA energiA?
Cura-se a si mesmo e ajuda a curar os outros, através da ativação energética do seu ADN.
Esta oportunidade está ao seu alcance e é-lhe transmitida a partir dos seminários de Retor-
no à Fonte pela ativação do ADN.

Este curso é dado em três níveis:
nível i e ii
A verdade básica da frequência de cura
Se tiver interesse pessoal ou profissional, porque trabalha na área da saúde, no desenvolvi-
mento pessoal ou na espiritualidade, vai querer participar nestes seminários.
Durante os seminários irá descobrir como ter acesso imediato a estas frequências de cura, 
que, na verdade, já existem dentro de nós, no nosso ADN, mas que falta ativar.
A partir do primeiro dia aprenderão como ter acesso a essas energias. Irá estabelecer uma 
ligação forte e permanente com a Fonte que está no seu ADN.

1- Aprenda a Amar-se.
2- Aprenda a dar ordens ao seu ADN através da Consciência.
3 - Aprenda a ajudar a comunicar com a totalidade do ADN.
4 - Aprenda a sentir a sua própria Mestria.

A energia fluirá através das capas do Seu ADN. Todos os participantes serão trabalhados, 
para lhes facilitar o acesso a essa Energia, focando-se, assim, na auto cura e na ajuda da 
cura dos outros. Também Irão aprender como fazer curas à distância.

nível iii
Sintonização com a Totalidade do Ser.
(Nota: só pode participar neste nível se já tiver feito o nível I e II).

Tempo de mudAnçA
Há uma mudança acontecendo. Se a olhar apenas em três dimensões, ela está cheia de 
mudanças de medo, ansiedade e incertezas. Pode ser o clima, a economia ou problemas 
com a sua família, amigos ou no trabalho. No entanto, há outra mudança acontecendo. Se 
conseguir olhar para ela de uma maneira quântica, é a mudança que já se fala há vinte anos. 
Agora, estão a receber todas as ferramentas para lidar com ela.
Todas estas coisas estão envolvidas na Malha Cósmica. A malha representa os atributos do 
Registo Akáshico pessoal, dos seres humanos - uma energia quântica que nos envolve e 
a que se pode aceder e usar. Ela inclui a cura, o equilíbrio da vida e até mesmo a mestria.
O ADN é apenas o veículo de um estado quântico que está em toda parte. Será difícil com-
preender isto, mas, na verdade, não existem pedaços e partes de seu ADN. Ele está em todo 
o Universo! Deus sabe que o ser humano é um Ser Quântico.
Se começar a ativar estes pedaços e partes, a sua Malha mudará de cor.
Este curso ensinar-lhe-á como fazer a mudança.
Aprenderá a ter consciência colocando informação/intenção para permitir que o seu ADN se 
ative, tanto em si como nos outros.
Aprenderá a fazer a ligação do seu ADN (3D) ao ADN multidimensional.

mais informações:

serafim da silva vieira
www.retornoafonte.org | serafimvieira@netmadeira.com
Telefone: 291 222 519 | Telemóvel: 961437603

Porto: Maria José: 938 843 986 | Lisboa: Cristina Alexandre: 961 258 186
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A busca do sentido da existência humana é tão antiga quanto a história da humanidade, 
sendo considerada a principal força motivadora do ser humano. 

Procurar o sentido da existência, é algo que inquieta quem procura a essência de si, 
é sinónimo de “ser humano”. 

O Hinduísmo descreve o Dharma como as leis naturais que capacitam o ser humano para a 
satisfação e felicidade, salvando-o do sofrimento. O Dharma corresponde à lei moral, combinada 
com a disciplina espiritual, que guia a vida de alguém. É a “lei do ser”.

De acordo com V. Frankl, autor do Logoterapia (corrente psicoterapêutica existencialista), como 
seres livres que somos, podemos escolher a atitude que queremos ter mesmo em situações 
de sofrimento extremo. A liberdade de escolha pode, então, potenciar a transformação de 
situações ameaçadoras em crescimento pessoal. Em primeiro lugar, há que reconhecer que esta 
liberdade existe, sendo responsabilidade de cada um de nós. Assim, a vida pode ter sentido, 
independentemente das condições em que nos encontramos…

DhARMA

“Quem olha 
para dentro, 
desperta.
Quem olha
para fora, 
sonha.”
[R. Sharma]

| Céu Gomes
	 Psicóloga	|	Psicoterapeuta	|	Coach
	 www.essenciahumana.com
	 ceugomes.psi@gmail.com

O Sentido
da Vida
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d = S-S 
desespero é igual a Sofrimento 
sem Sentido

Enquanto não descobrimos sentido 
no sofrimento que experimentamos, 
desistimos. Se encontramos um sentido, 
a situação adversa pode transformar-se 
em crescimento pessoal, partindo do 
princípio de que, na vida, a adversidade 
surge-nos com uma certa regularidade.

Frankl descreve o caso de um jovem 
que, após um acidente que o tornou 
tetraplégico, descobriu o propósito da 
sua vida – ajudar os outros, colocando o 
seu sofrimento ao serviço da psicologia. 
Quando psicólogo, palestrou acerca do 
“Poder Desafiador do Espírito Humano”, 
num Congresso Mundial de Logoterapia, 
terminando a sua dissertação com a 
poderosa ideia: “Eu sei que é possível, 
porque eu sou a prova”. 

“O homem, pode 
suportar tudo, menos 
a falta de sentido.”
[V. Frankl]

Muitas pessoas vivem num vazio 
existencial. O excesso de focalização no 
Ter em detrimento do Ser, desencadeia 
uma intensa luta desenfreada, muitas 
vezes sem rumo. Quando questionadas 
em relação ao seu propósito, muitas 
pessoas dizem que andam a ganhar a 
vida, outras a sobreviver, dia após dia. 

Como psicóloga e, antes de qualquer 

de consciência. Depois, se a vontade 
(rainha dos poderes mentais) estiver 
presente, poderemos ter uma energia 
quase inesgotável. 

Em cada nascer do sol tem início um 
novo ciclo, que nos permite encaminhar 
para aquilo que realmente queremos. 
Temos, então, a possibilidade de nos 
reinventarmos.

O meu interesse pela filosofia Tibetana 
tem-me ajudado a perceber que o 
segredo da energia inesgotável reside 
na concentração da consciência no 
presente/agora. O entusiasmo resulta 
de uma vida vivenciada de forma 
intensa, com energia, fazendo-se, 
fundamentalmente, aquilo de que se 
gosta. 

Uma vez definido o propósito da 
nossa vida, podemos definir objetivos, 
nos quais focamos a nossa intenção e 
dedicação. Este foco tem que persistir, 
de forma a que o caminho a percorrer 
seja encarado como um processo 
natural até à desejada meta. Tem que 
persistir, independentemente de tudo o 
resto.

O que leva a que apenas algumas 
pessoas tenham sucesso?

O segredo reside na persistência 
perante possíveis obstáculos. 
Certamente que os Beatles acreditavam, 
de forma genuína e inabalável, no seu 
talento, não se deixando esmorecer 
pelas críticas negativas que receberam 
de alguns produtores.

outra coisa, como pessoa, acredito 
que somos seres excecionais, de 
enorme valor, do qual ainda não nos 
apercebemos, o que leva muitos de nós 
a navegar ao sabor do vento. Somos 
seres “voadores”, sonhadores, repletos 
de recursos, que nada têm a ver com os 
bens materiais que ostentamos.

Em comum, todos temos o facto 
de querermos sentir paixão, paixão 
por aquilo que fazemos, pelo que 
queremos, mesmo que disso estejamos 
inconscientes.

Esta vida, da qual temos a certeza, e 
todo o tempo que passamos a usufruir 
dela, é o NOSSO tempo. Assim sendo, 
somos livres para fazermos dele o que 
quisermos. Esta tomada de consciência, 
traz consigo a responsabilidade 
consequente de nos colocarmos na 
liderança da nossa própria existência. 
É possível descobrir a nossa missão 
e concretizar essa visão na realidade, 
através de uma ação persistente e 
constante.

Quando me abordam, 
sistematicamente, com o discurso do 
“não tenho tempo para isto ou para 
aquilo”, costumo perguntar às pessoas 
se realmente querem ter esse tempo… 
Se somos nós que criamos a vidas que 
temos, então, aquele tempo passado 
em frente à televisão, por vezes de total 
alienação e que nos deixa a sensação de 
nada termos feito, foi uma escolha nossa.

O segredo reside nos hábitos de 
disciplina, que todos podemos ter, se 
quisermos. O primeiro passo é a tomada 

“O segredo reside nos hábitos de disciplina, 
que todos podemos ter, se quisermos. O 
primeiro passo é a tomada de consciência. 
Depois, se a vontade (rainha dos poderes 
mentais) estiver presente, poderemos ter 
uma energia quase inesgotável.”
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O Coaching é uma ferramenta da 
atualidade e pode ajudar nesta busca, 
tornando o cliente consciente do seu 
potencial, possibilitando a definição de 
objetivos e as respetivas ações para os 
atingir.

Se optar por ter um Coach, ele pode 
ajudá-lo no seu caminho de descoberta, 
pois trata-se de alguém que conhece 
as estradas, os sinais, os percursos 
e também as dificuldades inerentes. 
Partindo do princípio de que estamos 
nesta vida para sermos o melhor que 
podemos ser, para sermos felizes, porque 
não fazer emergir a nossa melhor versão? 
A melhor versão de cada um de nós?

Uma vez encontrado o propósito 
de vida, podemos ser SRE (Seres 
Realmente Excecionais), uma vez 
que todos os nossos pensamentos, 
inspirações, expirações e ações 
vão convergir com o nosso grande 
propósito. Focados neste “pedaço” 
de realidade e sob efeito do 
entusiasmo permanentemente focado, 

perspetivamos os obstáculos como 
desafios.

“Acredito que o 
propósito da vida está 
em ser feliz” 
[Dalai Lama in Voices from the Heart]

Quer descobrir o seu propósito de 
vida, para depois alinhar com ele as suas 
decisões e ações? Em primeiro lugar, há 
que descobrir o que realmente gosta de 
fazer.

Seguem-se algumas questões que 
podem ajudar:

- O que lhe dá prazer fazer? Andar à 
chuva, cantar, dançar, ouvir pessoas, 
desenhar, etc…

- Quais são os seus talentos?
- O que faz no seu dia-a-dia que o 

entusiasma?
- Que atividades o fazem sentir-se útil?
- Quais são os temas sobre os quais 

costuma ler/pesquisar na Internet/ver na 
televisão?

É provável que descubra uma ou 
mais atividades e deve recolher mais 
informação em relação a ela (s). Mesmo 
que essa descoberta nada tenha a ver 
com a sua profissão atual, não significa 
que tenha que abandonar uma ou outra. 
As duas podem coexistir.

Em seguida, há que delinear um plano 
de ação e perseguir com determinação 
a sua paixão.

No final desta viagem que é a nossa 
vida, poderemos, então, olhar para trás 
e reconhecer que nos transformámos 
numa pessoa que ajudou e inspirou 
muitas outras com o seu exemplo, 
independentemente dos papéis sociais 
que tenhamos tido. A viagem, pode 
ter tido inúmeros percalços, que nos 
levaram a cair, para, em seguida, nos 
levantarmos, mantendo o otimismo.

O sucesso também pode ser medido 
por aquilo que damos, em vez de se 
ser por aquilo que recebemos.

pub
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Cor: Azul-índigo | Cristais: Fluorite, turmalina índigo
Localização: Testa, no meio das sobrancelhas

O desejo de transcendência
Sexto chacra - Terceiro olho

SugeStõeS
Quando se sentir perdido 
e à deriva, sem direção 
ou sem objetivo, convirja 
a sua atenção para o seu 
sexto chacra e comece a 
procurar um sentido para 
a sua vida. Mestres não 
faltam; está a ouvi-los? 
Procure presságios, peça 
sinais, tente encontrar 
direção e interação com 
o seu Eu Superior.

em equiLíbriO
O “terceiro olho”, aguça 
a intuição, consciência 
cósmica, capacidade 
telepática, acesso a 
orientação espiritual, 
sentimento de felicidade 
e verdadeira satisfação e 
realização plena do ser.

em deSequiLíbriO 
Prejudica a visão, 
sinusite, perda de 
audição, infeções no 
ouvido e dores de 
cabeça.
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diStrito do Porto

¬ aConSelhamento aStrológiCo
Inês Bernardes, Leça da Palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Maria Margarida Barros
915 486 254
www.mariamargaridabarros.com

¬ aCuPuntura
Rui Pinto, Porto
918 161 021 / 934 089 991 | rui.pinto2@portugalmail.pt

Sofia Maia Augusto, Porto
Cédula Profissional APSANA: 035/2011
terapeuta.caugusto@gmail.com

¬ aromoteraPia
Ilda Maria da Silva Ferreira Duarte Cruz, Vila do Conde
Cédula Profissional APSANA: 036/2011
961 346 488 | clinicaildaferreira@gmail.com

¬ aStrologia
Natalina Menezes, Porto
962 343 597

¬ arte teraPia Com mandalaS
Graça Lima, Leça da Palmeira 
915 911 484
www.wix.com/espdharma/espacodharma

¬ auriCuloteraPia
Alexandra Oliveira, Valbom, Gondomar
Cédula Profissional APSANA: 015/2011
914 688 582 | sentidozen.et@gmail.com

Ricardo Costa, Póvoa de Varzim
Cédula Profissional APSANA: 070/2012
910 888 807 | ricardo.j.f.costa@hotmail.com

Sofia Maia Augusto, Porto
Cédula Profissional APSANA: 035/2011
terapeuta.caugusto@gmail.com

¬ bioenergia
Lucilia Costa 
918 168 732 | Geral.logos@gmail.com

¬ bio-QuantiCa integrada
Manuel António Pinto Ferreira, Porto
Cédula Profissional APSANA: 023/2011
917 068 402
geral@energiadecura.com | www.energiadecura.com

¬ Chi Kung
Cristina Maria Monteiro Barros da Costa, Porto
Cédula Profissional APSANA: 022/2011
914 105 669
cris_costa@netcabo.pt | www.energiadecura.com

Manuel António Pinto Ferreira, Porto
Cédula Profissional APSANA: 023/2011
917 068 402
geral@energiadecura.com | www.energiadecura.com

¬ CriStaloteraPia
Joana Pinto, Porto
916 693 537

T
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A
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S
¬ CoaChing
Rui Moura
351 961 040 539 | rui@ruimoura.eu | www.ruimoura.eu

¬ drenagem linfátiCa manual
Pedro Macedo, Porto / Matosinhos / Gaia
Cédula Profissional APSANA: 051/2011
917 802 057 | pedro4dan@gmail.com

¬ floraiS de baCh
Rosa Branca Ricardo, Vila Nova de Gaia
918 813 803 | rosabranca.ricardo@gmail.com

¬ magnified healing®

Ália Cristiana Meireles de Castro Montes, Vila Nova 
de Gaia
Cédula Profissional APSANA: 056/2011
934 754 014 | aliamontes@gmail.com

¬ maSSagem
Pedro Lopes, Bolhão
Cédula Profissional APSANA: 076/2012
918 235 445

¬ maSSagem ayurVédiCa
Elisabete Silva, Alfena
Cédula Profissional APSANA: 077/2012
913 403 992 | ayureiki@gmail.com

Joana Carvalhal, Porto
939 305 527 | joana.carvalhal@gmail.com

¬  mediCina tradiCional ChineSa
Leonel Duarte, Maia
Cédula Profissional n.º 181 (APPA)
968 535 083 | clinicaleonelduarte@hotmail.com

Paula Cavalheiro
Cédula Profissional APSANA: 041/2011
934 255 796 | paulaacavalheiro@gmail.com

Raquel Maria Benedito da Rocha Guimarães, Porto
Cédula Profissional APSANA: 008/2011
918 317 050 | mingtangporto@gmail.com

¬  meSoteraPia
Ana Luisa Moreira Pereira, Recarei, Paredes
Cédula Profissional APSANA: 069/2012
934 105 259 | pereiranaluisa@gmail.com

¬ naturoPatia
Ália Cristiana Meireles de Castro Montes, Vila Nova de Gaia
Cédula Profissional APSANA: 056/2011
934 754 014 | aliamontes@gmail.com

Paulo Jorge de Sousa Fernandes, Vila Nova de Gaia
Cédula Profissional APSANA: 058/2012
917 854 743 | paulo-fernandes@sapo.pt

¬  ortomoleCular e dieta do gruPo 
SanguÍneo

Ilda Maria da Silva Ferreira Duarte Cruz, Vila do Conde
Cédula Profissional APSANA: 036/2011
961 346 488 | clinicaildaferreira@gmail.com
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¬ PSiCo-CorPoral
Paula Moreno
914 996 083 | paulamoreno9@gmail.com
Acreditado pelo Forum da European Association for Body-
Psychotherapy (www.eabp.org)

¬ Pnl
António Miguel Oliveira, Porto
912 933 270 | traineroliveira@gmail.com

¬ reiKi
Edna Pimentão, Leça da Palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

Emília Caldas, Vila Nova de Gaia
934 173 163 | reiki_mc@hotmail.com

Emília Gomes, Vila Nova de Gaia 
966 724 074 | 914 614 757 | 223 706 358 
geral@emiliagomes.com

José Pedras, Porto
913 093 287 | tantraporto@gmail.com
Alianza española de reiki e associado na Associação 
Portuguesa de Reiki

Maria Manuel Figueiredo, Porto
913 594 506

¬  ShiatSu
Pedro Macedo, Porto
Cédula Profissional APSANA: 051/2011
917 802 057 | pedro4dan@gmail.com

Alexandra Oliveira, Gondomar
Cédula Profissional APSANA: 015/2011
914 688 582 | sentidozen.et@gmail.com

¬ teraPia Pelo Som
Maria Inês M. Soares
914 276 117 | ines.soares@iol.pt
Terapeuta de desenvolvimento pessoal Master of Music

¬ teraPia regreSSiVa (dmP)
Rita Alves, Leça da Palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

¬ téCniCaS manuaiS de maSSagem
Ricardo Costa, Póvoa de Varzim
Cédula: 070/2012
910 888 807 | ricardo.j.f.costa@hotmail.com

¬ SCio - aValiação energétiCa QuântiCa
António Cachada, Leça da Palmeira
915 911 484 | esp.dharma@gmail.com

diStrito de braga

¬ maSSagem e refleXoteraPia
Gilda Campos, Braga
Cédula: 071/2012
Tlm: 919 948 306

¬ mediCina tradiCional ChineSa
Pedro Pires, Vila Nova de Famalicão
Cédula: 020/2011
915 550 839
pedromspires1@gmail.com

diStrito de aVeiro

¬ ayurVédiCa
Isabel Maria Brandão Vaz da Fonseca Quelhas,
S. João da Madeira
Cédula Profissional APSANA: 040/2011
933 014 048 | vazisa@gmail.com

¬ maSSagem
Catarina Correia, Albergaria-a-Velha
Cédula Profissional APSANA: 073/2012
963 831 387 | terapiasdebemestar@gmail.com

¬ mediCina tradiCional ChineSa
Patrícia Daniela Rodrigues Pacheco, Ovar
Cédula Profissional APSANA: 072/2012
914 921 541 | titadaniela@hotmail.com

diStrito de liSboa

¬ oSteoPatia
José Maria Amaral, Lisboa
Cédula Profissional APSANA: 029/2011
961 664 607 | josemariaamaral30@gmail.com
www.animury.blogspot.com

eSPeCIaLIdadeS:
• FraNGO NO CHUrraSCO
• BaCaLHaU aSSaDO Na BraSa
•  VINHO À PrESSÃO Da aDEGa 

COOP. PONTE DE LIMa

pub
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diStrito do Porto

Pedro Macedo, n.º 202

Cédula: 051/2011

Shiatsu e Drenagem Linfática Manual

Zona geográfica: Porto / Matosinhos / Gaia

Disponibilidade: manhãs 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª

Tlm: 917 802 057

E-mail: pedro4dan@gmail.com

Sandra Miranda, n.º 214

Cédula: 074/2012

Massagem terapêutica, massagem tuina, reflexologia, 

auriculoterapia

Zona geográfica: Porto e arredores

Disponibilidade: flexível

Tlm: 915 454 467

E-mail: sandracmiranda27@hotmail.com

Sofia Maia augusto, n.º 61

Cédula: 035/2011

Acupuntura/Auriculoterapia; Massagens: Ayurveda, 

Shiatsu, Relaxamento, Desportiva, Drenante, pindas, 

bambuterapia

Zona geográfica: Porto / Matosinhos / Gaia / 

Gondomar

Disponibilidade: flexível

Tlm: 912 521 156

E-mail: terapeuta.caugusto@gmail.com

ana Luisa Moreira Pereira , n.º 131

Cédula: 069/2012

Medicina Tradicional Chinesa e Mesoterapia

Zona geográfica: Porto

Disponibilidade: semana a partir das 17h30 e sábado 

e domingo full time

Tlm: 934 105 259

E-mail: pereiranaluisa@gmail.com

rogério ribeiro, n.º 91

Cédula: 066/2012

Medicina Tradicional Chinesa

Zona geográfica: Grande Porto

Disponibilidade: pós-laboral, mas posso negociar 

outro qualquer horário mais conveniente conforme as 

necessidades

Tlm: 918 507 090

E-mail: rmartinsr@gmail.com

Ália Cristiana Meireles de Castro Montes, n.º 144

Cédula: 056/2011

Massagem, Naturopatia, Magnified Healing®

Zona geográfica: Vila Nova de Gaia e Porto 

Disponibilidade: total

Tlm: 934 754 014

E-mail: aliamontes@gmail.com

Mónica Gonçalves, n.º 45

Cédula: 080/2012

Reflexologia, Auriculoterapia, Massagem Relaxamento, 

Tui Na, pedras quentes, massagem Ayurvédica

Zona geográfica: num raio de 50 km do Porto

Disponibilidade: total

Tlm: 913 310 178

E-mail: ogoncalves.monica@gmail.com

 

diStrito de braga

Gilda Campos, n.º 205

Cédula: 071/2012

Massagem (relaxamento, pedras quentes,desportiva, 

Tui Na, Drenagem linfática), reflexologia, 

auriculoterapia,medicina chinesa (em estudo)

Zona geográfica: Braga e Porto

Disponibilidade: total

Tlm: 919 948 306

E-mail: gildacampos.mtc@gmail.com

 

diStrito de aVeiro

Isabel Maria Brandão Vaz da Fonseca Quelhas, n.º 25

Cédula: 040/2011

Reiki, ayurvedica, shiatsu, relaxamento, drenagem 

linfática manual, terapias de adelgaçamento

Zona geográfica: S. João da Madeira, Santa Maria 

da Feira, Ovar, Vale de Cambra, Vila Nova de Gaia, 

Espinho

Disponibilidade: total

Tlm: 933 014 048

E-mail: vazisa@gmail.com
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Patrícia Daniela rodrigues Pacheco, n.º 84

Cédula: 072/2012

MTC, Craniopunctura e Kinesiotaping

Zona geográfica: Ovar e arredores, S. João da 

Madeira, S. M. da Feira, Oliveira de Azemeis, Estarreja, 

Avanca, Esmoriz

Disponibilidade: segunda a sexta, a definir

Tlm: 914 921 541

E-mail: titadaniela@hotmail.com

diStrito de Coimbra

rui Carreira abreu, n.º 95

Cédula: 061/2012

Shiatsu, Reiki, Reflexologia, Magnetoterapia, 

Auriculoterapia, Moxabostão, Manipulações Osteo-

Articulares, Massagem com Óleos, Ventosas.

Zona geográfica: Lousã, Coimbra, Miranda do Corvo, 

V. Nova de Poiares, Gois, Arganil

Disponibilidade: 2ª a 6ª feira das 18h30 às 23h30. 

Sábado das 10h às 23h.

Tlm: 915 549 341 | 961 654 100

E-mail: abreu.rui6@gmail.com

diSPonÍVeiS Para todo o PaÍS:

Joana Santos, n.º 80

Cédula: 078/2012

Massagem Ayurveda Terapêutica, massagem de Pinda 

Swedana, massagem ocidental (sueca), Drenagem 

Linfática, Reflexologia,Auriculoterapia, Cristaloterapia.

Zona geográfica: todo o país

Disponibilidade: Flexível

Tlm: 932 940 416

E-mail: joana-saraiva@hotmail.com  

Manuel antónio Pinto Ferreira, n.º 20

Cédula: 023/2011

Constelações Sistémicas, Chi Kung, Acupuntura 

Sujok, acupuntura cor e som; Reiki, Terapia Angélica

Zona geográfica: todo país

Disponibilidade: Flexível

Tlm: 917 068 402

E-mail: geral@energiadecura.com

www.energiadecura.com

Paulo Jorge de Sousa Fernandes, n.º 106

Cédula: 058/2012

Naturopatia, Magnified Healing, Auriculoterapia, 

Massagem terapêutica, desportiva, relaxamento

Zona geográfica: Várias

Disponibilidade: flexivel

Tlm: 917 854 743

E-mail: paulo-fernandes@sapo.pt

A APSANA, como associação representativa dos profissionais de saúde natural, criou 

uma bolsa de emprego para os seus associados e que, em parceria com a revista 

Espaço Aberto, divulga a todas as entidades empregadoras.

Nos dias de hoje, e perante as necessidades cada vez mais exigentes do mercado, é 

necessário o papel ativo de uma entidade reguladora das medicinas naturais como a 

APSANA, que promova e ateste a credibilização dos seus terapeutas.

É ainda objetivo desta associação profissional enveredar esforços para promover e 

facilitar a empregabilidade dos seus terapeutas associados, pelo que atesta a profunda 

confiança nas suas capacidades terapêuticas.
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O Labirintho - Galeria de Arte, Café-Bar no centro 
da cidade do Porto, perto da rotunda da Boavista, 
acolheu o lançamento da 11ª edição da Espaço 
Aberto - Revista Alternativa.
Um dos poisos preferidos dos notívagos portuense 
desde 1988, distingue-se por pertencer ao 
grupo dos chamados bares culturais, acolhendo 
exposições de arte, concertos e outros eventos de 
caráter cultural. 
A música também procura ser alternativa, 
propondo sonoridades da cena musical mais atual, 
combinando as estéticas musicais progressistas às 
artes plásticas.
É um sítio a que apetece voltar; opção segura para 
uma noite longe das multidões, perto da saudosa 
conversa e dos novos sons.
Nas noites mais quentes, o frondoso jardim funciona 
como prolongamento do bar.
A partir deste mês de setembro, o jazz é presença 
certa à quinta feira, com Jamsessions da Valentim 

– NOTÍCIAS –

O LABIRINTHO REINVENTADO Rua Nossa Senhora de Fátima, 334

4050-426 Porto

de Carvalho. Assim, todas as semanas a partir das 22h30, jazzfixa-te…no 
Labirintho.
À sexta feira, quinzenalmente aceite a visita guiada à música dos anos 60, 
pelo jornalista Jorge Ribeiro, crítico de Rock, radialista.
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– NOTÍCIAS –

www.mgm.com.pt

Rua do Agro, 150
4410-089 Serzedo VNG
Telef.: 227 642 722 . Fax: 227 419 865
mgm-assistencia@sapo.pt

_  Assistência e reparação de elevadores de 
viaturas: Istobal, Ravaglioli, Omcn, Werther e outros.

_  Lavadoras de Alta Pressão: Karcher, Kranzle, 
Tomix, Portotecnica e outras.

_  Compressores: Gnutti, Kaser, Bottarini, Hydrovane 
e outros.

_  Importador de Compressores: Gnutti 

_  Equipamentos Oficinais: Velyen

_  Secadores e Filtros de Linha: Omi

_  Lavadoras de Alta Pressão: Alce

Tel.: 225 103 561 . Telm. 966 707 363 
geral@pichelariaantas.pt . www.pichelariaantas.pt

Pichelaria das Antas

Serviços ao domicílio em pichelaria
Desentupimentos e gás

Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar,
V. N. de Gaia, Valongo, Ermesinde, Póvoa de Varzim,

Espinho, Santa Maria da Feira

O projeto Oporto Business Cluster - OBC, lançado 
no passado mês de maio, já colocou em marcha um 
conjunto de ações do interesse de todos os seus 
membros e parceiros. “Tendo em conta a adesão 
praticamente total dos membros presentes no kick-off, 
estamos já a preparar o próximo evento que se realizará 
na segunda quinzena de setembro”, afirma Miguel 
Santos, um dos mentores do projeto.
“A adesão dos atuais membros e o interesse 
demonstrado por todos no kick-off demonstram bem 
que este tipo de iniciativas são uma necessidade em 
todas as actividades de negócio em particular em micro 
e pequenas empresas.”
“Pretendemos que os membros tirem partido deste 
agrupamento que se quer transversal e, nesse sentido, 
temos vindo a dinamizar as nossas atividades através 
das redes sociais, página na internet e publicações 
impressas”, acrescenta.
O OBC convida à visita ao seu site, onde atualiza a 
agenda de eventos e novidades que vai dinamizando
www.oportobusinesscluster.pt
www.facebook.com/oportobusinesscluster.

OPORTO BUSINESS CLUSTER

pu
b
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Abriu, em Lisboa, o Mosteiro Budista Thereavada. O novo 
espaço, com o propósito de albergar os monges para 
realizarem as suas práticas monásticas, estará aberto a “todos 
os que queiram participar das suas rotinas devocionais”, como 
a Meditação e Pujas.
Sendo de tradição mendicante, os monges dependem das 
comunidades locais para o seu sustento diário. São os leigos 
que preparam e oferecem a refeição aos monásticos que, após 
a recolha da sua única refeição diária, comem em silêncio. Os 
leigos também podem usufruir da refeição, após uma cerimónia 
oficiada pelos monges de agradecimento e de bênçãos pela 
dádiva da refeição. A principal refeição do dia é entre as 10h30 
e as 11h00.
Esta comunidade religiosa, o Sangha, não sobrevive sem 
a participação da sociedade, a quem permitem, por sua 
vez, “que possam usufruir livremente, ou pedir e assumir 
formalmente, através da respetiva cerimónia administrada pelos 
monges, os cinco preceitos budistas: não matar qualquer ser 
vivo, não roubar ou tomar posse do que for alheio, abster-se de 
atividade sexual inapropriada, de palavra rude ou maliciosa e do 
consumo de qualquer droga, substância ou bebida intoxicante, 
incluindo álcool”.
A comunidade Budista Theravada da Floresta está aberta ao 
público durante todo o ano.
O seu dia começa com o Puja (meditação e cânticos), às 
5h00; termina com o Puja do entardecer, às 19h30. O culto 
tem início quando o monge, frente a um altar, reverenciando o 
Buddha, acende as velas e um incenso. Após quinze minutos 
de cânticos, começa a Meditação. 
O monge, “apesar de cultivar uma prática espiritual revestida de 
silêncio, recolhimento, meditação e contemplação, mantém, ao 
mesmo tempo, o dever de aconselhar e ajudar espiritualmente 
as pessoas, dando palestras, orientação na prática ou 
oficiando cerimónias religiosas”.
Nos períodos de Luas Cheias e Luas Novas, a comunidade 
leiga que esteja a residir no espaço da comunidade religiosa 
pode assumir formalmente, através da respetiva cerimónia 
administrada pelos monges, “não só os cinco preceitos 
assumidos por aqueles que vivem fora da comunidade, mas 
todos os oito preceitos budistas, que são o requisito mínimo 
pedido aos leigos a fim de viverem dentro daquele espaço”. 
Todos os Quartos/fases da Lua e sábados, para além das 
datas fixas das cerimónias anuais budistas importantes, na 
celebração do entardecer, um monge sénior administra, numa 
palestra, o Ensinamento do Buddha. Também aos sábados 
à tarde, é, geralmente, orientado um curso sobre Budismo e 
prática de meditação, que dura aproximadamente duas horas.
Os monges podem ser solicitados para professar no exterior, 

dando palestras ou conferências; para cerimónias de bênção 
a recém-nascidos, e para administrar formalmente cerimónias 
funerárias. Podem também solicitados para abençoar locais 
e pessoas no exterior do espaço do Mosteiro, “beneficiando 
espiritualmente quem mais precisa”.
Por tradição, os monges, fazem ainda visitas habituais de 
assistência a diversas prisões, normalmente duas vezes por 
mês, para aconselhamento espiritual, partilha e ajuda aos 
prisioneiros.
Residem neste Mosteiro os monges Ajahn Vajiro (monge sénior, 
inglês), Vem. Subaddho (inglês) e Ven. Kancano (português).

A 5ª Semana Vegetariana Internacional já tem data 
marcada: entre 1 e 7 de outubro, por todo o país, 
com o tema �O impacto da agropecuária na saúde�.
Com o objetivo de divulgar o vegetarianismo, 
enquanto estilo de vida saudável, ético e ecológico, 
a Semana Vegetariana quer incluir o Dia Mundial do 
Vegetarianismo (no dia 1) e o Dia Mundial do Animal 
(no dia 4).
Por esses dias, restaurantes, lojas, associações, 
escolas, centros de terapias e outras entidades 
de todo o país irão promover atividades diversas, 
desde palestras e debates, workshops de cozinha 
vegetariana, degustações, piqueniques, descontos e 
promoções diversas de produtos e serviços.
A Semana Vegetariana mobiliza, em simultâneo, 
centenas de ativistas em vários países. Em Portugal, o 
Centro Vegetariano é o promotor desta iniciativa, que 
convida todos a participar e a promover atividades.
O site www.semanavegetariana.com disponibiliza toda 
a informa, assim como uma lista de iniciativas que se 
irão realizar de Norte a Sul do país.

– NOTÍCIAS –

MOSTEIRO BUDISTA THERAVADA EM PORTUGAL

Mosteiro Theravada
Rua Dom Cristóvão da Gama, nº 22

Santa Maria de Belém | 1400-116 Lisboa

Telf.: 218 267 967

mosteirotheravada@gmail.com | www.mosteirobudista.com

5ª SEMANA VEGETARIANA
EM OUTUBRO
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Avós, mães, filhas, irmãs e amigas partilharam 
orgulhosamente a passerelle, numa ode à feminilidade da 
Mulher, em todo o seu esplendor, no dia 21 de julho, no 
Havana Club Prestige, no Porto. No evento, Women… 
Express Yourself, mulheres reais subiram ao palco e 
desfilaram com toda a sua beleza.
A beleza feminina é um fenómeno a todos os níveis 
assinalável e que vai muito para além do simples aspeto 
físico exterior. É uma forma de estar e de encarar a vida tal 
como ela deve ser encarada, ou seja, simples, positiva, 
transparente e cheia de boas surpresas. É parte integrante 
e fundamental do ADN da mulher e que se materializa, 
também, na sua auto-estima e em elevados níveis de 
autoconfiança, os quais proporcionam a tal maturidade 
e saber estar, enquanto ser humano. É estar de bem 
com a vida e contagiar todos em seu redor. É um “poder” 
intangível e, simultaneamente, fácil de sentir e percecionar 
por quem está por perto. É ser Mulher!
Neste contexto, e numa perspetiva de celebração feminina, 
foi promovida a união entre algumas entidades e pessoas 
que, imbuídas num espírito de parceria, estiveram na 
génese da conceção deste conceito singular.
Para este este evento, contei com a preciosa colaboração 
da Love Your Forever Fashionstore, a Vegas Cosmetics e a 
Espaço Aberto – Revista Alternativa.

Isabel Oliveira

Contadoras de notas e moedas • Máquinas de depósito • Dobradoras
Envelopadoras • Guilhotinas • Cizalhas • Franqueadoras • Endereçadoras

Máquinas abrir cartas • Encadernadoras • Plastificadoras
Máquinas de cartões • Recicladoras de notas • Detectores de notas

Datadores • Destruidoras de papel • Recicladoras de cartão

Serviços de Manutenção e Assistência Técnica

 Rua dos Navegantes, 51 - 4000-358 Porto
geral@carta-aberta.pt | www.carta.aberta.pt | Tel. +351 22 9446315

– NOTÍCIAS –
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A BELEzA FEMININA

Fabrico e Reparação de Radiadores Auto

Rua Fonte Velha, 71 - Gulpilhares 
4405-645 Vila Nova de Gaia
Telf.: 227 624 991 - Fax: 227 531 447

Com recolha e entrega ao domicílio

Auto RAdiAdoRes eLG
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– PROJETO –

PROJETO ALQUIMIA
O Projeto Alquimia é uma incubadora de projetos artísticos.
O seu objetivo é criar condições para que jovens interessados, 
que demonstrem talento e empenho, possam dar vida aos 
seus projetos individuais, que se traduzem, normalmente, na 
criação de performances multidisciplinares envolvendo as artes 
circenses, a dança, a música e o teatro. 
As produções desenvolvidas pretendem ir da simples 
animação de eventos até à criação de espetáculos para vários 
públicos e palcos.
Versatilidade e originalidade são as palavras-chave do projeto. 
São muitos os temas e conceitos explorados, através de 
técnicas tradicionais ou ideias mais modernas e inovadoras, 
para as quais o limite é apenas a imaginação. 
Outra grande aposta é a formação, promovendo o 
desenvolvimento de competências artísticas e a sua partilha 
com outros, através da dinamização de workshops.
“Construir e viver sonhos é a nossa ambição. Partilhá-
los com os outros o nosso objetivo”, afirma a mentora do 
Projeto, a professora Fernanda Morais.
As bases do Projeto foram lançadas há cerca de quatro 
anos, quando, no âmbito do Curso Profissional de Animador 
Sociocultural da Escola Secundária de Fiães, concelho de 
Santa Maria da Feira, Fernanda Morais se deparou com a 

http://projetoalquimia.webnode.pt/
https://www.facebook.com/projetoalquimia
https://www.facebook.com/pages/Projeto-Alquimia/295818810480142?ref=hl
Tel.: 919 688 142 / 916 609 399
E-mail: proj.alquimia@gmail.com

necessidade de dar resposta ao desejo manifestado por 
muitos dos seus alunos de desenvolver competências na área 
artística.
“Esta vontade ia muito além daquilo que eram as experiências 
normais, no âmbito das atividades desenvolvidas nas aulas e 
mesmo daquelas que eram feitas em ocasionais atividades 
extracurriculares. O gosto pela formação e expressão artística 
foi algo que sempre acompanhou a minha experiência 
pessoal e profissional. A importância dessa formação para 
o desenvolvimento integral dos jovens foi assumindo cada 
vez maior relevância, após constatar a evolução mais que 
positiva, a nível pessoal e social, vivida por muitos dos alunos 
envolvidos. Assim, a criação de um projeto artístico foi uma 
situação que, naturalmente, foi ganhando forma e resultou num 
projeto aprovado e implementado na escola”, acrescenta a 
mentora.
“desde o início, uma das grandes preocupações 
foi orientar todo o projeto para a comunidade, 
procurando, ao máximo, submeter os alunos a 
experiências reais, colocando-os em contacto 
com públicos diversificados, contribuindo para o 
enriquecimento e dinamização cultural de ambas as 
partes. A integração de outros elementos, para além dos 
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alunos do curso de animação, tem sido uma constante, 
permitindo uma metodologia de trabalho interdisciplinar e mais 
intensiva com a integração do Projeto Alquimia na oferta de 
atividades extracurriculares da Escola”.
A participação em vários workshops e projetos artísticos com 
companhias profissionais como Fura Dels Baus, Marionetas 
de Mandrágora, Istaminé, Meia Ponta, Ballet Contemporâneo 
do Norte, Dadadang, entre outros, tem sido uma constante, 
com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
e a colaboração com outras entidades. “Estas experiências 
têm contribuído para a aquisição de competências muito 
significativas e determinantes na formação dos membros 
integrantes do Projeto, traduzindo-se em performances 
mais criativas e tecnicamente mais exigentes, que levaram 
à conquista de vários primeiros prémios na Feira de Artes 
Performativas, nos dois últimos anos”.
O portefólio do Projeto tem crescido, contemplando a 
participação em eventos regionais e locais, como a Terra dos 
Sonhos,  o Festival de Teatro de Rua Imaginarius e a Viagem 
Medieval, em Santa Maria da Feira. Destaque ainda para muitas 
animações realizadas em Jardins de Infância, Escolas do 1º 
ciclo e outras instituições.
O Projeto atingiu a maturidade com a criação de um grupo de 
animação responsável pelo desenvolvimento de animações 
e espetáculos e pela dinamização de workshops de artes 
performativas, destinados à iniciação de jovens interessados.

Duartes - Pirotecnia, Lda

Vila Chã - Lugar do Cume
5100-693 Penajóia - Lamego

Tel. 254 969 637
Fax: 256 969 044
Tlm. 917 621 674

Residência: 
R. Luís Costa Oliveira, 43 - 3º Dto.
4400-204 V. N. Gaia

Tel. 223 702 431
Fax: 227 722 056
Email: duartes33@clix.pt

O passo seguinte foi a criação de uma associação, que 
pretende levar ainda mais longe o potencial de talento e 
criatividade, alargando o âmbito de aplicação do Projeto, 
abrindo portas a novos desafios, contribuindo para a criação de 
produções artísticas de índole mais profissional. 
“O grande objetivo é criar condições para que estes jovens 
possam desenvolver os seus projetos artísticos ao mesmo 
tempo que contribuem para o desenvolvimento cultural da 
comunidade. O empreendedorismo, especialmente 
numa época de crise, é a melhor atitude que podemos 
promover nos nossos jovens. dar-lhes condições 
para desenvolver a sua atividade e fomentar a 
empregabilidade são a sua melhor garantia de sucesso 
profissional.”, reforça Fernanda Morais.

Rua 1.º de Maio, 61 . 4430-177 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 796 469 . Fax: 220 968 384

Email: geral@auto1maio.pt

Auto Reparadora
1º de Maio

Vila Nova de Gaia

REPARAÇÕES DE MECÂNICA GERAL

pub

pub
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Propostas
de leitura

– LIVROS –

Em tudo o que faça, tenha fé em Deus e execute todas as suas ações em sintonia com a verdade 
que se encontra no seu coração. Perceba também que qualquer ação que leve a cabo, está a fazê-la 
por si e por mais ninguém. No entanto, execute as suas ações com qualidade tal, que os outros se 
sintam inspirados a agir com igual empenho, dedicação e verdade. As pessoas estudam imenso nos 
dias de hoje, mas o verdadeiro estudo deveria ser o do caráter a que todos os dias damos forma, este 
devia ser o doutoramento que todos devíamos apresentar no nosso curriculum vitae. No início tem de 
escavar profundamente para que os seus alicerces sejam seguros e fortes. Pode começar a construir 
estes alicerces através da prática do silêncio. As pessoas rezam pela paz, mas não pode haver paz na 
sua vida, se não se experimentar o silêncio. Fazer a experiência do silêncio significa fazer uma profunda 
viagem interior, afastando-nos de sons e imagens externas. Apesar dos seus olhos se encontrarem 
abertos e poder ver o que se passa à sua volta com os seus olhos, quando você mergulha num 
estado de introspeção, já não é influenciado pelo rebuliço do exterior. Temos de ir bastante fundo para 
encontrarmos o verdadeiro silêncio. Nessa altura, apenas vivemos a experiência da paz e da pureza 
mais profunda e somos alheios a tudo o resto. Esse silêncio transforma-se num silêncio doce e depois 
torna-se num silêncio total. Quando eu mergulho até esse estado de silêncio total, sinto que posso 
deslocar-me para além das estrelas até um local que se assemelha a uma torre. Eu subo e subo. Vou 
muito para o alto. Quando as pessoas falam de Deus, sempre apontam para cima. O Deus único e 
poderoso, aquele que tem todos os poderes está no alto. Nessa altura, é como se recebesse os raios 
de sol e eles queimassem todo o lixo que há em mim para que possa viver plenamente a experiência 
da luz da verdade. Então, à medida que vou penetrando mais profundamente em mim mesma, também 
vou elevando cada vez mais noutro plano e é através dessa experiência que eu vivo a verdadeira 
paz, o verdadeiro amor e o poder sem limites. Quando me dissocio dos meus comportamentos e da 
consciência que tenho de mim, o ambiente que me rodeia torna-se instantaneamente mais belo.
Quando eu me elevo para além do que está no cimo, todos os problemas que deixo em baixo se 
resolvem automaticamente. Apenas tenho de me manter consciente de quem sou e daquilo que tenho 
de fazer. Nessa altura, o ego deixa de existir, deixa de ter importância - deixa de haver a consciência de: 
“eu fiz isto” ou “eu tenho de fazer aquilo”- por isso as preocupações deixam de fazer sentido. Isto é o que 
você tem de fazer também. Mas só conseguirá chegar ao cimo desta torre de paz, amor e poder sem 
limites quando você próprio se tornar numa torre pura. E não se esqueça que uma torre apenas se ergue 
direita quando os seus alicerces são profundos e firmes. 

Companheira de Deus
Dadi Janki, Edições Mahatma
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Pétalas, reúne um conjunto de textos de temáticas de variada inspiração, onde o seu núcleo se vincula 
na ligação à Fonte Suprema, tal o centro de uma rosa que mantém unidas suas pétalas e, quando se 
desprendem mantêm o seu fragor e beleza. Desde as interrogações às nossas origens, à espiritualidade 
portuguesa ou Ordem de Mariz, aos sistemas filosóficos e religiosos da Índia, bem como a investigações 
científicas actuais sobre a evolução do cérebro e a prática da meditação, encontram-se reflexões 
espirituais que propomos para momentos especiais de leitura.

Pétalas
Maria Ferreira da Silva, Publicações Maitreya (www.publicacoesmaitreya.pt)

– LIVROS –
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Rua Barão do Corvo, 195
4400-039 Vila Nova de Gaia

Telefone / Fax: 223 753 272
relog_coimbroes_@hotmail.com

Rua Central de Goda, 340 - 1.º Dt. Frente
Edifício Bela Vista - 4535-167 Mozelos - Santa Maria da Feira

João Paulo Gomes de Almeida
PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Tlm: 968 877 638
Email: fevijop@hotmail.com

O som era um dardejar de asas suspensas no espaço longínquo, e ao mesmo tempo tão próximo 
que sabia ser esta, também, a minha vibração. Passeios fortuitos de visita ansiada, onde as estrelas 
se movem com graça, e os céus são alamedas móveis que ninguém conduz. Sorri, como quando 
atendemos o telefone e desfrutamos do silêncio único, expectante, que se estende em página de 
mistério, enquanto com os sentidos afinados, queremos, e não queremos, reconhecer a voz que por 
brecha escondida se faz presente. A inspiração nasce sob a forma de brisa suave que baloiça os sentires 
com impressão relevada. Diferente da prosa, esta forma de escrita não é feita de letras, mas de uma 
emoção fluida, sem fronteira entre o amargo e o doce, envoltas na neblina de um profundo sentimento de 
compreensão e amor, por toda a humanidade. 
Sou profundamente grata pela experiência vívida das expressões de amor sublimado e redentor entre 
Anjos… os do Céu e os da Terra.

Hieróglifos do Cosmos
Maria Adelina Lopes, Publicações Maitreya (www.publicacoesmaitreya.pt)

Já parou para pensar porque é que uns conseguem atingir os seus objectivos e outros não?  
Porque é que uns sonham e realizam os seus sonhos e a outros só lhes resta continuar a sonhar?  
Porque é que uns parece que nasceram para triunfar e a outros nada acontece na vida?  
Para triunfar não nos podemos basear na sorte ou na esperança que algo nos caia do céu.  
Temos de agarrar na nossa vida e agir. 
Depois é necessário destruir algumas crenças que nos impedem de avançar, definir correctamente os 
nossos sonhos, aprender a pensar, comunicar e agir melhor, trabalhar arduamente para atingir os nossos 
sonhos e estar preparado para os bons e maus momentos que irão surgir pelo caminho.
Não é um trabalho fácil, mas é uma tarefa possível que vai mudar a sua vida para sempre.

Nascido para Triunfar
Adelino Cunha, Esfera dos Livros, www.ihavethepower.net/Loja/DetalheProduto/440

pub

– LIVROS –

Eduardo gomEs silva
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Cor: Violeta | Cristais: Cristal de rocha | Localização: Coroa da cabeça

O abandono à espiritualidade
Sétimo chacra - Coronário

SugeStõeS
Quando a vida 
parecer desesperada, 
experimente medidas 
desesperadas. Abandone-
se por completo. 
Avance e entregue-se 
totalmente, mas entregue-
se com fé. Pelo menos 
tenha confiança na 
possibilidade de, ao 
largar completamente a 
vontade pessoal, está a 
fazer espaço para que um 
poder superior chegue até 
si. O seu método antigo, 
obviamente, não surte 
efeito. Portanto, porque 
não pensar: o momento 
de angústia pode tornar-
se no buraco da agulha, 
através do qual passará a 
experimentar este nível 
superior de ligação.

em equiLíbriO
Abertura para energias 
superiores de maneira 
ilimitada, saúde perfeita 
em todos os aspetos 
(físico, emocional e 
espiritual) e melhor 
qualidade de vida.

em deSequiLíbriO 
Prejudica o sistema 
psíquico, distúrbios 
cerebrais, tonturas, 
inseguranças e atitudes 
negativas e incertezas.

|  15 cm acima do sétimo 
chacra, está a Estrela da 
Alma, que nos liga com 
o superior.

|  15 cm abaixo dos pés, 
está a Estrela da Terra, 
que nos liga e nos deixa 
com os pés bem no 
chão.
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SETEMBRO
SexTaS 20H30 - 22H00 | SábadOS 10H30 - 12H00
IOGA, com Rui Lopes
@ Terra na Boca na BOA (Bombarda Oficinas de Artes)
Valor: 5 euros / aula

SegUNdaS e QUaRTaS 20H30 - 22H00
SábadOS 19H30 - 21H00
AULA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA, com Monika 
Pundyk
@ Terra na Boca na BOA (Bombarda Oficinas de Artes) 

a PaRTIR de OUTUbRO a JUNHO | 16H30 – 19H00
PROJECTO TEATRO INFANTIL, com Vanessa Dinger 
(PTI)
@ Centro de Formação Cultural Acaro / Contagiarte
1º e 3º Sábados de cada mês. Inscrições até 4 de outubro.
Aula experimental dia 15 de setembro. Inscrições até dia 13 de 
Setembro.
Nº mínimo de inscrições: 10 crianças
20 euros / mês

20 SeTeMbRO | 20H00 (TOdaS aS QUINTaS) 
MEDITAÇõES ATIVAS DE OSHO, com José Pedras
5 euros / mês.
José Pedras - 913093287

21 SeTeMbRO
CIRCULO DE MULHERES | 19H00-20H30
 “Para conhecer a Sabedoria: Esteja presente e concentre-se. 
Seja uma observadora intuitiva e dotada de memória. Confie 
naquilo que sabe no mais íntimo de si. Deixe-se guiar pela 
sabedoria.”
Quintal, Rua do Rosário, 177, Porto
Inscrições e informações:
Tlf. 222 010 008 ou por email: mail@quintalbioshop.com

DIA NACIONAL DA PAZ - MEDITAÇãO DE CURA 
PLANETÁRIA | 18H30
Entrada gratuita
José Pedras - 913 093 287

– AGENDA –

22 SeTeMbRO | 15H00 - 19H00
WORkSHOP DE MANDALAS, por MandalaVeda Art
Valor: 25 euros
José Pedras - 913 093 287

TRINCASETEMBRO NO CENTRO DE FORMAÇãO 
CULTURAL ACARO/CONTAGIARTE:

OFICINA DE MúSICA – GUITARRA 
Destinatários: dos 7 aos 17 anos - 1 hora semanal
Horário: sábados 15h às 16h - Formador: Indalécio Paiva 
Custos: 35 euros mensais
Contactos Trincamundo:
www.trincamundo.pt | geral@trincamundo.pt
Tel: 916 311 632 ou 913 185 723

25 SeTeMbRO | 21H00
MEDITAÇãO DE LIMPEZA ENERGÉTICA
Espaço Dharma 
esp.dharma@gmail.com
915911484

27 SeTeMbRO 
PALESTRA DE TAROT “O DESTINO NAS SUAS MãOS”, 
com Nei Naiff | 21H00
(entrada livre)
José Pedras - 913093287

1ª OFICINA: FERMENTAÇãO CULTURAL
19.00 àS 21.30
Alimentos fermentados no quotidiano.
Fermentação e gastronomia
O que é a fermentação?
Porquê e para quê fermentar?
Tipos de fermentação: lática, acética, alcoólica
Fermentação: um fenómeno cultural
Os benefícios para a saúde – enzimas, probióticos e nutrição 
Troca de ideias
Degustação - 25 euros
Local: Quintal, Rua do Rosário, 177 Porto
Inscrições e informações
Tlf. 222 010 008 ou por email: mail@quintalbioshop.com 

28 SeTeMbRO | 19H30 - 22H30
CURSO INTENSIVO: ORIENTAÇãO E 
ACONSELHAMENTO ESPIRITUAL COM O TAROT,
Nei Naiff
Valor: 65 euros
José Pedras - 913093287
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– AGENDA –

29 SeTeMbRO
INICIAÇãO à CHAMA DE PROTEÇãO PSIQUICA 
ARCANJO MIGUEL: 15H00 – 19H00
Espaço Dharma 
esp.dharma@gmail.com
915911484

LIDERANÇA TRANSFORMADORA
Mª do Céu Gomes
ceugomes.psi@gmail.com | Tlm. 914023976

30 SeTeMbRO
MúSICA COM BEBÉS E PAPAS
1ªsessão 10h15 às 11h | 2ªsessão 11h15 às 12h
Fazer música com bebés & papás é antes de mais uma 
sessão de partilha e sociabilização.
Valor: 7,50 euros bebé e acompanhante
Acompanhante extra 2,50 euros
(Marcações através do número 222 000 682 ou através de 
geral@trincamundo.pt, ou 933437055 com pelo menos 48h 
de antecedência)

OUTUBRO

1 OUTUbRO
AROMATERAPIA APLICADA à MASSAGEM E ESTÉTICA
Tem como objectivo desenvolver os sentidos e a importância 
da Aromaterapia na massagem para o relaxamento, como 
terapia e de alivio da tensão, dor e stress. 
Alba - http://ayurvedica.org.

4 OUTUbRO
TERTúLIA LOUISE HAy, com Ria Slof 
Sónia - 966 140 375 / Raquel - 922 247 290
Email: espacodalma@gmail.com

5 OUTUbRO
SEMINÁRIO DE REIkI, Com Pamela Miles 
Spaso Zen
Rua do Campo Alegre, 1256 · Porto
reiki@spasozen.com 

6 OUTUbRO
CURSO DE APOMETRIA MULTIDIMENSIONAL, 
MóDULO 2
Sónia - 966 140 375 / Raquel - 922 247 290
Email: espacodalma@gmail.com 

7 OUTUbRO | 10H00 - 18H0
CURSO PROFISSIONAL DE AURICULOTERAPIA 
Mestre Denis Viatico
Espaço Essência d’Alma
www.denisalves.com 

15 OUTUbRO
INSTRUTOR DE yOGA
NíVEL TÉCNICO – PORTO 
Alba- http://ayurvedica.org.  

20 OUTUbRO | 14H00 - 18H00
SHU CHU REIkI - PARTILHA DE REIkI GRATUITA
José Pedras - 913093287

21 OUTUbRO | 10H00 - 19H00 (4 aULaS)
PRIMEIRO NíVEL DE REIkI - SHODEN, com José Pedras
Valor: 125 euros
José Pedras - 913093287

21 e 28 OUTUbRO | 10HOO – 18H00
COMO SER UM TERPEUTA DE SUCESSO
Mestre Denis Viatico
Formação no Hotel Premium Porto
www.denisalves.com

26 OUTUbRO | 21H30 
PALESTRA - AS CORES NA ALIMENTAÇãO, com Ivone 
Sequeira
Entrada gratuita
José Pedras - 913093287

27 e 28 OUTUbRO 
WORkSHOP DE TAÇAS TIBETANAS - INTRODUÇãO à 
MASSAGEM DE SOM, com José Pedras
Valor: 125 euros
José Pedras - 913093287
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“Aceita a força
      da vida

para descobrires a 
magnitude do teu ser.”

Assim nasceu este projeto 
editorial, único no mercado. 
É uma reflexão à vida, 
levando-nos a uma viagem 
ao nosso interior; é um 
veículo de divulgação 
e reconhecimento das 
terapias alternativas.

“espaço aberto – Revista Alternativa”
é um hino à consciência, lembrando
que a verdade que reside dentro
de nós é o alicerce para um
mundo melhor.

Disponível versão
em formato digital (pdf).
Envie o seu pedido para:
info@revistaespacoaberto.pt

Pontos de Distribuição

ANUNCIANTES
NORTE SHOPPING
GAIA SHOPPING

SANTA MARIA DA FEIRA
GRANDE PORTO

MADEIRA

Parcerias

IPN – Instituto Português de Naturologia
Terra na Boca
Publicações Maitreya
Chama Trina
Gabinete de Estética Isabel Oliveira
Bairro das artes circuit
MFotografia
Hand Bike Hand - Oporto bike messenger
Roda Livre
Bydas

e: factorgenio@factorgenio.pt | t: 918 218 093

pub

OFICINA
AUTO ESCADINHAS

Joaquim Gonçalves Moreira

Rua Escadinhas, 118 . 4415-009 Perosinho
Telef./Fax: 227 624 929 - Telemóvel: 934 151 860

Email: oficina_auto_escadinhas@hotmail.com

Com serviço de diagnóstico
Reparações gerais em automóveis

VETERINÁRIO AO DOMICÍLIO | URGÊNCIAS 24H

Telm.: 935 450 515

Rua Casal, 17 | 4425-511 São Pedro Fins - Maia
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Nome
Morada	 	 Código	Postal
Localidade	 Telefone
Email	 NIF	(essencial	para	emissão	de	fatura)

Data	de	nascimento	 Profissão

1)	 	Sim,	desejo	assinar	as	6	edições	anuais,	pelo	valor	de	20	euros	(Portugal	Continental)
	 	35	euros	(Europa)
	 	50	euros	(Resto	do	mundo)
2)	 	Pretendo	que	me	contactem	para	anunciar	na	revista	“espaço	aberto”

Receba	comodamente	em	sua	casa	as	6	edições/ano	(periodicidade	bimestral),	pelo	valor	
de	20	euros	ou	se	desejar	fazer	publicidade,	preencha	o	cupão

Recorte,	fotocopie	ou	digitalize	e	remeta	para	Lugar	da	Fraga,	Covas,	4920-042	V.	N.	Cerveira	(endereço	provisório)
ou	envie	por	email	para:	info@revistaespacoaberto.pt

A REvISTA ESPAçO ABERTO É DE distribuição gratuita.

É uma revista de todos e para todos!

ASSINATURA · PUBLICIDADE

Contactos:	info@revistaespacoaberto.pt	|	924	243	165	|	914	247	616	|	935	986	329	|	251	948	173	|	www.revistaespacoaberto.pt

Os dados recolhidos serão processados automaticamente e destinam-se à gestão do seu pedido e à apresentação de futuras propostas. O seu fornecimento é facultativo em termos legais, 
o signatário tem garantido o acesso aos seus dados e respetiva retificação. Se pretender que os seus dados não sejam facultados a terceiros assinale com um x .

assiNe JÁ!
reCeba

ComodameNte

em sua Casa

a sua revista.
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PRóxIMa edIçãO

xamanismo, Santuário interior
Saúde e Omega 3
O Shiatsu como forma preventiva

Porquê, Pai?!
Paulo Vieira de Castro

“Certa noite, perante um programa de televisão onde 
se procurava eleger as sete maravilhas do mundo, e 
surpreendido pela enorme atenção que tal desafio 
estaria a despertar na sua filha, o pai perguntou:
- E, para ti Carlota, quais seriam as sete maravilhas do 
mundo?
- Não conheço nenhum destes locais, são de facto 
muito bonitos…, mas para mim as setes maravilhas do 
mundo são: ver, ouvir, falar, sentir, rir, dançar e... gostar 
de ti.”

Política e Espiritualidade
José Ferraz Alves

O mais comum tem sido a visão separada de política 
e de espiritualidade. Mas poderá o segredo para a sua 
plenitude estar na integração das duas?
Fará a espiritualidade mais sentido, na sua aplicação à 
vida da humanidade, no seu aspeto mais material?
Poderá a política encontrar a sua revitalização no 
encontro com o Espírito?
Claro que sim, sim e sim.

Reconectar 
à nossa essência
Paulo Renato

Religião é uma palavra que na sua origem em 
latim significa religar, ligar de novo.
E aqui a função das várias religiões como 
as conhecemos, seria voltar a ligar os seus 
fiéis a Deus. Seriam os intermediários dos 
humanos com Deus, e as religiões tiveram ao 
longo da sua existência um papel importante 
para muitas pessoas, e ainda tem hoje em 
dia, na sua ligação e sentido de fé num 
ente superior. Para aquelas pessoas que se 
sentem bem no seio destas religiões, devem 
continuar a fazê-lo, não sendo de escamotear 
a possibilidade, cada vez mais consciente, de 
que os intermediários não são absolutamente 
necessários.
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Rua do Outeiro, 114
4405-890 VILAR DO PARAÍSO

Tel: 22 712 28 08 | Fax: 22 081 45 25 | Tlm: 93 328 32 41
Email: jmagalhaesgasbp@gmail.com

Aberto 24 horAs

meios de pagamento:
Visa / Multibanco / Galp frota
- Aderente ao desconto
Continente Vice-Versa -

loja de Conveniência

lavagem e Aspiração
Lavagem jet-wash

POstO aBasteCImentO
de avIntes

Tel. 227 871 908 . Fax: 227 871 909
EN 222 (Av. Vasco da Gama, 6615) - Avintes
4430-755 Avintes - Vila Nova de Gaia
tgavintes@galpenergia.com

a revista

chegou à Madeira!

O nosso delegado:

Sérgio Borges
Telm: 924 154 455
Email: sergio.borges@revistaespacoaberto.pt

José soares P. Magalhães
Revendedor de gás bp

entregas ao domicílio

“Faça pela sua Saúde
Coma produtos de Agricultura Biológica”

A Quinta do Mitra fica situada na 
freguesia do Arco de São Jorge, 
mesmo junto ao mar (no Norte da 
Ilha da Madeira). Estamos a uma 
altitude de 45-50m do Mar. 
É uma exploração certificada em 
produção de hortícolas frescas, 
plantas aromáticas e medicinais e 
frutas subtropicais em Agricultura 
Biológica, desde Abril de 2006- 
Certificação n.º 15208 A/ 08- 
Sistema de Controle Certiplanet 
- PT /AB 04. 

O Modo de Produção Biológico 
garante a qualidade dos alimentos 
e a segurança alimentar; quem 
faz este tipo de agricultura têm 
como principal objectivo não 
destruir o ecossistema, e melhorar 
o ambiente, fazendo reciclagem, 
poupando água e usando energias 
alternativas.
Desde Setembro de 2008, a em-
presa é certificada em distribuição 
e entrega ao domicílio de produtos 
de Agricultura Biológica.

Sítio dos Casais - Arco de São Jorge
9230-016 Arco de São Jorge
Madeira - Portugal

Telemóvel: 963 124 378

quintadomitra@gmail.com
www.quintadomitra.com

NOVIDADE
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