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Este será um dia diferente! Vamos vivênciar a essência de cada um através do olhar subtil atrás da 

câmara. Vamos partilhar histórias, vivências, emoções, cheiros, paladares, paisagens, palavras, 

sorrisos. Viver momentos intensos e únicos, que sentidos e experienciados a cada segundo, 

marcarão a história deste dia e ficarão gravados no teu coração! 

 

A “Fotografia Com Alma” - um projecto da Zen family e Pigmenta -  tem como missão, imortalizar 

momentos através da câmara, para que fiquem não só registados no coração, mas também num suporte que 

os nossos olhos possam contemplar e que outros olhos possam admirar a magia daquilo que nos inspira, que 

nos marca. Ver e sentir não apenas por palavras, mas também através da imagem. 

 

Imagens que arrepiam, trazem os cheiros de volta, os sorrisos, as emoções, com um simples piscar de olhos. 

Propomo-nos captar a Essência, imortalizar a Autenticidade, através da fotografia - a arte maior que 

transmite tudo isto num simples click. 

 

Ser humilde e permitir desnudar a nossa essência, a nossa alma, a verdadeira visão de nós mesmos que por 

vezes é nublada pela toxicidade que nos rodeia é a proposta para que ao olhar do artista que nos fotografa, 
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que esse olhar seja límpido. Indiferente a lixos tóxicos que toldam a nossa visão, esse olhar captará a Alma 

em toda a sua amplitude, em todo o seu Amor. 

 

“Book com Alma – by Fotografia com Alma” libertará a tua auto-estima, fará crescer o teu Amor-Próprio, 

tornar-te-á mais presente e mais consciente de quem verdadeiramente és. Vai despertar a tua confiança 

perdida e potenciar tudo aquilo que és e que está escondido atrás de bagagem emocional. 

 

Este projecto é a visão de cada um de nós através dos olhos dos artistas Luís Baião (Zen Family) e José 

Guerra (Pigmenta), dois amigos que Marrocos juntou há 15 anos atrás e que agora se reencontraram no 

mesmo local, o Deserto dos Sonhos, na segunda viagem do José a Marrocos com a Zen Family. 

 

Neste evento da Fotografia com Alma experienciaremos um passeio em plena Natureza, uma meditação para 

entrarmos em contacto com a nossa essência, um workshop de Alimentação Consciente e Natural com a Chef 

e Professora Daniela Ricardo- aBiofamily, pois é importante potenciar a nossa beleza tanto por fora como por 

dentro, palestras surpresas e maquilhagem 100% bio aconselhada pela Organii Bio e a aBiofamily. A nossa 

coach transformacional – Sónia Ribeiro - estará também presente para nos mostrar o brilho que trazemos cá 

dentro. 

 

A vida é feita de experiências, de escolhas, de vivências! Vive como se não houvesse amanhã.  Não 

colecciones coisas, colecciona momentos! 

 

Entrega-te! 

É tempo de mudança! 

É tempo de ser livre, de dias mais felizes, de novas experiências! 

É tempo de AMAR! 

♥ 
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DIA 21 Maio (Domingo)  

 

❖ A chegada à Casa ao Parque da Cidade será feita com um olhar de espanto, e não é para menos, pois 

somos invadidos pelo carinho com que a natureza e os anfitriões nos acolhem. É um momento para 

desfrutar do local com tempo e espaço, é nesta fase que sentimos – o evento começou, há uma 

sensação brutal de tranquilidade e paz.   

 

❖ Ainda antes das fotografias teremos tempo para caminhar, usufruir da natureza e fazer uma 

meditação integrados neste ambiente mágico, para libertar a nossa essência. 
 

❖ Sessão Fotográfica em ambiente Familiar, integrados na magia do parque, nos seus inúmeros 

recantos mágicos. 

 

❖ À hora de almoço teremos um workshop sobre Alimentação Consciente e Natural, para perceber a 

importância de nutrir também o nosso corpo, o nosso templo, com a fantástica Daniela Ricardo - Chef, 

Professora e Consultora, seguido do almoço oferta da aBiofamily e Zen Family. 
 

❖ Haverá tempo para palestras de desenvolvimento pessoal e outras surpresas. 

 

 

 

INCLUI 

❖ Partilha de experiências  

❖ Experiênciar e sentir a natureza. 

❖ 1 Viajante experiente para nos fazer sonhar e inspirar (Luís Baião) 
❖ 1 Fotógrafo com alma experiente para nos captar e inspirar (José Guerra) 

❖ 1 Facilitadora de Alimentação Consciente e Natural (Daniela Ricardo) 

❖ 1 Coach Transformacional (Sónia Ribeiro) 

❖ 1 Maquilhadora e Wellness&happiness coach (Elsa Oliveira) 
❖ Meditação 

❖ Book Fotográfico com 10 Fotografias, em formato digital, em Alta Qualidade (a entregar 

posteriormente) 

❖ Palestra com convidado surpresa 
❖ Workshop de Alimentação Consciente e Natural com refeição incluída 

❖ Maquilhagem 100% Bio 

❖ Surpresas  
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❖ Actividades do programa 

 

 

 
DATAS 

Início - 21 de Maio de 2017 – Domingo às 9:00h.   

Final - 21 de Maio de 2017 - Domingo às 16:00h. 

MIMINHOS SEMPRE PRESENTES 

❖ Relaxamento 

❖ Leitura e reflexão do pensamento do dia do Mestre OmraamMikhaëlAïvanhov. 

❖ Tertúlias 

❖ Rir e outras Paródias 

❖ Reaprender a comer em integração com a natureza. 

❖ Participação na vida quotidiana das gentes. 

❖ Briefings esclarecedores de cada momento.  

❖ Espaço para fluir da intuição. 

❖ Palestras e Workshops 

❖ Caminhadas na natureza  

❖ Sentir e Ser Natureza 

 

Muito Obrigado por todo o carinho! 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

1- Data do evento: 21 de Maio 2017. 

2- O número de mínimo de participantes é de 10 pessoas e máximo de 20. Não sendo possível 

reunir um mínimo de participantes, a organização reserva o direito de o cancelar. 

3- A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 35 sorrisos 

de inscrição.  

4- Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do programa, 

horas ou locais a visitar sem que para isso vá alterar o preço final. 

5- Em caso de desistência e se a vaga for preenchida por outro participante será devolvido o 

pagamento efectuado na totalidade, no caso de não ser preenchida não será devolvido 

qualquer valor.  
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6- Todos são responsáveis pelo seu corpo e pela sua mente assim como pelos seus actos, pelo 

que devem respeitar a energia de grupo e os hábitos dos locais. 

7- O investimento total deste Book com Alma será apenas de 35 sorrisos. 

 

LOCAL 

Parque da Cidade - Porto 

 

INVESTIMENTO 

35 Sorrisos 

Nota* Por experiência própria esgota muito rápido. Apanha o teu lugar. 

 

INSCRIÇOES  

Emails: apromotoradefelicidade@zenfamily.org 

Tlm: Sónia Ribeiro – 96 877 99 17 

 

DATA E HORÁRIO 

Dia 21 de Maio a partir das 9h com saída a 21 de Maio a partir das 16h 

 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 

20 

FACILITADORES DA ACTIVIDADE 

José Guerra – Fotógrafo com alma 

 

Fotógrafo profissional Especial… usa a Alma como 

lente… o Coração como botão… o Amor e a Paixão 

como um impulso de eternizar um momento 

perpetuando significado e beleza em cada fotografia! 

Segundo o próprio começa cada dia com uma 

meditação, a sua higiene mental diária, que lhe 

permite ter os horizontes mais amplos e ver com um 

novo olhar “paisagens” que até lhe são familiares. Só 

estes ingredientes por si só já tornam o zé fantástico. 

Mas ele é muito mais do que isto. 

 

A paixão pela fotografia nasceu em 2002 numa viagem que realizou a Marrocos com o Luís Baião, 

ao Deserto do Sonhos. Na altura a sua actividade profissional nada tinha a ver com fotografia, mas 

a viagem revelou essa sua magia com a fotografia. Tendo ficado conhecido, nessa viagem, como o 

“Rolito” (pois gastou mais de 30 rolos). 
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Paixão, emoção e imaginação estendem os horizontes da fotografia, não a limitando a um simples 

disparar de botão. Nasceu da reportagem e cresceu na reportagem captando a espontaneidade e 

naturalidade. O seu projecto pessoal – A Pigmenta – que nasceu de um encontro entre dois 

desconhecidos que de imediato se identificaram na forma como sentiam e viviam a fotografia. 

Privilegia o informal e procura o autêntico, o genuíno. A receptividade a este estilo é um facto em 

consolidação crescente e a procura aproxima-se cada vez mais do trabalho que oferece. 

Quer continuar a progredir e por isso explora e aposta noutras áreas do trabalho fotográfico como 

a “Fotografia com Alma” – um novo projecto Pigmenta em parceria com a Zen Family, que têm 

como cenário as diversas viagens que a Zen family realiza por este mundo fora. A fotografia com 

alma nasceu do reencontro de dois grandes amigos, o José Guerra e o Luís Baião. Desde esse 

reencontro surgiu os books com alma, fotografia com alma em viagem, retiros com alma, e a 

fotografia do novo livro da Daniela Ricardo e sabe-se lá o que mais poderá surgir. 

 

 

Luís Baião – Viajante experiente 

 

Um viajante é alguém que explora e aventura-se no mundo e que pretende 

conhecer-se a si próprio explorando a sua adaptabilidade. 

 

O Luís desde miúdo que tem facilidade em fazer amigos e negócios. Desenvolveu 

cedo o espírito de empreendedor e a capacidade de relacionar-se facilmente com o 

outro. No espírito de um Tom Sawyer passava os dias a explorar os cantos do 

bairro e é nesse mesmo espírito que hoje alargou o bairro aos cantos da Terra. 

Aos doze anos meteu-se num comboio sozinho e só parou no estádio do Benfica, 

para realizar o sonho de jogar neste clube.  

 

Pelos 12 anos começou também a ser feirante assíduo na feira da ladra durante 

anos a fio, aprendendo a relacionar-se, a ler nos olhos, a vender, a comprar, a 

trocar e a dar. Desta forma, fez aí o seu curso em comércio, relações humanas e marketing. No futebol jogou 

até aos 18 anos, sendo considerado um dos jogadores mais promissores da sua época. No pico da sua 

carreira ascendente, o sonho findou com uma inesperada e dura lesão.Reformulouobjectivos e continuou a 

sonhar, trabalhou em Angola por vários anos dando formação e programação em informática, num país 

conturbado ainda pela guerra. 

 

Ao longo dos anos foi começando a viajar mais e mais, até que um novo sonho tomou forma, numa viagem 

ao deserto de Marrocos, apostando que lá conseguiria chegar num Fiat 127. Assim foi e voltou, colectando no 

regresso a aposta e dando inicio assim a uma empresa de expedições a Marrocos. 

Criou projectos e negócios em todos os ramos, adquirindo desta forma uma diversidade e conhecimento geral 

em quase todas as áreas de comércio. No seguimento dos anos aprendeu astrologia, leitura de aura, reiki, 

fengshui, culinária, macrobiótica e muito mais. Casou-se, e divorciou-se. CriouaZenfamily e o seu espaço 
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mágico em Sintra onde as terapias alternativas, decoração do mundo, vestuário, eventos e viagens eram as 

estrelas. 

 

 Em 2011 foi diagnosticado com um cancro e recorrendo ao seu habitual espírito de lutador, superou 

adversidades, sequelas e deu a volta.Neste processo desenvolveu um amor pela enfermeira/cozinheira que 

lhe levava a comida durante a recuperação, a Daniela. Hoje estão juntos e criaram o projecto aBiofamily por 

onde partilham conhecimentos para um estilo de vida mais saudável, através da alimentação, das viagens e 

muito mais. Casaram-se ao pôr-do-sol, junto ao bonito rio de Allepey (Índia) e continuam hoje a desenvolver 

a sua própria história - renovando os seus votos em vários pontos mágicos do planeta. Hoje é guia turístico 

no Peru, Índia, Nepal, Butão, Cambodja, Vietname, Namíbia, Argentina, Brasil, desenvolve palestras de 

motivação pessoal ajudando outros a superar as adversidades da vida e Retiros no própria casa Eco-familiar – 

a Casa dos Sonhos, com os mais diversos temas e facilitadores. 

 

“Mais do que dizes é o que tu fazes! Uma acção vale mais do que mil palavras.” – Luís Baião 

 

 

Daniela Ricardo – Consciencializadora Alimentar 

Daniela Ricardo é licenciada em Enfermagem. O contacto com as 

pessoas começou cedo, quando ajudava a mãe no cabeleireiro, ao 

mesmo tempo que perdia a sua timidez com as clientes mais afoitas. 

Trabalha no Instituto Português de Oncologia do Porto como 

Enfermeira desde 1997, local onde ainda exerce essa actividade 

profissional e também a de orientadora de estágio de Estudantes de 

Enfermagem. 

 

Em 2004 tirou o Curso de Shiatsu no Instituto Português de 

Naturalogia, no Porto  com o intuito de o aplicar na sua área 

profissional. Só mais tarde surgiu a alimentação na sua vida, como 

objecto de estudo e frequentou os 3 níveis do Curso Curricular de Macrobiótica, no Instituto Macrobiótico de 

Portugal, formando-se como professora e consultora de macrobiótica. 

 

Trabalhou no "SHA WellnessClinic" (Alicante-Espanha) como enfermeira, terapeuta de Shiatsu e professora de 

Macrobiótica. 

 

É apaixonada pela cozinha, adora cozinhar e ensinar quem com ela quer aprender a alquimia do alimento 

como cura, ou apenas como prazer sensorial. Desde que se formou na Macrobiótica participou em vários 

projectos como IDEALNATURAL - um projeto de Alimentação e Consultoria Macrobiótica e  a delegação do 

Instituto Macrobiótico de Portugal no Porto. 

 

Hoje abraça um novo projecto a aBiofamily juntamente com o Luís Baião,  que visa não só divulgar a Culinária 
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Natural com base na filosofia macrobiótica, como levar todos os que os acompanham a sonhar e iniciarem 

viagens primeiro dentro deles mesmos e depois quem sabe, pelo Mundo. 

 

Desde sempre se sentiu atraída pelo "mundo alternativo, natural e mais ecológico".  

 

É apaixonada pelo Mundo e por conhecer novos lugares. Já cozinhou nos mais variados locais nas suas 

incursões pelo mundo, tanto num registo mais curativo como num festivo. Mas não quer ficar por aqui. A sua 

missão é levar cada vez mais pessoas a adoptarem um estilo de vida saudável e consciente, que contribua 

tanto para o seu bem-estar físico, como para o equilíbrio e sustentabilidade  do planeta. 

 

Adora a cozinha, danças do mundo, agricultura biológica, passear de bicicleta, dormir ao 

luar e conhecer gentes... "É no contacto com o outro que ficamos a conhecer quem 

habita o nosso corpo." 

 

Autora do livro “Viagens da comida saudável” que tem despertado consciências para a 

importância da alimentação saudável e natural. 

 

Sónia Ribeiro – Treinadora da Transformação 

 

Sou Coach na área da Transformação e do Bem-Estar. Tenho 

formação em várias áreas distintas dentro do universo do 

conhecimento do ser humano enquanto pessoa. Sou ainda 

Parceira num projecto ligado a eventos, retiros e viagens na 

área Inspiracional. 

 

Era uma vez uma menina, uma menina frágil, tímida, pequena 

em tudo desde o tamanho até aos desejos e aspirações; não há 

mal nenhum nisso, era suficiente - julgava ela! Cresceu no 

campo, na natureza, nunca foi “popular”, os amigos eram 

poucos. 

 

Até aos trinta e poucos, viveu a vida “social e 

inconscientemente imposta”, viveu os papéis de esposa, mãe, filha, empregada, mulher. depois 

despertou e descobriu! Descobriu pessoas inspiradoras e descobriu-se a si. A paixão pelo 

desenvolvimento pessoal e a vontade de ajudar as pessoas levou-a a fazer formação em Coaching 

e depois em Coaching Transformacional e Eneagrama. 

 

Esta sou eu, a Sónia Ribeiro, a Coach Transformacional e Promotora de Felicidade, e vivo 

AGORA a vida que sempre desejei viver! 
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