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  Temos de encararmo-nos tal como somos, em  
  vez de tentar ajustar-nos a qualquer padrão  
  ou a qualquer ideal. Temos de encarar o que  

  realmente somos e, a partir daí, dar origem a uma   
  transformação radical.  
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De coração para coração
A revista alternativa “espaço aberto”, é de todos e para todos. Como tal, 
bimestralmente, tem à vossa disposição um espaço para passarem a vossa 
mensagem, em abertura.
A Rumo das Palavras – associação cultural, é a instituição que criámos para 
proporcionar o suporte jurídico necessário a esta demanda, porque acreditamos 
que é também através da palavra que a cura acontece, apontando novos rumos, 
novas decisões, novas posturas…, em suma, uma nova consciência. 
Temos que tomar consciência do Ser Divino que Somos e que, no contacto de 
uns com os outros, podemos fazer a diferença. Como diz José Micard Teixeira, 
vamos fazer amor a três – Eu, Tu e Nós.
Temos de encararmo-nos tal como somos, em vez de tentar ajustar-nos a 
qualquer padrão ou a qualquer ideal. Temos de encarar o que realmente somos 
e, a partir daí, dar origem a uma transformação radical. 
A Rumo das Palavras passa uma energia. Através da palavra, escrita ou oral, 
essa energia está associada ao que és. É a tua vibração que passa, pelo que 
não adianta dizer coisas bonitas se, na realidade, não as sentes. O importante é 
que, através da palavra, seja possível transmitir mensagens de amor e esperança 
- as tuas mensagens… E porque acreditas nela, ela passa, levando uma 
sementinha que é depositada em cada coração.
De coração para coração.

Agradeço
Maria de Fátima Ribeiro

Maria de Fátima 
Ribeiro

Diretora
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ProVérBio é uma máxima concisa 
que se tornou popular, mas também 
uma sentença moral. Alguns, 
milenares, chegaram até aos dias 
de hoje com, supomos, a mesma 
atualidade e pertinência. Quer 
isso dizer que, por mais milénios 
que passem, os comportamentos 
repetem-se, invariavelmente. É que, 
por mais provérbios que se leiam, 
não há nenhum que soe a situações 
em desuso.

PRiMEiRO ERA O VERBO…
DEPOiS, O PROVÉRBiO

 O Livro dos Provérbios, do Antigo 
Testamento, contém os tais, ditos 
populares, aforismos e poemas, 
abrangendo todo o âmbito da vida 
humana. Pelo menos em parte, a 
autoria atribui-se a Salomão.
Novos tempos, novos costumes, 
Salomão era diferente de seu pai, 
David; não se tornou num líder 
guerreiro, e não foi preciso. Como 
mais vale prevenir do que remediar, 
soube manter a grande extensão 
territorial que herdara e mostrou, de 
acordo com a tradição judaico-cristã, 
ser um grande governante e um juiz 
justo e imparcial.
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Falará, segundo os profetas de todas 
as grandes civilizações, também em 
provérbios – fórmula mais ou menos 
opaca e abrangente, e, por isso, 
não menos perigosa, já que deixam 
margem para várias interpretações.
É que, como diz o provérbio árabe:
Não digas tudo quanto sabes 
não faças tudo quanto podes 
não creias em tudo quanto ouves 
não gastes tudo quanto tens 
porque 
quem diz tudo quanto sabe 
quem faz tudo quanto pode 
quem crê em tudo quanto ouve 
quem gasta tudo quanto tem 
muitas vezes 
diz o que não convém 
faz o que não deve 
julga o que não vê 
gasta o que não pode.

Não é fácil encontrar a medida 
certa na vida, acrescido de que os 
provérbios nos alertam para a cautela 
e ponderação, à análise de situações, 
atitudes e comportamentos e 
possíveis consequências. Revelam-
nos, no entanto, uma sabedoria 
compactada em séculos de 
vivências, que, não importa a sua 
cultura e tempo de origem, nos 
mostram uma humanidade de 
comportamentos repetitivos. É que, 
a coisa mais difícil para o homem é 
o conhecimento próprio (provérbio 
árabe) e uma grama de exemplos 
vale mais que uma tonelada de 
conselhos (provérbio popular). Mas, 
pelo sim, pelo não, a conselho 
amigo, não feches o postigo.

Rosa Silva (Editora)

A mesma tradição consideraria 
Salomão como o homem mais sábio 
que já viveu até então. Mas, porque 
não há bem que sempre dure nem 
mal que nunca acabe, escrevem 
outras crónicas, que Salomão, na 
ambição de manter as aparências 
do reino herdado de seu pai, que 
esbanjava na construção de templos, 
levou-o a estabelecer impostos 
pesados. O resultado foi a revolta 
contra o seu governo e a divisão do 
reino. Dinheiro e santidade, a metade 
da metade seria, então, um aforismo 
ainda desconhecido. E porque Deus 
escreve certo por linhas tortas, que 
amor e fé, nas obras se vê, não deixa 
de ser irónica a forma como Ele fala 
através da experiência humana. 
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Maria Carneiro

ESCOLHER
A ALiMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

vegetariano, um macrobiótico ou 
um crudívero, porque se alimenta 
de comida mais viva, tem muito 
mais probabilidades de ser um 
indivíduo bem mais saudável; tem 
um sistema digestivo mais limpo, 
um nível energético mais elevado e 
maior clareza mental. Torna-se mais 
consciente da Unidade da vida e do 
respeito por todos os seres vivos.
Com base no respeito por todos, há 
que considerar legítimas e válidas as 
opções de cada um. Esta é a razão 
que leva a sugerir algumas indicações 
sobre como neutralizar ou, pelo 
menos, minimizar os efeitos nocivos 
que o consumo abusivo de produtos 
de origem animal causa ao nosso 
organismo. 
A carne – e quando se fala em carne, 
inclui o peixe –, na sua maior parte, 
tende a ter níveis altos de gordura 
e colesterol, especialmente a carne 
vermelha e peixes gordos como o 
atum e o salmão. É, realmente, uma 
fonte de proteínas mas, segundo 
os mais naturalistas, é altamente 
desaproveitada. É também desprovida 
de fibras, que varrem toxinas e 
resíduos, para que não sejam 
absorvidos pelo sangue. 
Este tipo de alimentos vai fazer com 
que se produza mais ácido clorídrico 
no estômago que, por sua vez, 
vai tornar o sangue mais ácido e, 
consequentemente, tornar-nos mais 
suscetíveis ao surgimento de doenças 
devastadoras. Beber em jejum, todos 
os dias, um copo de água com sumo 
de um limão ajuda a neutralizar essa 
acidez.

Se nos acostumássemos a ouvir a linguagem do nosso 
corpo, em vez da linguagem da nossa mente, ou seja, a tirar 
a cabeça programada do caminho, seríamos muito mais 
saudáveis, fortes e equilibrados.

nuncA é demAiS repetir e lembrar 
que a nossa saúde e bem estar 
estão diretamente ligados às nossas 
escolhas e à nossa tomada de 
consciência, acerca do modo como 
nos alimentamos.
A maior parte das pessoas gasta 
pouco, ou tempo nenhum, a procurar 
entender e descobrir, por si mesma, 
as vantagens e desvantagens de 
um regime alimentar que se habituou 
a seguir. Adotam, como um dado 
adquirido, aquilo que outros decidiram 
por elas e demitem-se de tomar 
conhecimento, de se abrirem a uma 
qualquer alternativa. Quanto a escutar 
e valorizar os sinais que o próprio 
corpo lhes envia continuamente, isso 
ainda faz parte da ficção. Os médicos 
e os medicamentos existem para 
resolverem os problemas.
Comer em demasia e sem critério 
é sinónimo de desenvolvimento 
económico, mas também de atraso 
cultural e de falta de responsabilidade. 

Cabe a cada um decidir o que é 
melhor para si e escolher segundo 
as suas convicções, gostos e 
preferências. Para quem escolheu 
abdicar do consumo de produtos de 
origem animal é, com certeza, mais 
fácil sentir-se em harmonia. Quer o 
tenha feito por questões éticas, em 
relação aos direitos dos animais, ou 
à sustentabilidade ambiental, um 
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Assim como comer frutas ácidas, 
cebolas, tomates, rabanetes e 
pimentos.
Qualquer tipo de gorduras e óleos de 
origem animal promovem a produção 
de radicais livres. Para combater os 
radicais livres, que são responsáveis 
pelo processo de envelhecimento e 
por todas as doenças degenerativas 
ligadas a ele, o ideal é consumir 
alimentos ricos em antioxidantes, tais 
como legumes e hortaliças frescos, 
frutos, grãos e feijões.
Estes alimentos são compostos por 
algumas substâncias, os fitoquímicos, 
que trazem grandes benefícios para 
a saúde. Para além de protegerem 
as células contra os radicais livres, 
reduzem os níveis de LDL (colesterol 
mau) e aumentam os níveis de 
HDL (colesterol bom). Neutralizam 
substâncias tóxicas para o organismo, 
auxiliam na fabricação de enzimas 
naturais e fluidificam o sangue. Aqui, 
convém salientar a importância de 
incluir vegetais de folhas verdes em 
qualquer tipo de dieta. São alimentos 
maravilhosos, fonte forte e segura 
de minerais variados, vitaminas, 
aminoácidos, enzimas e muita 
vitalidade. Quando ingeridos, libertam 
na corrente sanguínea a clorofila. A 

clorofila (que colora as folhas verdes) 
capta e processa a energia irradiada 
do sol e a sua estrutura química é 
muito parecida com a da hemoglobina. 
É chamada de sangue verde e fornece 
muita energia. Para além de vivificar 
e renovar todo o sistema, inibe a 
vontade de comer comida ruim. 
Muitos vegetais, tal como os cereais, 
são também ricos em fibras, e vão 
compensar as carências do regime 
carnívoro. As nozes e os frutos secos 
são ótimos substitutos proteicos da 
carne, do peixe e dos ovos.
Existem também diversos tipos de 
chás que podem ajudar ao equilíbrio, 

A melhor maneira de mudar um hábito 
profundamente enraizado não é “arrancá-
lo pelas raízes”, mas sim “plantar” e cultivar um hábito 
diferente, dando a esse novo hábito muito carinho e atenção, 
para que ele floresça e faça murchar o outro.

com as suas propriedades depurativas 
e estabilizadoras.
A dieta portuguesa não prima pelo 
equilíbrio. É bastante deficiente em 
frutos e produtos hortícolas e rica em 
gorduras e proteínas.
A roda dos alimentos dá-nos 
uma orientação sobre uma dieta 
equilibrada. Na base da nossa 
alimentação devem estar sempre 
os cereais, os frutos e as verduras, 
que se devem comer a todas as 
refeições. Também os farináceos e 
as leguminosas podem e devem ser 
consumidos diariamente. Ovos, carnes 
brancas, peixe e marisco só algumas 



vezes por semana; carnes vermelhas, 
apenas duas ou três vezes por mês. 
O queijo e os iogurtes, sempre com 
moderação. Doces, somente uma ou 
outra vez por semana.
O vinho e a cerveja devem ser 
ingeridos moderadamente. O 
vinho possui alta quantidade de 
antioxidantes e diminui o risco de 
doenças cardiovasculares. Deve ser 
consumido durante as refeições, pois 
a presença de alimentos ameniza os 
efeitos tóxicos do álcool no organismo. 
A água. Sempre. 
O azeite é a gordura mais indicada e 
deve ser consumido em pequenas 
porções, todos os dias, uma vez que 
tem um valor calórico muito elevado e, 
em excesso, contribui para o aumento 
de peso.

Acima de tudo, 
opte, sempre 
que possível, 
por alimentos 
frescos, da 
época, da 
região e sem 
processamento 
químico.
A tendência ao 
sedentarismo e o 
excesso de comida provocam 
desequilíbrio e desenvolvimento 
de patologias como a obesidade, 
doenças cardiovasculares e cancro.
A melhor maneira de mudar um 
hábito profundamente enraizado 
não é “arrancá-lo pelas raízes”, mas 
sim “plantar” e cultivar um hábito 
diferente, dando a esse novo hábito 

muito carinho e atenção, para que ele 
floresça e faça murchar o outro.
Se nos dispusermos a manter uma 
dieta equilibrada e criarmos o hábito 
de alguma actividade física, estaremos 
certamente a promover a nossa saúde 
e bem estar.
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O CANCRO
E A METAMORFOSE

Céu Gomes
Psicóloga/ Psicoterapeuta
ceugomes.psi@gmail.com
914 023 976
www.essenciahumana.com (Maia)
www.psihome.net (Porto)

umA doençA, é sempre um 
caso grave que, geralmente, afeta 
o mundo da pessoa que por ela é 
visitada. E há doenças cujo nome 
faz estremecer quem o pronuncia. 
Independentemente da natureza e 
potencial evolução, o que aqui está 
em questão é o preconceito a elas 
associado.
Recordo-me da dificuldade em 
utilizar as designações e em afirmar o 
diagnóstico que os médicos e outros 
técnicos do Instituto Português de 
Oncologia do Porto enfrentavam, 
quando por lá andei, há mais de 10 
anos, na qualidade de acompanhante 
de um familiar. 
Em Portugal, nem sempre o 
diagnóstico “cancro” é comunicado 
claramente ao doente, visto que 
o estigma a ele associado pode 
agravar o estado clínico. A tomada 
de consciência do diagnóstico de 
uma doença, que apesar de ser 
já encarada como crónica, pode 
representar o fim da linha da vida, 
é semelhante a um abalo sísmico 
bastante forte, de grau 6, na escala de 
Mercalli.
Geralmente, após um período de 
choque inicial, no qual a pessoa não 
entende o que lhe aconteceu, há a 
negação da doença, seguindo-se 
uma fase de revolta e hostilidade, que 
pode evoluir para a depressão, na qual 
o doente se confronta com o medo 
de morrer. Por fim, surgirá a fase de 
tomada de consciência e a tentativa 
de aceitação da realidade, atitude que 
favorece o tratamento.
Em Portugal, o cancro da mama 
é um dos mais frequentes, sendo 
detetados 4.500 novos casos por 
ano. Muitos deles, em pessoas com 

agradecimentos
À Sónia G., por se ter disponibilizado a contar a 
sua história e a todos aqueles que foram alvo de 
uma metamorfose, pois contribuem para tornar o 
mundo num lugar melhor.

Apesar das ruínas
e da morte,
onde sempre acabou 
a ilusão,
A força dos meus 
sonhos é tão forte,
que de tudo renasce
a exaltação
E nunca as minhas 
mãos ficam vazias.
Sofia de Mello Breyner Anderson

história familiar de cancro da mama. 
Por isso, o rastreio assume particular 
importância, sendo o médico de 
família um interface determinante no 
diagnóstico precoce.
Há autores que estabelecem uma 
associação entre a personalidade 
tipo c (característica das pessoas 
introvertidas, com traços obsessivos) 
e o cancro. Assim, a tendência para 
a introversão, a incapacidade para 
exteriorizar as emoções negativas 
de forma assertiva, que podia gerar 
a resolução dos problemas, e ainda 
a tendência para o desespero e 
depressão, podem predispor ao 
cancro.
Sónia G. tem 40 anos e, há cerca 
de um ano, teve um encontro com 
o cancro da mama… Num exame 
de rotina, confrontou-se com o 
diagnóstico. De imediato, as memórias 
do passado foram evocadas. Já as 
vidas da mãe e da avó tinham sido 
ceifadas pela temível doença. 
O choque inicial foi grande e a 
quimioterapia provocou a queda 
de cabelo, que decidiu aceitar 
publicamente. Assistiu à transformação 
do seu corpo, já que nada podia fazer 
para o evitar. Por isso, decidiu abrir o 
coração e aceitou aquilo que a vida 
tinha colocado no seu caminho. Esta 
é sua descrição do momento em que 
acordou da mastectomia: “Mal abri os 
olhos, as minhas mãos procuraram as 
maminhas, sempre com um sorriso, 
pois estava viva!”. 
Sónia sentiu o mundo a fugir-lhe, 
pois o cancro colocou-a perante os 
limites do eu, a finitude. Além disso, 
foi preciso revelar à família, já marcada 
por esta doença.
A ajuda psicológica que recebeu, 
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desde o primeiro dia, ajudou-a a 
aceitar a transformação em curso, 
bem como a comunicar com a família 
e outras pessoas próximas. Sónia 
usou a coragem para combater o 
medo e deixou de ter medo de ter 
medo! Assume-se como otimista, a 
tempo inteiro.

Usou a sua energia para criar uma 
página no facebook – Volta a Nascer, 
depois do Cancro –, com os objetivos 
de contar a sua história e de levar uma 
mensagem de esperança a outras 
pessoas. Foi nessa página que a 
encontrei, para a qual fui convidada, 
exatamente na semana em que 
procurava escrever este artigo.
A psicoterapia de apoio, que visa 
proporcionar o equilíbrio pessoal 
e a adaptação à situação do 
adoecer corporal, mediante a 
consciencialização do indivíduo, pode 
ser determinante na recuperação. É 
importante, que a pessoa tenha um 
espaço no qual possa exteriorizar o 
que sente, sem receio de magoar ou 
de fragilizar a forma como é vista, quer 
seja a raiva pela injustiça da qual se 
sente alvo, quer seja até a preparação 
da própria morte, nos casos mais 
graves. Sabe-se que as reacções 
psicológicas influenciam a eficácia 
do tratamento e que o diagnóstico 

“cancro” produz angústia e abala 
profundamente a auto estima da 
pessoa.
Assim, a psicologia pode ser útil, 
a nível individual ou familiar. A nível 
individual, para alterar estados 
emocionais desadaptativos (como a 
depressão prolongada, que sabemos 
debilitar o sistema imunológico), para 
dar informação ou para reestruturar 
a forma como a doença é vista. 
Estimula-se, assim, o autocontrolo e a 
autonomia da pessoa. A nível familiar, 
pode promover a comunicação e a 
adaptação dos indivíduos a esta nova 
condição. O psicólogo debruça-se 
também sobre as estratégias de 
coping (esforços comportamentais e 
cognitivos, em mudança constante, 
que visam gerir exigências internas ou 
externas específicas, consideradas 
como excedendo os recursos 
pessoais), que a pessoa utiliza para 
lidar com a doença, potenciando 
estratégias adaptativas. É certo que, 
ter cancro, leva a pessoa a buscar 
novos recursos que lhe permitam 
lidar com a situação e superar esta 
discrepância do equilíbrio individual. 
Quando o tratamento implica a 
mutilação física, como sucede, por 
vezes, no caso do cancro da mama, 
há repercussões na auto imagem e 

Para Sónia, a doença 
representa crescimento 
pessoal, expansão do 
conhecimento de si e dos 
outros. Este confronto com 
os seus limites, fez com 
que passasse a valorizar 
pequenas grandes coisas. 
O canto do pássaro, a lua 
e o brilho das estrelas 
ganharam nova cor. Na 
relação com os outros, diz 
ser mais amável e menos 
contestatária; aceita-os tal 
como são.

na consciência de si. Neste caso, a 
adaptação requer um esforço adicional 
e um grande investimento na auto 
estima…. O apoio dos companheiros, 
ou outras pessoas significativas, é 
também essencial para que, por 
exemplo, a mulher mastectomizada 
aceite a sua nova condição.

Além do acompanhamento 
psicológico, Sónia recorreu ao 
Reiki, que lhe permitiu meditar, 
atingir um estado de paz e 
libertar-se dos tratamentos, que 
eram, sem dúvida, uma maratona 
para a qual ninguém tem 
preparação.

Esta terapia complementar, a par com 
o seguimento médico e psicológico, 
proporcionou a recuperação do 
equilíbrio. Atualmente, Sónia aguarda 
a reconstrução mamária. Frequentou 
dois níveis da formação em Reiki e 
está inscrita para fazer voluntariado no 
IPO. Sente-se feliz, pois sobreviveu!

Uma doença como o cancro 
desencadeia, muitas vezes, uma 
reavaliação da vida, que se traduz 
no crescimento emocional, numa 
metamorfose, pois coloca a ênfase 
na finitude da vida humana, 



JAN//FEV’12    ESPAÇO ABERTO    15  

tantas vezes esquecida no rodopio 
da agitada vida diária. 

São cada vez mais os doentes 
com cancro que recorrem às 
terapias complementares. Muitas 
vezes, porém, fazem-no sem o 
aconselhamento médico. Para que 
este acompanhamento holístico 
seja possível, os profissionais 
de saúde devem aprofundar os 
seus conhecimentos sobre estas 
abordagens, que visam a promoção 
do bem estar geral do indivíduo. O 
clínico pode, então, perspectivar 
as terapias complementares como 
uma importante ferramenta para a 
prevenção e tratamento do cancro, 
em combinação com o tratamento da 
medicina convencional.
Nos Estados Unidos, já é comum 

esta visão integrada do tratamento, 
que visa o bem estar biopsicossocial, 
que é incompatível com uma visão de 
protecionismo setorial. 
A tensão resultante da tomada de 
consciência de uma doença com 
estes contornos, afeta o sistema 
imunológico. Essa ansiedade pode 
ser gerida, mantendo-se num 
nível aceitável, se o paciente fizer 
Meditação, Yoga, Reiki ou Acupuntura. 
A meditação, o Yoga e o Reiki 
potenciam o autoconhecimento e a 
gestão das emoções, nomeadamente, 
das emoções tóxicas, que podem 
desencadear debilidade orgânica 
(recuperação lenta e conturbada). 
Além disso, podem ser integradas no 
seguimento psicoterapêutico, visando a 
compreensão da doença, muitas vezes 
associada a perturbações afetivas.

A Acupuntura pode ser um tratamento 
de analgesia coadjuvante, ou 
ainda, ser utilizada para atenuar as 
náuseas ou vómitos, decorrentes da 
quimioterapia. Além disso, o doente 
pode também beneficiar de um 
tratamento homeopático, evitando-
se os efeitos secundários de alguns 
medicamentos. Será preciso um abalo 
sísmico para que valorizemos a vida 
acima de tudo? Podemos aprender 
com o que acontece aos outros ou, 
pelo menos, tentar.

Como disse Samuel Beckett,
“Já não sou eu, mas outro, que mal 
acaba de começar”.

Sejam muito felizes e não deixem que 
o vosso bom senso fuja para parte 
incerta!
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AS criAnçAS índigo denunciam todas as estruturas fracas, frágeis e 
ultrapassadas, existentes na sociedade actual. Quando uma criança índigo perde 
a ligação com a mãe Terra, perde o seu centro e, por isso, o seu equilíbrio. O 
mais indicado é fazer meditação ou utilizar sons da natureza, para o ajudar a 
restabelecer a ligação, o mais rápido possível.

CrIANçAs íNDIgo E CrIsTAl 

MARCAR A DiFERENÇA 
NO SÉC. XXi

Isabel Leal
Escritora | www.criancasdeumnovomundo.com
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recomendações
de leitura:

“As crianças índigo 10 anos depois”
Lee Carroll, Ed. Estrela Polar

“O meu livro de música”
António Vitorino de Almeida, Ed. Texto

“Meditação para crianças”
Isabel Leal, Ed. Pergaminho

Muito menos aceitam os velhos 
truques de disciplina que seus 
pais tentam impor, incutindo-lhes 
sentimentos de medo e de culpa.

Uma criança cristal equilibra o 
seu sistema quando está ligado à 
natureza, regularmente.

Seres de paz, estão muito conscientes 
de quanto tudo no futuro será feito 
com sucesso, com união de esforços 
e bons sentimentos. Tem noção de 

que os antepassados interferem na 
sua vida; lembram-se das suas vidas 
passadas. É importante proporcionar 
às crianças cristal um ambiente feliz e 
de paz, uma vez que estas crianças 
gostam que todos os membros da 
família estejam por perto, e que sejam 
felizes. Desde cedo podemos apanha-
los a murmurar música. A música e 
a dança, bem como a alegria, fazem 
parte da sua natureza. 
Algumas crianças cristal fazem alergia 
a alguns alimentos, por isso, esteja 
atento às intolerâncias alimentares.

O papel dos, hoje adultos, índigo 
e cristal é a abertura e o suporte 
ao caminho dos mais pequenos ou 
adolescentes.
A sua missão, enquanto pais, passa 
por entender a energia dos seus filhos 
e dar-lhes suporte. É muito importante 
para estes Seres terem alguém que 
os entenda, para que a vivência no 
planeta seja menos estranha e difícil.

As crianças índigo não 
aceitam a imposição nem 
a autoridade; recusam a 
manipulação, a falsidade e a 
desonestidade.

 design gráfico  

 design de produto  

 consultoria  

 decoração  
 e renovação  

 de espaços públicos  

 eventos temáticos  

Centro de Negócios do Bonfim
Rua Monte do Bonfim, 120
4300-350 Porto
Telef: +351 22 5101639 

www.trocasdeimpressao.com
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A grAnde deScoBertA que 
lhe propomos aqui é simples, natural, 
espontânea e bela – o toque.
Após o nascimento, o tato é 
dos primeiros sentidos a serem 
estimulados. Através dele, sentimos 
a mãe; depois, a família mais 
próxima. Nele, encontra-se a carícia 
e descobre-se o amor amigo e o 
amor amado, que nos integram como 
indivíduos na sociedade.
O toque inclui-nos no Todo. 
Fundamental para o crescimento e 
o desenvolvimento do ser humano, 
viabiliza a consciência do ser na sua 
aprendizagem e, na sua co-existência, 
reforça a saúde, pois detém o poder 
de regenerar o corpo, a mente e 
o espírito. Gestos simples, como 
dar as mãos, um abraço ou uma 

O PODER DO TOQUE

Ana Moutinho Pereira

carícia, demonstram a capacidade 
de manifestar os sentimentos mais 
profundos, fortalecendo, assim, as 
relações íntimas e sociais, oferecendo-
nos uma maior segurança, confiança 
e auto-estima, se essa abordagem for 
incentivada desde a infância.

Desde sempre, o mais simples 
toque, o toque social, incentivou as 
ligações humanas.

Lamentavelmente, nos nossos dias, 
o contacto direto não é incentivado, 
dado que as novas tecnologias e o 
enclausuramento que proporcionam 
jogam a favor do relacionamento 
virtual, que funciona também como 
forma de proteção física. O preço é 
perder-se a envolvência emocional 
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do toque. Hoje, não há dúvidas que 
existe cada vez mais procura do 
toque terapêutico. Os nossos corpos 
necessitam cada vez mais dele, 
para redescobrirem a auto cura e a 
harmonização. A espontaneidade 
do toque ocorre quando adquirimos 
uma maior segurança em nós 
mesmos, permitindo uma maior 
consciência corporal, estimulando a 
nossa sensibilidade, potencializando 
uma maior interação com o meio, 
auxiliando na resolução de possíveis 
“conflitos” de relacionamento. Desde 
sempre que as grandes civilizações 
buscam o bem estar, o equilíbrio e a 
saúde, desenvolvendo abordagens 
hoje conhecidas como terapias 
alternativas. Estas têm um papel 
crucial na evolução, pois permitem a 

responsabilização e o desenvolvimento 
da consciência do ser, que passa 
a compreender melhor do que 
precisa para se manter vitalizado e 
equilibrado, quer dizer, em harmonia 
consigo e, daí, com os outros. 
Podemos mencionar o Shiatsu, a 
Reflexologia, a Shantala (massagem 
do bebé), a Ayurvédica, o Do-in 
(automassagem), entre muitas, que 
proporcionam o relaxamento profundo, 
o autoconhecimento e permitem 
desenvolver o processo de auto cura 
ao reequilibrar o ser. A negligência de 
um dos sentidos mais importantes do 
corpo, o tato, faz com que vivamos 
uma época de relações superficiais, 
influenciando o aumento da violência e 
a exclusão social.

O poder do toque verifica-
se pela sua capacidade de 
derrubar barreiras, por ser 
uma das mais poderosas 
expressões de amor, 
criando relacionamentos, 
alterando a nossa postura 
fechada, tornando-nos mais 
receptivos e comunicativos, 
logo, mais saudáveis e 
felizes.
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“Quem vai à guerra, dá e leva.”

“Dinheiro compra pão,  
mas não compra gratidão.”

“Quem parte e reparte
e fica com a pior parte,
ou é tolo ou não tem arte.”

“Mãos frias, coração quente,  
amor para sempre.”  

“Em tempo de guerra,  
não se limpam as armas.”



“Quem seu amigo quiser 
conservar, com ele não
há-de negociar.”

“É tarde para economia, 
quando a bolsa está vazia.”

“Quem parte e reparte
e fica com a pior parte,
ou é tolo ou não tem arte.”

“Roma e Pavia não se 
fizeram num dia.”

“No dia de S. Martinho,
vai à adega e prova o vinho.”

“Para lá do Marão, 
mandam os que lá estão.”
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A REGULAMENTAÇÃO 
DAS TERAPêUTiCAS
NÃO CONVENCiONAiS,
EM PORTUGAL (i)*

* Artigo extraído do trabalho Monográgico de Moreira, Marta e Gonçalves, Rita (2011):
“Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa no Mundo - O processo de 
regulamentação em Portugal - o caso da Acupuntura”,
Departamento de Pós-Graduação e investigação do instituto Português de Naturologia, 
Porto, 2011Marta Moreira Rita Gonçalves
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A medicinA trAdicionAl comPlementAr e AlternAtiVA 
(mtcA), vulgo Medicina Alternativa, tem-se afirmado nas prática médica a nível 
mundial, integrada ou em cooperação, ou ainda em alternativa à designada 
medicina alopática, bem como no quotidiano de toda a sociedade moderna.
A Lei 45/2003, de 22 de agosto, foi o primeiro diploma legal a fazer o 
enquadramento base das Terapêuticas Não Convencionais (TNC), reconhecendo 
a Acupuntura, a Homeopatia, a Osteopatia, a Naturopatia, a Fitoterapia e a 
Quiropraxia. Esta lei veio constituir o culminar de um alargado processo de 
discussão política e sócio-profissional, protagonizado pelo Parlamento Português 
e por representantes das associações sócio-profissionais interessadas, 
designadamente a Ordem dos Médicos e associações profissionais associadas 
às TNC, revelando-se como um verdadeiro avanço legislativo, nesta matéria.
Estruturada em cinco capítulos (objeto e princípios; qualificação e estatuto 
profissional; utentes; fiscalização e infrações; disposições finais), define, desde 
logo, o âmbito de aplicação e os princípios orientadores das TNC:

-  o direito individual de opção pelo método terapêutico, baseado numa escolha 
informada, sobre a inocuidade, qualidade, eficácia e eventuais riscos;

-  a defesa da saúde pública, no respeito do direito individual de proteção na 
saúde;

-  a defesa dos utilizadores, que exige que as terapêuticas sejam exercidas com 
um elevado grau de responsabilidade, diligência e competência, assentando 
na qualificação profissional de quem as exerce e na respectiva certificação;

-  a defesa do bem estar do utilizador, que inclui a complementaridade com 
outras profissões de saúde;

-  a promoção da investigação científica nas diferentes áreas das terapêuticas 
não convencionais, visando alcançar elevados padrões de qualidade, eficácia 
e efetividade.

Salientamos, destes cinco princípios, questões de elevada importância, que 
há muito são defendidas pelos diversos quadrantes que acompanham o papel 
das TNC, e que possuem correspondência com princípios da Bioética: o 
direito individual de escolha, baseado no conhecimento dos benefícios e riscos 
associados; a responsabilidade do terapeuta, sujeito ativo na prestação de uma 
terapia assumida claramente como complementar, a par de outras profissões de 
saúde e, subjacente a esta responsabilidade, a das escolas, responsáveis pela 
promoção da investigação científica de suporte.
De seguida, a lei define as questões relativas à qualificação para a prática, ao 
estatuto profissional dos terapeutas e ao exercício da sua atividade, destacando-
se o reconhecimento da autonomia técnica e deontológica no exercício 
profissional das terapêuticas não convencionais, traduzida numa autonomia de 
diagnóstico e prescrição pelos seus praticantes.
Com vista a fundamentar e assegurar as devidas garantias face ao 
reconhecimento da autonomia técnica e deontológica das terapêuticas 
não convencionais, ficou também definido, que a prática das mesmas será 
credenciada e tutelada pelo Ministério da Saúde. A definição das condições 
de formação e certificação de habilitações para o exercício das referidas 
terapêuticas, cabe ao Ministério da Educação e da Ciência e do Ensino Superior. 
Estas questões ficaram, contudo, dependentes de regulamentação que, até ao 
momento, se encontram por definir.

Campos, Alexandra. (2011). Entidade Reguladora 
da Saúde quer Fiscalizar Terapêuticas não 
Convencionais.
http://ipsilon.publico.clix.pt/Sociedade/entidade-
reguladora-da-saude-quer-fiscalizar-terapeuticas-
nao-convencionais, publicado em 28-01-2011, 
consultado em 31-01-2011.

Lusa. (2008). Disponível em publico on line,
http://www.publico.pt/Sociedade/regulamentacao-
da-medicina-nao-convencional-em-discussao-
publica-em-abril_1323213, publicado em 20-03-
2008 e consultado em 30-01-2011.

Sounatural. (2008). Discussão Pública: Terapêuticas 
Não Convencionais. Disponível em
http://sounatural.com/2008/05/03/discussao-
publica-terapeuticas-nao-convencionais/, publicado 
em 3-05-2008, consultado em 30-01-2011.
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No que concerne a regras gerais 
sobre o exercício da actividade, 
determina esta lei: a prática das TNC 
só pode ser exercida por profissional 
detentor das habilitações legalmente 
exigidas e devidamente credenciadas 
para o seu exercício; os profissionais 
estão obrigados a manter um registo 
individualizado de cada utilizador, 
organizado e mantido de modo a 
assegurar o cumprimento das regras 
relativas à protecção dos dados 
pessoais e a obedecer ao princípio 
da responsabilidade no âmbito da 
sua competência, ficando, contudo, 
obrigados a prestar informação, 
sempre que as circunstâncias o 
justifiquem, acerca do prognóstico 
e duração do tratamento; as 
instalações devem funcionar sob a 
égide de um profissional devidamente 
credenciado, ficando sujeitas às 
condições de funcionamento e 
licenciamento estabelecidas para a 
criação e fiscalização de unidades 
privadas de saúde1, sendo ainda 
obrigatório disporem de seguro de 
responsabilidade civil, a ser também 
alvo de regulamentação.
Relativamente à defesa dos direitos 
dos utentes, a citada lei reconhece 
ao cidadão, o direito de opção e 
de informação e consentimento, 
que consiste na possibilidade de 
o utilizador escolher livremente a 
terapêutica que entender, baseada 
num conhecimento esclarecido 
sobre a mesma; o dever de 
confidencialidade do profissional e 
o direito de queixa dos utilizadores 
a organismos com competências 
fiscalizadoras, relevando, para 
este efeito, as regras constantes 
do capítulo quarto, “Fiscalização 
e infracções”. Este, deixa clara a 

aplicabilidade do disposto no Código 
Penal, em paridade com os demais 
profissionais de saúde, quanto à 
prática de atos que lesem a saúde dos 
utilizadores ou realizem intervenções 
sem o respetivo consentimento 
informado.
O último capítulo, “Disposições finais”, 
remete-nos para o longo processo de 
regulamentação, que teve início formal 
com a publicação dos Despachos 
Conjuntos n.º 327/2004 e n.º 
261/2005.
Embora Portugal se encontre entre 
os dez países da União Europeia 
e Espaço Económico Europeu 
que possuem já legislação de 
enquadramento, o processo de 
regulamentação necessário à sua 
concretização ainda não encontrou 
o seu fim, tendo estacionado após 
o período da consulta pública às 
propostas de regulamentação, 
promovida pela Direcção-Geral de 
Saúde entre abril e junho de 2008 
(Lusa, 2008; Sounatural, 2008).
Desde essa data, e sem prejuízo 
das diversas acções desenvolvidas, 
quer por algumas associações 
profissionais, quer pelo Bloco de 
Esquerda, quer inclusive pela Entidade 
Reguladora da Saúde, junto do 

Governo, pouco ou nada se soube 
do processo. Muito recentemente, 
veio a ganhar um novo impulso 
de desenvolvimento, para o qual 
contribuíram declarações proferidas 
pelo responsável pela ERS – Entidade 
Reguladora da Saúde (Campos, 
2011), acerca da necessidade desta 
instituição proceder à fiscalização 
das terapêuticas não convencionais 
e sobre a impossibilidade técnica de 
as mesmas poderem ser registadas2; 
e as ações empreendidas pelo 
Bloco de Esquerda ao nível do 
Parlamento, que vieram a culminar 
na recente publicação da Resolução 
da Assembleia da República n.º 
146/2011, de 9 de novembro, 
que, aprovada por unanimidade, 
recomenda ao governo que tome 
as medidas necessárias para que 
sejam retomados os trabalhos 
conducentes à regulamentação da 
Lei n.º 45/2003, e que seja definido 
um novo prazo limite para a completa 
implementação do processo de 
credenciação, formação e certificação 
dos profissionais que se dedicam 
ao exercício das terapêuticas não 
convencionais.
Desconhecendo como se 
processará a fase subsequente e, no 
pressuposto de que será aproveitado 
o trabalho consubstanciado nas 
propostas apresentadas aquando 
da consulta pública, promovida 
pela Direcção-Geral de Saúde em 
2008, apresentaremos, num próximo 
artigo, algumas reflexões sobre o 
conteúdo das diferentes propostas, 
nomeadamente no que se refere 
à caracterização da profissão, à 
descrição geral da sua prática, do 
perfil do terapeuta e das atividades/
tipo por ele desenvolvidas.

“Relativamente à defesa dos 
direitos dos utentes, a citada 
lei reconhece ao cidadão, 
o direito de opção e de 
informação e consentimento, 
que consiste na possibilidade 
de o utilizador escolher 
livremente a terapêutica 
que entender, baseada num 
conhecimento esclarecido 
sobre a mesma…”

1  D.L. n.º 13/93, de 15 de Janeiro, revogado pelo D.L. n.º 279/2009, de 6 de Outubro.

2  Portaria n.º 52/2011, de 27 de Janeiro, estabelece as regras do registo obrigatório na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) dos estabelecimentos de cuidados de 
saúde referidos no artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio e das suas actualizações, bem como os critérios de fixação das respectivas taxas.
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2012 
SOMOS MERAMENTE 
Pó DAS ESTRELAS

Sónia Rodrigues Pereira
934 361 011
www.mayanimaja.com
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com o AProximAr de 2012, 
sinto no meu íntimo a necessidade de 
esclarecer pontos de vista, ideias e, 
principalmente, de filtrar o que é real 
do que é ilusão.
Ao longo do meu caminho foi-me dada 
a oportunidade de reconhecer, num 
olhar, a verdade Maia, o conhecimento 
onde me encontrei e que se transmite 

nos devemos integrar e agir de acordo 
com as leis da natureza. Ao estudarem 
os céus e a terra e os seus ciclos, 
realizaram conectar-se com o todo e 
harmonizar-se com a mãe natureza. 
Nada na terra deveria ser tocado ou 
retirado do seu ciclo natural de vida, 
sem pedir permissão à própria terra. 
Ainda nos dias de hoje, observo como 
os abuelos, antes de beberem água, 
derramam-na, primeiro, na terra, pois, 
antes de saciar a própria sede, há que 
dar de beber à nossa mãe natureza.
Aquilo que aqui partilho convosco, 
é fruto da minha vivência com 
os abuelos, sendo que este 
conhecimento não me pertence, foi 
passado de geração em geração, 
tendo chegado até mim da mesma 
forma. Nada acrescentarei às palavras 
dos abuelos Maias e, ninguém melhor 
do que eles, para nos esclarecerem 
acerca do que é afinal 2012.
A maior parte do que se ouve falar 
acerca desta data, não passam de 
meras interpretações pessoais do que 
realmente será a cosmovisão Maia 
ou, a um outro nível,uma forma de 
manipulação em massa, através do 
incutir de medos apocalípticos que 
nos impedem de avançar na direção 
da nossa verdadeira expressão: o 
Amor.

Aos olhos dos 
Maias,
fazemos parte 
de um universo 
interdependente, 
onde nos devemos 
integrar e agir de 
acordo com as leis 
da natureza.

de coração a coração. Esse percurso 
levou-me a reencontrar-me e a 
aprender com anciãos Maias, no 
México e na Guatemala, acerca da 
sua cosmovisão e a forma como viam 
o mundo. Por toda essa experiência, 
estou eternamente grata à própria vida.
Aos olhos dos Maias, fazemos parte 
de um universo interdependente, onde 



Segundo a tradição Maia Quiché, e 
conforme as palavras do sacerdote 
que me ensinou cosmovisão, 2012 
marca um ponto no tempo. Através 
de observações astronómicas e do 
estudo de vários calendários, os Maias 
perceberam que, ao nível cósmico, 
existiam ciclos de tempo/espaço. 
Ao percurso que o nosso sistema 
solar faz, contornando Alcione (o sol 
central da constelação das Plêiades), 
deram-lhe especial importância e 
determinaram o seu tempo em 26 000 
anos Maias (de 360 dias cada ano). 
Estes 26 000 anos foram divididos 
em cinco períodos/eras ou, como 
dizem os abuelos, sóis, cada um 
com 5200 anos Maias, o chamado 
baktun 13, que iniciou em 3113 a. C., 
que termina em 2012. Vinte e um de 
dezembro de 2012 marca o final da 
quarta era e o início do quinto sol. Isto 
significa que o calendário Maia não 
termina; o que termina é um baktun ou 
era, para dar início a outro.
De acordo com o calendário 
sagrado, esta data corresponde 
ao conhecimento de quatro Ahaw, 
sendo Ahaw, a energia do sol, da 
iluminação e da compaixão, do amor 
incondicional. Nesta era, cada um é 

responsável por acender o sol que 
existe no seu coração e de caminhar 
na terra como um ser consciente. 
Cada qual, ao olhar-se a si mesmo, 
terá a capacidade de se despertar 
e de iluminar. É a era do retorno dos 
abuelos/homens sábios, da união 
da águia e do condor, onde reinará 
o elemento éter e, pela primeira 
vez neste período de 26 000 anos, 
masculino e feminino entrarão em 
harmonia no nosso interior, pela 
harmonia da terra.
Isto significa que, neste momento, 
cada um de nós poderá estar a 
passar por uma enorme transformação 
interior, como que uma preparação 
para sermos plenos nas nossas 
capacidades. Na época em que 
vivemos, nada (dentro ou fora de nós) 
que não for Verdade, poderá continuar 
a existir. Cada um é responsável por 
seguir o seu caminho, aquele para o 
qual nasceu, nada mais que isso.
Ora, muitas vezes, a transformação 
traz consigo desconforto, dor, perdas, 
instabilidade emocional. É o retirar 
do véu da ilusão, para que cada um 
possa ser pleno no seu percurso 
de vida; para que cada um possa 
renascer em plenitude.

A coragem para mudar é necessária 
para nos tornarmos sóis.

Ao invés de mensagens 
apocalípticas, os abuelos deixam-nos 
uma mensagem de esperança, da 
entrada numa era de Sol, de união 
do que esteve separado. Pedem-
nos que desenvolvamos as nossas 
potencialidades, que despertemos e 
escutemos o nosso coração (aquele 
que nos vai guiar, quando formos 
chamados a decidir). Pedem-nos 
concentração, meditação, Amor e 
força. Que nos concentremos na 
beleza do que está a acontecer, na 
vibração de Amor, na luz, ao invés 
de nos focarmos na parte obscura 
deste período. Afinal, depois da 
tempestade, vem sempre o sol! 
Pedem-nos, acima de tudo, respeito 
pelos nossos semelhantes, pelos 
nossos animais, pelas nossas 
plantas, pela nossa mãe terra.
Num ato de humildade, ajoelhemo-
nos perante a terra e caminhemos 
em verdade, como nos ensinam os 
abuelos Maias que, olhando-nos nos 
olhos, dizem-nos:

Somos meramente pó das estrelas…
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A doençA de Alzheimer 
também é conhecida como demência 
degenerativa primária, a qual, por 
sua vez, engloba diferentes tipos 
de doenças cérebro degenerativas, 
tais como a demência senil, a atrofia 
cerebral, as doenças priónicas, várias 
disfunções bioquímicas, entre outras.

do complexo B) ou, depois de trauma 
da cabeça, tenha ele ocorrido uma 
vez ou tenha sido repetitiva, como, por 
exemplo, no caso dos pugilistas.
Fazer um diagnóstico da doença de 
Alzheimer não é fácil. A confirmação 
da existência da doença só pode 
ser feita durante a autópsia ou por 
ressonância magnética, mas somente 
em avançado estado da doença, 
quando as alterações atróficas no 
cérebro são visíveis. As estruturas 
cerebrais afetadas são o córtex 
cerebral bilateral, nos lóbulos frontal 
e temporais, e, na maioria das vezes, 
no hippocampus. Estas áreas não 
só aparentam estarem “encolhidas”/
diminuídas, como também estão mais 
rígidas, com aparecimento de placas 
e emaranhados de fibrilas. Por isso, 
diagnosticar a doença de Alzheimer 
numa fase precoce é muito difícil, 
senão impossível, pois, nesta fase 
inicial de perda da memória, a causa 
pode estar dissimulada por simples 
esquecimento ou cansaço. Para além 
do mais, não existe um tratamento 
farmacológico eficaz.
Por outro lado, suspeita-se que, em 
alguns casos, a doença aparece 
depois da desregularização do cálcio 
(Ca) no organismo. O aumento do 
nível do Ca nas células leva-as à 
morte, com a consequente formação 
de placas e fibrilas no tecido cerebral. 
No entanto, existem realmente vários 
genes que regulam a actividade do 
Ca no organismo, o que, por sua vez, 
pode ser associado à doença.
As estatísticas demonstram alguma 
correlação entre a ocorrência da 
doença de Alzheimer e alguns 
factores ambientais e de estilo de 
vida das pessoas. As mulheres 
têm o dobro do risco de contrair a 

tErapia sacro craniana

BENEFíCiOS NO ALzHEiMER

Jorge Costa
Terapeuta Sacro Craniana

A doença de Alzheimer está a tornar-
se muito comum em todo o mundo.
Segundo dados estatísticos, a partir de 
janeiro de 2004 já foram confirmados 
4,5 milhões de casos, somente nos 
Estados Unidos da América. Em 
Portugal, estima-se que mais de 
70.000 pessoas sofram da doença. 
De um modo geral, considera-se que 
cerca de 2% da população dos países 
industrializados sofra desta doença, 
com uma previsão do seu crescimento 
nos próximos 50 anos.
Observações epidemiológicas 
sugerem que a doença de Alzheimer 
incide, maioritariamente, em pessoas 
com idade mais avançada, com 
baixo nível de formação, com estilo 
de vida sedentário, com alimentação 
altamente calórica e com baixo teor 
em folatos (compostos pertencentes 
ao grupo das vitaminas hidrossolúveis 
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doença, comparativamente com o dos 
homens.
Uma alimentação altamente calórica e 
com muita gordura, com excessivas 
quantidades de ferro e cobre, e 
insuficiente em ácido fólico/folatos e 
anti-oxidantes, tais como a vitamina 
C e E, que se encontram nos frutos 
frescos e vegetais, aumenta o risco do 
aparecimento da doença.

A baixa atividade intelectual 
parece estar também 
correlacionada com o 
aparecimento da doença.
Pensa-se que a atividade mental 
regular e o exercício físico podem 
prevenir o aparecimento da 
doença.

 
Do ponto de vista da Terapia Sacro 
Craniana (TSC), são muito claros os 
benefícios proporcionados ao cérebro, 
através do aumento da circulação de 
todos os tipos de fluidos intracraniais, 
do aumento da atividade cerebral e 
da redução do stresse provocado 
pela falta de oxigénio nas células do 
cérebro. De salientar ainda que o 
aumento do fluxo do líquido céfalo-
raquidiano (também chamado fluído 
cérebroespinhal), proporcionado pela 
TSC, permite “lavar” o cérebro das 
placas e das fibrilas inter-celulares, 
elementos essenciais para que a 
doença de Alzheimer se desenvolva. 
A TSC proporciona movimento e fluxo 
livre de todos os fluidos do organismo 
e, quando aplicada com regularidade, 
pode diminuir o avanço da doença.

Dicas para tentar escapar à doença de Alzheimer

uma descoberta dentro da neurociência veio revelar que o 
cérebro mantém a capacidade extraordinária de crescer e de 
mudar o padrão das suas conexões.

Os autores desta descoberta, Lawrence Katz e Manning Rubin (2000), 
revelaram que a Neuróbica, a aeróbica dos neurónios, é uma nova 
forma de exercício cerebral, projetada para manter o cérebro ágil 
e saudável, criando novos e diferentes padrões de atividades dos 
neurónios no cérebro.

cerca de 80% do nosso dia-a-dia é ocupado por rotinas que, 
apesar de terem a vantagem de reduzir o esforço intelectual, 
escondem um efeito perverso: limitam o cérebro.

Para contrariar essa tendência, é necessário praticar exercícios 
cerebrais, que fazem as pessoas pensarem somente no que estão a 
fazer, concentrando-se na tarefa. O desafio da Neuróbica é fazer tudo 
aquilo que contraria as rotinas, obrigando o cérebro a um trabalho 
adicional. Tente fazer um teste:
- use o relógio de pulso no braço direito;
- escove os dentes com a mão contrária à do costume;
-  ande pela casa de trás para frente (na China algumas pessoas já fazem 

este treino);
- vista-se de olhos fechados;
- estimule o paladar, coma coisas diferentes;
- veja fotos de cabeça para baixo;
- veja as horas num espelho;
- faça um novo caminho para ir ao trabalho;
- troque o rato para o lado contrário ao que está habituado.

A proposta é mudar o comportamento rotineiro!
Tente, faça alguma coisa diferente com o seu outro lado do cérebro e 
estimule-o! Vale a pena tentar!

Lembre-se que:
movimento e fluxo = saúde; estagnação e bloqueio = doença.
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“O que não 
tem remédio, 
remediado está.”

“Não há Entrudo sem Lua Nova 
nem Páscoa sem Lua Cheia.”

“Mais vale 
cair em graça, 
do que ser 
engraçado.
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“Gaivotas 
em terra 
temporal 
no mar.”

“Guarda hoje o que não 
precisas, que amanhã 
pode servir-te.”

“Grandes discursos não 
provam grande sabedoria. 

“Imita a formiga
e viverás sem fadiga.”
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oS VAloreS SociAiS, assim como 
os valores familiares são dois pilares 
fundamentais da cultura de um povo.
É através dos valores que uma 
sociedade vai construindo a sua ética 
cultural. O início desenha-se a partir 
do núcleo familiar primário para, logo 
de seguida, constituir um processo de 
construção de realidades sociais, de 
intercâmbios humanos e de relações 
culturais que atravessam gerações, e 
se transmitem através de modelos e 
programas educacionais.

Educar é uma tarefa que respeita 
a todos os membros de uma 
sociedade, não sendo exclusiva dos 
estabelecimentos de ensino. Por isso, 
deveríamos ver a educação numa 
nova perspectiva, não apenas assente 
em modelos curriculares de ensino, 
mas na criação e estabelecimento de 
metas humanas, que vão crescendo 
à medida que uma criança cresce, 
acompanhando-a e, ao mesmo 
tempo, criando nela a necessidade de 
uma evolução constante, numa ótica 
de continuidade educacional. 

O que é valorizado na educação? 
Qual o seu papel na construção 
social da cidadania?

Num tempo em que as dinâmicas 
sociais assumem um papel 
relevantemente ditado pelo estatuto 
dos valores económicos e de 
consumo, há que inverter este modelo 
que, manifestamente, está esgotado 
e garantir a construção de um modelo 
de sociedade que se alimente de 
conhecimento e cultura, de valores 
e de ética, assente num inovador 
paradigma de sociedades sustentadas 

educAçÃo:
O COMPROMiSSO DO FUTURO

Maria Júlia Nunes
Socióloga
Consultora Desenvolvimento Pessoal
938 421 543
www.navedourada.com

num humanismo positivo e construtivo.
Nas escolas, onde várias profissões 
convivem numa interação constante 
entre crianças e adultos, assiste-se 
a um vandalismo cultural e ético. 
A dramatização destas relações é 
permeada pela insatisfação de todos 
os que intervêm no processo da 
educação, com especial ênfase para 
os professores, até aos educandos, 
para quem aprender é uma obrigação 
e não um dever de cidadania humana. 

Em todas as fases da educação, o 
elemento transversal é o núcleo familiar 
e o núcleo social mais próximo. Esses 
dois núcleos são determinantes para a 
construção dos valores, da ética e da 
cultura de um ser humano, ou seja, do 
contexto da realidade interior de uma 
pessoa.

A sustentabilidade da vida 
humana e planetária está 
dependente do equilíbrio das 
relações que estabelecemos 
entre todos nós, e a educação é 
o factor inicial que desencadeia 
uma vontade e determinação de 
agirmos segundo um modelo de 
desenvolvimento sustentável.

Se entendermos a educação como 
uma sequência constante de passos e 
de movimentos, na qual intervém toda 
a sociedade, podemos assegurar uma 
vida pessoal conscientemente mais 
expandida, assim como a construção 
de sociedades humanamente mais 
positivas, cooperantes e pró-ativas.
Depende de nós a construção do 
nosso futuro!
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que se perde com o passar da vida, 
devido às mesmas limitações e 
crenças que hoje tentam incutir nos 
mais jovens. Aprender que, dentro 
de cada um de nós, há sonhos e 
magia que se querem manifestar; que 
há alegria e saudades da pureza de 
serem únicos e verdadeiros.

Olhem nos olhos dessas estrelas 
que vêm iluminar o vosso 
caminho e deixem-se contagiar 
pela sua vivacidade. Criem 
espaço no coração para poderem 
aprender com elas. Ponham 
de lado a rigidez mental que 
vos está afastar das mais belas 
preciosidades que alguma vez 
poderão encontrar: as crianças.

Sejam humildes, ao ponto de 
reconhecerem o fracasso que é este 
sistema de ensino. Humildes para 
se poderem aceitar uns aos outros, 
de maneira a conseguirem colaborar 
na criação de um novo método de 
orientação e ensino mais justo e 
abrangente A onda vai continuar. A 
onda vai espalhar-se e instalar-se 
com Amor e Respeito. Há obstáculos 
e contradições, mas a onda vai 
continuar.

Atenciosamente,

um índigo

ESCOLA DA(S) PONTE(S)

Bruno Moura
918 855 258

A conSciênciA uniVerSAl tem 
uma agenda a cumprir, e por entre 
embustes e ciladas,  irá manifestar-
se, tendo como canal aqueles que já 
despertaram para esta nova maneira de 
viver, mais concretamente as crianças. 
Qual maneira de viver? Aquela onde a 
prioridade na educação é a verdade 
sobre quem somos, de onde viemos e 
o que estamos aqui a fazer.

Para quem lida com crianças, 
está a tornar-se um facto de que 
há necessidade de mudança no 
sistema educativo atual.

Elas já não respondem ao que lhes 
querem incutir, já não respondem a 
sistemas padronizados de informação, 
pois, no seu interior, não há lugar para 
matérias que não estejam de acordo 
com a sua essência original. Muitas 
chegam ao ponto de se recusarem 
a fazer parte desta velha forma de 
orientação e, ingenuamente, são 
chamadas de crianças problemáticas.

individualidade.
Esta é palavra sobre a qual os 
educadores devem começar a 
meditar. Cada criança é um universo, 
cada uma tem as suas necessidades 
e potencialidades próprias, necessitam 
de liberdade e apoio, para poderem 
expressar totalmente o seu mundo 
interno. E o que fazemos nós? 
Bombeamos informações sobre 
guerras passadas, sobre um mundo 
que viveu em sofrimento e dor! Para 
um ser, cujo objectivo principal de 
vida é criar uma história de amor e 
igualdade, esse, definitivamente, não é 
o caminho a seguir.

Aprender.
Outro tópico de meditação. Os 
professores devem aprender, não 
como ser igual a todos os outros 
– pois isso é matéria na qual têm 
nota 20 – mas a serem novamente 
crianças, a descobrirem essa energia 
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eScolA dA Ponte
- REPENSAR A ESCOLA

No espaço há muitos planetas.
Um desses planetas é a Terra e tem vários continentes.
Um deles chama-se Europa e tem um bonito país que é Portugal. 
A nossa Escola situa-se no norte de Portugal, a cerca de 30 Km da cidade 
do Porto, numa simpática vila que se chama “Vila das Aves”.

A Escola da Ponte existe porque a que existia não funcionava e os professores 
precisavam mais de interrogações do que de certezas. Existe porque as 
pessoas que a questionaram concluíram que só pode haver um projecto 
quando todos se conhecem entre si e se reconhecem em objectivos comuns.
A Escola da Ponte continua a existir porque quem nela se envolve acredita 
que obrigar cada um a ser um outro-igual-a todos, é negar a possibilidade de 
existir como pessoa livre e consciente. 

Entrevista com ana Moreira, 
coordenadora do Projeto Educativo 
Escola da Ponte

http://www.escoladaponte.com.pt

espaço Aberto (eA) – Como 
aconteceu o início deste projeto?
Ana moreira (Am) – Este movimento 
começou numa escola primária, 
com os incómodos que as pessoas 
sentiam em relação às práticas que 
estavam a desenvolver: as dificuldades 
de ensino para alunos diferenciados, 
de materiais… 
Por detrás deste movimento está uma 
pessoa, José Pacheco. Foi ele que 
despoletou, de alguma forma, esta 
consciencialização de mudança. 
Quando começaram, as mudanças 
eram muito pequenas e cautelosas, 
em terrenos que as pessoas não 
conheciam muito bem; sabiam o 
que tinham, sabiam que não servia e 
estavam à procura de uma resposta. 
Foi assim que foram nascendo os 
seus alicerces.

eA – Com a satisfação das pessoas?
Am – Exato. Paralelamente a esta 
introdução de mudança, há sempre 
um referencial teórico. Mas este 
referencial não norteia sob o ponto de 

Reportagem de Bruno Moura e Rosa Silva

– REPORTAGEM –
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vista de uma corrente ou de um pedagogo, mas de um 
conjunto de pedagogos, que foram fundamentais para 
esta reflexão. É nesta influência, a da procura de uma 
resposta diferente, que encontramos na base do ninho 
do projeto. Este foi-se construindo, à medida que as 
mudanças se foram introduzindo e, ainda hoje, ele próprio 
tem esse dinamismo. Até por que a escola alargou-se, 
depois, à oferta aos segundo e terceiro ciclos.

eA – Em Vila das Aves há mais escolas?
Am – Sim.

eA – Esta é uma escola pública?
Am – É.

eA – Tem muita procura?
Am – O projeto está mais que implementado em Vila das 
Aves. Somos procurados por alunos de Vila das Aves 
e por muitos de fora que procuram, objetivamente, este 
projeto. Nunca estivemos circunscritos à questão legal da 
área de influência.

eA – Poderia colocar cá o meu filho?
Am – Claro. Há famílias de Lisboa que vieram para cá 
viver, atrás deste projeto.
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eA – Em Portugal, este tipo de escola 
é única?
Am –É única.

eA – Baseiam-se no método Waldorf?
Am – Recebemos muita gente de 
fora, como uma colega que esteve cá 
a trabalhar sob a pedagogia Waldorf, 
a procurar que picos de ligação 
encontrava com a pedagogia Waldorf. 
(Recebemos imensos visitantes; no 
ano passado foram mais de mil. Para 
além desses, recebemos muitas 
pessoas que estão a fazer trabalho de 
investigação na Ponte, em mestrado, 
em doutoramento… É, então, uma 
escola que segue a pedagogia 
Waldorf? Não. É uma escola que tem 
influências da pedagogia de Waldorf, 
entre outras.

eA – Vão retirando o melhor delas?
Am – Pode não ser o melhor. Mas é 
aquilo que consideramos importante e 
com que nos identificamos. Mas como 
escola, cá [em Portugal] não há mais 
nenhuma. Há, sim, experiências muito 
interessantes, como o Movimento 
da Escola Moderna. Mas com as 
características que esta escola oferece 
ao primeiro, segundo e terceiro ciclos, 
é única.

eA – Sendo uma escola pública e 
tendo este método de abordar a 
educação, qual é a perspectiva do 
Estado?
Am – Repare: a escola da Ponte 
foge ao establishment. Mas é 
uma escola pública e, se está 
presente, é porque é tolerada. 
Nem sempre estamos confortáveis, 
porque o Ministério da Educação 
está organizado para o modelo de 
escola tradicional e a Ponte tem um 
modelo de escola que se afasta. Por 
exemplo, hoje em dia, o Ministério 
aposta muito nas plataformas 
digitais, onde descarregamos a 
parte mais administrativa, até à parte 
pedagógica. Acontece que não temos 
enquadramento nelas, pois não temos 
turmas, nem estamos organizados por 
anos de escolaridade. De facto, temos 
aqui algumas dificuldades. Mas eles 
sabem que nós as temos.

eA – Mas o Ministério aceita este 
método de ensino?
Am – Aceita e procura-o. É 
interessante porque, sempre que os 
serviços do Ministério querem mostrar 
um projeto inovador e uma escola 
diferente, procura-nos. Por exemplo, 
esta escola fez parte de um programa 
do próprio Ministério, o Boa Esperança 
Boas Práticas.
Estivemos também a representar o 
nosso país em Paris, a convite do 
Ministério da Educação, numa feira de 
apresentação de Produtos Inovadores 
em Educação.

“De uma forma 
resumida: uma 
oferta para 
todos, onde seja 
respeitada a 
individualidade 
de cada um, 
independentemente 
das suas 
necessidades”

– REPORTAGEM –
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eA – E foi a única a representar 
Portugal?
Am – Sim, foi a única. No ano 
passado, foi-nos pedido, através 
dos serviços da Direção Regional de 
Educação, que recebesse-mos um 
grupo de decisores de educação 
da Europa. Encontrámo-nos e 
partilhámos. Foi um espanto para as 
pessoas que vieram.
Na minha modesta opinião, um dos 
aspetos profundamente inovador é 
esta abrangência sistémica do projeto 
enquanto escola, que não é um foco 
de um ano ou de uma turma.
É toda uma escola que se organiza 
em torno de princípios, que estão 
subjacentes a um conjunto de 
dispositivos que a escola criou para 
poder estar organizada desta forma.
Isto, de facto, é inovador, acrescida da 
oferta até ao terceiro ciclo, que é muito 
recente (desde 2005).

eA – E quais são esses princípios?
Am – São aqueles que estão 
delineados no projeto. De uma forma 
resumida: uma oferta para todos, 
onde seja respeitada a individualidade 
de cada um, independentemente 
das suas necessidades; uma oferta 
onde os alunos possam, diariamente, 
exercer a cidadania e auto 
construírem-se num microcosmo que 
é a escola, nas diversas actividades 
e, fundamentalmente, nas diversas 
tomadas de decisão.
Mas, de facto, é aquilo que nós 
pretendemos. Educar cidadãos 
intervenientes. Nós não estamos 
a educar para a cidadania - esse 
conceito não está presente entre nós. 

Nós estamos a educar na cidadania. 
Eles estão a exercer cidadania 
desde o primeiro momento. Por 
exemplo, quando apresentam, eles 
mesmos, a escola.

Como foi o caso do Lucas [Lucas, 
no terceiro ano, acompanhou o 

entrevistador na visita à escola]. 
Isso é exercício de cidadania: auto 
responsabilizar-se, conhecer a escola, 
perceber bem como ela funciona. No 
início do ano, há uma lista de alunos 
que se voluntariam para acompanhar 
os visitantes. 
A escola organiza-se em torno do 
aluno e não do professor. A escola 
valoriza o conhecimento que cada 
aluno traz consigo, e é partir daí 
que todo o trabalho vai começar. O 
trajeto de cada um demarca-se muito 
por aquilo que traz consigo: o seu 
capital pessoal, a sua cultura, o seu 
conhecimento, a sua forma de ser, de 
estar, as suas emoções… É sempre 
por aqui que começamos. No início do 
ano fazemos um diagnóstico. Não é 
só um diagnóstico de aprendizagens, 
mas também de relações sociais e 
questões comportamentais. Tudo tem 
início aí. A escola organiza-se assim, 
em função disso. Isto é muito simples. 
Não parece, mas é. 

eA – Dois alunos, no início do 
projecto, na mesma turma, 
com a mesma idade podem ter 
necessidades diferentes…
Am – Necessidades, atitudes… Já 
passámos pela escola e sabemos 
que não somos iguais. Há alunos 
que precisam de mais tempo para ler, 
outros que têm insigts imediatos; há 
alunos que são muito sensíveis e que, 
se os abordarmos com brusquidão, 
retraem-se e o seu desempenho fica 
comprometido. Há outros que não. 
Isto é a mestria de ser mestre. Deixar 
de ser professor funcionário público 
e ser um pouco mais professor e 
mestre, e emocionar-se quando for 

preciso. É assim que se é um bom 
professor.
Mas nem sempre estamos neste 
registo. Temos altos e baixos, como 
toda a gente. Temos é que refletir 
bem quando temos baixos, porque 
aconteceu, o que falhou nesta 
relação. Ou porque eu não consegui 
chegar bem ao aluno, ou porque 
há ruído, como o meio familiar… É 
que temos todo o tipo de miúdos e 
a maioria deles não são de meios 
socioeconómicos abastados. E 
neste universo, temos 25 alunos com 
necessidades educativas especiais.

eA – Reparei numa menina com 
Trissomia 21. Precisa de uma pessoa 
a acompanhá-la, constantemente…
Am – Não. Esse é um conceito errado 
da inclusão. A primeira ajuda deve vir 
sempre do grupo. E a primeira ajuda, 
quando vem dos pares, tem mais 
facilidade de percorrer o corredor 
da comunicação, do que do adulto, 
mesmo que seja um técnico da 
Sorbonne. A primeira ajuda da Ponte 
é do grupo. E não é só para esses 
meninos com dificuldades, é para 
todos. Porque entendemos que todos 
têm dificuldades. Eu também. Eu 
domino mais a área artística mas, para 
falar de matemática, eu preciso de 
ajuda, e peço-a aos meus colegas.

eA – A doutora Ana Moreira trabalha 
na Ponte…
Am – Não me trate por doutora que 
não gosto. Há quem goste, mas eu 
não.
Trabalho aqui há 14 anos, desde 
Janeiro de 1996. Neste momento, 
sou coordenadora do projeto. Sou 

“Temos altos e baixos, como toda a gente. 
Temos é que refletir bem quando temos 
baixos, porque aconteceu, o que falhou nesta 
relação. Ou porque eu não consegui chegar 
bem ao aluno, ou porque há ruído, como o 
meio familiar…”

– REPORTAGEM –
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professora do quadro e os professores 
que têm que estar à frente da escola 
têm que pertencer ao quadro, nem 
que os professores contratados 
tenham tanta ou mais qualidade do 
que qualquer professor do quadro. 
Mas, nesta gestão participada, estão 
três professores do quadro e dois 
contratados.

eA – Este é o seu sonho?
Am – Este é um dos meus sonhos. 
Há muitos aspetos na Ponte que têm 
a ver comigo. É o que eu penso que 
tem que acontecer nos projetos. As 
pessoas têm que se relacionar com o 
projeto em que estão a trabalhar. E foi 
o meu caso, feliz.
Posteriormente, fui colocada em 
aldeias e corri um bocadinho as serras 
de Portugal, o que foi uma riqueza 
muito grande, foi mais um sonho. 
Portanto, este não é o sonho, faz 
parte do sonho. Depois, vim para cá, 
quase sem saber para onde vinha. 
Estive cá, muito tempo, em situação 
de destacamento. Estive também num 
quadro a seis quilómetros de casa, 
na Areosa, em Matosinhos. Não foi, 
portanto, a proximidade que pesou 
aqui. Foi a identificação com aquilo 
que faço. E ainda hoje me faz fazer 
esta viagem todos os dias. 

eA – A quem ler esta entrevista, deixe 
um conselho sobre esta tarefa que é 
educar.
Am – É uma grande responsabilidade! 
Neste momento e nesta sociedade, 
só quem é cego e surdo não percebe 
que a educação tem que ter uma 
resposta diferente. É esse incómodo 
que, para mim, é estar na educação: 
procurar e encontrar formas 
diferenciadas para as diferentes 
questões, como da indisciplina. Se 
os alunos tivessem uma participação 
mais activa, os professores uma 
participação mais activa, assim como 
os pais e a própria comunidade, 
respeitando-se mutuamente, se 
calhar encontrariam respostas mais 
interessantes e a educação daria um 
salto, ainda que pequenino.
Há uma acomodação muito grande na 
sociedade portuguesa e na educação 
também. Há muitos fait divers que nos 
afastam daquilo que é fundamental, 
que é ser mestre, ser professor. É 
muito importante para quem gosta do 
que faz. Para quem não gosta deve 
ser um pesadelo. Nos tempos que 
correm, não podemos ser líricos ao 
ponto de dizermos que só é professor 
quem realmente só gosta do que faz. 
Podemos dizer: é professor e pode 
fazer diferente.

A ponte é, de facto, uma lição nesse 
sentido. Começou por fazer diferente; 
está a fazer diferente e, no futuro, 
certamente fará diferente.

eA – Num futuro próximo as outras 
farão igual.
Am – Sendo otimista como sou, 
acredito que sim. Sou otimista por 
natureza. Sempre acreditei e acredito 
naquilo que faço e é isso que, 
diariamente, me faz fazer esta viagem.
Não se esqueçam do envolvimento 
dos pais na escola. Quando falo em 
envolvimento, não falo do ponto de 
vista tecnocrático, onde há papeis 
muito bem delineados, tudo muito 
bem legislado. Mas, na prática, como 
é que as pessoas comunicam umas 
com as outras sobre a realidade da 
escola? Aqui, na Ponte, não temos 
esse problema, pois os pais são 
os parceiros deste projeto, que só 
existe por porque estiveram sempre 
envolvidos nele, desde o primeiro 
momento.

Educação é envolvermo-nos, 
juntos. Os pais querem o melhor 
para os filhos, e nós também.

Vamos muitas vezes ao exterior 
falar sobre a escola e, por vezes, 

– REPORTAGEM –
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questionam-nos sobre como são 
as estruturas. Que estruturas? O 
presidente do conselho de direção, 
o órgão máximo da escola, é um 
pai, não é um professor. Isso não 
me incomoda nada, nem a ninguém. 
É um parceiro que está diariamente 
connosco. E se as pessoas 
percebessem como é facilitador 
estarmos juntos, quer para recorrer 
externamente, como ao Ministério, 
à autarquia e às instituições…! Se 
percebessem o quanto é confortável 
estar com pessoas no mesmo 
sentido, no mesmo norte. Se calhar, 
há alguma ausência de conhecimento 
sobre isto…
Por exemplo: o chamado Conselho 
Pedagógico da escola, na Ponte 
chama-se Conselho de Projeto. 
Nele, há pais presentes, que foram 
eleitos pelos seus colegas. Não há 
assuntos tabu. Não há assuntos dos 

“O presidente do conselho de direção, o 
órgão máximo da escola, é um pai, não é um 
professor. Isso não me incomoda nada, nem a 
ninguém. É um parceiro que está diariamente 
connosco. E se as pessoas percebessem como é 
facilitador estarmos juntos…”
A escolinha era do “plano dos centenários”, tinha duas salas e cada sala a sua 
entrada.
Grandes males, grandes remédios! Num belo dia, vá de deitar abaixo a parede 
que as dividia. Limpada a caliça, os putos espreitaram para o outro lado. Lá 
estavam meninas e meninos iguais aos do lado de Escola da Ponte - Projecto 
Educativo 2á... O buraco estava aberto e nem pensar em tapá-lo. Veio o trolha 
a mando da Junta de Freguesia e fez do feio buraco um belo pórtico comum a 
dois universos que passaram a ser um só. Onde antes estava uma parede que 
dividia achava-se agora uma passagem que juntava. 

pais e assuntos dos professores. 
Mas numa escola há alguma coisa 
que não seja pedagógico? Não 
achamos que sejamos melhores nem 

piores que ninguém. Temos a nossa 
visão. Na nossa visão, a escola não 
tem assuntos pedagógicos e não 
pedagógicos.

– REPORTAGEM –
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todoS oS diAS lido com adolescentes e com as suas 
dificuldades. Choram, sorriem, dizem-me que sentem 
ansiedade e angústia, que querem morrer, que desejavam 
ter outros pais, que queriam morar noutra cidade, que têm 
vontade de gritar bem alto “Eu estou aqui!”, e em todos 
reconheço uma enorme vontade de serem diferentes de 
quem são.
E este é o grande problema dos nossos jovens de hoje: não 
sabem quem estão a ser e temem vir a ser alguém que não 
agrade nem aos outros, nem a eles mesmos. Esta gente tão 
boa vive num permanente medo de não ser aceite, de ser 
rejeitada, de defraudar os pais ou os amigos, de ser criticada 
e de não estar à altura do que lhes é exigido pela sociedade 
em que estão inseridos.

A FASCiNANTE JUVENTUDE
DE HOJE

José Micard Teixeira
É autor de 3 livros de auto-ajuda, “Aprenda a Viver 
sem Medo”, “Aprenda a Viver sem Stress” e “Saiba 
Como Mudar a Sua Vida”, Terapeuta e Mestre de 
Reiki, Life Coach, Palestrante e Incentivador de 
Mudança.

Email: mdkm@netcabo.pt
Facebook: José Micard Teixeira
http://vivasemmedo.no.comunidades.net
Contacto – Ovar – 256 106 208
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Então, começo por lhes falar de serem eles mesmos. 
E eles sorriem.
“Mas eu sou eu!” dizem-me.
Eu sorrio-lhes e pergunto-lhes:
“E quem és tu, afinal?”
Eles ficam a olhar-me com um ar perdido, entre a 
surpresa e a procura de uma resposta.
Na verdade, esse é o seu grande dilema. Foram 
educados para viver no coletivo e nunca com eles 
mesmos e, por isso, aquilo que lhes peço que façam 
é algo de muito difícil.
Serem eles mesmos equivale a levantar um 
peso muito maior do que aquele que alguma vez 
levantaram.
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Foram educados para suportar o peso 
dos outros e nunca o deles. Foram 
criados para escutar e seguir sempre 
a opinião dos outros, sobretudo dos 
mais velhos, e de nunca contestar 
ou questionar fosse o que fosse que 
estivesse há muito estabelecido. 
Assim, quando algum deles o ousa 
fazer, é rotulado de rebelde e ninguém 
descansa enquanto não o humilha e 
amordaça. E sabem porquê? Porque 
à sua maneira, torna-se um agitador 
de consciências, um destabilizador 
da ordem, um rebelde sem valores ou 
princípios, um alvo a abater, antes que 
contamine os restantes.
Este tipo de jovens são aqueles que 
poderão fazer a diferença, hoje!
A frase “os jovens são o futuro” 
tem tão pouca consistência neste 
contexto.
Se são o futuro, porque lhes removem 
o presente? Porque os estupidificam 
com promessas que nunca 
cumprem? Porque lhes dizem que têm 
uma grande papel a desempenhar 
neste país e lhes enchem o coração 
de insegurança e de medo? Será que 
ninguém entende que o que estão 

a fazer é a condenar as suas Vidas 
a uma constante e eterna busca da 
aprovação nos outros?

E buscar a aprovação nos outros é, 
literalmente, afastá-los de quem 
eles verdadeiramente são, seres 
magníficos com um qualquer 
dom, ou mais que um, que, uma 
vez posto a descoberto, iria 
contribuir, de alguma forma, para 
o surgimento e o crescimento de 
uma nova sociedade.

Façam um favor a vocês mesmos: 
libertem estes jovens!
E como? perguntam.
Ensinem-lhes a ver-se como 
pessoas especiais, como pessoas 
nem melhores nem piores que os 
outros, ensinem-lhes a ver-se como 
diferentes. Ensinem-lhes a sentir essa 
diferença, não como uma qualidade, 
mas como uma particularidade 
inerente a eles. Não os deixem cair na 
comparação. Digam-lhes, olhos nos 

olhos, que eles são o nosso presente, 
que não precisamos de mais nada 
deles a não ser que acreditem que 
são especiais e únicos, cada um 
à sua maneira, precisamente para 
perceberem que são diferentes de 
todos e que essa diferença é o que 
mais os caracteriza.

A partir de hoje, mudem a ideia 
que têm dos nossos jovens, 
deixem de ter medo da sua 
juventude, da sua rebeldia, 
deixem de ficar apavorados pela 
ideia de que eles podem retirar 
o vosso protagonismo porque, 
na verdade, eles querem apenas 
dizer que a diferença é a sua 
bandeira.

Estes jovens de hoje só precisam 
de ser libertos para poderem voar 
com essas suas enormes asas da 
liberdade, do livre arbítrio, que eles 
sentem crescer, mas que alguém, se 
não todos, teimam em não os deixar 
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utilizar. Eu acredito imenso nos jovens 
de hoje, não apenas porque convivo 
muito com eles, mas porque partilho 
das suas ideias de quererem mudar o 
seu Mundo. 
Deixem-nos fazê-lo!
Parem de criticá-los só porque 
usam piercings, rastas, tatuagens, 
penteados e roupas diferentes. Não 
se lembram de quando largaram 
a brilhantina e passaram a usar os 
cabelos soltos? Quando deixaram a 
gravata no armário? Quando adoraram 
ver-se de barba e cabelo compridos? 
Quando os ténis passaram a ser o 
vosso calçado, por eleição? Quando 
escutaram a voz rebelde de Jim 
Morrison e a guitarra irreverente de 
Jimmy Hendrix, e se sentiram no topo 
do Mundo? Onde está a diferença? 

Lembram-se do que diziam de vós, os 
mais velhos?
Porque insistem em recuperar 
modelos de comportamentos tão 
gastos pelo uso e pelo tempo?
Olhem para estes jovens com olhos 
de ver. Percebam neles o potencial 
inerente a um presente diferente e 
magnífico! Sorriam-lhes! Escutem-nos 
como eu os escuto e entendam-nos 
como eu os entendo! Percebam os 
seus sonhos, como se fossem os 
vossos próprios sonhos! Vejam os 
olhos deles brilhar, quando alguém os 
entende para lá do seu grupo! 
Estes são os melhores jovens de 
sempre, precisamente porque são 
aqueles que podem fazer a diferença!

Olhem para estes 
jovens com olhos de 
ver. Percebam neles 
o potencial inerente 
a um presente 
diferente e magnífico! 

Sorriam-lhes!
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“O bom filho à 
casa torna.”

“O mês de Agosto será 
gaiteiro, se for bonito 
o 1º de Janeiro.”

“O Saber não 
ocupa lugar.”

“Os homens 
não se medem 
aos palmos.”

“Tão ladrão é o que vai à horta, 
como o que fica à porta.



“Burro velho, não 
aprende línguas.”

“Os cães ladram
mas a caravana passa.” 

“Outubro quente traz o 
diabo no ventre.”

“De Espanha nem bons ventos, 
nem bons casamentos.”
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– ENTREVISTA –
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O Sistema do Corpo Espelho é um método de auto conhecimento e cura, que 
foi desenvolvido nos anos oitenta por Martin Brofman, na sua experiência de 
autocura de uma doença em estado terminal.

É uma síntese da psicologia ocidental e das filosofias orientais, que permite 
explorar a relação existente entre o nosso corpo, a nossa consciência e a nossa 
vida. Baseia-se no reequilíbrio dos centros de energia do nosso corpo, a que 
os hindus chamam chacras. Cada um deles é associado a diferentes áreas da 
nossa vida e da nossa consciência, permitindo ler o corpo como um mapa da 
consciência interior – o corpo como espelho da nossa consciência.

Todo o sintoma é visto como energia bloqueada e a cura é o seu desbloqueio. 
Assume-se, assim, que os nossos problemas de vida, físicos ou não, são 
vistos como sintomas de desvio do equilíbrio natural de plenitude e bem estar, 
resultantes de tensões da nossa vida.

Neste método de cura, promove-se o reequilíbrio bioenergético do corpo da 
pessoa, actuando ao nível dos chacras, e, ao fazê-lo, colhem-se informações 
relevantes sobre os aspetos da consciência associados ao tema a ser tratado.

Annick Brofman, esposa de Martin Brofman e instrutora deste método, esteve, 
em novembro, na Escola de Yoga da Foz, no Porto, onde realizou um seminário, 
durante um fim de semana. Antes, porém, Annick Brofman recebeu a revista 
ESPAÇO ABERTO, para uma conversa sobre este método de cura.

CORPO ESPELHO:
A CURA COMEÇA NA CONSCiêNCiA

Não há nada que não possa 
fazer, apenas coisas que ainda 
não aprendeu a fazer

– ENTREVISTA –

Annik Brofman
www.healer.ch

fernanda_leiras@hotmail.com
(Curadora e Organizadora dos Seminários)
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espaço Aberto (eA)- O que é o 
sistema Corpo Espelho?
Annik Brofman (AB) - É o estudo 
do estado de consciência de cada 
sintoma. É trabalhar com a ideia de 
que tudo começa na consciência. 
O que quer que seja que não esteja 
a funcionar no teu corpo ou na tua 
vida, precisa de mudar internamente. 
Então, quantificamos a consciência e 
os sintomas, para ser-nos possível ler 
o corpo como o mapa da consciência. 
Há, portanto, uma maneira de 
ser que está associada a cada 
sintoma. Quando a cura acontece, 
consideramos que a pessoa 
regressou ao seu estado natural, que 
é estar saudável e equilibrada.
O propósito da cura é perceber as 
causas, para que não volte à antiga 
maneira de ser, que cria os sintomas, 
e aos quais não quer regressar. 
O propósito é também desmistificar 
a cura. É a diferença com o Reiki. 
A energia é a mesma e o método 
também é muito gentil, mas trabalha 
com símbolos, mestres… e não 
gostamos dessa parte. Para nós, 
todos têm o mesmo equipamento. 
Não há mestres, não há ninguém 
melhor do que ninguém ou abaixo de 
alguém.

eA - Concorda que os terapeutas não 
devem estar à margem da sociedade?
AB - Esse é exatamente o lema 
Martin Brofman, o criador do sistema: 
favorecer a cura a toda a gente. Estou 
a ensinar este método a crianças e, o 
que as crianças podem fazer, qualquer 
um pode fazer. Qualquer pessoa pode 
proporcionar a cura. Temos tido, aliás, 
todo o tipo de pessoas a assistirem às 
nossas sessões. Algumas vêm porque 

querem trabalhar com energia, outras 
porque têm sintomas, outras por 
motivação…

eA - Como sentiu o chamamento para 
esta técnica de trabalho?
AB - Estava à procura de respostas, 
como toda a gente. Porque é que 
estou no planeta, uma direção… Fui a 
um seminário, onde ensinavam como 
sentir, direcionar e curar com energia, 
e tudo era tão simples…

eA - Que transformações sente 
que esta energia pode realizar nas 
pessoas?
AB - Trabalhamos com a ideia de 
que tudo pode ser curado. Tudo, 
mesmo. Há pessoas que procuram 
este método para a auto cura, outras 
para curar outros. O propósito é curar. 
É muito prático: têm um sintoma e 
querem livrar-se dele. Outras usam-na 
com um propósito mais espiritual, para 
o conhecimento interior.

eA - Como acha que a sociedade 
aceita este método de trabalho?
AB - Depende do país onde se 
encontra. Eu diria que, em geral, em 
qualquer parte do mundo, as pessoas 
são muito abertas à cura, já que é 
uma tradição. Há curadores em todo 
lado, em todas sociedades. Mas não 
é importante o que os outros pensam. 
Onde eu vivo, na Dinamarca, as 
pessoas são abertas a outras ideias 
e, mesmo que não acreditem no 
que estou a fazer, não se importam. 
Relacionam-se com a pessoa, e não 
com aquilo que elas fazem. 
Depende da forma como nos 
apresentamos. Por exemplo, nós 
gostamos de trabalhar com a classe 

médica, não contra. Não dizemos 
às pessoas que não tomem os seus 
medicamentos. Não somos médicos. 
É muito importante ter este respeito. 
Muitos terapeutas criticam a classe 
médica e, então, a classe médica 
critica-os.

eA - É importante complementar 
a terapia não convencional ao 
diagnóstico médico?
AB - Sim, como em Inglaterra, onde 
os terapeutas são convidados a ir aos 
hospitais.

eA - Em Portugal, ainda não sentimos 
essa facilidade.
AB - Tens que olhar para a tua própria 
atitude, em relação à classe médica. 
Se disseres que sabes tudo e que os 
médicos não sabem nada, eles não 
têm vontade de te convidar. Mas, se 
disseres que trabalhas de um outro 
ponto de vista e que talvez possas 
ajudar, então, a classe médica pode 
abrir-se à alternativa. Conhecemos 
imensos médicos, enfermeiros e 
outras pessoas ligadas à medicina que 
utilizam o nosso método.

“Eu diria que, em geral, em qualquer parte do 
mundo, as pessoas são muito abertas à cura, 
já que é uma tradição. Há curadores em todo 
lado, em todas sociedades.”

“Existindo legislação, 
os terapeutas não 
podem fazer o papel 
de médicos, fazendo 
diagnósticos.”

– ENTREVISTA –
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Massagem Ayurvédica . Aromaterapia
Indian Head Massage . Calatonia

Bamboo Massage . Reiki
Biopunctura Homeopática

www.mandala.com.pt
910 374 137 . info@mandala.com.pt
Paço da Boa Nova . Leça da Palmeira

eA - Em Portugal não existe legislação 
para as terapias não convencionais.
AB – Existindo legislação, os 
terapeutas não podem fazer o papel 
de médicos, fazendo diagnósticos. 
Temos que olhar esta situação 
como duas bolhas: a do mundo dos 
médicos e o dos que trabalham com a 
energia, e que é possível trabalharem 
juntos.
Trabalhamos com a ideia de que 
tudo começa na consciência. Alguns 
médicos, e não só, acreditam que 
essa perspetiva é muito saudável. 
Outras pessoas estão abertas a esta 
ideia espiritual porque é a verdade, 
porque é interna. Falo assim do nosso 
método, como do Reiki ou qualquer 
outro. Falamos a mesma língua, 
partindo do princípio de que tudo 
começa na consciência. No entanto, 
com algumas pessoas, é como se 
existisse uma grande barreira nas 

suas crenças e, para a ultrapassar, 
precisam de motivação. Mas não é 
obrigatório; há lugar para todos no 
planeta. Outras não saem da sua 
própria bolha e, não ultrapassando 
a barreira, ficam doentes, não 
encontram soluções, nem no mundo 
médico.

eA – Seria agradável que os 
terapeutas, cada um com a sua 
técnica, irem mais além, ao nível 
hospitalar; que pudessem ter um 
espaço próprio e ser respeitados, com 
a convicção de que podiam ajudar 
a melhorar as pessoas. No entanto, 
encontram a resistência dos médicos, 
que trabalham com o visível, e não 
aceitam que se possa trabalhar com o 
invisível, com o ser.
AB - Se vais a um hospital oferecer-
te para ajudar, talvez não estejam 
recetivos a aceitá-lo.

“No entanto, com 
algumas pessoas, 
é como se existisse 
uma grande barreira 
nas suas crenças e, 
para a ultrapassar, 
precisam de 
motivação. Mas não 
é obrigatório; há 
lugar para todos no 
planeta.”

– ENTREVISTA –



Mas, talvez conheças um médico 
que esteja recetivo a esse tipo de 
cura, e que te convide. Temos que 
dar um passo de cada vez. Poderias, 
inicialmente, voluntariar-te, como uma 
forma de promover os teus serviços. 
Não gostamos de trabalhar e não 
ser pagos por isso. Mas, ao mesmo 
tempo, com o voluntariado podemos 
ter uma forma de apresentar os 
nossos serviços. Se não gostares 
da experiência, por exemplo, por 
alguns dias, com alguns pacientes, 
paras. Tens é que encontrar alguém 
que esteja pronto para o aceitar e 
colaborar.

eA - Temos que encontrar meios para 
chegar ao maior número de pessoas, 
para que saibam que há alternativa, e 
que está dentro delas próprias.
AB - Não forçamos o nosso método. 
Leste O Alquimista, de Paulo Coelho? 
No livro, ele conta a estória de um 
homem que tem uma loja, onde não 
vende nada. Um dia, um rapazinho 
estava na montra a brincar com os 
brinquedos da loja e, a partir daquele 
momento, toda a gente os quis 
comprar. Este método é como este 
miúdo a brincar: é seguro e agradável. 
As pessoas vêm, e querem fazer igual. 
Não dizemos: Vem! O que fazemos 
é bom! Não. Nós fazemo-lo e as 
pessoas comentam-no, umas com 
as outras. Desta maneira, não forças. 
Deixas que venham ter contigo, 
porque se interessam pelo que fazes. 

eA - Esta revista quer também chegar 
às escolas, aos mais jovens, que têm 
vindo a procurar esta informação, já 
que não a têm em casa. 
AB - Com os jovens, há que 
considerar o seguinte: querem criar 
harmonia e comunicação entre eles 
e os pais. Então, se os miúdos se 
abrem a um mundo a que os pais 
não estão, de maneira nenhuma, 
abertos, criamos separação, em vez 
de ligação. Quando os jovens vêm às 
nossas aulas, os pais conhecem o 

método. Desta forma, partilham-no.
Alguns são mais comuns e mais 
bens aceites, como a meditação, 
o relaxamento, o yoga. Na escola, 
pode trabalhar-se por aí, por exemplo, 
propondo uma hora de meditação por 
semana; aulas de yoga; organizando 
palestras sobre os métodos que 
existem.

eA - E o Corpo Espelho, nas escolas?
AB - Mais uma vez, os pais têm que 
estar abertos. Os jovens que vêm às 
nossas aulas, ensinam outros jovens e 
estão a curar as suas vidas. São muito 
bons curadores, porque pensam 
muito menos. O meu filho, com dez 
anos, facilita a cura aos seus amigos 
da escola.

eA- Pode descrever-nos um trabalho 
de cura, por exemplo, do cancro?
AB -O tipo de personalidade das 
pessoas com cancro tem a ver com 
alguma coisa que não é expresso e 
que está reprimido. Mostra-se no corpo 
e na parte da consciência que lhe está 
associada. Por exemplo, o cancro 
mama está associado ao chacra do 
coração, que está relacionado com 
as perceções do amor. Quando o 
sintoma se manifesta num dos órgãos 
controlados por este chacra, tem a 
ver com a separação de alguém ou a 
perceção da falta de amor. Tem que se 
conhecer quando o sintoma começou, 
quem era a pessoa que estava próxima 
do seu coração, de que se sentiu 
separada, e que a fez sentir mal com 
isso. No caso do lado direito, está 
relacionado com a vontade, com o lado 
masculino. Revela a maneira como tem 
vindo a falar consigo mesmo, a reprimir-
se, a criar (heartness) Ressentimento, 
o que não é natural. E é isso que tem 

“Os jovens que vêm às nossas aulas, ensinam 
outros jovens e estão a curar as suas vidas. 
São muito bons curadores, porque pensam 
muito menos.”

que desaparecer. Então, no cancro, 
procuramos um sintoma, que, se 
permitirmos que persista, o resultado 
final será a morte. Para além disso, 
a pessoa com cancro está numa 
situação na qual sente que não quer 
continuar e que, a continuar assim, 
prefere morrer. Deste modo, não só 
tem que curar o sintoma, mas também 
encontrar uma solução para enfrentar a 
vida, senão, enfrenta a morte. No caso 
do peito, um dos resultados pode ser 
ter que o remover, o que pressupõe 
provocar um corte com a feminilidade, 
no caso da mulher. Então, a par da 
cura, tens que fazer uma mudança 
interior, e voltar ao equilíbrio.

eA – E noutro tipo de doenças, por 
exemplo, da paralisia?
AB - O sintoma é sempre descrito 
do ponto de vista de que começa 
da consciência. Com a paralisia, 
por exemplo, nas pernas. O facto 
de a pessoa não poder andar, do 
ponto de vista da consciência, está a 
paralisar-se, a impedir-se de sair de 
uma situação onde se sente infeliz. 
Fiz, uma vez, uma cura a um homem 
que estava paralisado. Ele contou 
que, quando a paralisia aconteceu, 
estava a ponderar voltar para o seu 
país, que adorava, mas impediu-se 
de o fazer e naquela circunstância, 
também não o poderia fazer. A pessoa 
que experiencia o sintoma, fala com 
ele e faz a ligação entre a emoção e 
o que está a acontecer no momento, 
sabendo que pode fazer alguma coisa, 
que pode encontrar uma solução, que 
já não é uma vítima.

– ENTREVISTA –



eA- Quem pode ensinar a fazer esta 
terapia?
AB - É o que vamos fazer durante o 
fim de semana. Não se trata de auto 
cura, mas de nos curarmos uns aos 
outros. Vou dar ferramentas e, juntos, 
vamos trocar curas, uns com os 
outros. Cada cura é diferente, logo, 
as ferramentas são diferentes. No 
final do fim se semana, para algumas 
pessoas é como uma revelação. Elas, 
simplesmente, recebem-na. Começam 
logo a curar e a ter pessoas à porta 
para a receber. Outras, não se forçam 
e demoram mais tempo a ganhar 
confiança. Outras, ainda, sabem que o 
podem fazer, mas não o sentem como 
a sua onda.

eA - Esta técnica pode associar-se a 
outras terapias, como o Reiki? Pode 
ser trabalhado em paralelo?
AB - Este método não contradiz 
outros. Os reikianos gostam deste 
método porque lhes dá informação 
sobre o interior da consciência, sobre 
as causas dos sintomas. 
Quando Martin Brofman criou este 
método, fê-lo para o disponibilizar para 
toda a gente. Se acredita em Deus, 
ou não; se é muçulmano, judeu… não 
importa. Estivemos a ensinar o método 
no Kuwait e adoraram-no. Disseram-
nos que passaram a entender melhor 
o Corão. Antes, aceitavam-no sem 
entender, porque tinham que o aceitar, 
simplesmente, como acontece com 
os católicos. Aceitaram bem este 
método porque consideraram que 
contribuía para a elevação da alma e 
para compreender uma parte da sua 
consciência.

eA - Pode deixar uma mensagem 
pessoal para os nossos leitores?
AB - O amor. Aceitem-no. Amem o 
mais que puderem. O amor cura e 
tudo pode ser curado. Todos somos 
curadores.

eA - E como terapeuta?
AB - Que o amor é sempre a chave. 
Enquanto terapeuta, pessoalmente, 
a chave que mais uso para a cura, 
através do meu chacra do coração, é 
a compaixão.

eA- Com esta terapia, podemos fazer 
auto cura?
AB - Sim, e aos outros.

eA – E à distância?
AB – Não é o corpo que se cura, é a 
consciência. A consciência pode estar 
no corpo perto de ti, ou pode estar 
perto de ti e o corpo noutro lugar.
Recordo uma situação em que os 
meus pais e o meu irmão estavam 
zangados e eu achei que, se 
colocasse os três no meu coração, 
estariam no mesmo espaço. Quando 
o fiz, senti o efeito no exterior. O meu 
irmão telefonou e jantámos juntos. 
Pensei, então, que se funcionara 
com a minha família, funcionaria com 
a humanidade. Se eu colocasse a 
humanidade no meu coração, ajudaria 
à paz no mundo. Mas, quando 
pensamos em colocar toda a gente, 
levantamos, de imediato, questões: e 
este? E aquele? Ups! No entanto, se 
estou seriamente empenhada, tenho 
que arranjar uma forma de colocar 
toda a gente. E a palavra chave é a 
compaixão. Não estou a dizer que 

é fácil. Para alguns é com amor, 
outros com compaixão, com perdão; 
com outros não sei, mas tenho que 
descobrir uma forma.
Numa meditação, em que nunca 
senti um tão grande estado de graça 
- não há palavras para descrever a 
sensação -, foi interessante sentir que, 
na manhã seguinte, das pessoas que 
tinha colocado no meu coração e com 
quem tinha resistências, metade delas 
estava ainda lá dentro. Mas eram 
muito menos. Será, portanto, um bom 
exercício, para atingirmos a paz no 
mundo. Por vezes, uso o meu irmão 
como exemplo, com quem não tenho 
muito em comum, e que, por mais 
aspetos que ele tenha que eu não 
gosto, eu amo-o, incondicionalmente.

“A pessoa que experiencia o sintoma, fala com 
ele e faz a ligação entre a emoção e o que está 
a acontecer no momento, sabendo que pode 
fazer alguma coisa, que pode encontrar uma 
solução, que já não é uma vítima.”

“O amor. Aceitem-
no. Amem o mais que 
puderem. O amor 
cura e tudo pode ser 
curado. Todos somos 
curadores.

E a palavra chave é 
a compaixão. Não 
estou a dizer que é 
fácil. Para alguns 
é com amor, outros 
com compaixão, com 
perdão; com outros 
não sei, mas tenho que 
descobrir uma forma.”

– ENTREVISTA –
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Uma empresa cuja filosofia se integra 
mais num âmbito social do que 
economicista é uma utopia? Existem 
crianças com deficiência a serem 
tratadas gratuitamente? Não e sim, 
sinal dos novos tempos em que 
assistimos ao despertar de uma nova 
consciência.
A Voz do Silêncio é uma clínica, em 
Rio Tinto, que, perante as dificuldades 
sociais e financeiras sentidas pelas 
famílias que têm a seu cargo crianças 
com deficiência, criou uma empresa 
com o objetivo de proporcionar, de 
forma totalmente gratuita, tratamentos 
de Medicina Natural a crianças, jovens 
e adultos portadores de deficiência, 
de alterações comportamentais, entre 
outras patologias.
Apoiar e sensibilizar as famílias para 
os cuidados a ter com os seus 
familiares; sensibilizar a comunidade 
para o benefício da interação entre 
a Medicina Ocidental e a Medicina 
Natural, estão também entre as suas 
prioridades.
Criada pelo professor José Malta, 
a clínica surge como um exemplo 
de persistência das medicinas 
alternativas, respondendo a problemas 
e apresentando soluções clínicas para 
doenças e patologias, que a medicina 
ocidental convencional não consegue 
tratar. Saiba mais sobre este projeto, 
porque o silêncio também precisa 
de ter voz e os sonhos também se 
compram.

A VOz DO SiLêNCiO

– PROJETO –

espaço Aberto (eA) - Como define 
esta empresa? 
José malta (Jm) - A voz do silêncio, 
que criei há três anos, é uma empresa 
de terapias alternativas e de formação, 
no âmbito dessas terapias. Começou 
por funcionar através de parcerias 
com ginásios, farmácias e clínicas. 
Atualmente, temos sede num espaço 
físico, em Rio Tinto, onde fazemos o 
acompanhamento dos nossos clientes 
e pacientes.

eA - Em que âmbito se inscrevem 
essas terapias que a empresa 
oferece?
Jm - Temos diversas terapias, que 
se integram numa vertente mais física 
ou mais bioenergética. Promovemos 
cursos de massagem (Tui-na, 
ayurvédica, relaxamento, geotermal) 
e tratamentos de auriculoterapia, 
acupuntura e reflexologia. Na vertente 
bioenergética, temos o toque 
terapêutico, que reúne todos os meus 
conhecimentos nas várias terapias 
energéticas, a que dei o nome e 
registei como “Angel-Ki”.

eA - Têm, então, disponíveis todas 
essas áreas de tratamentos e de 
formação?
Jm - Sim, além de funcionarmos 
como clínica para tratamentos, 
também proporcionamos formação 
e estágios aos nossos alunos. Esta 
é uma das vertentes sociais da 
empresa, permitir ao aluno a hipótese 
de realizar um estágio.

José Malta

Voz do Silêncio, Lda
Rua Dr. Mário Cal Brandão, 158
4435-321 Rio Tinto (Junto à Estação)
Portugal 
914 092 839
912 629 329
geral@vozdosilencio.com
encomendas@vozdosilencio.com
cartaovs@vozdosilencio.com
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eA - A formação de base do professor 
insere-se no âmbito da medicina 
tradicional chinesa? 
Jm - Sim, a minha área de formação 
inicial é a medicina tradicional chinesa 
e a acupuntura; depois, fui adquirindo 
outras formações.

eA - O que é a Voz dos Sonhos? 
Como surgiu esta ideia?
Jm - A Voz dos Sonhos surgiu 
para dar expressão aos sonhos 
das famílias e das crianças com 
deficiências e perturbações físicas 
e emocionais graves, às quais a 
medicina convencional não pode dar 
resposta. Surgiu porque considero 
que qualquer empresa deve ter uma 
responsabilidade social. Destina-se, 
pois, ao tratamento de crianças e de 
famílias carenciadas, cujos tratamentos 
são completamente subsidiados pela 
Voz do Silêncio.

eA - Não têm, portanto, qualquer 
outro apoio de âmbito social?
Jm - Não, não temos ainda 
qualquer outro apoio. Sabe, estas 
terapias ainda não são amplamente 
reconhecidas pelo sistema de saúde 
convencional, apesar de já termos 
contactos e parcerias com clínicas, 
ginásios e farmácias, que nos enviam 
pacientes com patologias músculo-
esqueléticas. O Sistema Nacional de 
Saúde ainda considera este tipo de 
terapias como marginais. A maior parte 
dos meus contactos são profissionais 
de saúde, médicos e terapeutas, mas 
as estruturas de saúde convencional 

são gigantescas e não há um real 
interesse por estas áreas. Sei que 
o meu projeto e a minha empresa 
crescerão, à medida que esses 
apoios e reconhecimento forem 
existindo. Para já, vou fazendo a minha 
divulgação, nomeadamente, em feiras 
de saúde, conferências, simpósios e 
outros eventos relacionados com a 
medicina e a saúde.

eA - Que tipo de deficiências têm sido 
tratadas pelos vossos terapeutas?
Jm - Temos tratado crianças 
com deficiências psicomotoras e 
neurológicas graves, que sofreram 
AVCs ou outro tipo de traumatologias 
antes do nascimento, ou depois.

eA - E a recuperação, como têm 
sido?

Jm - Nestes casos, a recuperação 
é sempre lenta, mas é francamente 
visível.

eA - A sua filha foi um desses casos?
Jm - Sim. A medicina convencional 
diagnosticou à minha filha várias 
limitações físicas irreversíveis e um 
potencial atraso mental à nascença. 
Hoje, aos 15 anos, e na sequência 
de tratamentos nesta área, tem notas 
excelentes e é uma adolescente 
normal.

eA - Vamos então assistir ao 
tratamento de uma das meninas, a 
Bárbara.
Avó da Bárbara - A Bárbara nasceu 
com uma deficiência cefálica grave, 
que lhe afeta os movimentos, a 
locomoção, a fala e a visão. Só o 
ouvido está parcialmente desafetado.

eA - Como está ela agora, 
comparativamente com há um ano?
Avó da Bárbara - Quando iniciou 
o tratamento, a menina não tinha 
interesse por nada. Agora notamos 
que está muito mais ativa e reativa. 
Sentimos que ela nos entende, 
emite sons como se quisesse falar 
e apercebe-se da presença do pai, 
quando ele chega a casa. Têm sido 
uma grande satisfação para toda a 
família observar a sua evolução.

terapeuta - A evolução da Bárbara 
tem sido lenta, mas é muito visível. Já 
ouve melhor e reage cada vez mais ao 
tratamento.

– PROJETO –

“…além de funcionarmos como clínica para tratamentos, também 
proporcionamos formação e estágios aos nossos alunos. Esta é uma das 
vertentes sociais da empresa, permitir ao aluno a hipótese de realizar 
um estágio…”

A Voz dos Sonhos 
surgiu para dar 
expressão aos 
sonhos das famílias 
e das crianças 
com deficiências e 
perturbações físicas 
e emocionais graves, 
às quais a medicina 
convencional não pode 
dar resposta.
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– PROJECTO –

eA - Considera que estas melhoras 
são significativas?
Jm - Os pacientes são todos 
diferentes e as patologias também. 
No caso da Bárbara, a evolução tem 
sido muito positiva. Embora tenhamos 
crianças com evoluções mais 
surpreendentes no mesmo espaço 
de tempo, valorizamos muito aquilo 
que já conseguimos com esta menina 
e estamos certos que ela irá evoluir 
muito mais.

eA - De quantas sessões semanais 
consta o tratamento?
terapeuta - Duas sessões por 
semana.

eA - É possível descrever as etapas 
do tratamento?
Jm - Começamos com a 
auriculoterapia. Ao fazermos a 
estimulação dos pontos nas orelhas, 
estamos a incitar os respetivos órgãos 
a funcionarem. Depois, fazemos 
acupuntura nos tornozelos, na cabeça 
e no pulso. Terminamos a parte física 

do tratamento com uma massagem 
Tui-na (massagem chinesa). 
Finalizamos com o “Angel-Ki”.

eA - Está a estimular alguns pontos no 
pulso. Já utilizam o laser para o efeito?
Jm - Sim, tento acompanhar as 
novas tecnologias; é mais prático e o 
processo não é doloroso.

eA - A Bárbara está a ficar relaxada, 
está a ficar com sono?
terapeuta - Sim, parece que sim… 
Estou agora a estimular pontos que 
provocam relaxamento e a malandra 
parece que dormiu pouco de noite Só 
queria brincadeira com o pai, não foi 
queridinha?..
Jm - A terapia que está a ser aplicada 
permite descongestionar a parte física, 
o que, posteriormente, possibilita 
uma maior eficácia do tratamento 
energético.

eA - Vamos falar com a mãe e a avó 
do Diogo. Qual é a doença do Diogo?
mãe - Foi-lhe diagnosticada uma 
epilepsia grave. Até há pouco tempo, 
o Diogo nem sequer segurava a 
cabeça e os ataques eram frequentes.

eA - Que idade tem o Diogo?
mãe - Três anos.

eA - Tem notado melhoras no Diogo?
mãe - Sim, muitas. Agora está muito 
mais acordado e já segura a cabeça. 
Dantes só dormia… Agora mexe-

se muito mais, já mastiga e trinca 
alimentos.

eA - Como encara esta situação?
mãe - Estou muito satisfeita com os 
resultados do tratamento. Há um ano, 
os médicos não davam nada por ele.

eA -Ele gosta dos tratamentos?
mãe – Sim, muito…!

eA - O facto de os tratamentos serem 
gratuitos é importante?
mãe - Sim. Se não fossem, o meu 
filho não poderia fazê-los. Estou 
desempregada e trato dele. Só o meu 
marido trabalha.

eA - O professor considera que o 
Diogo poderá evoluir mais?
Jm - O Diogo é uma criança que 
está a evoluir espantosamente, ao 
longo de um ano. Penso que tem 
grandes possibilidades. É uma 
criança que irá conseguir andar e 
falar. O seu desenvolvimento físico é 
permanentemente visível.
eA - Qual a periodicidade dos 
tratamentos do Diogo?
Jm - Duas vezes por semana. É 
esta a periodicidade que podemos 
conseguir, nesta fase.

eA - Se fosse possível um maior 
número de tratamentos semanais, 
pensa que as melhoras seriam ainda 
mais surpreendentes?
Jm - Sim, poderiam ser mais rápidas, 
mas já fico feliz com este ritmo.

eA - E a avó, como sente que 
funciona esta terapia?
Avó - Muito bem. Estou muito 
impressionada e muito contente com a 
evolução do Diogo.

eA - Obrigada pelo privilégio desta 
entrevista. Esperamos que cada vez 
mais crianças possam, no futuro 
próximo, aceder a este tipo de 
tratamentos.

Barbara Oliveira

Diogo Silva e a sua mãe Ana Silva
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Lourdes dos Anjos nasceu na freguesia do Bonfim , no 
Porto em maio de 1950. Em 1968, iniciou a sua carreira de 
professora do ensino primário no concelho de Penafiel.
No ano de 1978 é colocada em S. Pedro da Cova, 
Gondomar na que será sempre a Sua Escola do Carvalhal e 
por lá fica durante 25 anos até ser reformada em 2003.
Em Maio desse mesmo ano publica o seu primeiro livro O 
PORTO NAS NOSSAS MÃOS, ilustrado pelo pintor e colega 
Abílio Guimarães e prefaciado pelo professor e amigo Helder 
Pacheco. A convite do diretor do jornal Bonfim Actual assina 
a coluna OUTROS TEMPOS onde exorciza o fantasma da 
saudade dos miúdos e graúdos com quem cresceu e foi 
feliz. Da reunião de alguns desses artigos com mais uma 
mão cheia de poemas, nasce o seu segundo livro em 2008.
É então que publica NOBRE POVO ilustrado com aguarelas 
do mestre Jaime Izidoro e fotos de António Amen. Inicia 
uma outra aventura que a leva a lares, escolas, juntas de 
freguesia, bibliotecas,centros culturais e pequenos ou 
grandes espaços onde a poesia tem alma e quer ter voz.
Colabora ainda com a revista ENCONTRO DE GERAÇÕES 
da Associação Humanitária de Salreu, Estarreja (berço 
de seus pais), assina quinzenalmente a rubrica DUAS 
DE LETRA no site etcetal da responsabilidade de José 
Gonçalves e continua com o sonho de semear sorrisos 
onde muitas vezes as lágrimas são donas e senhoras de 
quem pouco ou nada espera da vida.
Na sua alma tripeiríssima ainda vive o sotaque de gente 
nobre e leal. É sua vontade que deixem um punhado das 
suas cinzas voando no céu deste sua cidade...

O SEU PORTO, ETERNAMENTE .

LOURDES DOS ANJOS
EU

Nasci mulher
E como gosto de o ser!
Dei forma à vida por amor
E fui Mãe,fui Sol, fui Dor
Escrevi justiça e liberdade no nevoeiro
Que cobre o azul do meu céu tripeiro
Corri carreiros dos montes
Ouvi o cantar das fontes
Senti calos maduros em mãos infantis
E aprendi a lutar e a ser feliz.
Quando se cumprir o meu tempo de 
crescer
Quero partir com a serenidade de um 
sorriso
Porque sou tudo o que sonhei ser

Lourdes dos Anjos

lourdesdosanjos@gmail.com
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As conservas de qualidade são fiéis depositárias do melhor da Terra e do Sol
Aromas que recriam o aconchego do lar
Sabores que inspiram e confortam
E… vestidas de festa
São presentes mágicos
É assim que Maria Adelina Lopes define as suas compotas e marmeladas. 
Com vários anos de experiência na confeção de doces originais, alguns 
premiados nacionalmente com o primeiro lugar em Feiras gastronómicas, a 
criadora da Manjares continua a inovar-se. Pode escolher os vários sabores: 
Castanha de Nozes, Marmelos com Amêndoa, Abóbora com Canela, 
Tomate Coração, Toque de Fada (mix de frutos), Peras Flambé, Cerejas em 
Porto, Melão com Champanhe…

MANJARES -ARTESãO DE DOCES

– NOTÍCIAS –

contactos:
facebook ou em madel.holos@gmail.com / 916389887 / 964446122

No Bombarda566 estão a decorrer, 
todos os sábados de manhã, aulas de 
Yoga. 
Situado na rua Miguel Bombarda, 
no Porto, é um espaço dedicado à 
Artes, com aulas de pintura, desenho, 
cerâmica e azulejaria,. Também se 
dedica à organização de variados 
workshops, desde yoga para crianças, 
yoga do riso, oficinas criativas para 
bebés e crianças, aulas de improviso e 
de voz, postura e dicção. 
O espaço é receptivo a novos criadores 
e “a propostas pertinentes, desde que 
se adeqúem à filosofia do espaço. 
Aqui nada é feito a partir de moldes. 
Tudo é construído de raiz, através e 
só da criatividade e imaginação dos 
intervenientes”.
As aulas de yoga começam às 10h30 e 
custam 2 euros.

AULAS DE IOGA 
NO 566

Comemoramos o nosso 1.º aniversário com muitos amigos, gente linda e que nos 
ajuda a levar por diante este projecto.
Nesta edição, editamos a revista renovada, com um novo formato e lay-out.
Contamos com a presença de Cantos d'Alma com poesia na voz de Helena 
Guerra, e canto à capela com Fátima Araújo.
A presença e palestra de José Micard Teixeira, que muito nos lisonjeou, tornou este 
dia ainda mais especial.
 
Em todas as edições, fique atento, faremos sempre um evento de lançamento e 
convidamo-lo desde já, a estar connosco.
 
Bem Haja!

Foi assim, no dia 15 de Novembro,
no Clube Literário do Porto…. 



Fundada na Índia em 1937, a Brahma 
Kumaris é uma ONG (Organização Não 
Governamental) internacional, sem fins 
lucrativos, que tem por objetivo ensinar 
o antigo conhecimento e a meditação 
do Raja Yoga. Possui mais de 8.500 
escolas, em mais de 110 países, 
e é reconhecida pelo seu trabalho 
na divulgação de uma educação 
baseada em valores espirituais e no 
desenvolvimento de projetos e diálogos 
internacionais, que promovam a criação 
de um mundo melhor. Ao reconhecer 
que, quando mudamos, o mundo 
também muda, a Brahma Kumaris foca o 
seu entendimento nos recursos internos 
de cada individuo e no desenvolvimento 
da sua integridade pessoal. Em Portugal 
desde 1982, a Brahma Kumaris - 

Academia para um Mundo Melhor 
oferece uma variedade de cursos e 
atividades, como a Meditação Raja 
Yoga, o Pensamento Positivo, a Arte 
dos Bons Relacionamentos, Culinária 
Vegetariana e conferências semanais, 
entre outras.
Este trabalho, realizado em prol da 
comunidade, conferiu à Organização 
o estatuto de Instituição de Utilidade 
Pública. (DR IIs nº 190 de 19/08/98).
Todos os cursos e actividades são de 
entrada livre. 
Visite a escola mais próxima de si!  

site internacional:
www.bkwsu.org 
site nacional:
www.bkwsu.org/portugal

BRAhMA KUMARIS 
ACADEMIA PARA uM MuNDO MELhOR

– NOTÍCIAS –

Janeiro começa com o festival trAnSdisse 2012 - o Ano do 
BAirro, que durante 12 meses impulsionará pujantemente arte, 

cultura e… muito mais, no eixo - seta Bairro das Artes circuit.

A Terra na Boca – Associação Cultural com o Mundo lá dentro, 
numa máxima Nova Aldeia, ligará nesta iniciativa Bairrões 
(moradores do Bairro), Bairristas (organismos culturais e 
comerciais do Bairro), e Visitantes (nacionais e estrangeiros).

Num movimento conjunto, que reúne de antemão 23 
bairristas aderentes, será activado o potencial comunitário, 
comercial, artístico e turístico do Bairro das Artes, 
com propostas conjuntas, de qualidade, diárias e em 
permanência.

Este ano, este Bairro dará que falar e desfrutar!

Bairro das Artes Circuit. Memorizado?

FESTIVAL TRANSDISSE 2012 - O ANO DO BAIRRO

lisboa - sede Nacional        
Rua do Guarda - Jóias, 52 
1300-294 Lisboa  
Tel: 21 361 96 70  
lisboa@pt.bkwsu.org
 
Espaço Ilimitado
lisboa - santa Apolónia
Rua do Mirante, nº14-2º Esqº 
1100-356 – Lisboa 
Telm. 96 738 72 66 ou 91 241 20 05 
ilimitado@pt.bkwsu.org

Porto
Rua Augusto Luso Nº 181 r/c  
4050-174 - Porto 
Telm: 91 694 8865 ou 91 343 81 36 
porto@pt.bkwsu.org
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O Programa Pantalassa (do grego, 
pan + talasso, que significa “todos 
os mares”, um único oceano ) visa 
recuperar  o Oceano de águas 
cristalinas livre de poluição e de 
agressões para todos os seres 

– PUBLIREPORTAGEM –

proGraMa pantaLassa

“A noVA terrA Vem do mAr” - ProfeciA AnceStrAl

que o habitam, proporcionando a 
libertação de memórias de medo e 
culpa provocadas pelas actividades 
humanas , caça, operações militares, 
naufrágios e poluição física e sonora.

O Programa Pantalassa visa 
proporcionar à Humanidade a 
redescoberta do respeito e do Amor 
pela Terra, agradecendo à Águas do 
Mar, contribuindo para a construção 
de uma Cultura de Paz.
O Programa Pantalassa dinamiza e 
apoia actividades de sensibilização, 
formação e cura pessoais e 
ambientais, restaurando a pureza, a 
harmonia e a beleza dos oceanos e de 
todo o Planeta.
O Projecto Whale in integrado neste 
programa e desenvolve-se em 
conexão e contacto directo com os 
cetáceos, especialmente baleias 
e golfinhos, proporcionando a 
transformação e cura pessoais e da 
Terra, com práticas do Xamanismo 
Essencial.
A prática xamânica com os cetáceos 
remonta ao Paleolítico. As culturas 
antigas reconheciam os cetáceos, 
as baleias em particular como 
sustentadoras do Mundo.
A minha prática de xamanismo com 
os cetáceos, desenvolve-se desde 
2001 e intensificou-se a partir de 2009 
como uma das principais práticas de 
Cura da Terra. Sim, ainda hoje, as 
baleias e os golfinhos são suportes 
essenciais no equilíbrio do Planeta, 
contribuindo para o equilibrio e a 
renovação da Terra.
A conexão e o contacto dos 
humanos com os cetáceos possibilita 
o desenvolvimento humano a 
transformação e cura a níveis subtis e 
profundos, actuando nos códigos do 
ADN, preparando a Nova Terra.
Grandes lições, nos dá o espírito das 
Baleias e dos Golfinhos. Dizem-nos 
para seguir a Lei do Amor. Ensinam 
com grande mestria a arte de viver em 
confiança. Pedem que se limpem os 
oceanos. Que nos juntemos a eles.
Assim Whalesanddopins – baleias e 
golfinhos –, responde a este apelo.
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módulo 1

iniciação ao xamanismo

28 de Janeiro, porto

módulo 2

técnicas de cura e Auto-cura

29 de Janeiro, porto

módulo 3

nascimento e morte - 
Acompanhamento destas Passagens

4 e 5 de fevereiro, porto

todas as informações com:

desenvolvimento humano e terapia iniciática
o natural, o simples e o Belo do conhecimento das tradições de sabedoria ancestrais

Abordagem transdisciplinar no acompanhamento individual e de grupo

Sessões individuais - por marcação
terapia iniciática com cura xamânica – Aconselhamento Astrológico

formação em xamanismo essencial 2012®

formação de desenvolvimento humano
e de curadores xamânicos

O Xamanismo é um Sistema de Conhecimento Aberto, 
praticado desde os tempos primordiais.
Os primeiros vestígios da prática xamânica na Europa, 
estão datados de 30.000 AC, existem outros vestígios de 
50.000AC e outros ainda mais antigos.
A Formação em Xamanismo Essencial® é uma formação 
que Co-criei, desde 2007, que tem vindo aperfeiçoar-se de 
acordo com a minha vivência do xamanismo e a experiência 
de transmissão dos conhecimentos xamânicos que tenho 
desenvolvido, desde essa altura.
É inspirada no Xamanismo Essencial, criado a partir dos 
finais da década de 50, integra também a pesquisa, o 
estudos e a prática xamânicos, que venho desenvolvendo 
desde 1995.
O enquadramento, a estrutura e a metodologia inovadores 
desta Formação, permitem a aprendizagem personalizada, 
integrando também a riqueza da partilha em grupo.
A transmissão com a metodologia que tenho co-criado 
e desenvolvido, permite aprender, utilizar e desenvolver 
a prática xamânica com solidez, segurança, eficácia e 
criatividade. Esta formação integra os Princípios e as 
Técnicas básicas para utilizar o xamanismo como arte de 
desenvolvimento humano e cura pessoais, desenvolvendo o 
potencial inato curador em cada um.
Prepara também, para a usar o xamanismo como 
curadores, facilitando a cura a outras pessoas e à Terra.
Destina-se a todos que sentem o apelo interior pelo 

xamanismo, não sabendo porquê, obtendo a compreensão 
desse apelo, depois de experimentarem.
A quem já utiliza ferramentas e técnicas de cura, terapeutas, 
de formação científica e ou holística, o xamanismo 
vem trazer uma complementaridade, base de síntese e 
abrangência fundamentais às práticas terapêuticas.
Também para quem teve experiências desmotivadoras, 
sem sentido ou mesmo destabilizadoras, com xamanismo, 
experiências na forma sem conteúdo, esta formação é uma 
enorme descoberta.
Com estes conhecimentos e com a prática continuada, 
poderemos construir o nosso próprio sistema de 
conhecimento e cura, acedendo directamente à Fonte de 
Sabedoria que somos.
Os métodos xamânicos são muito simples e de uma 
enorme eficácia. Funcionam noventa e nove por cento, só 
não funcionam a cem por cento, quando não são postos 
em prática.
A grande dificuldade do trabalho xamânico é recuperar a 
visão simples e pura, que têm as crianças e os sábios.
Olhar e ver em tudo, a sua verdadeira natureza e comunicar 
com ela. Ver energeticamente. Viver no aqui e agora.
O grande desafio para nós, no século XXI é abrir o olhar, e 
ver para além das crenças e valores dos sistemas que nos 
fecham e bloqueiam.
Ver, xamanicamente é sentir e saber.
Uma estrutura física, emocional e mental equilibrada, a 
busca de uma personalidade harmónica, livre de projecção 
e ilusão, é fundamental para usarmos o xamanismo como 
arte natural de desenvolvimento humano e cura.
Usar o Xamanismo, respeitando e honrando o 
Conhecimento e Todos os que O preservaram até hoje.

– PUBLIREPORTAGEM –
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O presente livro procura acenar ao leitor de que no momento em que há uma convergência antropológica, 
além da própria história e do fenômeno homem, algo diferente acontece. O ativismo é uma fuga do próprio 
Eu, realidade incentivada pela economia de mercado. Ora, é preciso recolocar a economia no seu devido 
lugar, voltada para o ser humano, prescindindo de suas próprias normas, como fim último, solidificando a 
mesma em sintonia com uma espiritualidade madura como fio condutor, sem deixar de tornar a economia 
dinâmica e com um crescimento sustentável para o bem da humanidade como um todo. A espiritualidade 
e as diversas formas culturais de contato com a transcendência ajudam e nos ensinam como lidar com 
o mundo da imanência, pois essa é sempre transitória e não responde à pergunta do “sentido”. A cultura 
atual precisa rever valores que no decurso da história se foram ofuscando, dado o entusiasmo pelos 
novos inventos. Precisamos colocar os pés no chão. Não existe economia ou desenvolvimento que 
cresça infinitamente. Essas são sempre provisórias e não podemos absolutizá-las. Esse é o papel da 
Espiritualidade no Mundo dos Negócios, ou seja, ser sempre uma luz que alerta a tudo o que é passageiro 
e factível. O ser humano foi criado para ser feliz, embora frente às novas criações, fruto da inteligência 
humana, dada pelo Criador ao homem, a cultura contemporânea sente, apesar das belezas da tecnologia, 
um desconforto frente à vida, manifestado pelo medo e a insegurança.

Economia e Espiritualidade:
reformando o mundo dos negócios
Ari da Silva e Paulo Vieira de Castro

Algum burburinho começava a fazer-se ouvir, quando o João, de pé, pediu se podia fazer uma sugestão. 
- Claro que podes, diz lá o que é! 
- Podemos fazer um presépio aqui na escola e, cada um de nós, trazia alguns brinquedos dos que 
temos em nossa casa, mas que não estejam estragados, para serem dados nas instituições que ajudam 
os outros meninos em que os pais têm mais dificuldades económicas, ou que até já não têm pais. 
Podíamos também trazer roupas que ainda estivessem boas mas já não nos servissem para dar a quem 
mais precisa. E cada um de nós podia fazer qualquer coisa que lhe custasse, e isso seria assim como 
um pequeno sacrifício, e o oferecesse ao Menino Jesus como presente de Natal. 
Todos os meninos nem esperaram pela resposta da Senhora Professora e disseram logo que iriam 
pedir aos pais para trazerem as roupas e os brinquedos, mas isso do pequeno sacrifício é que era 
mais complicado… fazer o quê? E o Menino Jesus, como é que ia saber e que jeito lhe dava a Ele um 
sacrifício que cada menino fizesse?

Iniciação à Vida
Elisa Flora, Publicações Maitreya

Propostas
de leitura

– LIVROS –
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‘’O que é que um vulcão (algures no Chile), janelas , estrelas, laços de sangue e cumplicidade, palavras 
de amor à solta e imagens que voam, podem trazer em comum?
Misturando tudo com carinho e arte, vertido com tempo e a gosto, forma-se este magma especial: 
Tupungato.
O vulcão interior transforma-se, torna-se pleno de sentido e fica pronto para ser partilhado com o leitor.
Aqui fica o desafio da descoberta e desde já o nosso grato sorriso.’’

http://www.edita-me.pt/pvenda.php?osCsid=21f811d801f243ae0abf38b5379d830f

Tupungato
C. Adriana Carmezim, editora Edita-Me

A arte de meditar traz-nos de volta todas as virtudes e poderes da alma. Através deste acto, é fácil 
começar a sentir leveza interior, que se reflecte em pensamentos positivos e uma atitude mental positiva 
perante a vida. 
A autoconfiança também começa a ser visível internamente, manifestando-se sobretudo na segurança 
que temos ao pensar, falar e agir em sintonia. 
Esta segurança traz consigo o amor-próprio, amor pelo Supremo e pela Humanidade. 
A experiência prática do Raja Yoga diz-nos que à medida que resgatamos as virtudes divinas que 
existem nas profundezas do ser, ao unirmos de uma forma real e prática os nossos pensamentos 
à Fonte de Luz Suprema, é como se muitas vezes houvesse um sorriso interior como resultado da 
satisfação da alma. 
Podemos facilmente imaginar o amor a sorrir com um brilho único que só ele tem. Aqueles que 
conhecem Deus sabem que é impossível haver no mundo um sorriso tão bonito, porque é a expressão 
de todas as virtudes e poderes divinos de uma só vez.

Meditação e Alegria Supra-Sensorial
Lurdes Pinheiro

José Micard Teixeira faz da sua Vida uma permanente vontade de transmitir a mensagem que somos 
todos seres únicos e especiais e apenas tendo consciência desse facto podemos fazer as escolhas que 
nos levarão a ser nós mesmos e mudar a nossa vida, o grande propósito de todo o ser humano.
Neste livro, o Autor apela para o Sentir como o caminho mais fácil de se conseguir atingir tal objectivo, 
sobretudo através de uma análise voluntária da vida de cada um e da tomada de consciência de quais 
são as mudanças a encetar para não mais tolerarmos o intolerável.
“O que faria se não tivesse medo?”. É a grande pergunta que o Autor coloca a cada um dos leitores para 
que possam compreender o quanto podem estar longe do seu verdadeiro caminho. E lembra que a 
felicidade é sobretudo uma atitude e nunca uma meta.
Para José Micard Teixeira, o importante não é o que o leitor vai aprender nestas páginas, mas sim quando 
vai começar a proceder de acordo com aquilo que aprendeu.
Saiba Como Mudar a Sua Vida é um livro inspirador.

Saiba como mudar a sua vida
José Micard Teixeira, 2ª Edição, TDP Edições

– LIVROS –
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JANEIRO

– Porto –

14 JAneiro
lINguAgEM Dos sINToMAs
Fernanda leiras
Chama trina, Porto
fernanda_leiras@hotmail.com

14 A 28 JAneiro | 16h30 - 19h00
ProjECTo TEATro INFANTIl
com Vanessa Dinger
2ºs e 4ºs sábados de cada mês
Centro Formação Cultural / Contagiarte
Rua Álvares Cabral, 360 – Porto
Preço – 20 euros / mês*
Duração – Outubro a Junho
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

19 JAneiro
WorksHoP “uTIlIzAção Dos CoguMElos NA 
sAúDE E NA gAsTroNoMIA”
Quintal Bioshop; Porto
222 010 008
www.quintalbioshop.com

19 e 26 JAneiro | 20h30 - 22h00
IogA
com rui lopes
(Bombarda Oficina de Artes)
Rua Miguel Bombarda, 566 - 1º - Porto
Preço: 5 euros / aula.
Colaboradores e alunos: 2 euros
necessária inscrição.
Todas as quintas propomos que venha usufruir dos 
benefícios do ioga.
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

20 JAneiro
CIrCuITo ECo-soCIAl:
CAMINHos Do roMâNTICo 
com Pedro jorge Pereira
Todas as sextas
Hora: 10h00 - 13h00
Preço: 8 euros
inscrição até dois dias antes.
Nº mínimo de inscrições: 3 pessoas
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

– AGENDA –

AulAs rEgulArEs DE CAPoEIrA
com Wellington ribeiro
Todas as sextas 
BOA (Bombarda Oficina de Artes)
Rua Miguel Bombarda, 566 - 1º - Porto
Hora: 20h00 - 21h30
Preço: 30 euros/mês | Aula avulsa: 8 euros*
Duração: Janeiro a Junho 2012
aulas experimentais: inscrição até dois dias antes da 
aula.
Nº mínimo de inscrições: 5 pessoas
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

21 JAneiro
ProjECTo CIrCo INFANTIl
com Hugo Maciel e Van Nguyen
1º e 3º sábados de cada mês
BOA (Bombarda Oficina de Artes)
Rua Miguel Bombarda, 566 - 1º - Porto
Hora: 17h30 - 19h00
Preço: 20 euros*
Duração: Outubro a Junho 2012
aulas experimentais em Fevereiro. inscrição até dois 
dias antes da aula.
Nº mínimo de inscrições: 3 crianças
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

EsPAço zEN – YogA Do rIso
com Dra. Eveline Cunha, psicóloga e com formação 
específica e experiência neste tipo de terapia
Hora: 15h00
Casa da Juventude de São Mamede Infesta
Entrada livre
casadajuventude.smi@gmail.com
229 069 860

21 e 22 JAneiro
os 7 CAMINHos PArA A ProsPErIDADE
Centro de Terapias do Porto
939 184 716 - 912 062 700

26 JAneiro
sEssão (IN)ForMATIVA
soBrE AlIMENTAção VEgETArIANA NATurAl 
Segredos da Horta - Pedro Jorge Pereira
934 476 236
segredosdahorta@gmail.com

27 e 28 JAneiro
Curso E INICIAçõEs DE ATMA krIYA
Rui Dias
Centro de terapias do Porto
912 062 700 ou 939 184 716
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– AGENDA –

28 JAneiro
INICIAção DE rEIkI sHoDEN (1ª EDIção)
Essência Humana CT, Águas Santas, Maia
Dra. Céu Gomes
914 023 976
ceugomes.psi@gmail.com

EsPAço zEN - MAssAgEM AYurVÉDICA
com os terapeutas Manuela silva e josé luís 
Hora: 15h00
Casa da Juventude de São Mamede Infesta
Entrada livre
casadajuventude.smi@gmail.com
229 069 860

29 JAneiro
WorksHoP DE CruDIVorIsMo
Quintal Bioshop, Porto
222 010 008
www.quintalbioshop.com

FEVEREIRO

– Porto –

4 e 5 feVereiro
sIsTEMA DE CurA Do CorPo EsPElHo
Philippe Hannetelle
Hotel Tuela Porto
fernanda_leiras@hotm ail.com

4 de feVereiro
INICIAção DE rEIkI sHoDEN (2ª EDIção)
Essência Humana CT, Águas Santas, Maia 
Dra. Céu Gomes
914 023 976
ceugomes.psi@gmail.com

o quE É A PNl? ProgrAME A suA MENTE ruMo 
Ao suCEsso E à FElICIDADE
Miguel oliveira
Livraria Chama Trina, Porto

11 feVereiro
sEr VoluNTárIo
Essência Humana CT, Águas Santas, Maia 
Dra. Céu Gomes
914 023 976
ceugomes.psi@gmail.com

14 e 28 feVereiro | 15h30 - 17h00
ProjECTo CAPoEIrA INFANTIl
com Wellington ribeiro
2º e 4º sábados de cada mês
BOA (Bombarda Oficina de Artes)
Rua Miguel Bombarda, 566 - 1º - Porto
Preço: 20 euros / mês *
Duração: Janeiro a Junho 2012
aulas Experimentais. inscrição até dois dias antes da aula.
Nº mínimo de inscrições: 5 crianças
terranaboca@gmail.com
934 300 978 (Luciano Amarelo)

18 feVereiro
o PoDEr quE TEM DENTro DE sI
(INTroDução à ProgrAMAção 
NEurolINguísTICA)
Essência Humana CT, Aguas Santas, Maia 
Dra. Céu Gomes
914 023 976
ceugomes.psi@gmail.com

14 feVereiro | 15h00
EsPAço zEN: sEssão EsPECIAl DIA Dos 
NAMorADos – BIoDANzA
com a Professora Ana Maria Fernandes silva da 
Escola de Biodanza do Porto 
Casa da Juventude de São Mamede Infesta
Entrada livre
casadajuventude.smi@gmail.com
229 069 860

25 feVereiro
rEIkI NíVEl  2
Essência Humana CT, Águas Santas, Maia 
Dra. Céu Gomes
914 023 976
ceugomes.psi@gmail.com

– liSBoA –

28 e 29 JAneiro
MEsTrE EM rEIkI MulTIDIMENsIoNAl
TErEzA guErrA E AlAIN AuBrY
214 420 197
www.casa-indigo.comWebpage
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Distrito Do Porto

¬ AcunPunturA
leonel Duarte, Maia
968 535 083
clinicaleonelduarte@hotmail.com
Cédula Profissional N.º 266 (APPA)

rui Pinto, Porto
918161021 / 934089991
rui.pinto2@portugalmail.pt

¬ AromotErAPiA
sofia Brandão, Matosinhos (Padrão 
da Légua)
914 025 989
c.sofiabrandao@gmail.com
Cédula Profissional nº 62 (APSANA)

¬ AuriculotErAPiA
Alexandra oliveira, Gondomar
918 150 456
alexandra.alvesdeoliveira@gmail.com
Cédula Profissional nº 15 (APSANA)

Ilda Cruz, Vila do Conde
252 661 375
Cédula Profissional nº 36 (APSANA)

¬ BioEnErgiA
lucilia Costa 
918 168 732
geral.logos@gmail.com
http://grupo-logos.blogspot.com

¬ Bio-QuAnticA intEgrADA
Manuel Ferreira, Porto
917 068 402
www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 23(APSANA)

¬ chi Kung
Cristina Costa, Porto
914 105 669
www.energiadecura.com
Cédula Profissional nº 22(APSANA)

¬ cristAlotErAPiA
joana Pinto, Porto
916 693 537

¬ FlorAis DE BAch
rosa Branca ricardo, V. N. Gaia
918 813 803
rosabranca.ricardo@gmail.com

¬ mAssAgEm
ália Montes, Vila Nova de Gaia
934 754 014
aliamontes@gmail.com
Cédula Profissional nº 56 (APSANA)

¬ mAssAgEm gEotErmAl
Maria júlia Festa 
919 207 897
geral.logos@gmail.com

¬  mEDicinA trADicionAl 
chinEsA

Ana luisa Pereira
934 105 259
pereiranaluisa@gmail.com
Cédula Profissional nº 52 (APSANA)

Ana saraiva, Vila Nova de Gaia
915 864 233
Cédula Profissional nº 4 (APSANA)

Débora Azevedo, Vila do Conde
252 099 388
acupunctura.massagem@hotmail.com
Cédula Profissional nº 55 (APSANA)

josé Fontes,Vila do Conde
917 288 102/252 099 388
ze_cristaluz@hotmail.com
Cédula Profissional nº 54 (APSANA)

Paula Cavalheiro, V.N.Gaia
934 255 796
paulaacavalheiro@gmail.com
Cédula Profissional nº 41 (APSANA)

raquel guimarães, Porto
220 935 254 | 918 317 050
guimarraquel@gmail.com
Cédula Profissional nº 8 (APSANA)

raquel santos, V. N. Gaia (Stº Ovídeo)
912 140 368
raquelsantos08@gotmail.com
Cédula Profissional nº 14 (APSANA)

¬ mEsotErAPiA
luis Viegas, Porto
229 757 179 | 919 864 102
terramater@line.com.pt
Cédula Profissional nº 40 (APSANA)

¬ nAturoPAtiA
Ana sofia silva, Porto
933 198 149
sofia.naturopatia@gmail.com
Cédula Profissional nº 60 (APSANA)

Paulo Fernandes, V. N. Gaia
917 854 743
paulo-fernandes@sapo.pt
Cédula Profissional nº 58 (APSANA)

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

¬ rEiKi
Emília Caldas, V. N. Gaia
934 173 163
reiki_mc@hotmail.com

Emília gomes, V. N. Gaia 
966 724 074 | 914 614 757 | 223 706 358 
geral@emiliagomes.com;
www.emiliagomes.com

Maria Manuel Figueiredo, Porto
913 594 506

¬ shiAtsu
ricardo Moreira, Valongo
919 098 600
Cédula Profissional nº 21 (APSANA)

¬ tErAPiA Psico-corPorAl
Paula Moreno
paulamoreno9@gmail.com
914 996 083
Acreditado pelo Forum da European Association 
for Body-Psychotherapy (www.eabp.org)

– TERAPEUTAS –
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A APSANA – Associação Europeia de Profissionais de Saúde Natural foi 
criada em julho de 2010 para representar, regular e defender os profissionais 
das Terapêuticas não Convencionais, na ausência de regulamentação 
específica destas áreas de atuação.

A APSANA tem como objectivos principais:
a)  A criação de estatutos pelos quais se irão reger os profissionais que 

exerçam nas diversas áreas da saúde natural.
b) Contribuir para a regulamentação e definição do exercício da função.
c) Promover e assegurar, na falta de regime legal aplicável, a titulação 
profissional dos associados.
d) A representação dos direitos, interesses económicos, éticos ou sociais 
dos associados.
e)  Estabelecer acordos ou protocolos com outras entidades, para melhor 

defesa dos interesses dos associados, e ampliar as saídas profissionais.
f) Apoiar profissional e formativamente os seus associados.
g) Criar condições económicas mais favoráveis para o exercício da atividade.

A APSANA pretende, como associação profissional, credibilizar a atividade 
dos associados,  credenciando-os com Cédula Profissional, atestando as 
competências pedagógicas e técnicas para a prática da Medicina Natural, 
sendo uma garantia de qualidade para quem recorre às Terapêuticas Não 
Convencionais.

Praceta Cristóvão Falcão, nº 73 – r/c esq.
4465-114 S. Mamede de Infesta – Matosinhos
Telefone 229558027 – Telemóvel 911970120
Email:apsana.info@gmail.com
Site: www.apsana.org

Distrito DE coimBrA

¬  mEDicinA trADicionAl 
chinEsA

Dino Teixeira
919 660 874
dino.mtc@gmail.com
Cédula Profissional nº 57 (APSANA)

¬ rEFlExologiA
rui Abreu, Lousã – Coimbra
915 549 341 | 962 647 027
abreu.rui6@gmail.com
Cédula Profissional nº 61 (APSANA)

Distrito DE BEjA

¬ nAturoPAtiA
Hugo sargento, Beja
961 157 274
Cédula Profissional nº 59 (APSANA)

Distrito DE BrAgA

¬ ostEoPAtiA
Pascoal Abreu, Braga
915 303 710
paskoalabreu@gmail.com
Cédula Profissional nº 19 (APSANA)

Distrito DE BrAgAnçA

¬ nAturoPAtiA
António dos santos Pinto, Mirandela
917 709 199
pinto@csmirandela.min-saude.pt
Cédula Profissional nº 26 (APSANA)

Distrito DE ViAnA
Do cAstElo

¬ rEiKi
Maria de Fátima ribeiro
251 948 173 | 914247616 / 935 986 329
mariadefatima16@gmail.com

– TERAPEUTAS –



“Aceita a força da vida
para descobrires a magnitude do teu Ser…”

Assim nasceu este projecto editorial, único no mercado, em que por um lado pretende ser 
uma reflexão à Vida, levando-nos a uma viagem ao nosso interior, e por outro lado,
a divulgação e o 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!

Também disponível versão em formato digital (pdf). Envie o seu pedido para: espacoaberto.publicidade@gmail.com

Pontos de Distribuição

C. C. Norteshopping - Porto (Balcão de informações)
C. C. Gaiashopping - Vila Nova de Gaia (Balcão de informações)

Chama Trina - Porto
Clube Literário do Porto

Terra na Boca (JUP) - Porto
Escolas

Casa da juventude (S. Mamede Infesta)
Centros de terapias (Porto e Lisboa)
Hospitais, clínicas e centros de saúde

Parcerias

IPN - Instituto Português de Naturologia
Fundação Casa Indigo

Indian Rose
Terra na Boca



Nome
Morada
Telefone	 Email

1)	 	Sim,	pretendo	assinar	as	6	edições	anuais,	pelo	valor	de	14,50	euros
2)	 	Pretendo	que	me	contactem,	pretendo	anunciar	na	revista	“espaço	aberto”
3)	 	Donativos
	
Forma	de	pagamento:
1)	 	NIB	–	0035	03100003740213044	-	Banco	CGD;	2)	 	cheque;	3)	 	outro
	
Rumo das Palavras - Associação Cultural
Rua	Monte	do	Bonfim,	120	|	4300-350	PORTO
Contribuinte:	509	731	449
Telefone:	22	510	16	39

DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

Receba	comodamente	em	sua	casa	as	6	edições/ano	(periodicidade	bimestral),	pelo	valor	
de	14,50	euros	ou	por	2,50	euros	/	1	edição	(custos	para	portes	de	correio)	ou	se	desejar	
publicitar	o	seu	produto	ou	ainda	fazer	um	donativo,	preencha	os	dados	abaixo:

A REVISTA ESPAço ABERTo é UM PRoJECTo ÚNICo, SEM FINS LUCRATIVoS E DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

É UmA RevISTA De TODOS e PARA TODOS!
 

ColAbore ConnoSCo e Ajude eSte projeCto A CreSCer!

ASSINATURA · PUBLICIDADE · DoNATIVo
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Agente nº 1 Norte
Agente nº 2 Nacional

SE HÁ ALGUÉM QUE VENDE O SEU IMÓVEL SOU EU!!

www.remax.ptamayer@remax.pt 96 848 51 04

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

PNEUS NOVOS * PNEUS SEMI-NOVOS * JANTES * LUZES
ESCOVAS * BATERIAS * ALINHAMENTO DIRECÇÃO

EQUILÍBRIO DE RODAS

www.inesrodrigues.pai.pt
Saúde Vital - Clínica de Medicinas Naturais

Delegação Norte | API - Associação Portuguesa de Iridologia
Av. das Oliveiras 109 | 4520-605 S. J. Ver | Telem. 910 953 690

Rua das Arroteias, 83 
4435-016 Rio Tinto

Telefone: 229 745 328
Telemóvel: 913 450 954 

email: pneus.soares@gmail.com

SYVANA
Reiki · Massagens · Toque terapêutico
Atelier de pintura e artes decorativas

Rua do Paraíso, 502 - Nogueira da Regedoura - Espinho
Contactos: 914 462 068 | 917 952 723

Rua D. Lopo de Almeida, 35
4300-304 – Porto (junto à Pça Flores)
Tel. 225103093 - 917586195/917283755
jardimdoyoga@gmail.com, jardimdoyoga.blogspot.com
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Rua do Castanhal, 2
4485-842 Vilar do Pinheiro
[T] 22 927 1205 - 22 928 95 63/4/5
[F] 22 927 21 85
[@] g.v.p@mail.telepac.pt | graficavilardopinheiro@gmail.com

“Descobre a essência
que há em ti!”



“Ó mar alto, ó mar alto, 
ó mar alto sem ter 
fundo; mais vale andar 
no mar alto do que nas 
bocas do mundo.”

“Dá Deus nozes,
a quem não tem dentes.”

“Inverno de Março
e seca de Abril, deixam o 
lavrador a pedir.”

“De rico a soberbo,
não há palmo inteiro.”



“De médico e de louco, 
todos temos um pouco.”

“De pequenino
se torce o pepino.”

“Deus escreve direito, 
por linhas tortas.”

“Barriga cheia,
companhia desfeita.” 
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