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INFORMAÇÕES 

 
Caros amigos, 
 
Regressamos novamente para vos manter actualizados sobre as 

actividades do Núcleo Cultural Krishnamurti Portugal e da Fundação 
Krishnamurti em Inglaterra. 

Este boletim anual permite-nos manter o contacto regular com os nossos 
leitores, sendo que esse contacto pode ser ainda mais contínuo caso nos 
enviem as vossas sugestões e/ou pedidos de informação para o  nosso email: 
nucleok@sapo.pt.   
 

~ ~ ~ 
 

NOTÍCIAS DO NÚCLEO K 
 

Em Julho do corrente ano decorreu no Centro Krishnamurti (Brockwood 
Park, Fundação Krishnamurti) mais uma Reunião Internacional dos Comités 
Krishnamurti, na qual estivemos presentes. Foram alguns dias de profunda 
inspiração num local de rara beleza e tranquilidade. 

O Centro Krishnamurti está relacionado com “transformação”, e é um local 
poderoso para focarmos a nossa energia em nós mesmos. Durante a nossa 
estadia foi-nos informado que caso existam pessoas interessadas em fazer uma 
visita ao centro para estudo/retiro, é possível beneficiar de descontos para 
grupos. Devem contactar este Núcleo caso exista da vossa parte tal interesse. 

Tivemos conhecimento de que está neste momento a ser desenvolvido um 
esforço em grande escala com o propósito de interligar o trabalho de todas as 
fundações e comités, incluindo os sítios na internet. É algo já há muito desejado 
mas adiado devido à sua dificuldade, e que começa agora finalmente a ganhar 
forma.  

Todo este trabalho depende de pessoas que trabalham exclusivamente 
para as escolas, fundações e comités e outras que contribuem voluntariamente 
para preservar e divulgar a obra de Krishnamurti. A contribuição de todos é 
muito agradecida, através de colaboração com as traduções ou donativos 
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monetários. Podem apoiar financeiramente cada uma das fundações e o sítio 
oficial J. Krishnamurti Online através das respectivas páginas na internet. Se 
pretenderem contribuir com donativos para o nosso trabalho em Portugal 
podem fazê-lo através de transferência bancária para o N.I.B. 
003507210001784860024 (CGD). A continuidade deste Núcleo encontra-se 
suportada neste momento pela nossa imensa vontade em difundir os 
ensinamentos de K em Portugal e a nossas expensas, pelo que toda a ajuda é 
muito bem vinda. Bem hajam. 
 

~ ~ ~ 
 

Existe finalmente uma editora interessada em editar uma obra de K já 
traduzida por Joaquim Palma, um dos fundadores deste Núcleo. É uma notícia 
que será confirmada nos próximos meses.  
 

~ ~ ~ 
 

Relativamente às reuniões de diálogo organizadas por pessoas 
interessadas em K em todo o país, continuamos disponíveis para mediar o 
contacto entre as mesmas, o que poderá ser feito através do nosso email. 

 
~ ~ ~ 

  
O Núcleo Krishnamurti Portugal continua no facebook em: 
facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal 
 

~ ~ ~ 
 

NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO K 
 

- Publicações 
Nova edição em inglês:  
First and Last Freedom, The (New Edition), 2013, Rider Books. 

- Novos DVDs e MP3  
 Para ver a lista das novas edições de DVD’s e CD’s áudio, por favor 
consulte a seguinte página da Fundação Krishnamurti: 

www.kfoundation.org.uk/acatalog/NEW.html 

http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/NEW.html
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~ ~ ~ 

O interesse crescente em K na China e na Rússia tem motivado a presença 
da Fundação em várias feiras internacionais com o propósito de possibilitar cada 
vez mais publicações nesses países.  

Foi recentemente criado um Centro Krishnamurti em Pequim, China, por 
dois jovens muito empenhados na divulgação de K naquele país. 

Em Helsínquia, na Finlândia, acaba também de ser inaugurado um novo 
centro.  

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO NÚCLEO KRISHNAMURTI 
 

O Centro de Documentação do NCK existe para servir as pessoas que se 
interessam seriamente pelo estudo do ensinamento de K. Pedimos a todos 
aqueles que pretendam utilizar espaço ou os recursos disponíveis, que nos 
contactem com a devida antecedência por e-mail ou pelos n.ºs de telemóvel  
965477360 ou 969734650. 

O Centro, devido a certas limitações objectivas, sendo a maior delas a falta 
de verbas para substituição, actualização ou aquisição de novos materiais, está 
vocacionado sobretudo para consulta no local. Quanto a empréstimos, não é 
possível a cedência de material audiovisual (CD’s, DVD’s, Áudio e Vídeo 
cassetes), pela degradação técnica ocasionada pelos diferentes equipamentos, e 
também por ser dispendiosa, para nós, a sua substituição em caso de dano ou 
extravio. Os livros a emprestar serão apenas aqueles que temos em duplicado, e 
mediante um depósito reembolsável. 

Pedimos a compreensão dos nossos leitores quanto a estas limitações, 
mas elas destinam-se somente a contribuir para a preservação de um 
património que fomos construindo ao longo dos anos e que queremos deixar 
em boas condições à geração seguinte. 
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A VIOLÊNCIA 
 

Krishnamurti.: Quero descobrir, em vez de aceitar afirmações. Quero 
descobrir se é mesmo possível libertar-me da crueldade. Será possível livrar-me 
dela, sem repressão, sem fugir, sem tentar forçar? O que é que posso fazer? 
 

Interlocutor.: A única coisa a fazer é expor essa crueldade. 
 

K.: Para a expor, tenho de a deixar revelar-se, aparecer, tenho de a deixar 
mostrar-se – mas não no sentido de me tornar mais cruel. Por que não a deixo 
revelar-se? Antes de mais, tenho medo dela. Não sei se ao deixá-la expor-se, 
não me tornarei mais cruel. E se eu a revelar, serei capaz de a compreender? 
Serei capaz de a olhar cuidadosamente, ou seja, com muita atenção? Só serei 
capaz, se a minha energia, o meu interesse e urgência coincidirem no momento 
da exposição. Nesse momento, tenho de sentir a urgência de a compreender; 
tenho de ter a mente sem qualquer tipo de distorção. Tenho de ter enorme 
energia para olhar. E estas três coisas têm de acontecer instantaneamente, no 
preciso momento da exposição da crueldade. O que quer dizer que tenho de ser 
suficientemente sensível e livre para ter essa energia vital, essa intensidade e 
atenção. De que modo terei essa intensa atenção? Como é que ela acontece? 
 

I.: Se chegarmos a esse ponto de querer compreender desesperadamente 
a crueldade, então teremos esta atenção. 
 

K.: Compreendo. Só pergunto: “Será que é possível estar atento?” Espere, 
repare nas implicações disso, veja o que está envolvido nisso. Não dê 
significados, não introduza novas palavras. Vejamos. Não sei o que significa 
atenção. Provavelmente nunca dei atenção ao que quer que fosse, porque 
quase toda a minha vida tenho sido desatento. De repente, alguém aparece e 
diz: “Repare, esteja atento à crueldade”; e eu digo: “Assim farei” – mas o que 
quer isto dizer? Como é que vou criar este estado de atenção? Haverá algum 
método? Se houver, e eu puder treinar-me para me tornar atento, isso levará 
tempo e, entretanto, vou continuando a estar desatento; o que trará mais 
destruição. Portanto, tudo isso precisa de acontecer instantaneamente! 
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 Sou cruel. Não quero exercer repressão, não quero fugir; o que não 
significa que estou determinado a não fugir, ou que decidi não exercer 
repressão. Mas vejo e compreendo, com inteligência, que a repressão, o 
controle, a fuga não resolvem o problema; portanto, eu ponho tudo isso de 
lado. Assim, tenho essa inteligência, que surgiu ao compreender a futilidade da 
repressão, da fuga, ou de tentar dominar isso. Com esta inteligência vou 
examinar, vou olhar a crueldade. Percebo que, para a olhar, tem de haver muita 
atenção, e que, para ter essa atenção, preciso de ter muito cuidado 
relativamente à atenção. Portanto, a minha preocupação é reparar na 
desatenção. O que quer isto dizer? Se tentar praticar a atenção, isso torna-se 
mecânico, pouco inteligente, e não tem sentido; mas se me tornar atento, ou 
me der conta da falta de atenção, então começo a descobrir como surge a 
atenção. Por que é que estou desatento aos sentimentos dos outros, ao modo 
como eu falo, à minha maneira de comer, ao que as pessoas dizem e fazem? Ao 
compreender o estado negativo, chego ao estado positivo, que é a atenção. 
Assim, estou a investigar, tentando compreender como a desatenção 
desaparece. 
 Esta é uma questão muito séria porque o mundo todo está a “arder”. Se 
eu faço parte deste mundo e este mundo sou eu, tenho que extinguir o fogo. 
Portanto, estamos intimamente ligados a este problema. Porque é a falta de 
atenção que origina todo este caos em que está o mundo.  
 Reparemos no curioso facto de que a desatenção é negação – falta de 
atenção, ausência no momento certo. Como é possível estar tão 
completamente consciente da desatenção, de forma a que isso se transforme 
em atenção? Como posso tornar-me, completa e instantaneamente, consciente 
da crueldade em mim, com grande energia, para que não haja fricção nem 
contradição, de modo que a acção seja completa, total? Como posso fazer 
acontecer isso? Dissemos que é possível apenas quando há atenção completa; e 
esta não existe porque a nossa vida é passada a desperdiçar energia na 
desatenção. 
 

in O VOO DA ÁGUIA 

 
~ ~ ~ 
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A meditação é o movimento do amor. Não é o amor de um só ou de 
muitos. É a água que brota, inesgotável, e que qualquer pessoa pode beber, por 
um jarro qualquer, seja ele de ouro ou de barro. E acontece uma coisa singular, 
que nenhuma droga ou auto-hipnose pode fazer acontecer: a mente como que 
entra em si mesma, começando à superfície e penetrando sempre mais 
profundamente – até que “profundidade” e “altura” perdem o seu significado e 
toda a forma de medida cessa. Neste estado há completa paz – não um 
contentamento que surge como uma recompensa – mas uma paz que é ordem, 
beleza e intensidade. Pode ser destruída – tal como se pode destruir uma flor – 
e contudo, devido à sua subtileza e ausência de rigidez, ela é indestrutível. Esta 
meditação não pode ser aprendida de outrem. Temos de “começar” sem nada 
saber sobre ela, e de ir sempre de inocência em inocência. 

O solo em que a mente meditativa pode desabrochar é o solo da vida 
quotidiana, com os seus conflitos, dores e fugazes alegrias. Deve nascer aí, para 
criar ordem, e a partir desta prosseguir constantemente. Mas se estamos 
apenas interessados em criar ordem, então essa mesma “ordem” trará a sua 
própria limitação, e a mente ficará dela prisioneira. Em todo este movimento, 
temos, de algum modo, de “começar” a partir do outro lado, a partir da outra 
margem, sem estarmos sempre preocupados com esta margem ou como 
atravessar o rio. Temos de dar um mergulho na água, sem saber nadar. E a 
beleza da meditação é que nunca sabemos onde estamos, onde é que vamos, 
qual é o fim. 

in MEDITAÇÕES 

 
~ ~ ~ 

 
Precisamos de escutar atentamente. E com esse escutar vem a 

sensibilidade, uma mente penetrante. Isso surge naturalmente; não temos de 
aguçar a mente com esforço, com conflito. Mas esse natural aguçar da mente, 
sem aspereza, sem rigidez, só vem quando começamos a ter empenhamento, e 
esse empenhamento dá origem a um estado de atenção em que há intenso 
escutar. Então, levados por essa vaga, seremos capazes de penetrar 
profundamente em nós. 
 

in O DESPERTAR DA SENSIBILIDADE 
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QUE ESTAMOS A PROCURAR? 
 
 De que estamos à procura, quase todos nós? Que é que cada um de nós 
deseja alcançar? Especialmente neste mundo inquieto, é importante descobrir 
onde é que todos estão a tentar encontrar alguma espécie de paz, alguma 
espécie de felicidade, um refúgio, não é assim? Que é que estamos a tentar 
procurar, que estamos a tentar descobrir? 

Provavelmente, quase todos estamos à procura de alguma espécie de 
felicidade, de alguma espécie de paz; num mundo atormentado pela agitação, 
pelas guerras, pela discórdia, pela luta – desejamos um refúgio onde possa 
haver alguma paz. Penso que é isso o que quase todos desejamos. Assim, 
empenhamo-nos na procura – passamos de um guia para outro, de uma 
organização religiosa para outra, de um instrutor para outro. 
 Ora será que estamos à procura de felicidade autêntica onde uma espécie 
de satisfação, da qual esperamos obter a felicidade? Há diferença entre 
felicidade e satisfação. Será que se pode procurar a felicidade? Talvez se possa 
encontrar a satisfação, mas, certamente não se pode encontrar a felicidade. A 
felicidade é um derivado, um subproduto de uma outra coisa. Assim, antes de 
darmos as nossas mentes a os nossos corações a algo que exige muito 
empenhamento, muita atenção, muito pensamento e cuidado, temos de 
descobrir o que estamos de facto a procurar – se a felicidade, se a satisfação. 
Receio que a maioria de nós esteja à procura de satisfação. Desejamos estar 
satisfeitos, desejamos um sentimento de plenitude; no fim da nossa busca. 
 Afinal, se estamos à procura de paz, podemos encontrá-la com muita 
facilidade. Podemos devotar-nos cegamente a uma causa qualquer, a uma ideia, 
e encontrar abrigo aí. Certamente que isso não resolve o problema. O mero 
isolamento na clausura de uma ideia não é um modo de nos libertarmos do 
conflito. Precisamos de descobrir interior e exteriormente o que cada um de nós 
quer. 

Se virmos isso claramente, não precisamos de ir a lado nenhum, não 
precisamos de procurar nenhum instrutor, nenhuma igreja, nenhuma 
organização. A nossa dificuldade, portanto, é a de vermos claramente em nós 
mesmos, relativamente à nossa intenção, não é verdade? E será que somos 
capazes de ver claramente? – Será que essa clareza vem através da busca, de 
tentar descobrir o que outros dizem, desde o mais famoso instrutor ao vulgar 
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pregador de igreja ao virar da esquina? Será que precisamos de procurar 
alguém para descobrir? Mas é isso que estamos a fazer, não é? Lemos inúmeros 
livros, assistimos a muitas reuniões e discutimos os assuntos, ligamo-nos a 
várias organizações – tentando assim encontrar um remédio para o nosso 
conflito, para as desgraças da nossa vida. Ou, se não fazemos tudo isso, 
pensamos que já encontrámos o que procurávamos; isto é, que uma 
determinada organização, um determinado instrutor ou um determinado livro 
nos satisfaz; encontrámos tudo o que queríamos; e ficamos aí, cristalizados e 
fechados. 

Será que não procuramos, em toda esta confusão, algo que seja 
permanente, perdurável, algo a que chamamos o Real, Deus, a Verdade, ou o 
que quisermos? – o nome não importa, porque a palavra, seguramente, não é a 
coisa. Portanto, não nos deixemos prender pelas palavras. Deixemos isso para 
os conferencistas profissionais… Há em quase todos nós uma procura de algo 
permanente, não é assim?, algo a que possamos agarrar-nos, algo que nos dará 
segurança, esperança, entusiasmo e certeza duradoiros, porque dentro de nós 
estamos muito inseguros. Não nos conhecemos a nós mesmos. Conhecemos 
muitos factos e o que os livros dizem; mas não conhecemos por nós mesmos, 
não temos uma experiência directa. 

E que é isso a que chamamos permanente? Que é isso que estamos a 
procurar, que nos dará ou que esperamos nos dará a permanência? Não 
estamos nós a procurar a felicidade permanente, a satisfação permanente, a 
certeza permanente? Queremos algo que dure eternamente e que nos dê 
satisfação. Se nos despojarmos de todas as palavras e frases, e olharmos 
realmente, veremos que é isso que queremos. Queremos prazer permanente, a 
que chamamos Verdade, Deus ou o que se quiser. 
 Muito bem, desejamos prazer. Talvez isso possa ser um modo muito rude 
de dizer, mas isso é realmente o que desejamos – conhecimento que nos dê 
prazer, experiência que nos dê prazer, uma satisfação que não definhe amanhã. 
Já experimentámos várias satisfações e todas se desvaneceram, e agora 
esperamos encontrar satisfação permanente na Realidade, em Deus. É isso, 
certamente, o que estamos a procurar - os habilidosos e os estúpidos, o teórico 
e o prático que luta para obter qualquer coisa. Mas há satisfação permanente? 
Existe algo que seja permanente? 
 Se procurarmos satisfação permanente, chamando-lhe Deus, ou Verdade, 
ou o que se quiser – o nome não é importante – com certeza devemos 
compreender aquilo de que estamos à procura, não é assim? Quando dizemos, 
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“Estou à procura da felicidade permanente” – Deus ou a Verdade ou o que for – 
não devemos também compreender a entidade que procura? Porque podem 
não existir a segurança e a felicidade permanentes. A Verdade pode ser algo 
inteiramente diferente; e penso que é inteiramente diferente do que se pode 
ver, conceber, formular. 

Portanto, antes de procurarmos algo permanente, não será obviamente 
necessário compreender aquele que procura? Será aquele que procura 
diferente daquilo que procura? Quando dizemos, “Estou à procura da 
felicidade” será o pensador diferente do pensamento? Não são eles um 
fenómeno conjunto e não processos separados? Portanto, é essencial 
compreender aquele que procura, antes de tentar descobrir aquilo que está a 
procurar. 
 Chegamos assim ao ponto em que perguntamos a nós mesmos muito séria 
e profundamente, se a paz, a felicidade, a Realidade, Deus, ou seja o que for, 
nos pode ser dado por outra pessoa. Será que esta incessante procura, esta 
ânsia poderá dar-nos aquele extraordinário sentido de Realidade, aquele estado 
criador que surge quando realmente nos compreendemos a nós mesmos? Será 
que o autoconhecimento vem através da procura, através de seguirmos alguém, 
através de pertencermos a uma determinada organização, de lermos livros, 
etc.? Esta é afinal a questão principal, ou seja, enquanto não me compreender a 
mim mesmo, não tenho base para o pensamento, e toda a minha procura será 
em vão. Posso refugiar-me em ilusões, afastar-me da competição, da luta, do 
conflito; posso venerar uma pessoa: posso procurar a minha salvação através de 
outrem. Mas enquanto não me conhecer a mim mesmo, enquanto não estiver 
atento ao processo total de mim mesmo, não tenho base para o pensamento, 
para o afecto, para a acção. 
 Mas essa é a última coisa que queremos: conhecer-nos a nós mesmos. Ela 
é porém a única base sobre a qual podemos construir. Mas, antes de podermos 
construir, antes de podermos transformar, antes de podermos condenar ou 
destruir, temos de saber o que somos. Pôr-nos a procurar, a mudar de 
instrutores, de gurus, a praticar yoga, controlar a respiração, a praticar rituais, a 
seguir “mestres” e tudo o resto, é completamente inútil. Não será? Não tem 
qualquer sentido, mesmo que essas mesmas pessoas que seguimos possam 
dizer: “Estude-se” – porque aquilo que somos o mundo é. Se somos 
mesquinhos, ciumentos, vaidosos, ambiciosos – isso é o que criamos à nossa 
volta, isso é a sociedade em que vivemos. 
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 Parece-me que antes de iniciarmos uma viagem para encontrar a 
Realidade, para encontrar Deus, antes de sermos capazes de agir, antes de 
sermos capazes de nos relacionarmos com os outros – que são a sociedade – é 
essencial começar primeiro a compreender-nos a nós mesmos. Considero que 
uma pessoa séria é aquela que está completamente empenhada nisto, primeiro, 
e não em como chegar a um objectivo particular, porque, se vós e eu não nos 
compreendermos a nós mesmos, como poderemos, na acção, criar uma 
transformação na sociedade, no relacionamento, em qualquer relacionamento, 
em qualquer coisa que fazemos? E isso, não significa, obviamente, que o 
autoconhecimento seja oposto a, ou esteja isolado do relacionamento. Não 
significa, obviamente, a exaltação do indivíduo, do “eu”, como oposto à massa, 
como oposto a outro indivíduo. 
 Sem nos conhecermos a nós mesmos, sem conhecermos o nosso próprio 
modo de pensar, e por que pensamos certas coisas, sem conhecermos o fundo 
(background) do nosso condicionamento e por que temos certas crenças sobre 
religião e arte, sobre o nosso país e o nosso semelhante e sobre nós mesmos, 
como poderemos pensar, com verdade, acerca de qualquer coisa? Sem 
conhecermos os nossos condicionamentos, sem conhecermos a substância do 
nosso pensamento, e de onde ele vem – seguramente a nossa procura é 
completamente fútil, a nossa acção não tem sentido. Quer sejamos americano 
ou hindu, ou qualquer que seja a nossa religião, isso não tem qualquer 
significado. 

Antes de podermos descobrir qual é o objectivo final da vida, o que é que 
tudo isto significa – guerras, antagonismos nacionais, conflitos, toda esta 
confusão – temos de começar connosco mesmos, não é assim? Parece muito 
fácil, mas é extremamente difícil. Para nos observarmos a nós mesmos, para 
vermos como o nosso pensamento opera, precisamos de estar 
extraordinariamente vigilantes, para que comecemos a estar cada vez mais 
despertos às complexidades do nosso próprio pensamento, reacções e 
sentimentos, e começarmos a ter uma maior atenção, não só relativamente a 
nós mesmos, como relativamente ao outro com quem estamos em relação. 

Conhecer-se a si mesmo é estudar-se a si mesmo na acção, que é relação. 
A dificuldade é que somos muito impacientes; queremos chegar depressa, 
queremos atingir um fim, e assim não temos nem o tempo nem a ocasião para 
darmos a nós mesmos a oportunidade para estudar, para observar. 
Alternativamente empenhamo-nos em várias actividades – para ganhar a vida, 
para criar filhos – ou aceitamos certas responsabilidades em várias 
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organizações; empenhamo-nos tanto de diferentes maneiras que dificilmente 
temos algum tempo para reflectir sobre nós mesmos, para nos observarmos, 
para nos estudarmos. Deste modo, a responsabilidade da reacção depende, de 
facto, de nós mesmos, e de mais ninguém. Andar pelo mundo a procurar gurus 
e os seus sistemas, ler os livros mais recentes sobre este ou aquele assunto, 
parece-me completamente vazio, completamente fútil, porque podemos andar 
por toda a Terra, mas temos de voltar a nós mesmos. E, como a generalidade 
das pessoas está totalmente desatenta em relação a si mesma, é extremamente 
difícil começar a ver claramente o processo do nosso pensar, sentir e agir. 

Quanto mais nos conhecemos a nós mesmos, tanto maior clareza temos. 
O autoconhecimento é infinito; não chegamos a alcançar qualquer meta, não 
chegamos a uma conclusão. É um rio sem fim. À medida que o estudamos, e 
vamos penetrando nele cada vez mais, encontramos a paz. Só quando a mente 
está tranquila – devido ao autoconhecimento, e não a qualquer autodisciplina 
imposta – só então, nessa tranquilidade, nesse silêncio, a Realidade pode surgir. 
Só então pode haver felicidade profunda, pode haver acção criadora. E parece-
me que sem esta compreensão, sem esta experiência, pormo-nos meramente a 
ler livros, a assistir a conferências, a fazer propaganda, é muito infantil – é 
apenas uma actividade sem muito sentido. Mas se, pelo contrário, formos 
capazes de nos compreendermos a nós mesmos, e por isso fazer nascer aquela 
felicidade criadora, aquele experienciar algo que não pertence à mente, então 
talvez possa acontecer uma transformação no relacionamento imediato, à nossa 
volta e, portanto, no mundo em que vivemos. 

in O SENTIDO DA LIBERDADE 

~ ~ ~ 
 

Muito se tem escrito sobre a mente inconsciente, especialmente no 
Ocidente. Tem-se-lhe atribuído uma significação extraordinária. Mas ela é tão 
trivial, tão superficial como a mente consciente. Nós mesmos podemos observar 
isso. Se nos observarmos, descobriremos que aquilo a que se chama o 
inconsciente é o resíduo da cultura, da raça, da família a que pertencemos, dos 
nossos próprios motivos e apetites. Tudo isso lá está, embora escondido. E a 
mente consciente está ocupada com a rotina diária da vida – ir para o emprego, 
sexo, etc.; dar maior importância a um ou a outro dos níveis da mente parece 
extremamente estéril.  

 
in MEDITAÇÃO – A LUZ DENTRO DE NÓS 
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LIVROS DE K. TRADUZIDOS E PUBLICADOS EM PORTUGAL 

 
O MUNDO SOMOS NÓS – Editora Livros Horizonte (descatalogado) 
CARTAS ÀS ESCOLAS – Editora Livros Horizonte (descatalogado) 
O DESPERTAR DA SENSIBILIDADE – Editorial Estampa 
O VOO DA ÁGUIA – Editorial Estampa 
A TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM – Edições Itau (esgotado) 
MEDITAÇÕES – Editorial Presença 
APRENDER A VIVER – Livros de Vida Editores 
MEDITAÇÃO-A LUZ DENTRO DE NÓS – Editora Dinalivro 
A VIDA – Editorial Presença 
SERÁ QUE A HUMANIDADE PODE MUDAR? – Editora Dinalivro 
O SENTIDO DA LIBERDADE – Editorial Presença 
CARTAS A UMA JOVEM AMIGA – Editorial Presença 
 
Contactos das Editoras: 
 
Editora Livros Horizonte - Rua das Chagas, 17, 1º, 1200-106 LISBOA;  
telef.213466917; www.livroshorizonte.pt; 
geral@livroshorizonte.pt 
Editorial Estampa - Rua da Escola do Exército, 9, r/c Dto., 1169-090  
LISBOA; telef.213555663; www.estampa.pt; estampa@estampa.pt  
Editorial Presença - Estrada das Palmeiras, 59, Queluz de Baixo, 2730- 
132 BARCARENA; telef.214347000 ; www.presenca.pt;  
info@presenca.pt 
Livros de Vida Editores – R.. Francisco Lyon de Castro, Apartado 8,  
2725-354 MEM MARTINS; www.europa-america.pt;  
secretariado@europa-america.pt 
Editora Dinalivro - Rua João Ortigão Ramos, 17 A, 1500-362 LISBOA;  
telef. 217122210; www.dinalivro.pt; comercial@dinalivro.pt 

 
Os livros poderão ser encontrados em qualquer boa livraria ou 
encomendados às respectivas editoras. 
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ESCOLAS KRISHNAMURTI 

 
ÍNDIA   RISHI VALLEY EDUCATION CENTRE 

    Internato 
    Idades 9 a 18 
 
    RAJGHAT EDUCATION CENTRE   
    Internato 
    Idades 7 a 18 
    Escola feminina 19 a 21 
 
    THE SCHOOL – KFI 
    Escola de Dia 
    Idades 4 a 18 
   
    THE VALLEY SCHOOL   
    Escola de Dia e Internato 
    Idades 6 a 18 
 
    BAL-ANAND 
    Escola de Tempos Livres 
    para crianças 
 
    SAHYADRI SCHOOL 
    Internato 
    Idades a partir dos 9 anos 
 

UTTARKASHI EDUCATION CENTRE 
 

INGLATERRA BROCKWOOD PARK SCHOOL    
Internato    

    Idades a partir dos 14 anos    
    Escola de Dia a partir dos 5 anos 
 

E.U.A.   THE OAK GROVE SCHOOL 
    Escola de Dia 

Idades 3/5 a 19 
    Internato-Idades 10 a 19 
   

Os contactos serão fornecidos a pedido dos interessados, mas podem ser 
consultados na página da Fundação K: www.kfoundation.org. 

http://www.kfoundation.org./
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FUNDAÇÕES KRISHNAMURTI 
 

KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST 
Brockwood Park - Bramdean, Nr. Alresford - Hants SO24 0LQ, REINO UNIDO 

Telefone: 00 44 (0) 1962 771525, Fax: 00 44 (0) 1962 771159 
e-mail: info@kfoundation.org    |  site: www.kfoundation.org 

 

ÍNDIA - Krishnamurti Foundation India 
E.U.A.- Krishnamurti Foundation of America 

ESPANHA/AMÉRICA LATINA - Fundación Krishnamurti Latinoamericana 
 

CENTROS (COMITÉS) INTERNACIONAIS 
 
 

ÁFRICA DO SUL 
AUSTRÁLIA 
ALEMANHA 

BÉLGICA 
BRASIL 

BULGÁRIA 
CANADÁ 
CHINA 

COREIA DO SUL 
DINAMARCA 

EGIPTO 
ESLOVÉNIA 
ESPANHA 

FINLÂNDIA 
FRANÇA 
GRÉCIA 

HOLANDA 
HONG KONG 

HUNGRIA 
NORUEGA 
INDÓNESIA 

 

 

 
IRLANDA 
ISRAEL 
ITÁLIA 

JORDÂNIA 
MALÁSIA 

MAURÍCIAS 
NEPAL 

NOVA ZELÂNDIA 
NORUEGA 
FILIPINAS 
POLÓNIA 

PORTUGAL 
REPÚBLICA CHECA 

ROMÉNIA 
SINGAPURA 
SRI LANKA 

SUÉCIA 
SUIÇA 

TAILÂNDIA 
TUNÍSIA 

TURQUIA 
UGANDA 

 
 

Para além destes Centros Internacionais (Comités), outros centros de informação 
continuam a ser criados em alguns dos países acima referidos, bem como em países 
nos quais não existe qualquer comité. Os contactos serão fornecidos a pedido dos 
interessados mas podem ser consultados na página da Fundação K: 
www.kfoundation.org. 

mailto:info@kfoundation.org
http://www.kfoundation.org/
http://www.kfoundation.org./


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO CULTURAL KRISHNAMURTI 
Rua Cândido Oliveira, 75, 4º dto trás 

4715-012 BRAGA – PORTUGAL 
Telefones: +351 965477360 |  +351 969734650 

E-mail: nucleok@sapo.pt 
Sítio: www.kfoundation.org/portugal 

 
 
 

Distribuição gratuita 

mailto:nucleok@sapo.pt
http://www.kfoundation.org/portugal

