
Retiro	Desapego,	em	Gourim	de	25	a	

27	de	Setembro	

 

Bem-vinda(o) a mais um projeto do Espaço Gourim-Casa 

Margou.  

Para dar continuidade ao trabalho que a Casa Margou vem 

desenvolvendo ao longo destes anos para o crescimento pessoal 

e espiritual de todos que nos visitam, convidamo-la(o) para um 

fim de semana, num lugar idílico, em comunhão com a 

natureza. 

Neste fim-de-semana através de meditações e outros trabalhos 

de introspecção vão lhe dar  a oportunidade para fazer um 

trabalho profundo de desapego a relações conflituosas, traços 

de personalidade, normas pré-estabelecidas, hábitos 

alimentares, formas de comunicar, horários, entre outras coisas 

que lhe possam estar a causar mal-estar. 

“Deixe partir as folhas secas para que novas possam nascer.Torne-se uma árvore de raízes fortes, 

presente no aqui e agora, de braços abertos para a transmutação que estará potenciada pelas 

energias do Equinócio de Outono que nos proporcionarão uma mudança de frequência.” 



Este documento contém todas as informações necessárias para 

este evento e outras informações adicionais. 

EVENTO: Retiro “Desapego”  com Palmira Pinheiro  
INÍCIO: 25 de Setembro, sexta ás 19h00 
FIM: 27 de Setembro, Domingo às 17:00 
LOCAL: Casa Margou, Portugal (Gourim) 
VALOR: 
Valor Total:135€ que incluem: 
• alojamento em quartos multi share; 
• pensão completa (todas as refeições); 
• Participação em todas as vivências; 
• Alimentação vegetariana. 
 
 
PAGAMENTO E INSCRIÇÕES: 
 
1. Para garantir o seu lugar no retiro deve fazer um pré-
pagamento por transferência bancária no valor de 50€ até ao 
dia 20 de Setembro; 
2. A quantia restante deve ser paga em numerário durante o 
check in na Casa Margou no dia da chegada; 
A transferência deve ser feita para a conta de Maria do 
Patrocinio Martins no BPI com os seguintes dados bancários: 
Conta: 7-3846841.000.001 
NIB: 0010 0000 38468410001 86 
IBAN: PT50 0010 0000 3846 8410 0018 6 
BIC/SWIFT: BBPIPTPL 
 
Atenção: Na transferência coloque  o “Nome” + RETIRO 
DESAPEGO. Assim que a transferência for efectuada, envie, por 
favor, um email com o comprovativo ou fotografia do recibo do 
multibanco com os seguintes dados: 
Nome; Morada; TLM; Email; 
 

 
O QUE DEVE TRAZER: 
• Roupa por camadas, que possa facilmente vestir e despir 
conforme tenha frio ou calor. Traga um fato de treino ou 
outro tipo de roupa que permita estar o mais confortável 
possível, e mover à vontade.  
• Mantinha. 



• Calçado apropriado para caminhada no exterior (lanterna 
- opcional); 
• Um par de chinelos (os sapatos ficam á entrada da sala) e 
um par de meias grossas. 
• Garrafa de água; 
• Roupa quente para as noites e manhãs frias. 
 
COMO CHEGAR À CASA MARGOU: 
 
ENDEREÇO: Casa Margou Lugar de Gourim, Gourim 3660-
332 S.Martinho das Moitas,S.Pedro do Sul, Viseu 
Coordenadas GPS: 40º50'49.53"N 8º06'44.25"O 
Ou colocar no GPS a localidade de Drave que é a aldeia al 
lado de Gourim. 
Do Porto: 
A1 ou A29, saída A25 Viseu, saída S.Pedro do Sul 
De Lisboa: 
A1 ou A8/A17, saída A25 Aveiro/ Viseu (sentido Viseu), 
saída S. Pedro do Sul>Santa Cruz da 
Trapa>Fraguinha>Coalheira>S.Macário>Gourim 
 
Quando chegar a S. Pedro do Sul, seguir a placa que diz 
Santa Cruz da Trapa. Em Santa Cruz da Trapa, seguir a 
placa que diz Fraguinha até chegar a uma localidade 
chamada Coalheira. Na Coalheira seguir a placa S. Macário. 
Seguir sempre nessa estrada, passar uma cortada à direita 
que diz Arada e seguir, passar outra à direita que diz S. 
Pedro do Sul e seguir. Virar no próximo cruzamento à 
esquerda (não é muito visível- mas está escrito na parede 
de xisto Drave e Gourim), e andar um pouco na estrada 
não asfaltada até ao parque.  
 
Estacione que entretanto a Maria já estará á sua espera no 
seu jeep! 
Nota: Os últimos 2 kms até chegar à casa são feitos a pé 
ou com um carro com tracção as 4. 
Se tiver interesse em conhecer um pouco mais da Casa 
Margou, fundada por Maria Patrocínio pode aceder ao site:  
www.casamargou.pt 
 
 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
•  Este retiro só será realizado com a presença de pelo 
menos 5 participantes. 
•  Grave os contactos telefónicos caso tenha algum 
problema ao chegar: Maria – 96 67 54 389 
Caso tenha alguma pergunta ou dúvida a colocar em 
relação à sua inscrição, não hesite em enviar um email para 
palmirapinheiro@live.com 
 
 


