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aulas presenciais e online em simultâneo  
Tai Chi Chuan 

Tai Chi Chuan (太極拳 ) ou Taiji Quan, consiste 
em coreografias de movimentos lentos e fluídos, 
harmoniosos e estéticos que aumentam a saú-
de, a vitalidade e a concentração mental.  

É uma prática  tranquila, pacífica, calmante, me-
ditativa. Envolve os movimentos do corpo, as 
emoções, o espaço e o tempo. Centra o prati-
cante no momento presente possibilitando-lhe 
experimentar a imobilidade na mobilidade. 
O Taiji surgiu da observação da natureza e dos 
animais. Baseia-se nos princípios que regem a 
interacção entre os elementos naturais. A forma 
como estes princípios actuam no ser humano é 
estudada pela Medicina Tradicional Chinesa e 
revelada na prática do Taiji.  

O Taiji pratica-se lenta e suavemente para de-
senvolver equilíbrio, velocidade e força. Os tex-
tos clássicos do Taiji dizem que o movimento é 
vencido pela quietude, a dureza pela suavidade 
e a rapidez pela lentidão.  

Na Ain Soph Aur - Academia de Artes Orientais 
a prática engloba: formas de punhos (Taiji 
Quan), com leque (Taiji Shan), com espada 
(Taiji Jian) e com bastão (Taiji Gun). 

condições   2022 - 2023  

aulas presenciais e online - livre trânsito 

 mensalidade                                                 45 €  
 trimestralidade                                              42 € / mês  

 anuidade                                                       38 € / mês   

 nas mensalidades das aulas presenciais:  20% desconto  -  a cada membro 
do mesmo agregado familiar 

 uma aula presencial                                     10 €   
 inscrição (só no primeiro ano )                     25 €  

 seguro desportivo (Setembro a Julho)         10 € 

apenas aulas online - livre trânsito 

 mensalidade                                                  40 € 
 valor por aula                                                   5 €    

para participar nas aulas online pelo Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89876345597?pwd=L2QzOUVtVWxYK2
l1VUZnNElndmI4Zz09  

ID da reunião: 898 7634 5597 * Senha de acesso: 281359 
também é possível aceder às aulas online pelo site da Academia - 

www.asaur.com - clicando sobre o endereço indicado 

 

Qigong  
Há milhares de anos que a Medicina Tradicional 
Chinesa usa o Qigong (氣功) como método pre-
ventivo e terapêutico.  

É uma disciplina suave. Consta da realização de 
movimentos simples com respiração e concen-
tração mental apropriadas. O seu exercício fre-
quente revigora o organismo e torna o corpo re-
sistente e flexível. Ensina a respirar, equilibra a 
fisiologia e fortifica as estruturas da coluna verte-
bral, pilares básicos da saúde e longevidade. 

Proporciona um bem-estar muito evidente, que 
se prolonga para lá dos exercícios e que é uma 
referência clara para a qualidade da prática.  

Todas as pessoas, independentemente da idade 
ou da sua condição física podem praticar Qigong 
com todas as vantagens e sem qualquer contra-
indicação. 

O Qigong é uma disciplina de base para todas 
as actividades humanas. É especialmente ade-
quado para quem quer exercitar-se física e men-
talmente. 

Zhan Zhuang  

Zhan Zhuang (站椿) é a forma de meditação em 
pé conhecida como a "Postura da Árvore". 

É um tipo de exercício comum a várias artes 
marciais chinesas especialmente aos estilos in-
ternos (neijia) como o Taiji Quan.  

O Zhan Zhuang pratica-se em posições imóveis 
e com respirações específicas que fortalecem os 
músculos, os tendões, os ossos e os órgãos in-
ternos. Ao mesmo tempo desenvolve a concen-
tração mental, a força de vontade e a autodisci-
plina.  

Esta forma de prática física permite consciencia-
lizar as interacções entre o corpo, as emoções e 
a mente criando paz e autoconfiança.  

Existem diversas posições de Zhan Zhuang que 
se praticam nas aulas de Taiji e Qigong da Ain 
Soph Aur - Academia de Artes Orientais.  

Mais informações no site da Academia: 

 www.asaur.com 

 

 

Cada aula é transmitida pela inter-
net via zoom. 

Durante os meses de férias, De-
zembro e Abril, só funcionam  aulas 
online. Em Agosto não há aulas. 
Nos outros meses poderá haver 
períodos em que as aulas presenci-
ais sejam suspensas, continuando 
as aulas online a funcionar. Estes 
casos, se se verificarem, serão 
divulgados em devido tempo. 

 

Em geral as aulas começam com 
Qi Gong e terminam com Taiji. 

 

Credenciado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e Federa-
ção Portuguesa de Artes Marciais Chinesas. Responsável técnico da Associ-

ação de Taiji e Qigong de Lisboa - ATQL e Academia de Artes Orientais 
Consultar o currículo vitae de artes orientais em www.asaur.com 


