
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPREENDER O QIGONG 

“Qigong dos Cinco Animais” 

A Ymaa Portugal tem o prazer de apresentar a 5ª edição 
da 3ª Série “Compreender Qigong”, evento em formato de 
cursos compostos por vários temas de formação, desde a 
fundação teórica, passando pelas diversas escolas de 
Qigong como a Medicinal (para a saúde), Erudita (para 
regular a mente), Marcial (para o uso nas artes marciais) e 
Espiritual (para a longevidade). 

Estruturados pelo prestigiado autor Dr. Yang Jwing-Ming, 
permitirão um entendimento claro e eficaz desta área tão 
fascinante da cultura tradicional chinesa, através de uma 
linguagem atual e científica, criando uma ponte entre o 
oriente e o ocidente que permitirá desvendar os segredos 
desta arte milenar.  

O Qigong dos Cinco Animais 

Também conhecido como o “Desporto dos Cinco Animais” é 
provavelmente a forma mais antiga de Qigong Medicinal de 
que há registo. Creditado ao médico Huo Tuo (140 a 208 
d.C.) que viveu no período Han Oriental (25 a 220 d.C.), 
este conjunto de exercícios terá sido desenvolvido baseado 
nos princípios da Medicina Tradicional Chinesa, com o 
intuito de proteger os órgãos internos e preservar a saúde. 

Nesta forma de Qigong, movimentos inspirados em cinco 
animais são usados para estimular e proteger os órgãos 
internos, são eles o Tigre (Fígado), Veado (Rins), Urso 
(Baço/Pâncreas), Macaco (Coração) e o Pássaro (Pulmões), 
fazendo da sua prática um exercício completo. 

Este evento estará ao cargo do Mestre Pedro Rodrigues, 
Instrutor de Qigong da Ymaa Internacional e Treinador 
nível IV de Qigong da FPAMC. 



Conteúdo programático 

O Qigong dos Cinco Animais 

 

 Bloco 1 – Conceitos Fundamentais 
 

1. Registo Histórico do Qigong dos Cinco Animais 
2. O Qigong Medicinal 
3. O Qigong dos Cinco Animais 
4. As Cinco Regulações 
5. A Prática dos Cinco Animais e o Dao 
6. A Prática dos Cinco Animais e os Seis Sons Terapêuticos 
 
 

 Bloco 2 – Prática dos Cinco Animais 

 

1. O Jogo do Urso  
a. Fixo 
b. Esquerda e Direita 
c. Movimento 

2. O Jogo do Macaco 
a. Fixo 
b. Esquerda e Direita 
c. Movimento 

3. O Jogo do Pássaro 
a. Fixo 
b. Esquerda e Direita 
c. Movimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suporte aconselhado 

DVD Five Animal Sports Qigong 

SKU: D1106 
Release date: August 24, 2009 
Number of discs: 1 
Run time: 180 min 
Narration: English 
Menu: English, Spanish 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Será feita avaliação contínua aos formandos durante todo o curso, a 
qual incluirá um teste de avaliação prática.

 
Diplomas e Certificados 
 
Certificado de Acão de Formação - IPDJ 
 
Será atribuído aos participantes que tenham cumprido 80% da carga 
horária e se tenham sujeitado ao processo de avaliação, inseridos na 
Formação Contínua de Treinadores, com a atribuição de 6 Unidades 
de Crédito para revalidação do Título Profissional de Treinador de 
Desporto – Qigong - Graus I, II, III, e IV 
Código da Ação em apreço é: a determinar 
 
Diploma de participação 
 
Será atribuído aos participantes que tenham cumprido 80% da carga 
horária e se tenham sujeitado ao processo de avaliação 



Documento válido para a constituição de curriculum necessário para a 
candidatura a: 

 Treinador de Qigong da Federação Portuguesa de Artes Marciais 
Chinesas (FPAMC), condição necessária para efeitos de 
certificação no acesso à emissão da Cédula de Treinador 
Desportivo, regulada pelo Decreto-lei nº 248-A/2008, de 31 de 
Dezembro 

 Instrutor Assistente de Qigong da Ymaa Internacional 

 
Local do evento 
 
Este evento será realizado em Lisboa no ginásio do ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa, Av. das Forças Armadas 1649-026 Lisboa 
 
https://www.google.pt/maps/place/ISCTE+-
+Instituto+Universit%C3%A1rio+de+Lisboa/@38.7478406,-
9.1556315,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd1933046595ef1f:0x6
807b334c9579477!8m2!3d38.7478406!4d-9.1534428?hl=pt-PT 

Coordenadas 

 Latitude: 38.748753 
 Longitude: -9.153692 

Transportes 

 Comboio - Estação de Entre Campos 
 Autocarro da Carris 32, 54 ou 5 
 Metro - Estação de Entre Campos 

 
Duração e periodicidade do Evento  
Esta edição será realizada entre 9 de Outubro a 29 de Janeiro de 
2020, com uma duração de 30 horas e com periodicidade de 2 horas 
semanais, ás quartas-feiras das 20 horas às 22 horas. 
Está reservado à organização deste curso a possibilidade, mediante 
aviso prévio e a título extraordinário, de alteração pontual do dia e 
horário estabelecido. 
 
Existe ainda a possibilidade da criação de uma segunda turma, ás 
sextas-feiras das 20 horas às 22 horas, caso hajam inscrições que o 
justifiquem 



 
Inscrições e informações 
Inscrições, informações ou quaisquer outros tipos de esclarecimento 
devem de ser remetidos para ymaaportugal.pedro@gmail.com 

 
Nota Importante 
A frequência deste curso não implica que os formandos tenham que 
ter formação de edições anteriores. Cada formação será sempre 
composta dos conteúdos necessários para um bom entendimento das 
matérias em apresentação. 
 

Material Necessário 
A prática do Qigong implica que o praticante se sinta confortável e 
relaxado para que tenha acesso através da perceção ao seu corpo. 
Como tal é aconselhada roupa confortável para a prática desportiva e 
calçado limpo e flexível para treino exclusivo no ginásio. 


