
O ponto de partida



Obrigada por integrar o Movimento na sua vida. Hoje dá início à
incrível caminhada pela (re)descoberta da sua melhor versão.

 
O Movimento Ama-te é um conceito criado de mulheres para

mulheres. Que pretende trabalhar o corpo e a mente na procura do
bem-estar total. 

 
Trabalharemos juntas que que aumente o controlo físico e domine

o movimento exterior. Em simultâneo, exploramos recursos
interiores, tendo em vista o domínio de emoções, a positividade, a
redução da ansiedade, o aumento da autoestima e tudo o que fizer

sentido nesta sua caminhada.
 

Através das sessões de Full Move e/ou Ballet Fitness, da partilha
destes Ebooks e do contacto semanal, via e-mail e whatsapp, vamos

apresesntar-lhe ferramentas para trabalhar a sua melhor versão.
Felicidade. Bem-estar. Tranquilidade. Aceitação. Força.

Sensualidade. O que fizer sentido para si. Simples assim.
 

Equipa Movimento Ama-te





QUEM É A COACH VERA?
Vera Viegas, Vera, VV ou apenas V. 

Tenho muitos nomes e algumas Vidas. A de miúda traquina a andar de bicicleta
em Viana do Castelo. A de estudante na Universidade do Minho, nos longínquos
1995 a 2000! 😉  A de copywriter numa agência de comunicação, merchandiser
na Sonae, a de brand manager de marcas como Bvlgari, Issey Miyake e Narciso
Rodriguez. E, hoje, a de técnica de exercício físico. 

Vivi todas estas vidas com paixão pelo meu grande foco: as pessoas. Hoje, as
Mulheres estão no centro da minha dedicação. Interessa-me o seu bem-estar,
saúde, autoestima. Interessa-me a sua inteira felicidade. Com a certeza plena de
que, com planeamento, foco e dedicação, podemos ser tudo o que quisermos!

Sou movida pela paixão. Acredito que sonhar é a forma mais interessante de
traçar objetivos desafiadores. Interesso-me pelo movimento desde as brincadeiras
de criança, onde, rodeada de amigas, corria pelas ruas da minha cidade e
interpretava esforçadamente as danças coreografadas pelas amigas, antes de
saltar para o meu amor pela bicicleta! Rodeada de meninas inspiradoras, construí
as bases da minha vida atual. 

Ao longo do tempo fui construindo a minha vocação, totalmente orientada para
as mulheres e para o seu bem estar. Hoje, o foco está na construção da tua
melhor versão, num equilíbrio pleno entre corpo & mente. O trabalho é
desenvolvido através do exercício físico, e de outras áreas fundamentais ao
enriquecimento do universo feminino. Este é o início da caminhada que te convido
a viver. O destino? O teu máximo bem estar.



START BY STARTING.
DREAM.

THEN, PLAN.
AND, FINALLY, DO.



O MOVIMENTO AMA-TE
Este Movimento tem mais de 40 anos de preparação - uma vida, a da Vera
(44, para sermos precisas). O tempo que a nossa Coach precisou para ir
descobrindo a paixão pelo Movimento e pelo desafiante e vibrante universo
feminino.

"Todas as mulheres da minha vida estão dentro deste ‘t’, de tudo, de
transcendência, de turbilhão, de tamanho amor e tanto, tanto, mais…" 

 
Vera Viegas

Agora, também é uma delas.

"Uma dessas mulheres incríveis partilhou deste sonho e acreditou na metodologia,
vivenciando-a como aluna. Durante um ano vivenciou o Método, analisando e

sentido cada pormenor. Acreditou e apostou, trabalhando no desenvolvimento da
marca e investindo no conceito de forma a poder partilhar com todas as mulheres

o que experienciou e comprovou. Hoje, o meu objetivo e o da Sónia Pereira é
ajudar mulheres. Esse é o nosso propósito. O que sentimos de forma profunda ser

a nossa missão de vida. E, está a acontecer!"
 

Vera Viegas

O Movimento Ama-te é um conceito criado de mulheres para mulheres, que
pretende trabalhar o corpo e a mente na procura do bem-estar total. É uma
experiência self-care, um caminho, uma (re)descoberta. 

O Movimento cura, desenvolve, traz harmonia e felicidade. Através do
Método Ama-te vamos trabalhar numa perspetiva IN&OUT, tendo como
objetivo a (re)descoberta da tua melhor versão.

Chegou o tempo de (re)descobrir, de (re)significar, de alcançar a que escolher
ser a sua melhor versão.

Caminhamos juntas. Evoluímos em parceria, simbiose e sintonia.



Focamos nos objetivos - finais e  intermédios - e no percurso feliz para os
alcançar. Trabalhamos, em si, com proximidade e rigor técnico - estamos
orientados para cada mulher e metabolismo, de forma a alcançar os seus
objetivos, e tendo em vista alcançar a sua melhor versão, a cada momento, e
a sua felicidade.

Focamos assim no bem-estar total, trabalhando a mente e o corpo através do
Full Move. 

O Full Move é uma modalidade pensada como ferramenta de
desenvolvimento  do Método Ama-te. O Full Move combina, numa
perspetiva de mobilidade, e das bases que a sustentam, movimentos
inspirados no Balance, Body Sculpt, Dança e Fight Club. 

O Ballet Fitness mistura exercícios funcionais da ginástica com elementos
básicos do Ballet Clássico. A aula é composta por circuitos dinâmicos e
simples de apreender, o que possibilita ser feita por qualquer pessoa, mesmo
quem nunca fez Ballet.

O principal objetivo do Ballet Fitness é esculpir o corpo, garantindo
elevado gasto calórico e fortalecimento muscular. Para quem pretende
alcançar um físico lindo de bailarina, alongado, longilíneo, suave e definido.
E o melhor: sem ser bailarina!

Os pilares do Método Ama-te permitem-nos trabalhar a mulher IN&OUT. A
fusão das diferentes modalidades permite-nos trabalhar as necessidades de
cada mulher e do seu corpo & mente como um todo. Descubra o Método já a
seguir.





O MÉTODO AMA-TE

“O movimento é a ferramenta base do meu trabalho. Através dele que exploro
diversos conceitos: 1) Vida é movimento. 2) Saúde é felicidade. 3) Conhece-te bem

(consciência corporal). Ama-te (autoestima). 4) O teu corpo ouve-te a todo o
momento, utiliza esse poder. 

Trabalho a técnica com envolvimento e emoção, para chegar à ‘dor’ e fazer
acontecer. O meu objetivo é levar a mulher a agir e não eu agir por ela.”

 
Vera Viegas

1. 2.

3. 4.

CONHECE-TE DOMINA-TE

SUPERA-TE DESENVOLVE O QUE 
ALCANÇASTE



EVERYTHING IS HARD
BEFORE IT IS EASY.

 
 GOETHE



Disciplina, consistência, trabalho, foco, amor, estes são ingredientes chave
para a sua caminhada, para o  seu Movimento em direção ao bem estar total.
Juntas, vamos integrar o método na sua vida, com consistência e rigor,
respeitando a sua personalidade, os seus interesses e o que fizer sentido para
si neste processo de (re)descoberta, mas integrando o foco, a disciplina e o
trabalho consistente, para alcançar o que deseja, IN&OUT:

"Every single day. 
Amo-me.

Aceito-me
Cuido-me.

Descubro-me.
Perdoo-me.

Supero-me (ou não, e está tudo bem).
Sonho

Divirto-me.
Agradeço."

Vera Viegas

Acreditamos na disciplina e na consistência. A motivação e os resultados vêm
a seguir, como consequência do trabalho orquestrado com um planeamento
ajustado e estruturado, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto.

Consistência. Sabermos o que amamos e onde queremos chegar. Trabalhar
incansavelmente para alcançar. E em toda a dedicação salpicar prazer, tarefa
a tarefa. Simples assim.

Viver de alma e coração traz-nos a força e a disciplina para nos dedicarmos
ao que amamos e nos faz feliz. Viver cada segundo na sua plenitude. Usufruir
de cada momento com atenção plena oferece a consciência da possibilidade
de mudança, IN&OUT. Este é um percurso de aprendizagem que traz a
tranquilidade de usufruir totalmente de cada momento. Don’t you think?

DISCIPLINA. CONSISTÊNCIA.
TRABALHO. FOCO. AMOR.



EXERCÍCIO 1

DREAM.  
 

Escrever num papel, a lápis, a sua bucket list – todos os desejos que pretende
alcançar a curto, médio e longo prazo. Enviar-me diretamente para o

Movimento Ama-te: A/C Vera Viegas, Movimento Ama-te, Rua 28 de Janeiro,
350, Fração WA-05, 4400-335 – Vila Nova de Gaia – com o teu nome e

contactos.





ATENÇÃO PLENA
Atenção plena. A capacidade de foco na tarefa é uma poderosa arma tanto no
nosso dia-a-dia, como para o nosso bem-estar. Usufruir de cada momento na
sua plenitude oferece a consciência da possibilidade de mudança, IN&OUT.
Este é um percurso de aprendizagem que traz a tranquilidade de usufruir
totalmente de cada momento.

É usual ouvirmos dizer que as mulheres conseguem fazer mais do que uma
tarefa ao mesmo tempo e, aqui entre nós que ninguém nos ouve, sabemos
que é verdade. É uma capacidade só nossa, mas também é importante e
fundamental conseguirmos focar numa só ação. Às, vezes nem nos
apercebemos o quão distraídas estamos: a ouvir música numa viagem e a
percorrer as redes socias, a cozinhar e pensar na lista de compras... mas, no
meio de tudo isto, onde fica o envolvimento pleno em cada tarefa, tirando
partido de cada momento a full, sentindo aromas, observando cores, sentindo
texturas, ouvindo cada som?...

É importante compreender que cada pessoa tem a sua forma única de
trabalhar a atenção plena. A nossa sugestão é que tome notas dos dias em
que “deu o seu melhor”, sentiu que foi produtiva, que se sentiu bem com a
sua prestação e tente recriar esse ambiente e compreender quais os fatores
que contribuíram para esse sucesso. Faça a mesma análise quando tem
dificuldades em concentrar-se.

A organização poderá ajudar neste caminho. Lembra-se que não existe uma
fórmula perfeita. No que respeita à organização, ponderar a importância de
cada tarefa/ação de muito urgente para pouco urgente é uma opção. Tal
como distinguir o urgente do importante, priorizando as tarefas urgentes, e
dedicando o tempo de qualidade às tarefas importantes.
Lembre-se, também da importância das pausas. Estudos demonstram que
fazer pausas pode aumentar a produtividade.

"Disciplina. consistência. Trabalho. Foco. Amor.", trabalhar a atenção plena,
tal como qualquer outra coisa, exige prática e consistência. 



EXERCÍCIO 2

Exercitar a atenção plena. Usufruir de cada tarefa na sua plenitude.
Implementar esta tarefa no dia a dia, com a disciplina irrepreensível de quem
tem uma vontade gigante de ser feliz. Estabelecer momentos de passagem

em cada momento da vida.
 

Exemplo: ouvir e dançar a tua música favorita quando chegas a casa, antes de
interagires com os teus parceiros de vida, ou de usufruíres da serenidade da
tua vida, criando assim a rutura com as vivencias do dia, e estabelecendo as

condições para o usufruíres do momento seguinte com atenção plena, prazer
e serenidade.



EXERCÍCIO 3

 Amo-me e mereço o melhor. Alcançar os desejos da minha bucket list é uma
questão de planeamento, disciplina e consistência.

 
PLAN. Definir a estratégia para alcançar o que desejo.

DO. Trabalho de forma consistente e disciplinada, com foco e dedicação, para
alcançar.



THE WAY YOU SPEAK
TO YOURSELF

MATTERS.
 

 



PARA MIM. COM AMOR.
Não se compare, elogie-se.
Seja gentil, com os outros e consigo.
Perdoe os seus erros, cresça com eles.
Aceite as suas emoções.
É sobre viver, deixe de sobreviver.
Permita-se a mudar de opinião.
Tenha orgulho de si.
Faça mais coisas que ama.
Permita-se não fazer nada. Descanse.
Desleixe-se, arranje-se.
Sinta-se. Ame-se.
Seja você mesma. Por si. Para si.

Na nossa vida, durante o nosso crescimento, começamos a amar desde
pequeninas. Ninguém nos ensina, apenas sentimos. A vida vai acontecendo, e
leva-nos a experimentar diferentes formas de amor, tantas formas que, por
vezes, esquecemos a mais importante, O NOSSO AMOR. Vamos amar, amar
muito, a nossa família, os nossos amigos, os nossos animais, a natureza.
Vamos amar, a nossa inteligência, o nosso sorriso, as nossas linhas - retas ou
curvas. Vamos amar-nos e amar-nos na nossa plenitude! Afinal, nós somos a
nossa única certeza, a nossa melhor companhia, somos a pessoa mais
importante da nossa vida

A COACH VERA DIZ-NOS:

Pratique o amor próprio, cuide de si, como cuida de quem gosta, deixe que cuidem
de si. Dê amor, receba amor. Paro. Analiso. Repenso. Reestruturo. IN&OUT.
Conheço-me em profundidade, no exterior e no interior. Traço os meus caminhos
e reavalio os meus percursos. Ao amar-me sei que mereço o melhor 

Mimo-me. Cuido-me. Procuro ajuda. Estabeleço o meu auto cuidado. Disciplino-
me. Dedico-me (também a mim), com amor e prazer. Incorporo o Método Ama-te
no meu dia a dia. Todos temos um caminho a percorrer. Linda caminhada a do
auto cuidado. 





EXERCÍCIO 4

Observo-me ao espelho sem roupa, movimento-me ao som que me faz feliz,
e exercito as auto declarações de amor que mereço. Amo-me e expresso

claramente esse amor.



EXERCÍCIO 5

Ama-Te. Cuida-Te. Valoriza-Te. IN&OUT. No matter what.
Fuel your fire. Feel it all. 

Vibrar com as tarefas do dia a dia. Parabeniza-te por cada tentativa. 
Exercitar a constatação de que Tu és única e esse é o teu super poder.



A COACH VERA DIZ-NOS:

Aceito-me.

Aceitação é a minha maior conquista pessoal. A que me traz a tranquilidade de
viver o meu trajeto pessoal na mais profunda verdade interior. Implemento um
contínuo exercício de autoconhecimento, de forma a ajustar a minha vida ao que
meu verdadeiro eu.

Realizo a mudança exterior e interior com um caminho natural de vida. Deixo que
a mudança me entusiasme e desafie.

Reconheço os meus pontos de melhoria. Assumir as minhas vontades de melhoria,
IN&OUT, é o que me traz o foco para trabalhar a progressão, com dedicação e
prazer, bem misturados. Assim é o meu percurso diário. Aquele que pretendo
partilhar, com muita energia positiva, com todas as mulheres que se juntarem a
este Movimento de Amor.

Balance is Key! Manter o equilíbrio é uma das minhas principais prioridades. 

Gosto de viver em equilíbrio o que implica uma rotina disciplinada de entrega ao
movimento. O universo feminino apaixona-me desde sempre. Nele cabe a força do
desafio e a leveza da feminilidade – uma conjugação que implica a liberdade de
sermos tudo o que quisermos, sempre.

Trabalho diariamente para manter uma alimentação equilibrada permitindo-me a
liberdade de momentos de prazer, a usufruir de sabores e momentos que valorizo,
sem restrições, para a seguir voltar a focar. Este é o meu equilíbrio.

Viver de alma e coração traz-nos a força e a disciplina para nos dedicarmos ao
que amamos e nos faz feliz. Don’t you think?

Disciplina. Trabalho. Foco. Amor.



PERFECTION IS
FOUND IN

ACCEPTING YOUR
IMPERFECTIONS.

 
BRIDGETT DEVOUE



EXERCÍCIO 6

Perceber o que gostaria de melhorar em mim é o resultado da análise do meu
comportamento diário e da minha personalidade. Aceito-me exatamente

como sou, mas percebo que limar traços de personalidade que não facilitam a
natural fluidez das boas sensações, pode ser uma tarefa benéfica.

Descrever a tua personalidade.
Definir as arestas que gostarias de limar.

 
Enviar este exercício para vera.viegas@movimentoamate.com, com o teu

nome e contactos.

mailto:vera.viegas@movimentoamate.com


EXERCÍCIO 7

Descobrir e estipular o que faz sentido para ti em termos de auto cuidado.
Definir os passos seguintes neste processo de melhoria. 

 
Partilhar comigo para o e-mail vera.viegas@movimentoamate.com

mailto:vera.viegas@movimentoamate.com




Para pensares e integrares, se fizer sentido para ti:

Perseverança e aceitação são os meus maiores aliados. Todos os dias ‘T’rabalho
com disciplina e a convicção de que o retorno será o resultado que aceito ou
revalido em mais e melhor ação. Vivo a satisfação de alcançar resultados ou
ajusto a ação de forma a chegar mais longe. Mas, aprendo sempre, aceitando e
estando grata pela possibilidade de tentar e dar o meu melhor, a cada dia.

Percebo com clareza o que faz sentido para mim reorganizar. Simplifico,
realizando que o planeamento/organização da semana e a disciplina na
implementação das ações são o ‘não segredo’ para alcançar o que desejo.
Reorganizar a minha semana – agendo os momentos que dedico ao Movimento
(3x por semana, 60 minutos ou sessões diárias de 30 minutos).

Cuidar do meu intestino: "Como está o teu trânsito intestinal?" Um intestino
saudável é fundamental para a nossa caminhada! Relembro a necessidade de
manter a tua flora intestinal equilibrada – muita água, alimentação diversificada e
rica em fibras, sono reparador. Probiótico como apoio positivo da saúde intestinal!
Um universo a cuidar e explorar.

Fazer uma visitinha ao teu médico: Obter informação sobre o teu
condicionamento é importante. Os pareceres médicos são primordiais para trazer
segurança ao trabalho do Técnico de Exercício Físico.

Disciplinar para manter o sono reparador: Um sono reparador é essencial para o
teu condicionamento geral. 1 hora antes ires dormir evita beber líquidos, de forma
a não interromperes o teu sono para um chichizinho. 1 hora antes do descanso
noturno Zero telas.

Conversas agradáveis e hábitos positivos irão ajudar! Um bom livro é sempre uma
boa opção. Namorar ainda será melhor!

Analisar a alimentação, ouvir o corpo e perceber o que me faz bem. Procurar
acompanhamento/aconselhamento, se fizer sentido – nós podemos ajudar!
Perceber que a descoberta de uma alimentação equilibrada pode ser uma
espetacular viagem de descoberta por novos sabores, cores e aromas!



RECOMEÇA...
SE PUDERES
SEM ANGÚSTIA
E SEM PRESSA.
E OS PASSOS QUE DERES,
NESSE CAMINHO DURO
DO FUTURO
DÁ-OS EM LIBERDADE.
ENQUANTO NÃO ALCANCES
NÃO DESCANSES.
DE NENHUM FRUTO QUEIRAS SÓ
METADE.

MIGUEL TORGA



Hidratação IN&OUT:

Partilho contigo pequenas práticas que escolhi introduzir no meu dia a dia, de
forma a verificares se podem fazer sentido para ti!

1.

Água, água, água! Beber pelo menos 2 litros de água por dia.

Dica: de cada vez que beberes água, ingere pelo menos um copo cheio (um copo
logo ao acordar iniciará a tarefa – com limão, deixo a sugestão!).  

Na tua garrafa de água podes escrever palavras que te façam sorrir e te tragam a
mesma leveza da água! Servirá como lembrete do teu trabalho em torno do teu
bem estar! Why not?

Hidratar a pele em atenção plena! A introdução no teu dia a dia de rituais de auto
cuidado é um passo importante – usufruir do momento, ainda que seja curto,
sentir e observar o corpo enquanto massajas e libertas tensão. Hidratar e Cuidar,
com foco na tarefa e muito amor. Lembrete: a pele reflete a nossa saúde e bem
estar.

     2. Cafezinho

Que tal trazer sabor e energia ao teu café? Sugestão para a manhã - ao teu
café favorito adiciona meia colher de curcuma (curcumina), canela, cacau e
óleo de coco.

Estas ou outras, escolhe as práticas que te fazem feliz. Pequenos gestos que te
fazem sentir bem, gestos de auto cuidado que te demonstram diariamente o teu
amor por ti.





Desafiamo-la a beber 3 chás por dia, parece-lhe bem? Lembrete: o chá não é
substituto da água. 

A Coach Vera já nos falou da importância de beber água e da hidratação.
Contudo, é importante compreender que beber já não sacia a necessidade
que o nosso corpo tem da hidratação proporcionada pela água. 

Voltando ao chá, pode fazer misturas e optar pela diversidade! Pesquise
sobre as características e efeitos das diferentes plantas. Descubra quais as
suas misturas preferidas.

As favoritas da Coach Vera:

Manhã: anti inflamatório com infusão gengibre, limão e pau de canela (cortar
o gengibre e a casca de limão bem fininhas e deixar ferver a infusão apenas 5
minutos).

A seguir ao almoço: mistura digestiva de chá verde ou funcho e
menta/hortelã.

Noite: Tranquilizante erva príncipe ou lavanda + tília ou camomila.

Lembra-se do auto cuidado e da atenção plena que abordámos? Aplique.
Sugerimos transformar a hora do chá num ritual de auto cuidado, sentir o
sabor e o aroma, apreciar a sua cor. Escolher chávenas ou canecas que
sublinhem o seu mood favorito, uma caneca com frase inspiradora ou aquela
que lhe traz recordações positivas. O importante é ser um bom momento,
sentir-se bem.

O PODER DO CHÁ



INFUSÃO DE GENGIBRE E LIMÃO

1 litro de água;
3 rodelas de gengibre;
1 limão as rodelas.

Levar a água a ferver, adicionar o gengibre e o limão. Deixar repousar 15
minutos. Coar e está pronto.

Ingredientes:

Confeção:

INFUSÃO DE HIBÍSCO E LARANJA

1 colher sopa de hibisco;
Casca de 1/2 laranja;
1l de água.

Levar a água a ferver, adicionar o gengibre e o limão. Deixar repousar 15
minutos. Coar e está pronto.

Ingredientes:

Confeção:

OUTRAS INFUSÕES SIMPLES, QUE AMAMOS
Erva mate - aumento de energia e a redução o nível de açúcar no sangue.
Chá verde - feito termogénico, o que acelera o metabolismo.
Hortelã - ajuda a equilibrar a produção e concentração de ácido estomacal
e das enzimas digestivas que são essenciais para a apreensão de nutrientes. 
Boldo - em entre os princípios ativos a lactona, substância de gosto amargo
que auxilia na digestão de gorduras.
Camomila - apoio na redução da ansiedade.

Adoramos o nosso 'momento cházinho', no final de cada sessão de
Movimento.

https://santamelancia.blogs.nit.pt/ingredientes/hibisco
https://santamelancia.blogs.nit.pt/ingredientes/laranja
https://santamelancia.blogs.nit.pt/ingredientes/agua


DO WHAT MAKES
YOU HAPPY. BE WITH

WHO YOU LOVE.



SMOOTHIES COM COR E
SABOR

Mix de 3 folhas de alface, 1 laranja, 1/2 banana, 2 morangos, 1 colher de
sopa de aveia previamente demolhada.
Misturar no liquidificador 2 colheres de sopa de amêndoas sem casca; ¾
chávena de leite de coco; ½ abacate; 1 colher de sobremesa de geleia de
agave; Cubos de gelo (opcional) e... está prontinho!

Os smoothies são uma ótima opção para o lanche da amanhã ou da tarde.
São refrescantes, deliciosos e cheios de nutrientes, fáceis e rápidos de fazer.
A praticidade é fundamental! A nossa sugestão é que seja você mesma a
fazer os seus smoothies, por vezes as misturas disponíveis nos
supermercados têm açucares adicionados. Quem precisa de açucares
adicionados ou processados quando a natureza nos presenteia com 
 deliciosas doces alternativas?

Use a sua criatividade para criar as misturas nutritivas que te dão mais
prazer! Basta, no liquidificador, fazer mix de: 1 legume, 1 fruto, 1 hidrato.

O favorito da Coach Vera: 



YUMMY TIME

psylium, maca peruana, coco ralado, cacau + cobertura pudim proteico
Ehrmann e sementes de abóbora.

psylium, maca peruana, coco ralado, cacau, meia banana + cobertura
pudim proteico Ehrmann e sementes de abóbora.

psylium, cânhamo, chia + cobertura de iogurte (sem lactose como
opcional) + geleia de agave + sementes de girassol.

psylium, cânhamo, chia, 1 tâmara + cobertura de iogurte (sem lactose
como opcional) + sementes de girassol.

linhaça, aveia, maca peruana, 1 colher de azeite + cobertura de geleia de
agave e sementes de goji.

as sementes podem ser levemente tostadas.
a aveia pode ser demolhada.
pode usar a criatividade e criares o teu mix fit!
prepare o  seu bolinho numa caixinha que possas transportar na tua
marmita.

Sugestões para pequeno almoço. lanche da manhã ou da tarde:

Numa tigela de micro-ondas faz o teu mix do dia (1 colher de chá de cada
ingrediente), junta um pouquinho de água ou bebida vegetal sem açúcar, de
forma a obteres um creme fofinho, e leva ao micro-ondas durante 1 minuto:

Misturas Pessoais da Coach Vera:

Sugestões da Vera:





O processo de autodescoberta é fascinante. Há quanto tempo não te
permites tempo de qualidade contigo? O tempo é agora.

Conhecermo-nos bem é o primeiro para para conseguirmos definir
exatamente o que nos faz sentir bem, o que pretendemos alcançar.

Descobre o que te traz realmente prazer e satisfação. Qual é o teu filme
favorito? Qual é a música que te dá energia? E a que te tranquiliza?
Sente o teu coração bater. Sente o cheiro da sala. Qual é a tua memória
olfativa mais feliz? Qual é o teu sabor favorito? E a textura?

Escolha mimar-te – oferece a ti mesma um momento indulgente, só seu, e
usufrui de cada segundo na sua plenitude. Passa tempo contigo mesma,
dedica o tempo possível, com qualidade. Aprecia cada momento de forma
singular.

Autoconhecimento. Positividade. Disciplina. Estrutura.

Todos os temas abordados e desafios propostos, permitem-te iniciar um
processo de (re)descoberta, inserido no Método Ama-te. Este é um percurso
IN&OUT, alinhar o corpo e a mente, viver em bem-estar total, sentires-te
feliz, tão bem contigo mesmo como com aqueles que a rodeiam.

A DESCOBERTA



EXERCÍCIO 8

Empty mind. 
Esvaziar a minha mente, ganhar espaço para o novo entrar.



EXERCÍCIO 9

Decido ser feliz.
Exercitar a positividade. Escolher os pensamentos positivos e as palavras que

promovem bem-estar. Sorri, elogia, partilha bem-estar, exercita a
positividade com disciplina.

Agradecer. Introduzir esta prática como tarefa diária, escolhendo um motivo
para estar grata!

Sonhar. Acreditar que tudo é possível se planearmos e trabalharmos com
foco e dedicação. 

Movimentar. Cuidar do corpo e da mente, trabalhar para alcançar força
exterior, que se transfere para um interior pleno e bem estar.

Nunca deixar de ACREDITAR!
 





 IF YOU MOVE WITH YOUR HEART,
YOU BODY WILL FOLLOW. AND, IF
THE MUSIC IS GOOD... YOU DANCE.

SHALL WE?
 

VERA VIEGAS



"YOU HAVE BEEN WORKING ON
YOURSELF AND IT SHOWS"

CONTAC TO S

Candal Park, Fração WA-05 
Vila Nova de Gaia 

A 5 minutos da Ponte da Arrábida
 
 

935 718 985
info@movimentoamate.com

 
www.movimentoamate.com

movimentoamate


