
CURSO DE MASSAGEM AYURVÉDICA 

     

Aprenda a Arte Meditativa de Tocar, Sentir e Cuidar 

 
A Massagem Ayurvédica é uma técnica de massagem holística e individualizada que favorece a 
integração, o equilíbrio e o intercâmbio dinâmico entre o corpo e a mente. Aparece descrita nos 
textos védicos (textos sagrados da Indía) mais antigos e a sua eficácia resulta tanto do 
reconhecimento das particularidades de cada Ser Humano como das suas semelhanças. É 
reconhecida como uma das mais completas e rejuvenescedoras tradições desenvolvidas e 
praticadas na Índia. Era e é utilizada pelas famílias como prática habitual, na medicina como 
método de diagnóstico, curativo e preventivo e pela religião como método de purificação do corpo. 
 
O curso é essencialmente prático com uma importante componente teórica. Aprenderá como fazer 
uma massagem profunda e completa com uma abordagem subtil e amorosa, o que permitirá criar o 
espaço necessário para que as transformações necessárias aconteçam, tanto para quem recebe 
como para quem faz o tratamento. Este é um trabalho de harmonização e conscientização do Ser 
Humano como um todo, rumo a uma vida feliz e saudável. 
 
Este curso destina-se a todos os que pretendam melhorar o relacionamento consigo mesmos e 
com os outros, aprendendo uma ferramenta de Saúde milenar e valiosa. Quer pretenda ser um 
terapeuta profissional ou não, todos estão convidados a participar e a descobrir como ajudar a si 
próprio, um familiar, um amigo, um paciente ou alguém que procura reequilíbrio e conforto. 
 

 
Instrutora: 
Sophia Simões, com um percurso de 12 anos de prática e 
aprofundamento de diversos métodos de Auto-Conhecimento 
e Terapias Naturais, nomeadamente Meditação, Yoga, 
Alimentação vegetariana e Ayurvédica, Reiki, Massagem 
Ayurvédica e Respiração Consciente. 

 
 

Sophia Simões 
projectaurus.com 
projectaurus@gmail.com 
Tel: 966 192 091 
 
 
 
 

 

http://www.projectaurus.com/


Conteúdo Programático - 60 horas de formação total que inclui a aprendizagem de: 
 

- história da Ayurveda 
- as bases filosóficas da Ayurveda (Gunas, Panchamahabutha, Doshas, Prakriti) 
- benefícios, indicações e contra-indicações da massagem ayurvédica 
- técnicas da massagem indiana e seus efeitos 
- a pressão e os Doshas (a constituição individual) 
- introdução  ao diagnóstico ayurvédico na massagem 
- ferramentas terapêuticas para massajar no chão (o peso do próprio corpo, mãos e antebraços) 
- canais e centros de energia vitais (Prana, Nadis, Chakras e Kundalini) 
- anatomia emocional e a interligação entre o corpo físico, emocional, mental e espiritual 
- a direcção e o circuito da massagem 
- a coluna vertebral e a sua importância na massagem ayurveda 
- óleos, aromas e o pó vacandi 
- ambiente e preparação pessoal 
- auto-massagem e exercícios de auto-ajuda 
- a respiração, conscientização e expansão 
- a meditação, aprendizagem e vivência 
- a massagem e a transferência de energia 
- vivenciar e praticar uma massagem completa 
- acompanhamento de um caso de estudo 
- esclarecimento de dúvidas e entrega de Certificados 
 
Datas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Fevereiro 2013 e 3, 4 Março 2013 
 
Horário: Domingo e Segundas-feiras, das 10h às 13h e das 14h às 17h  
 
Carga Horária: 60 horas (5 semanas de 12 horas cada, incluindo a avaliação final e entrega de 
Certificado) 
 
Material necessário: Roupa apropriada para fazer e receber massagem, um lençol velho, uma 
toalha grande, uma toalha pequena e um caderno de apontamentos 
 
Investimento: 450€ (Inclui material de apoio teórico-prático, Garrafa de Óleo e Certificado de 
participação) 
 
Inscrição: Garantida com um depósito de 100€ e com o preenchimento da ficha de inscrição (valor 
não reembolsável depois da data limite de inscrição). O restante valor deverá ser entregue até ao 
primeiro dia do curso 
 
Data limite de inscrição: Sexta-feira, dia 25 de Janeiro 2013 
 
 

Para esclarecimentos ou inscrições entre em contacto: 
 

Estética para Profissionais - Beauty for Professionals 
Rua: Capitão Salgueiro Maia, 29 R/C A, Santa Maria, Lagos 

Email: naomiadlington@gmail.com | algarve-beauty-training.com 
Tel: 282 762 606 or 913 211 797 

 

mailto:naomiadlington@gmail.com

