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O Clube das Pessoas que acreditam em Tudo funciona como uma Sociedade por
quotas de Inquietude. Aberta a todos os que desejam amplificar-se, com o
hipocampo suficientemente amplo, para caberem as amígdalas alheias sem
arrepios morais.
Seres em extinção, capazes de se dar ao convívio com bestas e bestiais,
mais susceptíveis à dor da ignorância que ao rasgar dos horizontes do
conhecimento.

O que é ? E para quem?

São tertúlias numa casa privada à porta fechada para grupos de 15 pessoas. 
Sessões de conversa aberta entre pessoas que não se bastam, orientadas por um
ou mais convidados, especialistas nos temas abordados.
Todas as tertúlias são acompanhadas por um filósofo para estimular a
discussão para além dos limites fisiológicos dos temas, amplificando a nossa
consciência e o papel determinante das questões na evolução da humanidade.

Temas
 
As tertúlias irão decorrer ao longo do ano, em Monsanto num anexo do Palácio
Marquês da Fronteira, numa série de 15 tertúlias. Os temas que vão desde a
Física Quântica, Filosofia, Matemática aplicada à vida, Inteligência
artificial e Singularidade, a importância das Palavras, os Psicadélicos, a
Etimologia, a Morte, a Velhice, a Vida extra terrestre, a cultura Woke, a
Língua, os cinco sentidos, entre outros.

Programa e Inscrição:

Inscrições estão limitadas a 15 pessoas por sessão.
(E serão consideradas por ordem de recepção de pagamento)

Horário: 20h30 - 22h30

Local: Sitio do Barcal 2, 1500-554 
São Domingos de Benfica | Lisboa
Anexo ao Palácio Marquês da Fronteira

https://www.google.com/maps/dir//Sitio+do+Barcal+2,+1500-554+Lisboa

https://www.google.com/maps/dir//Sitio+do+Barcal+2,+1500-554+Lisboa


23 de Março 
A MORTE

“Entrar a Matar”
 
 

6 de Abril 
OS PSICADÉLICOS 

“No País das Maravilhas”
 
 

AGENDA
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“Entrar a Matar.”
A MORTE 

1ª Tertúlia |  23 de Março
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A morte não é uma fatalidade é uma realidade. Daqui
ninguém sai vivo mas também ninguém quer morrer. De todos
os medos a morte ocupa a cabeceira, seja no pânico de
perdermos algum dos nossos, seja o medo de cessar de
existir.

Filosoficamente, a morte pode acontecer em vida, sempre
que desistimos de lhe dar significância. Respirar cumpre a
função mas não é viver.

Onde anda a morte? É famosa na televisão, mas em
conversas, o tema não se fala, evita-se com a força do
silêncio com que se invade um funeral. 

Se pouco nos preparam para a vida então o que dizer da
morte. É um assunto que deixamos para depois. Como se o
silêncio fosse um pacto com o tempo e a morte ficasse na
esquina de um café à espera de ser lembrada.

Mas não. Ela existe, ela leva, ela ceifa. E ela está tão
viva entre nós, que é um disparate não nos sentarmos à
mesa com ela. Por isso, decidimos "Entrar a matar" na
tertúlia inaugural do Clube das Pessoas que acreditam em
tudo, trazendo para a conversa essa senhora tão mal amada
que um dia nos vai levar de volta, à volta que não sabemos
dar.

2 3  d e  M a r ç o  |  A  M O R T E  |  “ E n t r a r  a  M a t a r ”
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Enfermeira desde 2002.Trabalha atualmente numa
Unidade de Cuidados Paliativos em Lisboa.

Mestrado em ciências da dor e pós-graduação em
Cuidados Paliativos, pela Universidade de
Medicina de Lisboa.

Doula da morte. Fundadora da comunidade de
doulas do fim da vida em Portugal -
doulasdofimdavida.com

Autora do livro a passagem, ensinamentos,
rituais e histórias para acolher a vida e a
morte como presentes de amor, da oficina do
livro.
Acredita que o Amor do mundo é proporcional ao
número de árvores, florestas, matas, rios
selvagens que existem. As árvores e os rios
somos nós.

Atualmente aprofunda os seus conhecimentos em
somatic experiencing e ecologia profunda.

Uma sempre estudante da Vida. De si própria.
Abrir as portas do seu coração ao mundo é a sua
missão maior. Para isso abre as portas às
experiências da Vida.

Humano, curioso, pai
Escreve apenas sobre as coisas que sente.
Licenciado em Psicologia - Trabalha com
inoculação de stress. É surfista e pai de um
rapaz de 12 anos.Testemunho de força de quem
superou a morte da mulher vítima de um cancro:
@canceriloveyou

https://www.instagram.com/the_ruimarqs/

O r a d o r e s

Ana Catarina Infante 

Rui Marques



A passagem, ensinamentos, rituais e histórias para acolher a
vida e a morte como presentes de amor, da oficina do livro de
Ana Catarina Infante;
A morte é um dia que vale a pena viver da Ana Cláudia Quintana
Arantes;
Histórias lindas de morrer da Ana Cláudia Quintana Arantes;
Amar o mundo, a viagem de um monge pelos bardos da vida e da
morte, de RINPOCHE, YONGEY MINGYUER;
The five invitations de Frank Ostaseski;
Ser mortal de Atul Gawande;
Sobre a morte e o morrer de Elisabeth Kubler Ross;
As intermitências da morte de José Saramago;
Morrer de olhos abertos de Marie de Hennezel
A gota de água de Inês Castel-Branco, Akiara Books (infantil)
Ensaio sobre a Morte, Maria Filomena Mónica

 

Livros recomendados para quem gosta do tema
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“Alice no País 
das maravilhas”

Terapia com Psicadélicos

2ª Tertúlia | 6 de Abril



Ainda sou do tempo dos "drogádos" aquela espécie de gente que devíamos
evitar a todo o custo sob pena de sermos conduzidos ao inferno sem bilhete
de volta. Dentro deste universo de preconceito não havia diferenciação,
quem consumia erva estava quase ao mesmo nível de alienação do consumidor
de heroína. 

Nada se falava ainda sobre rituais ancestrais, terapêuticas ou estados
alterados de consciência. Viver era estar sempre alerta e qualquer droga
era um indutor de fraqueza e fuga. Ainda não é fácil abraçar o tema em
toda a sua extensão. 

A ‘droga´ é uma palavra carregada de preconceito, e está associada à noite
e à perdição. No entanto, noutras partes do mundo, alguns compostos
psicadélicos são exaltados pelas suas propriedades curativas e têm sido
utilizados em cerimónias espirituais e culturais durante milénios. 

Agora os cientistas na Europa e nos EUA começam a acordar para o que os
xamãs têm vindo a dizer há anos. Há um conjunto crescente de provas que
sugere que algumas substâncias psicoativas têm um elevado potencial
terapêutico, especialmente quando se trata de enfrentar problemas de saúde
mental graves e difíceis de gerir, tais como transtornos de stress pós-
traumático (PTSD), depressão, alcoolismo e distúrbios alimentares. 

As doenças mentais contribuem enormemente para o impacto global das
doenças crónicas, com custos tanto para a sociedade como para a economia.
Os psicadélicos podem oferecer uma forma de terapia promissora para
situações difíceis de tratar. Vamos ficar de fora?

6  d e  A b r i l  |  P S I C A D É L I C O S  |  A l i c e  n o  P a í s  d a s  M a r a v i l h a s



Pedro Teixeira, 52 anos e natural de Lisboa, é doutorado
em Nutrição pela Universidade do Arizona e professor e
investigador na Universidade de Lisboa (FMH). Estuda a
regulação de comportamentos de saúde como a alimentação e
a atividade física e atualmente lidera estudos na área
dos psicadélicos e da saúde. Foi diretor do Programa
Nacional para a Promoção da Atividade Física (DGS) e
diretor de investigação do Instituto Synthesis (Holanda).
É fundador do website de divulgação científica
www.SafeJourney.pt. Tem dois filhos, gosta de guitarras,
de ler, de correr (e de ler a correr), e identifica-se
com o termo Psiconauta.

O r a d o r e s

Cátia Bragança - Psicóloga clínica com formação
psicodinâmica, a trabalhar em CAD(comportamentos
aditivos e dependências) desde 1998

Pedro Teixeira

Miriam Garrido - interna de Psiquiatria, pós-graduada
em psicoterapias cognitivo-comportamentais e sexologia
clínica. Colaboradora do Centre for Psychedelic
Reasearch do Imperial College, com interesse em
psicoterapia assistida por psicadélicos, área onde tem
desenvolvido vários trabalhos nos últimos anos

Cátia Bragança

Miriam Garrido



"As Portas da percepção" de Aldous Huxley

"The Long Trip”, de Paul Devereux

“LSD, My Problem Child”, de Albert Hoffman 

“True Hallucinations”, de Terence McKenna

"A Experiência Psicodélica" de Timothy Leary, Ralph Metzner

e Richard Alpert

“Como Mudar a sua Mente”, de Michael Pollan 

"The Psychedelic Renassaince" de Ben Sessa

How to Change Your Mind | Netflix

Fantastic Fungi | Netflix

 

Documentários:

Livros recomendados para quem gosta do tema

Clube das
pessoas que
acreditam
em tudo 




