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A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, 
fundada em 1996, é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social que promove iniciativas 
de apoio social junto da população vulnerável. 
A Instituição desenvolve a sua ação social em 
diferentes equipamentos implantados em diversas 
freguesias do concelho, com o objetivo de praticar 
a solidariedade social nas áreas da infância, da 
população idosa e da comunidade em geral, de 
forma a melhorar a qualidade de vida da população 
residente no Município de Gondomar e/ou nos 
concelhos limítrofes.
 
A Câmara Municipal de Gondomar, ao abrigo 
do artigo 10º da Portaria nº 229/2018 de 14 de 
Agosto, convidou a Santa Casa da Misericórdia de 
Gondomar como Entidade Coordenadora Local 
da Parceria (ECLP) para o desenvolvimento do 
Programa Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social – 4G nos seguintes territórios de 
intervenção: Freguesia de S. Pedro da Cova; União 
das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom 
e Jovim; União das Freguesias de Foz do Sousa e 
Covelo; União das Freguesias de Medas e Melres; 
Freguesia da Lomba.

Assim, nasceu o Projeto TEIIA CLDS-4G, cuja 
operação teve início a 18 de março de 2020 e terá 
a duração de 36 meses.

Este Projeto, cujo Plano de Ação contempla 24 
atividades, debruça a sua intervenção sobre o 
Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação e 
sobre o Eixo II – Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil. Como tal, tem em 

vista a promoção da inclusão social de grupos 
populacionais que revelam maiores níveis de 
fragilidade social no território de intervenção, 
nomeadamente desempregados, crianças, jovens 
e famílias vulneráveis, entre outros, através de um 
Plano de Ação, a executar em parceria, mobilizando 
para o efeito a ação integrada de diferentes 
agentes e recursos localmente disponíveis.
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Mindfulness

Usufrua!

Olá,

A TEIIA NEWSLETTER chega até si, na sua 3ª edição, dando destaque ao tema do mindfulness.

Entre inúmeras mudanças e desafios que temos vindo a sentir nos últimos dois anos, este é um tema a que, 
sem dúvida, devemos dedicar uma reflexão mais profunda.

Falamos de ter uma maior consciência do que se passa à nossa volta, das nossas emoções, do nosso corpo. 
Manifestamos a necessidade de viver o momento presente, sem julgar nem rejeitar, sem nos deixarmos 
levar pela pressão do dia-a-dia.

Por tudo isto e muito mais, ao ler esta revista, compreenderá a diferença que a prática de mindfulness pode 
fazer na melhoria da sua qualidade de vida. Preparamos para si informação útil e sugestões de exercicios 
simples, práticos e fáceis de aplicar, que o(a) ajudarão a praticar o mindfulness e a colher os seus benefícios. 
Nesta edição destacamos ainda o artigo “Mindfulness: um dos estados naturais da nossa mente”, escrito 
pelo Dr. Ricardo João Teixeira, profissional que muito tem enriquecido a intervenção do 
Projeto TEIIA CLDS-4G neste tema.

Queremos relembrá-lo(a) que o otimismo faz-nos dar passos mais bonitos. 
Que devemos procurar para nós, e em nós, as coisas boas e belas que desejamos.
Aproveite cada raio de sol, cada sorriso que dá e que recebe.

Repouse a sua energia no positivo e tire partido da leitura desta revista.

teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt



Mindfulness: um dos estados naturais da nossa mente
Mindfulness (ou atenção plena) é um dos estados 
naturais da nossa mente, ou seja, já temos esta 
capacidade (de prestar atenção de forma plena) 
desde o nosso nascimento, mas infelizmente 
desenvolvemos pouco esta competência ao longo 
da vida. Dentro dos estados possíveis da nossa 
mente, mindfulness será aquele no qual estamos 
plenamente focados ou conectados com o que 
estamos a fazer, a viver de forma intencional e 
presente, e sentindo o momento a momento. Para 
que seja possível esta conexão mais plena com 
a experiência do aqui e agora, além de estarmos 
atentos (um pré-requisito), podemos promover, ao 
mesmo tempo, uma atitude mental específica. Esta 
atitude, implica ‘sair’ do modo habitual da nossa 
mente, que é o de emitir juízos prévios de valor. 
Ou seja, muito facilmente julgamos ou criticamos 
o que nos acontece (de forma externa ou interna) 
tendo como base experiências anteriores, como 
se já soubéssemos o que nos acontece. Isto, 
acaba por nos impedir de olhar a realidade, tal 
como ela é, tal como se apresenta. Neste sentido, 
podemos dizer que o estado de mindfulness (nota: 
é diferente do “traço de mindfulness”) pode ser 
como um antídoto para quando vivemos no modo 
mais desatento e reativo (modo ‘piloto automático’). 
Esta tendência, ou inclinação da mente, quase 
metade do nosso tempo, é o que nos leva a reagir 
sem consciência, às situações do dia a dia (‘tudo 
o que pensas mais frequentemente e ponderas, 
tornar-se-á a inclinação da tua mente’). Assim, ao 

praticarmos mindfulness, desenvolvemos (sim, 
há uma pedagogia mente-corpo envolvida na 
consciência da nossa interocepção) a capacidade 
de reconhecermos os nossos estados internos 
(sensações corporais, impulsos, emoções, 
pensamentos, memórias). Estas práticas, têm-
se revelado fundamentais perante stressores do 
quotidiano, sobretudo através da “ativação” do 
nosso livre arbítrio (costumo chamar-lhe ‘SELA’ 
- Suave Exercício do Livre Arbítrio), ou seja, o 
fazermos escolhas de forma mais consciente, 
nas nossas atividades rotineiras e nas relações 
interpessoais.

Um aspeto importante do mindfulness, tem que 
ver com a sua praticabilidade. Para treinarmos 
este estado mental, existem várias práticas, 
classificadas como ‘formais’ e ‘informais’. A 
meditação é considerada uma prática formal, ou 
seja, uma técnica estruturada, e provavelmente a 
mais utilizada para se treinar o estado mental de 
mindfulness. Nem todos os tipos de meditação 
são usados para se treinar mindfulness, apenas 
aqueles que usam exercícios atencionais 
(treino atencional). A palavra meditação é como 
um desporto, ou seja, temos que definir a sua 
modalidade, ou a técnica que estamos a praticar. 
No caso do mindfulness, a prática formal (técnica 
meditativa) mais clássica, básica e conhecida, é 
aquela em que usamos a própria respiração para o 
treino da atenção plena. Aqui, é muito importante 
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desenvolver uma intenção, e um compromisso. 
Muitas pessoas definem uma intenção 
comprometida com uma, ou várias práticas de 
mindfulness, de forma a esta seja regular, e 
mantida ao longo da vida (tal como acontece com 
as atividades físicas). Claro que este compromisso 
implica uma certa disciplina para iniciar e manter 
a prática (15 a 20 minutos diários, em média, são 
suficientes para obtermos benefícios positivos 
relevantes). Por sua vez, as práticas informais são 
aquelas nas quais usamos intencionalmente o 
estado de mindfulness nas atividades do dia a 
dia. Como por exemplo, estar ‘presente e atento’ 
durante as refeições, ou seja, comer com atenção 
plena (mindful eating). Desta forma, através das 
práticas informais, podemos, de fato, aumentar os 
nossos níveis de mindfulness, mesmo sem recorrer 
a uma técnica específica de meditação. Por isso 
se pode afirmar que mindfulness não significa 
meditação, pois é um estado, uma possibilidade, 
da nossa mente, que podemos aceder sempre que 
quisermos. A meditação (ou algumas das práticas 
meditativas) ajudam-nos a treinar esse estado, 
mas o mais importante é incorporá-lo no dia a dia, 
nas pequenas coisas (cozinhar, tomar banho, lavar 
os dentes, trabalhar, conduzir, passear, cuidar dos 
filhos, etc.), para assim (re)colhermos todos os seus 
benefícios. 

Praticar meditação mindfulness é uma escolha. Um 
dos principais benefícios das práticas meditativas, 
que tem sido muito mediatizado, é o da gestão do 
stress. No ritmo de vida frenético, sobretudo no 
quotidiano das grandes cidades, o stress parece 
ser um denominador comum. Portanto, a gestão do 

stress é definitivamente um benefício desejado de 
qualquer atividade. Gerir o stress também significa 
um estilo de vida e um corpo mais saudáveis. No 
entanto, a meditação praticada recorrentemente, 
isto é, numa base diária, pode ter um efeito 
positivo não só no nosso corpo, mas também 
nas nossas relações com os entes queridos, no 
nosso local de trabalho, em casa e no ambiente 
em geral. No entanto, o verdadeiro objetivo da 
meditação é entrar no silêncio da mente, isto é, só 
quando os pensamentos (como os conhecemos) 
chegam a um determinado nível de calmaria, é que 
somos capazes de sentir alguma liberdade em 
relação à “tagarelice mental” que nos acompanha 
diariamente, incessantemente, por breves 
momentos. 

É importante desmistificar que, ao contrário do 
que se poderá pensar, meditar não significa 
deixar a mente em branco. Mais concretamente, 
e em especial nas práticas de mindfulness a 
reposta é um redondo “não”. Porquê? Porque ao 
praticarmos mindfulness, devemos tentar não ter/
desenvolver nenhuma expectativa especial, e 
entre estas inclui-se uma das expectativas mais 
comuns, que é a de “deixar a mente em branco” 
(ou “não ter pensamentos”…). Um dos problemas 
desta “falsa” expectativa é que muitas vezes as 
pessoas desistem das práticas de mindfulness 
porque não atingem a tão almejada “mente em 
branco”, e acabam por não vir a beneficiar das 
mesmas. A questão é que a mente irá sempre 
produzir pensamentos (ou “secreções da mente”), 
pois faz parte da natureza da mente produzi-los 
(a mente é uma fabulosa contadora de histórias!), 
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a mente abandonou o seu objeto, e voltamos, 
assim, novamente a atenção ao mesmo. Isto 
é, precisamente, um momento “mindful” ou de 
atenção plena.

Teoricamente, qualquer pessoa pode meditar. E em 
qualquer fase do ciclo de vida. Qualquer pessoa 
tem a capacidade de iniciar ou desenvolver uma 
prática de meditação. O processo de meditação 
é simples e pode ser conduzido por qualquer um, 
em qualquer lugar. Para pessoas saudáveis, não 
há qualquer contraindicação. Basta sentar-se com 
a coluna direita (num colchão, num zafu, no chão 
ou até numa cadeira), e acompanhar a respiração, 
sem alterá-la. A ideia é que a pessoa fique bem 
atenta a isso. Na verdade, cinco minutos podem 
ser suficientes para descontrair, mas, com mais 
experiência, a pessoa pode dedicar mais tempo à 
prática. E, claro, não é preciso não pensar em nada 
para meditar… Inevitavelmente, a mente divaga 
(também conhecida como “mente de macaco”, 
pois “saltita de ramo em ramo”), “viaja” do foco 
de atenção (que muitas vezes é a respiração), e 
isso não tem problema nenhum. É esta a natureza 
da mente humana, a tal fabulosa contadora de 
histórias, às quais, muito frequentemente, ficamos 
apegados. A mente tem esta tendência, de oscilar 
entre o passado distante e o futuro incognoscível, 
“segregando” dezenas de ideias por minuto, de 
forma extremamente indisciplinada. Isto em si 
mesmo não é necessariamente um problema, o 
problema é a ligação emocional que acompanha 
o pensamento. Os pensamentos “bons” geram 
uma sensação de bem-estar e tranquilidade, mas 
rapidamente podem passar para um polo diferente, 

e não há problema nenhum neste fato. O que 
na verdade a prática de mindfulness nos ajuda 
é a criar a capacidade de nos tornarmos mais 
conscientes dos processos de pensamento e 
das emoções (o que é bem diferente de deixar de 
pensar ou de sentir). Assim, durante as meditações 
do tipo mindfulness, não há o objetivo de “limpar” 
os pensamentos, mas sim geri-los de uma outra 
perspetiva. Perceber a diferença entre o “olhar para 
o pensamento” e vê-lo apenas como pensamento, 
algo que a mente fez e não como a realidade 
ou verdade, e “estar dentro do pensamento” e 
ver o mundo a partir dele como se ele fosse a 
realidade ou verdade.  Durante as práticas em 
si, o que se faz, efetivamente, é observar que a 
mente se distraiu em pensamentos, memórias, 
fantasias, projeções, e poder voltar à perceção 
do corpo, ou seja, os pensamentos fazem parte 
dos exercícios. É, de alguma forma, libertador 
saber que mesmo entre aquelas pessoas que 
praticam meditação mindfulness há algum tempo, 
é frequente que a mente possa divagar ao surgir 
alguma distração, pensamento, sentimento 
ou preocupação. Nestas situações, conforme 
referido, toma-se consciência de que a mente 
está dispersa e, com gentileza (a gentileza é muito 
importante, para não sucumbirmos à autocrítica), 
deixar que as distrações passem, sem se irritar, 
sem julgá-las nem rejeitá-las e, lentamente, (re)
direciona-se a atenção para o corpo, à respiração. 
Assim, de fato, podemos dizer que é uma ideia 
errónea assumirmos que quando nos distraímos 
perdemos a capacidade de mindfulness. Aliás, 
diria mesmo que o momento mais importante da 
meditação é quando nos apercebemos de que 
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“És mais corajoso do que crês, mais forte do que 
pareces e mais esperto do que julgas.”

Christopher Robin (Winnie-the-Pooh)



para a ruminação cognitiva e, consequentemente, 
ao mau humor. Contudo, com a prática, 
aprendemos a deixar a mente divagar, mas 
com uma postura observadora, sem interferir, 
deixando os pensamentos virem e irem, tal como 
se a nossa mente se tratasse de uma casa de 
hóspedes, tal como escreveu Rumi, o poeta sufi 
persa do século XIII. 

Relativamente às indicações, penso que não 
poderemos dizer que existem indicações 
específicas. Contudo, um grande número de 
pessoas que procuram e iniciam uma prática 
meditativa, fazem-no com um objetivo. E esse 
objetivo é, conforme referido anteriormente, 
frequentemente, reduzir o stress e aumentar o 
bem-estar. Embora isso dependa também do tipo 
de meditação que a pessoa procura, ou inicia. 
No âmbito da meditação mais ocidentalizada, a 
meditação mindfulness, poderemos dizer que, 
à luz da investigação científica relevante e com 
resultados demonstrados, as práticas sistemáticas 
de mindfulness, juntamente com terapia cognitiva, 
podem ajudar na diminuição das recidivas na 
depressão. Por exemplo, a Associação Americana 
de Psicologia (APA), divisão 12, salienta um dos 
programas de mindfulness mais conhecidos (para 
além do MBSR – programa de Redução de Stress 
Baseado em Mindfulness, de Jon Kabat-Zinn), o 
MBCT – programa de Terapia Cognitiva Baseada 
em Mindfulness (de Zindel Segal, Mark Williams e 
John Teasdale) como um “programa de relevância 
forte”, em termos de sustentabilidade científica 
(https://div12.org/treatment/mindfulness-based-
cognitive-therapy/#treatment-manuals). Ou seja, 

as práticas meditativas, não sendo obviamente 
panaceias, e sobretudo as baseadas em 
mindfulness, por terem mais sustentação empírica, 
podem ser indicadas para pessoas que têm 
problemas de saúde (como tratamento adjuvante, 
mas não alternativo). Vários estudos demonstram 
que estas práticas são eficazes na aprendizagem 
da gestão da dor, num tratamento integrativo 
de perturbações de stress e/ou ansiedade, na 
prevenção efetiva de episódios depressivos 
(importa aqui salientar que alguns programas são 
recomendados pelo NHS, o Serviço Nacional 
de Saúde do Reino Unido), na gestão/regulação 
de pensamentos obsessivos, na prevenção de 
recaídas em substâncias, na gestão de sintomas 
de burnout, ou simplesmente para pessoas que 
querem aprender a ter uma vida mais serena, 
equânime ou tranquila. E isto, obviamente, tem que 
ver com comportamentos de promoção de saúde.

Em relação às contraindicações, podemos 
dizer que sim, existem, embora poucas e pouco 
frequentes. Muitas vezes associamos a prática de 
meditação ao tratamento de situações de stress, 
depressão ou dependências. Contudo, sugiro que 
tenhamos alguma cautela razoável, sobretudo 
numa fase inicial. E daí a importância de começar 
a praticar com um professor ou instrutor certificado 
e experiente. Por exemplo, um estudo levado a 
cabo na Universidade de Brown, nos EUA, com o 
objetivo de investigar relaxamento via mindfulness, 
demonstrou que, em algumas pessoas, as técnicas 
de relaxamento podem ter o efeito inverso. Ou 
seja, existe um fenómeno chamado “pânico de 
relaxamento induzido”, o que significa que algumas 

pessoas aumentam o nível de ansiedade ou 
pânico quando tentam relaxar. É de salientar que, 
pessoas em fase aguda de qualquer perturbação 
psiquiátrica, pessoas com perda importante das 
funções cognitivas, com depressão major, com 
psicose esquizofrénica paranoide (com atividade 
delirante), com trauma ativo, a introdução de uma 
atividade meditativa, em termos psicoterapêuticos, 
deverá ser feita muito paulatinamente, e se a 
pessoa se sentir minimamente motivada (ou 
pelo menos curiosa) para tal. Por isso, numa 
fase inicial, é importante que, por exemplo, os 
profissionais de saúde mental qualificados 
“gastem” um pouco de tempo na psicoeducação 
sobre abordagens baseadas em meditação, para 
desmistificar questões, crenças falaciosas, etc., 
assim como a analisar o custo/benefício. Assim, 
os principais riscos relacionados com as práticas 
de mindfulness estão associados à intensidade 
das práticas, à vulnerabilidade do praticante (no 
que se refere especialmente à saúde mental) e à 
competência técnica e terapêutica de quem se 
propõe a conduzir/orientar. A desconsideração de 
um, ou mais, destes fatores pode potencializar o 
surgimento de efeitos adversos como situações 
de adição (praticantes que passam a sentir-se 
compelidos a praticar imensas vezes ao dia), 
angústia, isolamento e introversão, tristeza, 
ansiedade, dissociação, narcisismo, euforia, 
escapismo, entre outros. Também se pode 
observar que a prática de mindfulness, por 
fomentar a autoconsciência, pode favorecer a 
emergência de questões/conflitos latentes ou 
subconscientes, o que pode ser vivenciado pelo 
praticante como uma experiência desagradável ou 

adversa, mas tende a dissipar-se naturalmente 
em práticas posteriores.

Muitas vezes perguntam-me se as crianças podem 
meditar. A resposta é sim. Existem vários estudos 
e programas a demonstrarem a importância de 
práticas contemplativas e de interioridade, desde 
tenra idade, muitas vezes juntamente com os pais. 
Em Portugal existem vários projetos promissores 
neste sentido, como a associação “Mentes 
Sorridentes”. Contudo, salientaria aqui os trabalhos 
da holandesa Eline Snel, e o seu conhecido livro 
“Senta-te Quietinho Como uma Rã”, tanto em 
contexto familiar, assim como na escola. Na 
prática, muito sinteticamente, implica a escolha 
de um momento propício durante a semana 
(ou do dia, se a prática já estiver sistematizada), 
começando-se com alguns exercícios rápidos 
e fáceis, muito centrados na respiração. Os 
resultados da equipa da Snel revelam que as 
crianças desenvolvem uma maior capacidade 
de foco nas atividades, melhoram a qualidade do 
sono, melhoram o autocontrolo comportamental, 
e também a paciência. O princípio subjacente 
é o de que, se vamos conviver a vida toda com 
a nossa mente, e se a mente vai determinar 
a forma como vemos e encaramos o mundo 
(exterior e interior), uma das aprendizagens que 
deveríamos receber desde os primeiros anos 
de vida é o de como sentir e perceber a nossa 
mente. Aprender a observar, sem julgamentos, 
o fluxo de pensamentos constante que nos 
desestabiliza (o “rodapé mental”), entendendo os 
significados que damos às aparências do mundo. 
As práticas meditativas com crianças, juntamente 
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com educação emocional, são importantes 
competências no desenvolvimento da compaixão 
e autocompaixão (carinho, bondade, generosidade, 
assertividade, etc.). Estas ferramentas para 
a vida, para a interação com os pares, com o 
mundo interior (as sensações, os pensamentos, 
as emoções e as memórias), estimulam zonas 
cerebrais fundamentais para um desenvolvimento 
socio afetivo das crianças. Sabe-se hoje, por 
exemplo, que o papel da neuroplasticidade (isto é, 
a capacidade de mudança e adaptação do sistema 
nervoso, do ponto de vista estrutural ou funcional, 
ao longo do desenvolvimento ou quando sujeito 
a experiências ou estímulos novos) abre imensas 
possibilidades. Não estamos presos ao cérebro 
com o qual nascemos, pois temos a capacidade 
de (re)direcionar deliberadamente (o “SELA”...) as 
funções que vão florescer e as que vão fenecer, as 
capacidades morais que vão surgir e as que não 
vão surgir, as emoções que vão florescer e as que 
vão ser reguladas.

No âmbito das neurociências, é extremamente 
interessante e motivador que várias investigações 
demonstrem que existem múltiplas alterações 
cerebrais, positivas, que ocorrem a partir da prática 
diária e regular de mindfulness, conforme revelam 
consistentemente os estudos de Sara Lazar, 
da Universidade de Harvard (EUA), e de Richard 
Davidson (Universidade de Wisconsin–Madison, 
EUA, e fundador do “Healthy Minds Innovations, 
Inc.”). Estas mudanças positivas são observadas 
em testes de neuroimagem (como a ressonância 
magnética), exames que nos permitem observar a 
estrutura cerebral, a espessura das diversas partes, 

como também o cérebro em atividade e a conexão 
entre as diversas partes. O mecanismo que explica 
essas alterações é a neuroplasticidade, que é a 
capacidade do cérebro se modificar e adaptar a 
tudo que fazemos regularmente, ou seja, nossos 
hábitos. Se esses hábitos forem saudáveis, como 
a meditação e o exercício físico, o nosso cérebro 
altera-se e consegue manter por mais tempo os 
benefícios dessas atividades regulares, inclusive 
facilitando a manutenção do hábito saudável. 
As regiões do cérebro mais desenvolvidas por 
meio da prática de mindfulness e meditação 
seriam as relacionados à metacognição (região 
do córtex pré-frontal) e à interocepção (região 
da ínsula). A metacognição seria a capacidade 
de auto-observação, ou a habilidade de 
observarmos o nosso próprio funcionamento 
mental em perspetiva, ou seja, como pensamos 
ou reagimos emocionalmente às situações do 
dia a dia. A interocepção seria a possibilidade de 
termos mais consciência das nossas sensações 
corporais internas, como a frequência cardíaca e a 
respiração, e como essas sensações se modificam 
a partir das nossas experiências agradáveis ou 
desagradáveis, servindo como termómetro da 
nossa situação fisiológica e emocional. Ou seja, 
sabemos hoje que uma melhor interocepção 
torna-nos mais conscientes de nós mesmos e de 
como as diversas situações afetam a nossa saúde 
física e emocional. As outras áreas cerebrais que 
comprovadamente são alteradas com a prática 
regular de mindfulness são aquelas relacionadas 
com a memória (região do hipocampo), e a 
regulação das emoções (córtex cingulado, por 
exemplo). A estimulação da memória, além do 
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uso nas atividades do dia a dia, pode prevenir as 
perdas cognitivas relacionadas ao envelhecimento. 
A regulação das emoções permite-nos discriminar 
melhor as emoções que estamos a sentir, e previne 
ações no modo “piloto automático” (reatividade), 
aumentando a nossa inteligência emocional e 
discernimento.

Concluindo, podemos dizer que o processo de 
mindfulness (formal ou informal) de prestar atenção 
que realmente produz mudanças, tanto psicológicas 
como comportamentais, implica, de alguma forma, 
uma prática recordada. Sabe-se que é mais fácil 
praticar mindfulness na vida quotidiana se a pessoa 
treinar meditação formal, ou seja, propositalmente, 
no momento presente, e sem julgar. Na verdade, 
podemos dizer que as duas formas de praticar 
mindfulness estão interrelacionadas. Claro que 
pode ser um desafio aplicar atenção plena na 
vida quotidiana, mas é também uma excelente 
oportunidade de treinar e contemplar a consciência 
da relação entre a mente e o corpo.
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Mindfulness: Conheça os seus beneficios Pais plenamente conscientes
A prática de mindfulness possibilita mudanças a longo prazo no estado de espírito e nos níveis de felicidade e 
bem-estar. 

São inúmeros os benefícios comprovados pela prática frequente de mindfulness. Entre eles destacamos:

Meditação “o botão de pausa”

Iniciar ao minuto 33:42

“O botão de pausa” pode ajudar tanto as crianças como os pais a controlar 
as reações impulsivas.

Os pais, em geral, estão naturalmente atentos aos filhos, mas há ocasiões em que estão mais ausentes, 
absortos. As crianças sentem que não são ouvidas pelos pais.

Também acontece os pais reagirem de forma exagerada e escapar-lhes algum comentário mais irritado, e 
depois arrependem-se. Às vezes também ficam com dúvidas e a pensar que deviam ser mais determinados 
quando dizem “não”: “Não é não, e pronto”.

É óbvio que não existe uma receita rápida e fácil para sermos pais plenamente conscientes. Mas como seres 
humanos, sabemos, desde os tempos mais remotos, o que suscita sentimentos de amor e respeito: simpatia, 
compreensão, espírito aberto e tolerante; o contacto físico, uma festa na cabeça, um abraço, alguns mimos.

O passo mais importante no processo de aprender a surfar as ondas é parar e observar. Parar e observar 
atentamente uma situação permite-lhe reagir de forma mais ponderada em situações mais complicadas e 
evitar um comportamento reativo motivado por sentimentos de frustração. Pode reagir de forma mais suave 
e compreensiva e perceber que, afinal, não é a situação que causa o problema, mas a sua reação a essa 
situação.

Surfar as ondas não é fácil. Não podemos escolhê-las nem torná-las maiores. Elas vão e vêm ao seu ritmo: 
às vezes são enormes, outras vezes são pequenas. Às vezes, vêm muitas seguidas (uma mãe doente, 
amigos que se divorciam, o emprego em risco) e outras vezes o mar está completamente flat. Quando temos 
consciência delas e não reagimos sem pensar, a vida torna-se mais serena.

Nos momentos em que o “mar” está mais agitado, experimente fazer uma pausa com o/a seu/sua filho/a. 
Deixamos aqui a sugestão de uma prática de meditação à qual pode ter acesso através do QR code ou 
através da leitura do texto que se segue. 

Ajuda na redução do stress e da ansiedade

Contribui para fortalecer as relações

Torna o pensamento mais positivo

Protege o organismo

Reforça a capacidade de memória

Potencia o foco e concentração

Aumenta a ponderação

Melhora a qualidade do sono

Cresce a flexibilidade cognitiva

Favorece a autoconsciência e gestão emocional
Promove a compaixão e empatia
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Às vezes precisas de fazer um intervalo.
Ufa! Tens tanta coisa na cabeça!
Está na hora de fazer uma pausa, de descobrir o 
que se passa dentro de ti, para depois poderes 
continuar com o que estavas a fazer, mas com 
mais energia.
Por isso, agora interrompe o que estavas a fazer 
por uns momentos.
Agora, não há obrigações, desacelera um 
bocadinho e não puxes demasiado por ti. Tenta 
perceber como te sentes neste momento.
 Como é que te sentes? Sentes-te bem? 
Vê se te sentes bem ou se há alguma coisa que 
te incomoda. 
Não tens de mudar o que sentes. Só tens de 
reparar no que estás a sentir agora. Dirige a tua 
atenção para isso. Uma atenção meiguinha. 
Não é para ver se os teus sentimentos estão 
certos ou errados, o que interessa é dares 
atenção ao que estás a fazer agora. Uma 
atenção sem críticas.
A seguir, podes dirigir a mesma atenção positiva 
para a tua respiração, para veres como estás a 
respirar neste momento. 
Não tentes controlar a tua respiração. 
No que reparas? 
Talvez repares que a tua respiração é profunda e 
descontraída e talvez que é rápida e superficial! 
O que achas do movimento da tua respiração 
neste momento? 
Sem pensares se está bem ou mal, quero que 
observes o ritmo da tua respiração. 
É uma respiração calma? 
E agora que passamos à parte final desta breve 
pausa (P) tem atenção ao teu corpo, ao que 

sentes no teu corpo. 
Há algum sítio onde tenhas dores? Ou sintas 
ansiedade? Ou calor? Onde esteja tudo quieto e 
tranquilo?
Agora, alonga o teu corpo. Estica-te… estica-te… 
E solta, solta tudo.
E já podes voltar ao que estavas a fazer.
Bastou carregar no teu botão de pausa, para 
poderes respirar fundo.
Agora que já recuperaste o fôlego, estás outra 
vez em condições de continuar o teu dia.
É como recarregar baterias. 
Se fizeres uma pausa de vez em quando, a tua 
bateria nunca falha.
Desejo-te um grande dia! Mindfulness
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Tabela de temas: 
Lembro-me de …
Aceitação
Lembro-me de que não posso saber nem 
controlar todas as causas ou condições que 
levaram a este momento. Uma coisa que posso 
controlar, porém, é a minha motivação, e posso 
fazer o melhor que posso para falar e agir com 
sensatez e compaixão.

Confiança Sábia
Lembro-me de que posso tolerar situações 
e sentimentos desconfortáveis e que posso 
permanecer lúcida e prudente em qualquer 
situação.

Atenção (o Projetor)
Lembro-me de que posso conter-me e não 
reagir ao que está a acontecer dentro e fora de 
mim, para o poder investigar com uma mente 
aberta.

Empatia
Lembro-me de que me posso afastar de 
qualquer situação, encará-la do ponto de vista 
de outra pessoa e imaginar como ela se sente. 

Sintonização
Lembro-me de que posso observar, ouvir, sentir 
e interpretar o que as outras pessoas dizem 
e responder-lhes de uma forma que as possa 
ver e compreender e fazê-las sentir-se vistas e 
compreendidas.

Interdependência
Lembro-me de que o que está a acontecer neste 
momento é o resultado de inúmeros fatores 
interdependentes, alguns dos quais eu conheço, 
outros desconheço, e outros estão totalmente 
fora do meu controlo.

Clareza
Para ver claramente o que está a acontecer 
dentro de mim e à minha volta, lembro-me 
de dar um passo atrás e olhar para o grande 
panorama com a mente aberta e sem tirar 
conclusões precipitadas.

Bondade
Lembro-me de me concentrar mais na bondade 
do que estou a fazer do que nos resultados.

Valorização
Quando me lembro de dar valor aos meus 
relacionamentos, à minha saúde, às minhas 
boas experiências, aos meus pertences e ao 
mundo natural, lembro-me de que a valorização 
é uma causa e um efeito de felicidade.

Discernimento
Antes de responder ou julgar uma situação 
complexa, lembro-me de considerar se o que 
está a acontecer e a minha possível resposta 
são úteis para as outras pessoas, para o planeta 
e para mim. 

Atenção (o Holofote)
Lembro-me de que posso escolher onde posso 
pôr a minha atenção e de que a posso manter aí.

Tudo muda
Lembro-me de que tudo vem, tudo vai e tudo 
está em fluxo.

Causa e Efeito
Lembro-me de que o que faço e digo afetará 
as outras pessoas e o planeta, e que o que as 
outras pessoas dizem e fazem afetará o planeta 
e a minha pessoa.

Alegria
Lembro-me de que as condições de alegria e 
felicidade estão aqui o tempo todo, a acontecer 
isoladamente, e que eu posso explorá-las a 
qualquer momento.

Compaixão
Lembro-me de que tenho a capacidade para 
compreender o que algo parece ou se sente 
da perspetiva de uma outra pessoa e de lhe 
responder com sabedoria e gentileza.

Motivação
Lembro-me de refletir sobre o que estou prestes 
a fazer ou a dizer antes de agir, para ter a certeza 
de que o meu propósito é sábio e compassivo.
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Uma Mente Aberta
Lembro-me de que mesmo as coisas que 
parecem diferentes umas das outras têm algo 
em comum e que há mais do que um lado em 
cada história.

Momento Presente
Lembro-me de que posso resistir a 
desviar-me do presente para que eu 
possa observar, ouvir e estar totalmente 
envolvido no que está a acontecer agora.

Contenção (Contemplativa)
Lembro-me de que posso tolerar emoções 
fortes e abster-me de reagir aos meus 
pensamentos, sentimentos e sensações.

Valorização
Quando me lembro de dar valor aos meus 
relacionamentos, à minha saúde, às minhas 
boas experiências, aos meus pertences e ao 
mundo natural, lembro-me de que a valorização 
é uma causa e um efeito de felicidade.

Contenção (Comportamental)
Lembro-me de que me posso recompor 
mesmo quando me sinto stressado, 
demasiado excitado ou chateado, e abster-me 
de reagir a uma situação sem refletir. 

Autocompaixão
Lembro-me de ver o que penso, sinto, digo e 
faço através de uma perspetiva sábia e gentil e 
de responder aos meus próprios pensamentos e 
sentimentos também com sabedoria e bondade.

Mindfulness para crianças…
Para quê?
Para que se sintam mais felizes, calmos(as) e realizados(as)
Para que se relacionem melhor com os outros
Para que se concentrem e aprendam melhor
Para que lidem com o stress e ansiedade
Para que tenham melhor desempenho 

O minfulness para crianças, tal como para os adultos, 
vem dar resposta a uma grande necessidade: ter 
calma física e mental nos momentos mais difíceis.

As crianças são naturalmente curiosas e inquisitivas. 
Gostam de aprender, normalmente vivem o momento 
e conseguem prestar muita atenção. Mas, tal como 
acontece com os adultos, estão muitas vezes 
cansadas e em stress, distraem-se facilmente e 
tornam-se inquietas. 

A prática do minfulness pelas crianças ajudará 
a acalmar a mente agitada, aprender a sentir 
e a entender as suas emoções e melhorar a 
concentração. Também é adequada para aquelas 
crianças que têm baixa autoestima e que precisam 
de se aceitar e de ter confiança nelas próprias.

teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt
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Faça com os/as seus/suas filhos/as:
“Gosto de ti porque…”
“O exercício seguinte pode ser feito por todos os membros da família que sabem ler e escrever.

Os resultados podem ser guardados para sempre. A gentileza não desvanece e o amor nunca falha, são 
coisas que continuarão a tocar nos nossos corações.

Cada um recebe um papel com os nomes de todos os membros da família. Sem pressa, recordem o que 
apreciam em cada um deles. Escrevam uma coisa carinhosa, positiva ou inesquecível sobre essa pessoa. 
Dobrem o papel e entreguem-no à mãe ou ao pai. Depois o encarregado de guardar os papelinhos compila a 
lista de elogios relativamente a cada pessoa e guarda-a debaixo da almofada de cada um.

“Senta-te Quietinho como uma Rã” 
Mindfulness para crianças dos 5 aos 12 anos 

(e para os seus pais) Eline Snel

É emocionante perceber que gostam de nós, que somos 
amados. Aquece o coração ver escrito, preto no branco, 

coisas que raramente nos dizem.”

teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt
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O Minfulness na Intervenção do Projeto TEIIA CLDS-4G:
Para as crianças…
A equipa do Projeto TEIIA CLDS-4G desenvolve a ação “Oficina da Imaginação”, enquadrada no âmbito da 
atividade Oficinas Criativas, que se destina a alunos(as) do pré-escolar.
Esta atividade tem como objetivos principais a promoção da criatividade através da expressão oral e corporal, 
da perceção auditiva e visual com recurso à fantasia e imaginação; melhorar o foco e a concentração, aliviar o 
stress e a ansiedade; ensinar a respirar de forma correta. 

A ação está estruturada com a dinamização do “jogo dos animais”, no qual cada criança imita um animal 
e as restantes tentarão adivinhar o animal em questão. Exploram-se, nesta dinâmica, especificamente as 
características da rã e o seu ciclo de vida, culminando numa “corrida de rãs”. 
No final é abordado o conceito de meditação e realiza-se um momento da meditação inspirado no livro 
“Senta-te quietinho como uma rã”. Por fim, é entregue a cada criança uma mandala para pintar.
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As ações alusivas ao mindfulness são ingredientes 
indispensáveis para tornar as crianças mais 

empáticas, presentes e cooperantes.
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Para os pais e para as crianças/jovens…

A Equipa do Projeto TEIIA promove a dinamização 
da atividade Humanfulness: O Heartfulness 
associado ao mindfulness na educação. Esta 
atividade visa a implementação de um Programa 
de Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) e de um Programa de Competências 
Sócioemocionais para pais/cuidadores e 
crianças/jovens.

Estes programas contribuem, essencialmente, 
para a autorregulação emocional, a capacidade 
de gestão do stress e a promoção do bem-estar, 
fornecendo ferramentas para a construção de 
uma comunicação clara e construtiva, facilitando 
as relações empáticas e colaborativas, permitindo 
manter o foco a utilizar ao longo da vida, vivendo 
de forma plena e consciente.

O Programa MBCT é dinamizado ao longo de 8 
sessões e pretende-se capacitar os adultos para 
aprenderem a lidar eficazmente com o stress, 
estados de ansiedade e depressão de uma forma 
tolerante e presente.

O Projeto TEIIA dinamizou já duas edições deste 
Programa, em formato online, sendo que prevê 
a dinamização da terceira edição, em formato 
presencial, para breve. 

O Programa de Competências Sócioemocionais é 
dinamizado ao longo de 25 horas, distribuídas por 
6 sessões, destinado a famílias, crianças e jovens 
e tem como objetivo ajudar os mesmos a lidar com 
a mudança, a pressão, o stress, a ansiedade e as 
emoções fortes, aprendendo a tomar decisões 
mais conscientes, aumentando a compaixão por si 
próprios, pelos outros e melhorando o rendimento 
escolar. Os adultos ficarão com os conhecimentos 
necessários para ajudar a criança/adolescente, a 
acalmar e a manter o foco. Desta forma, será possível 
viver uma vida mais plena e consciente em todos 
os contextos de vida (escola, família, amigos …) e 
entre pais e filhos surgirá um elo de compreensão e 
satisfação diferente.

Em 2021 foi dinamizada a primeira edição deste 
programa, sendo que, ao longo do ano de 2022 
prevê-se a dinamização de duas novas edições.
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Para quem cuida… A prática no dia-a-dia…
Todos sabemos que os cuidadores são peças essenciais de um cuidado que pesa, que desgasta física e 
emocionalmente, que fragiliza.

A consciência de que é preciso cuidar do cuidador é uma ação preventiva. É importante contribuir para que 
o cuidador sinta valorizadas as suas necessidades tornando visível e reconhecido o seu contributo nas mais 
diversas áreas e doenças em que esta figura tem um papel fundamental.

No âmbito da atividade Cuidar de Quem Cuida, o Projeto TEIIA promove ainda a dinamização de um Programa 
de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) para cuidadores informais. Encontra-se a ser dinamizada a 
segunda edição deste Programa, em parceria com o Programa +Cuidar da Câmara Municipal de Gondomar e 
com a Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos – ARCSS. 

Ao longo de oito sessões estes cuidadores têm a oportunidade de aprender a tomar consciência plena do 
momento que estão a viver, tal como ele é, evitando pensamentos centrados apenas no passado e/ou no 
futuro.

Para iniciar a prática de mindfulness apenas precisa de se comprometer com ela e estar disponível para estar 
no momento presente. Esta não é uma prática difícil nem demasiado exigente, não requer muito tempo e 
pode ser feita em qualquer lugar.

Apenas precisa de alguma paciência e persistência.
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 Vamos experimentar?
Exercício Mindfulness nas atividades do dia-a-dia

Preste atenção nos movimentos realizados enquanto concretiza tarefas, como cozinhar, ou outras atividades 
domésticas, atividades manuais, ou mesmo enquanto trabalha.
Pode também praticar, segurando os objetos e apreciando-os como se fosse a primeira vez que olha para 
eles, observando como a luz incide no objeto, analisando a sua assimetria, textura ou mesmo o cheiro, em vez 
de realizar estas tarefas em “piloto automático”.

Exercício Mindfulness em movimento

Ter a consciência do movimento é um exercício de mindfulness que pode ser praticado em quaisquer 
circunstâncias.

Experimente dar um passeio e prestar atenção à forma como caminha, à sensação dos pés em contacto 
com o chão, à forma como se dobra o joelho, como se mexem os braços, e mesmo prestar atenção à sua 
respiração.

Exercício Mindfulness “Body Scan”

Este exercício é uma boa forma de meditar, em que a ancoragem da atenção se faz em partes do corpo, 
fortalecendo assim a autoconsciência corporal e emocional.
Este exercício pode ser realizado com a pessoa deitada ou sentada numa posição confortável, fechando os 
olhos ou olhando fixamente de maneira desfocada para o chão ou para uma parede, por exemplo. 
Pratique-o por 10 minutos.

Realize desta forma:

1. Deite-se ou sente-se num local confortável e feche os olhos;

2. De seguida e durante alguns minutos, preste atenção à respiração e sensações do corpo, como o tato e a 

pressão que o corpo faz contra o colchão/chão/cadeira;

3. Foque a atenção e consciência para as sensações da barriga, sentindo o ar a mover-se para dentro e 

para fora do corpo. Por alguns minutos, sinta essas sensações a cada inspiração e expiração, com a barriga 

levantando e baixando;

4. A seguir, mude o foco da atenção para a perna esquerda, pé esquerdo e dedos do pé esquerdo, sentindo-

os e prestando atenção à qualidade das sensações que se sente;

5. Depois, com uma inspiração, sinta e imagine o ar que entra nos pulmões e passa por todo o corpo até a 

perna esquerda e dedos do pé esquerdo, e de seguida, imagine o ar a percorrer o caminho inverso. Pratique 

esta respiração por alguns minutos;

6. Permita-se que essa consciência atenta se expanda para o resto do pé, como o tornozelo, topo do pé, 

ossos e articulações e depois faça uma inspiração profunda e intencional direcionando-a ao pé esquerdo 

inteiro e quando expirar, distribua a atenção por toda a perna esquerda.

7. Continue a prestar atenção ao seu corpo, também do lado direito do corpo, assim como da parte superior, 

como braços, mãos, cabeça, da mesma forma pormenorizada como se fez para o membro esquerdo.

8. Depois de seguir todos estes passos, passe alguns minutos a sentir o corpo como um todo, deixando o ar 

fluir livremente para dentro e para fora do corpo. 

Durante a prática de mindfulness, é normal que a mente divague algumas vezes, devendo-se sempre, trazer 
cuidadosamente a atenção de volta à respiração e continuando onde se parou. Estas repetidas divagações 
da mente são uma oportunidade para cultivar paciência e aceitação pela própria pessoa.
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Cuide de si! Promova o seu bem-estar, faça esta check-list

Sair para caminhar 
Abraçar alguém que amo
Mimar-me 
Ouvir a minha música preferida
Escrever sobre o meu dia-a-dia
Entrar em contato com a natureza
Ler um livro
Remover da minha mente pensamentos negativos
Agradecer as coisas boas da vida

Seja gentil
Alimente-se bem
Exercite-se
Medite
Beba  bastante água
Seja honesto(a)
Sonhe alto
Seja paciente
Julgue menos

Sorria mais
Ame-se
Perdoe com mais facilidade
Pense positivo
Acredite em si



Pag | 34 Pag | 35

Pin
te 

a m
an

da
la 

seg
uin

te 
com

 at
enç

ão 
ple

na
 e 

o c
ora

çã
o a

ber
to

“A viagem mais longa é a viagem para dentro”
Dag Hammarskjold
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Sugestões de livros
1. Jogos de Mindfulness

2. Heartfulness

3. Mindfulness - Atenção plena 

4. Senta-te Quietinho como uma rã

5. O Grande Livro da Meditação 

Gostaria de participar nas atividades 
dinamizadas pelo Projeto TEIIA?
 
Contate-nos!



Estamos perto de si!
Atravessa dificuldades económicas?

Está desempregado(a)?

Tem dúvidas no pedido de apoios sociais?

Quer obter informações sobre os serviços concelhios?

Não sabe como proceder à marcação de consultas pela internet? (…)

O gabinete itinerante do Projeto TEIIA CLDS-4G leva a Equipa a todas as Freguesias do 
Território Abrangente, proporcionando à comunidade uma intervenção de 
proximidade.

Através do nosso gabinete, disponibilizamos informação diversa e ajustada às 
necessidades das pessoas em situação de isolamento social.
Temos para si, não só um espaço de atendimento como também um espaço de 
biblioteca e multimédia!

Quando estivermos perto de si, venha conhecer o nosso espaço!

Através das nossas redes sociais pode saber quais as datas em que vamos estar na sua 
Freguesia.

Fique atento(a)!
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A nossa rede de apoio

ACES GONDOMAR
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Territórios
de intervenção

Contacte-nos
teiia.clds4g@misericordia-gondomar.pt
963 347 231 | 963 347 221 | 963 346 934 

A Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G encontra-se à distância de um clique.
Não hesite em contactar-nos. Juntos conseguiremos chegar mais longe!

Editorial TEIIA NEWSLETTER por   
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teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt

facebook.com/TEIIA-CLDS-4G

@teiia_clds_4g


