
 

 

 

Ficha de Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entidade: Espaço Alma e Luz  

 

Local: Lisboa                                  

 

Serviços/Produtos: Reiki, Shiatsu, Reflexologia e Massagem Terapêutica. 

 

Benefícios e Vantagens:  

 Reiki - 35€ / sessão - desconto de 20% 

 Shiatsu - 35€ / sessão - desconto de 10% 

 Reflexologia - 25€ / sessão – desconto de 10% 

 Massagem Terapêutica - 25€ / sessão – desconto de 10% 

 Hidrodetox – 20€ / sessão - desconto de 20% 

Nota: A todos os valores acresce o lVA 

 

Aplicável a: Sócios/as e familiares directos 

 

Em vigor desde: 30 de Abril de 2015 

 

 

 

 
Moradas: 

Espaço Alma Luz®: Rua Dr. João de Barros, NR 11C, 1500 Lisboa 

Ou 

Casinha da Avó: Rua da Capela n.º20, Ribamar 2640, Sto. Isidoro, Mafra (Ericeira) 

  

Telemóvel: 968602231 / 910294990                     

E-mail:  espaco.alma.luz@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/EspacoAlmaLuz 

 
 

Nota: Para informação detalhada dos termos e condições deste protocolo queira, por favor, consultar a 
documentação em anexo. Para o esclarecimento de eventuais questões queira, por favor, 
consultar directamente a Entidade Protocolada. 

Resumo do Protocolo 

Contactos da Entidade 

https://www.facebook.com/EspacoAlmaLuz


PROTOCOLO INSTITUCIONAL

Associacão de Oticuns
das 1'0"015 Armada»

Entre:

Primeiro: Espaço Alma Luz®/Casinha da Avó, com Sede em Rua Dr. João de
Barros, n.o 11C, representadas por Domingos Gaspar Barros Barbosa com o NIF
164464760, adiante designada por Primeira Outorgante;

Segundo: Associação de Oficiais das Forças Armadas com sede na Rua Infanta
D. Isabel, nO 27 C, 2780-064 Oeiras, contribuinte fiscal nO 503444626, adiante
designada por AOFA

É celebrado o presente protocolo nos termos e cláusulas seguintes:

1°
(Objecto)

o presente protocolo destina-se à prestação de serviços e produtos de Reiki, Shiatsu,
Reflexologia e Massagem Terapêutica.

2°
(Beneficiários)

Os beneficiários do presente protocolo são os Oficiais das Forças Armadas
Portuguesas, dos Ramosda Marinha, Exército e Força Aérea, inscritos como Associados
da AOFAbem como os respectivos familiares directos. ~

3°
(Locais)

Os beneficiários poderão usufruir dos serviços e respectivos benefícios à luz do
presente protocolo nos seguintes locais:

- EspaçoAlma Luz® situado em Rua Dr. José de Barros, n.o 11 C, 1500, Lisboa



- Casinha da Avó situada na Rua da Capela nO 20, Ribamar 2640 Sto Isidoro MFR
(Erice ira)

4°
(Identificação)

Para usufruir dos benefícios do presente protocolo deverão os benefíciários apresentar
um documento ídentificativo da AOFA (cartão de Sócio), podendo a Primeira
Outorgante, se assim o entender, solicitar qualquer outro documento de identificação,
com fotografia, de forma a melhor proceder à respectiva identificação.

5°
(Deveres da AOFA)

A AOFA compromete-se a divulgar junto dos seus Associados, através do recurso a
diversos meios ao seu alcance, a Primeira Outorgante, informando-os designadamente
dos produtos e serviços englobados no protocolo bem como das respectivas condições,
vantagens e descontos estabelecidos.

6°
(Deveres da Primeira Outorgante)

A Primeira Outorgante compromete-se a cumprir as condições, vantagens e descontos
estabelecidos no presente protocolo perante os Beneficiários e, na medida do possível,
publicitar em espaços próprios (exemplo, sítio da internet) o protocolo estabelecido
com a AOFA.

7°
(Benefícios)

A Primeira Outorgante concederá aos Beneficiários deste protocolo os seguintes
serviços e benefícios:

- Reiki - 35€ 1sessão -desconto de 20%

- Shiatsu - 3S€ I sessão - desconto 10%

- ReflexoJogia - 2S€ I sessão - desconto 10%

• Massagem Terapêutica - 25€ I sessão - desconto 10%

• Hidrodetox - 200 I sessão - desconto 20%

(a todos os valores acresce lVA)



8°
(Vigência do Protocolo)

Este Protocolo terá uma vigência de um ano, contado a partir da data da respectiva
assinatura, sendo renovado automaticamente por igual período, podendo ser
denunciado por escrito e por qualquer das partes, em qualquer momento, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Oeiras, 30 de Abril de 2015

A la Outorgante



 

 

 

 

 

 

Nasci em Moçambique e, desde cedo, trilhei o caminho da espiritualidade. 

No entanto, a vida levou-me a licenciar em Gestão de Empresas,  com pós-

graduação em Recursos Humanos e MBA em Comercio Internacional e 

Marketing, actividades que desempenhei durante três décadas, entre 

Portugal, Moçambique, Africa do Sul, Espanha, Reino Unido e França. 

Paralelamente, continuei a minha investigação e estudo das Ciências 

Esótericas aprofundando e  dedicando-me inteiramente ao REIKI, Tarot, 

Coaching, Radiestesia e Numerologia.   

 

Sou membro da Tarosophy Tarot Association (Worldwild) com o nº 507316. 

Sabendo que a Energia e a Espiritualidade podem ser utilizadas como 

ferramentas de mudança,  acredito que o tempo é hoje e a hora é agora.  

 

 

Cristina  Lopes de Castro 
(Mestre de Reiki, Coaching, Tarologa e Radiestesista) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREVE EXPLICAÇÃO DAS TERAPIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Shiatsu 
Shiatsu, que literalmente significa “pressão do dedo”, atua no fluxo da energia, 
que circula no corpo. E com a pressão dos dedos percorrem-se os canais e 
meridianos, promovendo o equilíbrio da energia, fazendo fluir onde estiver 
bloqueado, despertando onde estiver fraco e sedando onde estiver em excesso. 
Esse funcionamento normal da energia capacita o organismo a criar uma 
resistência natural, corrigindo as disfunções internas, prevenindo e tratando 
doenças. 
 
Definição  
Shiatsu é uma terapia manual desenvolvida no Japão, no início do século XX, 
embora originária da China, a qual, é indicada para prevenir e tratar várias 
doenças. A palavra é derivada do japonês SHI que significa "dedo" e ATSU 
"pressão", ou seja, pressão dos dedos. Pode ser feita tanto em pessoas doentes 
em saudáveis com o efeito preventivo. 
 
Como é realizado  
  
Na prática, o Shiatsu utiliza técnicas de pressão, percussão, fricção, vibração, 
pinçamento e imposição de dedos e mãos em pontos e áreas específicas do 
corpo, além da movimentação de articulações e manipulação de estruturas 
músculo-esqueléticas com o objetivo de atuar na circulação "energética" através 
das técnicas de tonificar, sedar, regular, purificar e aquecer e, assim, promover a 
homeostase orgânica, psíquica e sobretudo energética. O terapeuta, usando os 
polegares, as palmas das mãos e até mesmo o cotovelo, pressiona pontos ao 
longo dos meridianos do nosso corpo, de modo ritmado e modulado e vai, com 
esses toques, desbloqueando a energia vital. Além disso, usa técnicas de 
manipulação, alongamento de músculos e tendões, rotações de juntas, pressão 
em músculos tensos ou doloridos, melhorando assim a circulação do sangue e 
linfa. Como resultado, relaxa o sistema nervoso e muscular, desenvolvendo um 
ritmo de respiração mais eficiente e um melhor equilíbrio energético. 
 
Indicações 
 
Qualquer pessoa, sem limites de idade ou sexo, inclusive bebés podem fazer 
shiatsu. Os idosos sentem-se muito bem, pois em sua maioria apresentam 
problemas de coluna, músculos e articulações. 
 
• Desequilíbrios emocionais (fobias, depressão, raiva, preocupação, estresse, 
TPM);  
• Insônia, ansiedade; Melhorar a circulação sanguínea;  
• Aumentar a capacidade do corpo de eliminar toxinas; Equilibrar o sistema 
nervoso;  
• Retardar o envelhecimento das células, contribuindo para a longevidade;  
• Melhorar o tónus da pele; Reduzir a fadiga (física e mental);  
• Aliviar a dor causada por contratura e má postura (dores nas costas e 
articulações);  



 

 

• Cólicas menstruais, intestino preso, dor de cabeça; Aumentar os níveis de 
energia;  
• Promover a saúde e o bem-estar geral (relaxamento). 
 

                                                                  

 

REFLEXOLOGIA 

 

A Reflexologia, como toda a terapia holística, visa tratar o Ser como um todo, ou seja 

corpo, mente e espirito. Formatada como massagem terapêutica, a Reflexologia abrange 

o aspecto fisiológico, neurológico e biológico, através do tratamento homeostático. 

Esta terapia atua a vários níveis proporcionando diversos benefícios, não só durante a 

primeira sessão, mas ao longo do tratamento, eis alguns exemplos:  

 Aliviar a dor. 

 Aumentar a sensação de bem-estar geral, promovendo o relaxamento. 

 Auxiliar no controlo do stress, da ansiedade e da depressão. 

 Desintoxicar e revitalizar o organismo. 

 Melhorar a circulação sanguínea e a drenagem linfática. 

 Estimular o sistema imunitário e o sistema nervoso. 

Os resultados manifestam-se, em geral, após um mínimo de 3 podendo chegar aos 5 

tratamentos, dependendo da situação e da pessoa a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

REIKI 



 

 

"Reiki, é a arte secreta de convidar a felicidade" - Dr. Mikao Usui. 
O que é Reiki? O Reiki é uma terapia complementar, no âmbito das Terapias e Medicinas 
de campo Bio Energético, reconhecida pela OMS O Reiki ou Cura por Imposição das 
mãos, foi largamente utilizado nas diversas culturas ancestrais, como a Indiana e a 
Chinesa, como complemento aos seus sistemas de conhecimentos e tradições. Sendo 
conhecida e aplicada desde há mais de 5000 anos. O Reiki é uma palavra japonesa: 
Rei– significa Sabedoria universal, e refere-se à energia divina que vem da Fonte e 
mantém todas as coisas e tudo o que existe. 
Ki– é a energia Vital individual, energia que flui em todos os organismos vivos e que 
determina o nosso estado de saúde. 
Reiki é assim o encontro da “Energia Cósmica Universal” (Rei) com a nossa energia física 
(Ki). É a energia natural, harmoniosa e essencial a todos os seres vivos. A aptidão de 
cura faz parte de todos nós! 
 

O QUÊ QUE O REIKI OFERECE 
 Alcançar um nível profundo de relaxamento, bem-estar e ajuda o 

organismo a libertar o stress e a tensão.  

 Eliminação de Bloqueios; Equilíbrio do Ser.  

 Auxilia o organismo na limpeza de toxinas.  

 Complemento de tratamentos médicos;  

 Reduz alguns dos efeitos secundários dos medicamentos e ajuda o corpo 
a recuperar de terapia de droga após a cirurgia e quimioterapia;  

 Reduz a pressão arterial;  

 Aumentar a criatividade.  

 Melhorar alimentos e remédios.  

 Eliminar as energias negativas em pessoas, lugares e objetos.  

 Acelerar a cicatrização de feridas e todos os tipos de operações. Incluindo 
osso.  

 Auxiliar no processo de recuperação depressão, pânico, fobias, medos, 
insegurança, insônia, dor contínua.  

 Estimular o sistema imunológico.  

 Aliviar constipações, dores de cabeça, fadiga, queimaduras.  

 Auxiliar no processo de desintoxicação de drogas.  

 Tem efeitos rejuvenescedores.  

 Remove os bloqueios de energia, ajusta o fluxo de energia do sistema 
endócrino, trazendo o corpo em equilíbrio e harmonia,  

 Aumenta a frequência vibracional do corpo,  

 Ajuda o crescimento espiritual e limpeza emocional  


