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INFORMAÇÕES 
 

 
Amigos, 
 
Mais um ano passou e cá estamos de volta para vos trazer notícias que 

consideramos importantes sobre o trabalho do Núcleo Cultural Krishnamurti 
bem como novidades sobre as Fundações K e outros projectos relevantes em 
desenvolvimento. 

A todos, desejamos uma boa leitura. 
  

- 
 

NOTÍCIAS DO NÚCLEO K 
 

Nova Edição em Portugal 
Após a publicação em 2015 do livro “Comentários sobre o viver”, pelas 

edições Mahatma, é com muita alegria que anunciamos a saída de “A Educação 
e o Significado da Vida”, de J. Krishnamurti, publicado pelas Edições 70, numa 
tradução para português de Joaquim M. Palma. 
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Exibição de vídeos de Krishnamurti em Braga 
Nos dias 18 de Fevereiro e 4 de Março de 2017, pelas 17 horas, iremos 

exibir dois vídeos de K em Braga, no Semente-Centro Macrobiótico de Braga 
(local onde existe um pequeno centro de informação). Agradecemos que nos 
contactem antecipadamente para confirmar a vossa presença. 

 
- 
 

Retiro de Diálogo e Investigação 
Em Maio de 2016 o Núcleo Cultural Krishnamurti organizou o 1º Retiro de 

Investigação e Diálogo, que decorreu no Gerês. Realizou-se na Casa do Eido, 
num local de grande beleza natural e com uma equipa residente de três pessoas 
que tudo fizeram para proporcionar as condições ideais para um grupo de 
outras sete pessoas vindas do norte, centro e sul do país, poder parar, observar 
e fazer um “intervalo” na rotina do dia-a-dia.  

Encontramo-nos neste momento a planear o 2º Retiro o qual deverá 
decorrer em Abril 2017 na zona centro do país. Em breve será possível fornecer 
todos os detalhes. Fiquem atentos ao vosso correio electrónico e à nossa página 
no facebook para mais actualizações. 

 

 

facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal
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Reunião Internacional no Centro Krishnamurti 
Em Julho de 2017, uma vez mais representantes deste Núcleo estarão 

presentes na Reunião Internacional dos Comités Krishnamurti no Centro 
Krishnamurti, em Inglaterra. 
 

- 
 

Impressão e envio por via postal do Boletim 
Apesar de no anterior boletim termos solicitado aos nossos leitores a 

actualização dos seus contactos para que fosse possível conhecer o número 
exacto de pessoas que o desejavam receber, certo é que, nos últimos meses, 
começamos a questionar tanto a viabilidade financeira como o interesse actual 
de continuarmos a proceder à remessa do mesmo por via postal. 

Desde a  criação do Núcleo, o boletim tem sido distribuído gratuitamente 
uma ou duas vezes por ano. Para isto ser possível é necessário imprimir o 
documento criado digitalmente numa gráfica, o que representa custos 
substanciais para um grupo informal que opera com um orçamento muito baixo, 
sustentado por donativos e por trabalho voluntário. 

Numa era digital, em que quase todos consultamos notícias, livros e 
documentos online e encontrando-se os nossos boletins disponíveis no site 
www.jkrishnamurti.pt, questionamos a utilidade prática de continuarmos a 
imprimir o boletim e a proceder ao seu envio através do correio. A isto acresce o 
facto dos donativos recebidos nos últimos anos terem sido insuficientes para 
custear os custos da sua impressão e distribuição. 

Pelos motivos expostos, a partir deste ano o boletim anual será apenas 
difundido por via electrónica. 

Para as pessoas que não estejam familiarizadas com o uso do computador 
e/ou internet é sempre possível imprimir este e os anteriores boletins 
disponíveis no nosso site. 

- 
 

 Experiência Educativa inspirada em K 
 Conforme já informamos em boletins anteriores, dois membros deste 
Núcleo encontram-se envolvidos num projecto experimental que promove a 
educação do ser humano como um todo.  

http://www.jkrishnamurti.pt/
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 Inspirados nas escolas que fomos conhecendo em Inglaterra, ligadas à 
Fundação K, e noutras que pelo mundo fora se vão arriscando num sentido 
contrário ao da educação actual na maioria dos países, incluindo Portugal, 
temos trilhado o nosso próprio caminho, no norte de Portugal, em Braga. 
 As dificuldades têm sido várias, mas como nunca pensamos que seria fácil, 
temos encarado todos os desafios com energia, procurando manter o diálogo e 
a união entre os fundadores. O que nos move é maior do que nós mesmos e 
consideramos de extrema urgência preservar em Portugal um local onde as 
crianças possam aprender mais sobre o mundo exterior mas também sobre o 
mundo interior. Só com educadores inteligentes, humildes, bondosos e 
afectuosos é possível criar um espaço de amor, onde todos, adultos e crianças 
possam florescer, como muitas vezes dizia K. 
 Apelamos, assim, a que estabeleçam contacto connosco aqueles 
educadores (pais e professores) que estejam seriamente interessados em 
contribuir para o desenvolvimento deste projecto de educação - O MUNDO 
SOMOS NÓS (www.omundosomosnos.org). Para além de educadores, outras 
pessoas motivadas para trabalharem connosco são bem vindas. 
 

- 
 

APOIAR O NÚCLEO CULTURAL KRISHNAMURTI 
 
Apesar de termos reduzido os custos de funcionamento do NCK, 

continuamos a precisar da vossa colaboração. 
 
 Ao apoiar este Núcleo com um contributo monetário está a ajudar-nos: 
 
- na aquisição de novos materiais (livros, dvd’s, etc.) para o Centro de 

Documentação do NCK, de modo a permitir que quem pretenda estudar mais 
profundamente a mensagem de K possa ter à sua disposição material 
actualizado.  

- a suportar os custos de alojamento e domínio do nosso site oficial. 
- na criação de um Centro de Estudos Krishnamurti em Portugal. 
 

http://www.omundosomosnos.org/
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Sugerimos que o vosso contributo financeiro, de qualquer montante, na 
medida das possibilidades de cada um, seja feito por transferência bancária 
para a conta com o NIB  019300001050083511021 (Banco CTT). 

 
Ao contribuir com trabalho voluntário está a:  
 
- permitir que continuemos a nossa colaboração com a equipa de 

traduções brasileira para que mais DVD’s tenham legendas em português e mais 
textos de K fiquem disponíveis gratuitamente no sítio oficial J. Krishnamurti 
Online (www.jkrishnamurti.org/pt).  

-  apoiar a divulgação dos vídeos e textos com legendas em português do 
projecto da KFA The Immeasurable (theimmeasurable.org/). 

- ajudar na difusão em Portugal dos autênticos ensinamentos de 
Krishnamurti. 

 
Continuamos a apelar a quem se interesse seriamente pela mensagem de 

Jiddu Krishnamurti para que nos contacte caso pretenda contribuir de forma 
voluntária para o trabalho do Núcleo, dar os primeiros passos na criação de 
Centros de Informação K ou simplesmente organizar projecções de vídeos e/ou  
reuniões de diálogo. 

 
A todos os que, com os seus donativos, ou por outra forma, têm permitido 

que a tarefa de difusão dos ensinamentos de K. em língua portuguesa continue, 
o nosso muito obrigado. Bem hajam. 

 
- 
 

OUTRAS NOTÍCIAS  
 
 

Nos últimos 2/3 anos a Fundação Krishnamurti (KFT) lançou cerca de 180 
novos vídeos e mais de 100 gravações áudio. Para adquirir os mais recentes 
DVD’s e MP3’s por favor visite a loja online da Fundação - 
https://store.kfoundation.org; http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/NEW.html. 

 
- 

 

http://www.jkrishnamurti.org/pt
https://theimmeasurable.org/
https://store.kfoundation.org/
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As quatro Fundações Krishnamurti têm feito um esforço para expandir a 
presença oficial de Krishnamurti nos meios sociais de difusão. O canal de 
YouTube (www.youtube.com/kfoundation) tem mais de 35.000 subscritores e 
alberga cerca de 300 vídeos. A página do Facebook 
(www.facebook.com/jk.krishnamurti) tem mais de 190.000 subscritores e cada 
uma das publicações é visualizada por 20.000 a 50.000 pessoas. 

 
- 
 

O Centro Educativo Krishnamurti da Fundação Americana (KFA) criou 
recentemente um novo projecto -  The Immeasurable (theimmeasurable.org/), 
dedicado a encontrar respostas para as questões essenciais da nossa existência; 
quem somos e para onde vamos.  

Solicitamos a vossa ajuda nas traduções para português dos vídeos que 
estão continuamente a ser produzidos e publicados em inglês. São vídeos de 5 
minutos no máximo e a tradução é feita online através do site de 
legendagem amara.org, com o apoio e revisão deste Núcleo. 

  Nesta ligação - https://www.youtube.com/watch?v=ctMFr1YJ1yM poderá 
ver o primeiro vídeo deste projecto, já com legendas em português. 

 
- 

 

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 

http://www.facebook.com/jk.krishnamurti
https://theimmeasurable.org/
https://theimmeasurable.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ctMFr1YJ1yM
https://www.youtube.com/watch?v=ctMFr1YJ1yM
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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 paixão é algo que muito poucos de nós realmente sentiram. O que podemos ter 

sentido foi entusiasmo, que é ficar preso num estado emocional acerca de qualquer coisa. A 

nossa paixão é por algo: pela música, pela pintura, pela literatura, pelo país, por uma mulher 

ou homem; é sempre o efeito de uma causa. Quando se apaixona por alguém, você fica num 

grande estado de emoção, que é o efeito dessa causa particular; e do que eu estou a falar é 

de paixão sem causa. É ser apaixonado por tudo, não somente por algo, ao passo que a 

maior parte de nós é apaixonado por uma pessoa ou uma coisa específica. Penso que 

devemos ver claramente esta distinção. 

No estado de paixão sem causa, há uma intensidade livre de todo o apego; mas 

quando a paixão tem uma causa, existe apego, e este apego é o começo do sofrimento.      

                    
in THE COLLECTED WORKS VOL XIII 
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A EDUCAÇÃO CORRECTA 
 

Quando somos pequenos, o medo é instilado na maioria de nós, tanto na 
escola como em casa. Nem pais nem professores têm a paciência, o tempo ou a 

sabedoria de afastar os temores instintivos da infância, que, à medida que 

crescemos, acabam por dominar as nossas atitudes e juízos, criando inúmeros 
problemas. A educação correcta deverá tomar em consideração esta questão do 

medo, porque o medo está presente em todas as perspectivas através das quais 

olhamos a vida. Viver sem medo é o início da sabedoria, e somente a educação 

correcta consegue fazer com que nos libertemos do medo, e nesse processo 

existe uma inteligência profunda e criativa. 

Prémio ou castigo por qualquer acção fortalece o egoísmo. A acção em 
nome alheio, seja em nome do país ou de Deus, conduz ao medo, e este não 

pode ser a base da acção correcta. Se queremos ajudar a criança a ter cuidado 

com os outros, não podemos usar o amor como suborno, mas sim devemos ter 
o tempo e a paciência de lhe mostrar os caminhos do respeito mútuo. 

Não existe qualquer respeito por outro quando isso se consegue através 

de prémio, pois o suborno ou a punição passam a ser mais significativos do que 
o sentimento do respeito. Se não tivermos qualquer respeito pela criança e lhe 

oferecemos meramente uma recompensa, ou a ameaçamos com castigos, 

estamos a encorajar o medo e o espírito de aquisição. 
A educação correcta encoraja a reflexão e o respeito pelos outros, sem 

artimanhas ou ameaças de qualquer espécie. Se não procurarmos resultados 

imediatos, começamos a ver a importância de o educador e a criança estarem 
libertos do medo e da punição e da esperança de recompensa ou de uma outra 

qualquer forma de compulsão.  

Obedecer à autoridade traz muitas vantagens se se pensar em termos de 
motivação e ganhos pessoais; mas uma educação baseada na competição e no 

lucro constrói uma estrutura social competitiva, antagonista e desumana. É este 

o tipo de sociedade em que temos crescido, onde a animosidade e a confusão 
são óbvias. 

Temos sido ensinados a conformarmo-nos com a autoridade de um 

professor, de um livro, de um partido, porque é proveitoso. Os especialistas de 
cada departamento da vida, do padre ao burocrata, manejam a autoridade com 

o objectivo de nos dominar; mas qualquer governo ou professor que use a 
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compulsão nunca poderá gerar cooperação no relacionamento, a qual é 
indispensável para o bem-estar da sociedade. 

Para existir um correcto relacionamento entre os seres humanos, não 

pode haver compulsão ou persuasão. Como é possível haver afeição é 
cooperação genuína entre os que estão no poder e aqueles que estão sujeitos a 

esse poder? Através de uma desapaixonada reflexão desta questão da 

autoridade e das suas implicações, através da descoberta de que o próprio 
desejo de poder é, em si, destrutivo, chega-se a uma compreensão espontânea 

de todo o processo que diz respeito à autoridade. Logo que pomos de lado a 

autoridade, entramos em estado de parceria, e só então existe cooperação e 
afeição. 

O verdadeiro problema em educação é o educador. Mesmo um pequeno 

grupo de estudantes pode tornar-se um instrumento da importância para esse 
educador se este usar a autoridade em proveito próprio, transformando o acto 

de aprender numa realização do seu egocentrismo. Mas concordar apenas a um 

nível intelectual com os efeitos nefastos da autoridade é estúpido e inútil. 
Tem de haver uma percepção profunda das motivações ocultas 

relacionadas com a autoridade e a dominação. Se descobrirmos que a 

inteligência nunca poderá ser despertada através da compulsão, essa mesma 
consciência destruirá todos os nossos temores e, assim, começaremos a cultivar 

um novo ambiente que será diferente e que transcende a actual ordem social.  

Para compreender o significado da vida, com os seus conflitos e 
sofrimento, temos de pensar de uma forma independente em relação à 

autoridade, incluindo-se aqui a autoridade da religião organizada; mas se no 

nosso desejo de ajudar a criança lhe pusermos na frente exemplos autoritários, 

estamos apenas a reforçar o medo, a imitação e várias formas de superstição. 

Aqueles que têm inclinações religiosas tentam impor à criança as suas crenças, 

esperanças e medos por eles adquiridos dos seus pais; e os que são anti-
religiosos, igualmente tendem a influenciar a criança no sentido de esta aceitar 

o caminho particular que eles seguem.  

Queremos que as nossas crianças aceitem a nossas idiossincrasias ou que 
professem a nossa ideologia. É tão fácil ficarmos enredados em imagens e 

fórmulas, sejam elas inventadas por nós ou por outros; é, por isso, necessário 

estarmos muito atentos. 
 

in EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO DA VIDA 
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A ESCOLHA 
 

Confusão implica escolha e a escolha é produto do pensamento. Farei isto 
ou farei aquilo? O “eu” e o “não-eu”, o “tu” e o “não-tu”, “nós” e “eles”, etc., 
tudo isso é resultado do pensamento. E disto nasce conflito, confusão, e é a 
partir dessa confusão que escolhemos; escolhemos os nossos líderes políticos, 
os nossos gurus e tantas outras coisas; mas quando há clareza, então há 
percepção directa. E, para ser clara, a mente tem de estar completamente 
silenciosa, completamente tranquila. Há então uma verdadeira compreensão e 
por isso mesmo essa compreensão é ação e não o contrário. 

 
in O MUNDO SOMOS NÓS 

- 

A ARTE DE VER 

 
Aqueles que acreditam nesta ideia da reincarnação, crêem apenas na 

palavra, e não no seu sentido profundo. Deste modo, o que fizermos agora tem 
infinita importância para amanhã – porque amanhã, que é a próxima vida, 
vamos pagar o que fizermos hoje. Portanto, a ideia de se atingir “gradualmente” 
diferentes formas é essencialmente a mesma no Oriente e no Ocidente. Há 
sempre esse elemento tempo, o que é e o que “deveria ser”. Atingir o que 
“deveria ser” requer tempo, tempo como esforço, concentração, atenção. 
Como não somos capazes de atenção ou de concentração, há sempre um 
esforço constante para prática da atenção, a qual requer tempo. 
 Tem de haver um modo totalmente diferente de abordar este problema. 
Temos de compreender o que é percepção, que é ao mesmo tempo ver e agir; 
estes não estão separados, não estão divididos. Temos igualmente de investigar 
a questão da acção, do fazer. O que é acção, o que é fazer? 
 
I.: Como pode um cego agir, se não tem percepção? 
 
K.: Já alguma vez tentou vendar os seus olhos por uma semana? Eu já o fiz, por 
curiosidade. Sabe, desenvolvem-se outras formas de sensibilidade, outros 
sentidos tornam-se muito mais despertos: quando nos dirigimos para a parede, 
para a cadeira, ou para a mesa, sentimos antes a presença delas. Mas aquilo 
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que estamos a falar é de estarmos cegos para nós próprios, interiormente. 
Reparamos muito nas coisas exteriores, mas interiormente estamos cegos. 

O que é acção? Será ela sempre baseada numa ideia, num princípio, numa 
crença, numa conclusão, numa esperança, num desespero? Se temos uma ideia, 
um ideal, estamos a ajustar-nos a esse ideal; há um intervalo entre o ideal e a 
acção. Esse intervalo é tempo. “Serei esse ideal, porque identificando-me com 
ele, com o tempo, esse ideal actuará, e não haverá separação entre a acção e o 
ideal”. O que é que acontece quando há este ideal e a acção que tenta 
aproximar-se dele? Nesse intervalo de tempo o que é que acontece? 
 
I.: Uma comparação incessante. 
 
K.: Sim, comparação, e tudo o resto. Se observarmos isso, que acção acontece? 
 
I.: Ignoramos o presente. 
 
K.: E que mais? 
 
I.: Contradição. 
 
K.: É, de facto, contradição – o que leva à hipocrisia. Sou colérico, e o ideal 
manda: “Não sejas colérico”. Estou a reprimir, a controlar, a conformar-me, a 
tentar aproximar-me do ideal e, portanto, estarei sempre em conflito e a iludir-
me. O idealista é uma pessoa que se ilude a si próprio. Também, nesta divisão, 
há conflito. Há ainda outros factores que surgem. 
 
I.: Por que não nos é permitido recordar as nossas vidas anteriores? A nossa 
evolução seria muito mais fácil. 
 
K.: Seria? 
 
I.: Poderíamos evitar erros. 
 
K.: O que é que quer dizer por vida anterior? Aquilo que viveu ontem, vinte e 
quatro horas atrás? 
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I.: A última encarnação. 
 
K.: Aquilo que se passou há cem anos? Como é que lembrar-se disso tornaria a 
sua vida mais fácil? 
 
I.: Poderia compreender melhor. 
 
K.: Por favor, vamos passo a passo – você teria a memória do que fez ou não fez, 
daquilo que sofreu há cem anos atrás, o que é exactamente a mesma coisa que 
ontem. Ontem fez várias coisas de que gostou ou de que se arrependeu, que lhe 
causaram aflição, desespero, sofrimento. Há a memória de tudo isso. E tem-se a 
memória de há mil anos, que é essencialmente a mesma coisa que ontem. Por 
que chamamos a isso “reincarnação”, e não reincarnação de ontem, que 
renasceu hoje? Não gostamos disso porque julgamos que somos seres 
extraordinários, ou que temos tempo para crescer, para vir a ser, para 
reincarnar. O que reincarna é aquilo para o qual nunca olhamos – a nossa 
memória. Não há nada de sagrado nisso. A nossa memória de ontem nasce hoje 
naquilo que fazemos; o ontem controla o que fazemos hoje. E um milhar de 
anos de memórias está em acção através de ontem e de hoje. Portanto, há uma 
reincarnação constante do passado. Não vamos pensar que esta é uma saída 
hábil para isto, uma explicação. Quando compreendemos a importância da 
memória e da sua total futilidade no campo psicológico, então nunca mais nos 
interessará falar de reincarnação. 
 
 

in O VOO DA ÁGUIA 
 
- 
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ESTAR SÓ E ISOLAMENTO 

 
Só conseguimos comunicar verdadeiramente quando estamos sós. Estar só 

não é produto da negação, do isolamento. O estar só elimina todos os motivos, 
todas as acções do desejo, todos os fins. O estar só não é um produto final da 
mente. Não se pode desejar estar só. Tal desejo seria um simples escape para se 
fugir da dor de não se ser capaz de estar em comunhão.  

Solidão, com o seu medo e mágoa, é isolamento, é a inevitável acção do 
«eu». Este processo de isolamento, seja ele expansivo ou restrito, provoca 
confusão, conflito e sofrimento. O isolamento nunca poderá fazer nascer o estar 
só; o primeiro tem de cessar para que o outro possa existir. O estar só é 
indivisível e a solidão é separação. Aquilo que está só é maleável e, por isso, 
duradouro. Só aquele que está só pode ligar-se com aquilo que não tem causa, 
com o imensurável. Para o que está só, a vida é eterna, não há morte. Aquele 
que está só nunca deixa de existir. 

 
in COMENTÁRIOS SOBRE O VIVER 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

15 

 
 

 
 

Só podemos escutar quando a nossa mente está quieta, quando não “reage” 
imediatamente, quando há um intervalo entre a reacção e o que se ouve dizer. 
Então, nesse intervalo, há quietude, há silêncio. Só nesse silêncio há a 
compreensão, que não é a compreensão intelectual. Se houver esse intervalo entre 
o que se diz e a nossa própria reacção ao que se diz, nesse intervalo, quer o 
prolonguemos por um longo período, quer por alguns segundos, nesse intervalo, 
como se pode observar, nasce a clareza. Esse intervalo é o cérebro novo. A reacção 
imediata é o cérebro velho, e esse cérebro velho, funciona segundo a sua própria 
tendência tradicionalista, sancionadora, reactiva, “animalista”. 
Quando há um retardamento, uma suspensão dessa reacção, ou seja um intervalo, 
veremos então que o cérebro novo actua, e só este é capaz de compreender, e não 
o cérebro velho. 

 
in A TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM (Antologia) 
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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 
COMENTÁRIOS SOBRE O VIVER – Edições Mahatma 
A EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO DA VIDA – Edições 70 (Almedina) 
 
Contactos das Editoras: 
 
Editora Livros Horizonte - geral@livroshorizonte.pt; www.livroshorizonte.pt; 
Editorial Estampa - estampa@estampa.pt ; www.estampa.pt;  
Editorial Presença - info@presenca.pt; www.presenca.pt. 
Livros de Vida Editores - secretariado@europa-america.pt;  www.europa-
america.pt;  
Editora Dinalivro - info@dinalivro.pt; www.facebook.com/Dinalivro. 
Edições Mahatma - Tlm. 967319952; edicoesmahatma@mail.com; 
www.edicoesmahatma.com. 
Edições 70 -  geral@edicoes70.pt; www.edicoes70.pt 

 
Os livros poderão ser encontrados em qualquer boa livraria, na livraria 
online Wook (www.wook.pt) ou encomendados às respectivas editoras. 
 

 
 
 
 

mailto:geral@livroshorizonte.pt
http://www.estampa.pt/
mailto:info@presenca.pt
mailto:secretariado@europa-america.pt
mailto:info@dinalivro.pt
http://www.facebook.com/Dinalivro
mailto:edicoesmahatma@mail.com;%20www.edicoes%20mahatma.com
mailto:edicoesmahatma@mail.com;%20www.edicoes%20mahatma.com
mailto:geral@edicoes70.pt
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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 
 

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./


 
 

 

 

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.jkrishnamurti.pt 

Facebook: facebook.com/nucleoculturalkrishnamurtiportugal 
 
 

Distribuição gratuita 

mailto:nucleok@sapo.pt
http://www.jkrishnamurti.pt/

