COMUNICADO DE IMPRENSA
12 JUN 2016

KARMA LEKSHE TSOMO
EM PORTUGAL
DIAS 14 a 16 JUL

Karma Lekshe Tsomo é uma das mais notáveis representantes do budismo contemporâneo e vai
estar pela primeira vez em Portugal (Porto e Lisboa) de 14 a 16 de Julho, para um ciclo de
conferências sobre a popularidade do Budismo na sociedade moderna, o papel das mulheres na
revitalização desta antiga tradição e a compreensão da morte à luz do Budismo e das suas
variações culturais.
PORTO
CONFERÊNCIA:
O BUDISMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
14 JUL | 18h30-20h00
SPAZO ZEN - RUA DO CAMPO ALEGRE, 1256 4150-174 PORTO
O Budismo tornou-se uma das religiões que mais crescem no mundo. De Nova York a Londres,
Moscovo a Melbourne, pessoas de todas as idades, de diferentes origens culturais, estão a ler
livros e a comprometerem-se com práticas budistas. O que explica a actual popularidade desta
antiga tradição? Usando imagens de revistas budistas americanas, Karma Lekshe Tsomo examina
os temas que tornam o Budismo útil e interessante para as pessoas nos tempos modernos,
particularmente os jovens.
LISBOA
CONFERÊNCIA:
INTERSECÇÕES DO DESPERTAR: MULHERES E TRANSNACIONALISMO BUDISTA
15 JUL | 18h30-20h00
ANFITEATRO III, FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Na contemporânea revitalização do budismo e da sua transmissão a sociedades não-budistas, um
dos mais intrigantes desenvolvimentos foi a emergência de um movimento de mulheres budista
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global. A conjunção de ideais e ideologias budistas, feministas e democráticos é não só um
terreno fértil para a análise filosófica, mas possui também uma enorme relevância social. Esta
palestra reflecte sobre as antigas assunções acerca de budismo e de género que são
correntemente o foco tanto da erudição crítica como da troca intercultural. Em particular,
examinará a relação entre género, autoridade e violência contra as mulheres que gerou questões
acerca da justiça de género em sociedades e instituições budistas.
SEMINÁRIOS:
ESCUTAR O CORAÇÃO: CONTEMPLAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL
16 JUL | 10h00-18h00
CÍRCULO DO ENTRE-SER - AV. DUQUE DE ÁVILA, 95, 3º, 1000-139 LISBOA
A paz e o bem social são valores centrais na maioria das tradições religiosas e as pessoas
benevolentes empenhar-se-ão continuamente por os implementar. No entanto, no mundo actual,
os seres humanos são ameaçados pela violência em todos os níveis: social, interpessoal, político
e económico. Esta apresentação explora o potencial de transformar a sociedade humana através
do activismo social compassivo, com exemplos vindos das tradições Budistas.
VIVER E MORRER COM AMOR E CONSCIÊNCIA
17 JUL | 10h00-18h00
CÍRCULO DO ENTRE-SER - AV. DUQUE DE ÁVILA, 95, 3º, 1000-139 LISBOA
A morte é uma realidade inevitável para todos os seres humanos, mas em geral tentamos evitar o
tópico. Todavia, se nos mantivermos em negação, como iremos superar os nossos medos? O
encontro do Buda com a velhice, a doença e a morte foi o crucial ponto de mutação na sua busca
espiritual. Através de imagens, esta apresentação ilustra as compreensões budistas da morte, do
morrer e da vida após a morte, bem como as suas variações culturais.
Nota Biográfica Karma Lekshe Tsomo
Nasceu na Califórnia e viveu muitos anos no Hawai. Em 1964, partiu para o Japão e acabou por
encontrar a meditação Zen. Depois de muitas aventuras, chegou a Dharamsala (Índia) em 1972,
tendo sido ordenada no Budismo Tibetano em 1977.
É PhD em filosofia pela Universidade do Havaí e Professora de Budismo e Religiões Mundiais na
Universidade de San Diego. É co-fundadora e ex-presidente da Sakyadhita, organização mundial
para as mulheres budistas (www.sakyadhita.org) e co-fundadora e Directora da Fundação
Jamyang (www.jamyang.org) que apoia e proporciona um programa de estudos a meninas no
Bangladesh e a monjas nos Himalaias.
Coração do Mundo,

Centro de Estudos e Práticas
para o Despertar da Consciência

935 500 716
www.circuloentreser.org
info@circuloentreser.org

Av. Duque de Ávila, 95 – 3º,
1069-013 Lisboa, Portugal

www.facebook.com/circuloentreser
twitter.com/circuloentreser

CÍRCULO DO ENTRE-SER
O Círculo do Entre-Ser é uma associação filosófica e ética inspirada em Thich Nhat Hanh, nas tradições
espirituais planetárias e nos sábios da humanidade, na ciência contemporânea e na visão holística da
interdependência de todos os seres e fenómenos. Cientes de que todos os seres vivos aspiram à paz e
à felicidade, visamos contribuir para a realização das melhores potencialidades do ser humano e para
uma sociedade mais desperta e solidária na relação com o outro - humanos, todos os seres vivos e a
Terra - mediante uma sabedoria prática adequada aos grandes desafios do mundo actual, em termos
culturais, educativos, empresariais, sociais e ambientais.
O Círculo do Entre-Ser promove todas as actividades que contribuam para o despertar, a transformação
e a expansão da consciência e em particular a prática individual e colectiva da atenção plena, levando-a
a escolas, empresas, hospitais e prisões, entre outras instituições, mediante formadores experientes e
qualificados. Para todos os seus fins, o Círculo do Entre-Ser realiza cursos, workshops, retiros, tertúlias,
colóquios, conferências, publicações e acções públicas.
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