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Apontamentos para uma Filosofia de Vida
Por Nuno Oliveira
Diretor de Serviços

F ilosofia de vida é a expressão que descreve um conjunto de crenças, valores e atitu-
des que regem a forma de viver das pessoas. As filosofias de vida variam de acordo 
com o contexto de cada um e podem ser influenciadas ou alteradas de acordo com 

fatores sociais, económicos, políticos, culturais ou religiosos, definindo um propósito de 
vida e a forma como cada pessoa (re)constrói o seu sistema de valores. 
Atualmente, as filosofias de vida entrelaçam-se com o pluralismo, visto que cada pessoa 
assimila valores de diversos quadrantes e influências, para construir a sua própria visão 
do mundo. Apresentamos, de seguida, alguns exemplos de filosofias de vida que, integra-
das nas nossas próprias perspetivas, nos inspiram a viver de forma mais saudável e a esti-
mular quotidianos com mais qualidade de vida. 
O Minimalismo ajuda-nos na formação de um mundo mais sustentável, ao evitar o consu-
mo desenfreado e consequente desperdício, apostando, ao invés, na aquisição consciente 
do que é realmente necessário e essencial. O minimalismo norteia-se pelo princípio do 
Menos é Mais. Desta forma, o importante é viver de forma simples, utilizando e aprovei-
tando os recursos da maneira mais eficiente possível, sejam eles materiais, serviços ou 
um bem tão simples como o tempo.
O Nomadismo advém da Antiguidade, da necessidade de alguns povos, para viabilizarem 
a sua sobrevivência, viverem em constante mobilidade. Nos nossos dias, a omnipresente 
tecnologia criou uma nova filosofia de vida – o Nomadismo Digital, vinculado ao traba-
lho online, que pode ser realizado em qualquer lugar do mundo e em total liberdade. Os 
nómadas digitais desafiam a lógica industrial de que um trabalhador precisa ficar “preso” 
durante boa parte do seu dia no seu local de trabalho, promovendo carreiras profissionais 
mais aptas a conhecer outros lugares e culturas diversas.
O Ikigai (ou aquilo que dá sentido à vida) é uma filosofia de vida japonesa que tem con-
quistado milhares de adeptos em todo o mundo. A sua essência é a busca por uma vida 
com propósito. Para isso, é necessário identificar um ponto de intersecção entre as nossas 
qualidades, gostos, o retorno das nossas aptidões e as necessidades do mundo. O Ikigai 
estimula, principalmente, uma vida longa, saudável e feliz.
A estas 3 perspetivas apresentadas poderíamos complementar muitas mais, mas o impor-
tante é que cada pessoa descubra e (re)redefina a sua própria Filosofia de Vida, para que as 
nossas ações sejam motivadas, conscientes e plenas de propósito!

"A filosofia da vida é consciencializarmo-nos de que não somos melhores que ninguém… 
que somos apenas aprendizes e viajantes do tempo." Adelmar Marques Marinho.
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Na nossa herança cultural, só entendemos filosofia como algo teórico, como o era 
na Grécia Antiga. O yoga, esta milenar doutrina de vida, teve origem há 5 mil anos 
atrás, na Índia, como uma disciplina espiritual e define-se como toda a prática 

que tenha como objetivo a evolução do Homem em todos os aspectos da sua existência. É 
uma prática que envolve o bem-estar a todos os níveis: mental, físico, emocional e espiri-
tual. 
O yoga foi registado pela primeira vez, em formato escrito, por volta do ano 400 a. C., pelo 
erudito e filósofo indiano Patanjali. A sua obra “Yoga Sutra”, continua a ser atualmente o 
texto clássico de yoga mais lido, e onde é apresentado o sistema filosófico e religioso do 
yoga. Também contém afirmações sobre o potencial do espírito humano e sobre as cau-
sas do desequilíbrio do corpo, espírito e alma, às quais se juntam soluções para o homem 
voltar a atingir o equilíbrio. Com o passar do tempo, desenvolveram-se diversos estilos de 
yoga, que coexistem em igualdade e tratam, cada um, de aspetos particulares do yoga. Mas 
em qualquer estilo, o yoga é visto como uma filosofia prática que visa o autoconhecimen-
to. A filosofia yogika é um método nitidamente experimental que leva, progressivamente, 
a sentir, contemplar e refletir.  
Nos cânones teóricos aparecem 8 ramos filosóficos como base da disciplina do yoga que 
ajudam o indivíduo a passar do estado de “confusão” ao de clareza e com relação direta 
com o ganho de consciência, controlo e entrega. Esta filosofia permite questionar a nossa 
relação com o ambiente e connosco próprios, através de uma progressão gradual. Começa 
por analisar os fatores externos e, passo a passo, leva-nos até ao nosso interior.
Os 8 ramos do yoga são:
Yama – comportamentos para com os outros; valores (morais e éticos) e práticas sociais | 
auto-controlo; Niyama – comportamentos para consigo próprio; valores (morais e éticos) 
e práticas pessoais | auto- regulação; Asana: prática física, corporal; Pranayama: respira-
ção consciente ou controlo de respiração; Pratyahara: controlo dos sentidos | abstração 
dos fatores externos; Dharana: concentração; Dhyana: meditação; Samadhi: auto-realiza-
ção, estado elevado de consciência | iluminação.
No yoga, as posturas são apenas 1\8 da prática, que trabalha o corpo como base para acal-
mar as flutuações da mente. O caminho que o yoga aponta é para transformação e expan-
são da consciência em todas as dimensões do ser humano, sendo as posturas o veículo 
dessa jornada. 
Resumindo o yoga é uma prática que nos acompanha para lá dos limites do tapete. Vem 
dentro de nós e altera a relação connosco, com os outros e com o que nos rodeia, tornan-
do-se, atrevo-me a dizer, uma filosofia de vida, pois acompanha-nos no infinito leque de 
escolhas e opções diárias que, naturalmente acabam por gerar/alterar o nosso estilo de 
vida.

A Filosofia do Yoga
Por La Salete Magalhães 
Formadora
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Há já largos anos, quando começou a 
surgir em mim a vontade de fazer o 
Caminho de Santiago até Finister-

ra, surgiu igualmente a certeza de que esse 
seria a conclusão de um outro Caminho que 
me levaria até Santiago de Compostela. Não 
existiam um sem o outro.
Não deixa de ser um facto curioso que os 
dois anos em que realizei outros Caminhos,  
tenham coincidido com Anos Santos. Sem 
dúvida, um facto inédito, cortesia deste bi-
cho que nos virou a vida do avesso nos últi-
mos dois anos.
Este foi um Caminho de descobertas e re-
descobertas. Entre as muitas reflexões que 
fui fazendo durante a jornada que percorri, 
percebi que a saudação peregrina - Ultreia et 
Suseia - nos acompanha constantemente ao 
longo da vida, sem que disso tenhamos mui-
tas vezes perceção. 
Foram vários os momentos marcantes neste Caminho. O botafumeiro, a visita noturna à 
Catedral, a entrada pela Porta Santa. Mas o momento que elejo como o MEU momento foi, 
sem dúvida, o mergulho nas águas de Finisterra. Na minha memória não consigo localizar 
sensação semelhante à deste mergulho no mar.
Este Caminho superou a todos os níveis as expectativas que fui criando ao longo destes 
anos.
Não podia terminar sem expressar, mais uma vez, o meu agradecimento à AMUT. Nuno e 

Catarina foram fundamentais 
para que tudo decorresse da 
melhor forma, mas permi-
tam-me destacar a Ângela. 
Para mim é ela a alma destes 
Caminhos. O amor que co-
loca em cada pormenor, por 
mais pequeno que ele seja, 
para que todos possam fazer 
e encontrar o seu Caminho, 
permite a todos que o calcor-
reiam uma experiência úni-
ca. Experiência essa que para 
mim é transformadora.
Obrigada!

De Santiago a Finisterra
Ana Cristina Fonseca
AMUT'eira
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Por Ana Sofia Silva
Naturopata

A Naturopatia como aliado nas 
patologias de Inverno

Encontramo-nos numa altura propícia a gripes, constipações, infecções víricas ou 
bacterianas. Assim, torna-se importante termos conhecimento de algumas ferra-
mentas da Medicina Natural, que nos podem auxiliar na prevenção ou no tratamen-

to dessas patologias. 
Vamos sempre a tempo de otimizar o nosso sistema imunitário, auxiliando assim o nosso 
organismo a combater todos os factores externos, que nos agridem e provocam dano.
A nível nutricional, torna-se evidente a importância do reforço de algumas vitaminas, 
como a vitamina C e D, e de minerais como o zinco e o selénio, que são fundamentais ao 
nosso sistema imunitário. Este precisa de estar alerta e inteligente!
Na Natureza temos plantas como a equinácea e  certos cogumelos, amplamente estudados 
e com provas dadas de eficácia e segurança no combate a infecções. Temos igualmente 
os óleos essenciais, atualmente muito divulgados e que se forem bem utilizados são, sem 
dúvida, uma excelente ferramenta terapêutica no reforço imunitário.
Em suma, temos na Naturopatia um forte aliado ao nosso dispor, que vale a pena conhecer 
melhor.
Sejam saudáveis e felizes!
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Toma: 1 ampola por dia

Imunosirina® Cellforce RX é um suplemen-
to alimentar desenvolvido a pensar no re-
forço do sistema imunitário. Contém na sua 
composição espécies de cogumelos, tradi-
cionalmente reconhecidas e 100% naturais, como o Cordyceps sinensis, Shitake e Reishi. 
Esta fórmula foi ainda reforçada com Ginseng e contém um alto teor em Vitamina B2, B6 
e D.

Os cogumelos:
- Cordyceps sinensis: É um fungo usado na medicina tradicional chinesa há mais de 300 
anos pelas suas propriedades medicinais e na medicina tibetana. Alguns estudos (in vitro 
e in vivo) indicam que o cordyceps synensis pode apresentar diversas atividades biológi-
cas e farmacológicas: aumentar os níveis de energia, melhoraria da performance e líbido 
sexual, antioxidante, efeitos na função renal, hepática e no sistema imunitário;

- Lentinula edodes (Shitake): É um dos cogumelos medicinais mais amplamente utiliza-
dos no Oriente. Os cogumelos Shiitake são ricos em polissacarídeos como lentinas e ou-
tros beta-glucanos. Estes compostos protegem o organismo contra danos celulares, re-
forçam o sistema imunitário e aumentam a produção de glóbulos brancos para combater 
os microrganismos patogénicos. Os polissacarídeos também têm propriedades anti-infla-
matórias;

- Ganoderma lucidium (Reishi): O Ganoderma lucidium é uma das espécies mais impor-
tantes dentro deste género, sendo dos cogumelos que apresenta propriedades medicinais 
com mais antiguidade. É conhecido como cogumelo Reishi. O seu uso em suplementos 
alimentares tem vindo a ser generalizado mundialmente, e alguns estudos indicam que 
apresenta um vasto leque de propriedades, entre as quais, imunomodeladora, antioxidan-
te e analgésica. Os seus compostos com maior interesse terapêutico são os seus triterpe-
nos e os seus polissacarídeos.

As vitaminas:
- B6 e D contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário e para o proces-
so de divisão celular;
- B2 contribui para o normal metabolismo produtor de energia e para a redução do cansa-
ço e fadiga. Contribui ainda para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

IMUNOSIRINA
Reforço do sistema imunitário
Antioxidante e divisão celular
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Boas Práticas - Walking Mentorship
Por Maria Lencastre
Coordenadora Gabinete Inovação e Projetos

A Walking Mentorship, fundada pelo empreendedor e cidadão do mundo João Perre 
Viana, é um excelente exemplo de inovação social, na medida em que para concre-
tizar o propósito de autodesenvolvimento se baseia numa metodologia de mento-

ria, concretizada a caminhar num contexto de natureza. Esse contexto favorece a autono-
mia e clareza, com o objetivo de que os participantes passem a conseguir repetir e aplicar 
o processo, quando necessário.
Os programas da Walking Mentorship promovem a concentração, a clarificação da mente, 
o ganho de perspetiva e a ação em consonância.
Assim, os diferentes formatos de programas, para clientes individuais, empresas, famí-
lias ou grupos, implicam 4 grandes momentos: desaceleração para perceber onde se está, 
reconexão consigo mesmo e com quem está a volta, ganho de perspetiva sobre o futuro 
desejado e ação para conseguir começar a mover-se nessa direção.
Estas Caminhadas na Natureza são muito mais do que exercícios. “São vitais para a redu-
ção do stress, foco, concentração, motivação, memória e humor.”

Saibam mais aqui:
https://walkingmentorship.com
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Uma Questão de Perspetiva
Por Maria Lencastre
Coordenadora Gabinete Inovação e Projetos

A atividade que propomos é extraordinariamente simples e útil. Basta munires-te de 
caderno e lápis e manteres a mente aberta.

A ideia é explorar, através do desenho, as múltiplas perspetivas sobre uma mesma coisa, 
refletindo depois sobre a influência do ponto de vista que adoptamos na nossa conceção 
do mundo.

Em primeiro lugar, deverás escolher meia dúzia de objetos (animados ou não), por exem-
plo, uma caixa, uma flor...

Depois, começas por desenhar um dos objetos, visto de cima, de baixo, de frente, de lado, 
todas as perspetivas de forma exaustiva. Deverás fazer isto com cada um dos objetos esco-
lhidos, multiplicando as visões sobre cada um deles. 

Posteriormente, poderás listar de forma livre adjetivos que associas a cada uma das pers-
petivas, comparando as associações. O mesmo objeto visto por perspetivas distintas di-
fere? E todos os objetos vistos de cima ou de baixo, assemelham-se de alguma forma? As 
coisas parecem grandes ou pequenas, poderosas ou inferiores?

No final, escreve as conclusões a que chegaste, transpondo as mesmas para outras áreas 
da vida. 

Não fica a parecer tudo uma questão de perspetiva?
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Faça uma Aula Gratuita de Hidroterapia!
Exercício físico de reabilitação na água que melhora o estado de saúde global. 
Principais Benefícios
• Alívio das dores musculares e articulares
• Aumento da força muscular
• Aumento da flexibilidade
• Melhoria da circulação sanguínea
• Diminuição da retenção de líquidos
• Melhoria da função respiratória
• Diminuição do stress e da ansiedade
• Relaxamento global

Onde: Piscina Municipal de Baguim do Monte.

Sujeito a avaliação fisioterapêutica e vagas limitadas. Inscreva-se já clicando no cartaz!
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Formação Financiada
Em Janeiro de 2023, irá iniciar o Percurso Formativo de Saúde e Socorrismo e Gestão de 
Stress e Conflito e o Percurso Formativo de Organização Pessoal e Gestão de Tempo.  Com 
estas formações concluímos o nosso projeto de formação, iniciado em 2020,  por isso, não 
perca a última oportunidade de se juntar a nós, e garanta já a sua vaga clicando no cartaz!

AMUT'Lavores - Costura de Natal
No dia 26 de Novembro iremos reunir-nos para costu-
rar uma peça relacionada com o Natal. Se já tem alguns 
conhecimentos de costura à máquina e quer fazer parte 
desta tradição natalícia, inscreva-se clicando no Cartaz!
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Protocolos de benefícios

Novo Protocolo com a Longevidade!

A missão principal da AMUT é a de conceder benefícios sociais e de saúde aos seus 
associados. Neste sentido, dispomos de protocolos com instituições e profissio-
nais, reconhecidos pela sua competência e qualidade, que permitam condições es-

peciais para os Associados da AMUT e seus familiares. 

Pode consultar os nossos protocolos em: https://amut.pt/associados/protocolos/

A LongeVidade© nasce de uma iniciativa de empreendedorismo e inovação social da In-
cubadora da AMUT, assumindo-se como um parceiro das famílias, promovendo o enve-
lhecimento em casa e na comunidade, principalmente, através da prestação de serviços 
individualizados de acompanhamento e bem-estar do adulto mais velho e da sua família; 
mas também, da capacitação de profissionais e familiares; do apoio das empresas para 
a preparação da transição da vida ativa para a reforma das suas pessoas e de programas 
educativos destinados aos mais jovens com o objetivo de promover a mudança face ao en-
velhecimento e ao papel que as pessoas maiores têm na sociedade.

A AMUT celebrou uma novo protocolo com a Longevidade - Cooperativa de Solidariedade 
Social, CRL, tendo como benefícios:

Rua Quinta das Flores, s/n, 
4435-466, Rio Tinto 
NIPC 517 022 320
geral@longevidade.info
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