
 
Síntese Informativa 

Perguntando ao Céu e a Terra – 3ªed. 

 

 

PN05_TMP10_V01_Sintese_Informativa 

 

 
1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Esta formação tem por objetivo permitir, no âmbito da Medicina 
Chinesa, um mais completo entendimento da envolvente ener-
gética Cósmica, na interacção dos 5 movimentos com as 6 ener-
gias.  
Possibilitará enquadrar o "Homem" energético entre o Céu e a 
Terra. 
 

2 – FORMATO 
 

Formação técnica, com componente teórico prático. 
 

3 – DURAÇÃO 
 

6 horas. 
 

4 – LOCAL 
 

Porto (Clinica Escola) 
 

5 – HORÁRIO 
 

14h00 às 20h00. 
 

6 – CALENDÁRIO 
 

 Sábado: 23 de Maio de 2020 
 

7 – FORMADORES 
 

Dr. Joel Amorim 
 

Diplomado em Medicina Tradicional Chinesa, exerce clínica  de 
modo profissional e função de Coordenador Clínico na Clínica 
Pedro Choy de Aveiro e na Clínica Escola UMC do Porto. 
  
Desempenha funções de docência de Medicina Tradicional Chi-
nesa, na UMC e participou no First Teacher Training Program na 
University of Traditional Chinese Medicine, em Chengdu. 
 
Tem sido responsável por diversas formações e artigos na área 
da Medicina Chinesa e participado, como orador, em vários con-
gressos, jornadas, colóquios e palestras. 
 

 

8 – PREÇO 
80€ 
 

Condições especiais:  
 

50€ para estudantes, diplomados UMC e associados APPA. 
 

Local de inscrições e pagamentos: 
Serviços de Gestão Académica da UMC 
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição disponível no site 
www.umc.pt e enviar para o e-mail: formacoes@umc.pt ou via 
CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa. 

 

9 – OBJETIVOS 
 

Saber determinar os binómios do ano, mês, dia e hora, o que 
permitirá conhecer o Meridiano Curioso "aberto" no momento. 
Saber prever as características Cósmicas de cada ano e, por 
isso, ficar dotado de mais ferramentas para antecipar e encon-
trar caminhos de prevenção da Saúde. 
 

 

10 - ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 

Calcular os binómios do seu "momento" de Nascimento. 
Calcular os binómios do momento específico de prática e, como 
tal, ficar apto a proceder ao cálculo dos binómios de qualquer 
momento passado ou futuro. 
 
10 troncos celestes 

12 ramos terrestres 

Movimento hospedeiro e movimento convidado  

Energia hospedeira e energia convidada 

Grande movimento anual 

Governo celeste e governo terrestre  

Calendário jia-zi 

Binómio do ano  

Binómio do mês  

Binómio do dia  

Hora cósmica  

Binómio da hora  

Abertura e Fecho de Meridianos Curiosos 
 
 

11 - METODOLOGIA: 
 

Toda a formação decorrerá em contexto de aula prática, sendo 

a exposição dos conceitos teóricos realizada de forma progres-
siva, ao longo do mesmo. 
 

 

12 - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

No final desta formação, os formandos irão receber o respectivo 
certificado de participação com número de horas incluídas. 
 

 

13 – DESTINATÁRIOS 
 

Público em geral  
 
 

14 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Número mínimo de participantes – 10 

Número máximo de participantes – 15 

http://www.umc.pt/
mailto:formacoes@umc.pt

