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TERAPIAS MANUAIS DE SPA 

Com Certificado de Formação Profissional
 

DIRIGIDO

Profissionais e Alunos da área da Saúde, Esteticistas, 
Massagistas e Interessados em Geral.

DETALHES

Mens sana in corpore sano? A massagem e as terapias manuais são das mais antigas 
artes de todas as artes terapêuticas antecedendo toda a medicina convencional. Uma das suas 
características principais é tratarem-se de técnicas curativas e preventivas de certas patologias, 
para além de serem também um meio de alívio da dor, combate ao stress, e no geral de equilíbrio 
entre o corpo e a mente.

O curso de terapias manuais de Spa forma terapeutas e técnicos de massagem, dotando o 
aluno de uma base teórica de conhecimentos profissionais e científicos, bem como de 
conhecimentos técnicos e práticos para o exercício da profissão. Assim, o futuro profissional desta 
área estará totalmente preparado e formado para tratar e/ou prevenir determinadas patologias ao 
nível dos sistemas muscular, articular e esquelético, bem como de aplicar técnicas de alívio da 
dor, do cansaço psíquico e físico, conhecendo para isso os diferentes efeitos, indicações e contra-
indicações de cada uma das terapias manuais integradas no curso. Para além disto, ficará ciente 
da técnica terapêutica mais indicada a aplicar em cada situação específica.

AVALIAÇÃO

Contínua e final tendo em conta factores como assiduidade, comportamento, interesse, 
técnica, trabalho prático individual e de grupo.

PRÉ-REQUISITOS

Habilitações mínimas obrigatórias. A selecção será feita tendo em conta as habilitações, uma 
entrevista e prioridade de inscrição.

PROGRAMA 
(técnico-científico, teórico e prático)

• Fundamentos Teóricos e Protocolo 

• Anatomia 

• Massagem Sueca 

• Massagem Ayurvédica (de relaxamento (marquesa) e com alongamentos) (chão) 

• Shiatsu 

• Massagem Tailandesa 

• Indian Head Massage 

• Reflexologia 

• Massagem Geotermal com Pedras Quentes 

• Massagem Desportiva.



DURAÇÃO - PREÇO - INFO

Carga Horária: 256 hrs = 10 meses

Preço: 1700 Euros (170,00 Euros mensais) + 50 Euros de inscrição. 

Pagamento: Pode ser feito de forma parcelada. Sócios têm 10% de desconto e não pagam a 
pedida inscrição.

Certificação: • Certificado de Formação Profissional emitido nos termos do disposto no Decreto 
Regulamentar nº 35/02, Diário da República nº 95, 1ª Série-B de 23 de Abril 

• Certificado de “Terapeuta Manual de Spa” emitido pela Associação Luso-Brasileira 
de Ayurvedica e Disciplinas Associadas.

INSCRIÇÕES E ATENDIMENTO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 9 - 1º - 1150-005 - Lisboa 

Horário da secretaria: das 10h as 19h30

Contacto: 212 467 740 / 960 448 999 / 919 075 904

E-mails: info@ayurvedica.org / lisboa@ayurvedica.org

mailto:lisboa@ayurvedica.org

