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Sendo o Feng Shui a arte que estuda as relações entre o ser humano e o espaço, mostrando como os ambientes 
afetam o estado físico e mental em todas as vertentes da vida, importa compreender de que forma, este 
conceito, influencia positivamente cada uma delas. Assim, Sofia Lobo Cera, dedicada a esta área há mais de  
20 anos, contou em entrevista os motivos que fomentam a ideia de que as casas e as empresas que 
tiverem o Feng Shui implementado estão, de facto, mais bem protegidas.

Feng Shui 
A Arte que organiza a Vida

E se vivêssemos num mundo onde as pessoas 
se sentem mais felizes e saudáveis? Onde 
existisse um equilíbrio no âmbito da saúde, 
da família e do sucesso profissional? Sabia 

que é extremamente viável as empresas e os seus 
negócios serem mais prósperos? As respostas existem 
e estão ligadas ao Feng Shui.
Os diversos métodos clássicos foram desenvolvidos 

por mestres desta arte há muitos séculos, tendo che-
gado à sociedade moderna através da transmissão de 
mestre para discípulo que, após várias gerações, ori-
ginam as denominadas linhagens. Um consultor de 
Feng Shui clássico deve ter uma linhagem bem defi-
nida, identificada e ligada às suas próprias origens. E é 
exatamente neste ponto que se encontra Sofia Lobo 
Cera.
Tendo a sua própria organização virada para esta 

prática, dedica-se a cada cliente, acompanhando-o 
em todas as fases do seu processo. Com consultas 
completas e pormenorizadas, oferece um serviço 
diferenciado, garantindo, assim, o alcance de todos os 
objetivos dos que a contactam. Mas mais do que isso, 
a marca Sofia Lobo Cera, destaca-se, sobretudo, pelo 
rosto que se encontra por detrás da mesma: uma con-
sultora profissional de Feng Shui, reconhecida interna-
cionalmente, com centenas de consultas realizadas e 
inúmeros projetos bem-sucedidos.

A EVOLUÇÃO 
DO FENG SHUI EM PORTUGAL

Ainda que, atualmente, este conceito seja já maio-
ritariamente conhecido, poucos o entendem na sua 
plenitude. “O Feng Shui é muito mais do que dicas 
básicas para harmonizar um espaço consoante os 
objetivos de cada um. Tem uma profundidade muito 
maior. Por exemplo, quando entramos em casa, todos 
temos comportamentos distintos: uns vão diretos ao 
quarto deixar a mala, outros à sala. A forma como cir-
culamos pela habitação, o sítio onde temos os móveis 
expostos, aquilo que se vê pela janela, a forma como 
o vento bate, tudo isso influencia na vida de cada um”, 
esclarece Sofia Lobo Cera. 
Então, de que forma se procedem as consultas de 

Feng Shui? Com uma base em cálculos matemáticos, 
“há banalidades que poderão desde logo saltar à vista, 

alguns detalhes superficiais, mas só após estes mes-
mos cálculos é que podemos analisar como é que a 
energia está a fluir naquele espaço. Costumo dizer que 
um bom consultor qualificado é como se fosse um 
médico, mas dos espaços. Quando temos de emitir 
uma opinião, analisamos a habitação ou a empesa, tal 
como o médico tem de analisar o corpo humano”, afir-
ma a nossa entrevistada.
Por norma é analisado o espaço no seu todo, ou seja, 

no caso das habitações, todos as divisões contam. 
Assim, raramente, só uma delas é averiguada uma vez 
que, segundo Sofia Lobo Cera, a patologia pode não 
estar nesse espaço, mas sim noutro da casa. Importa 
referir que, para que a solução e a cura do problema 
se concretize, nem sempre é necessário alterar toda 
a habitação, nem fazer um investimento abrupto em 
obras. Muitas vezes, basta modificar pequenos obje-

tos, que farão toda a diferença no seguimento e 
no sucesso da vida que ali habita. 
Certo é, embora estas consultas possam ser 

realizadas em qualquer espaço, mesmo que 
já esteja habitado e decorado, a preferência 
recai nos projetos de raiz. “Não há casas per-
feitas, obviamente, mas um projeto que tenha 
sido pensado desde início – em parceria com 
o arquiteto e toda a equipa – vai ter um fluxo 
de energia muito mais auspicioso. Por vezes 
acontece, em projetos já construídos, não haver 
soluções viáveis”, assegura a nossa interlocu-
tora, acrescentando ainda “lembro-me muitas 
vezes de uma loja por onde passo diariamente: 
há mais de 20 anos que naquele espaço abrem 
diversos negócios. Parece que não há nenhum 
que vingue, mas a verdade é que a sua energia 
não é favorável. Pode ter a ver com o sítio onde 
se coloca a caixa registadora, com a direção da 
porta principal, ou outros. Outro exemplo que 
posso referir é o Estádio José Alvalade: num 
projeto com o meu mestre verificámos uma 
série de patologias a nível do Feng Shui e posso 
garantir que sempre que o clube não atinge o 
seu objetivo, pode ter a ver com o facto, por 
exemplo, da porta por onde entram os jogado-
res, ter uma energia nociva. Corta o crescimento 
e o desenvolvimento da equipa”.
Assim, quando os espaços apoiam energe-

ticamente os seus habitantes, a vida flui mais 
harmoniosamente e as pessoas tornam-se mais 
felizes, íntegras, saudáveis e financeiramente 
estáveis. 

O CONCEITO APLICADO  
NO SEIO DAS EMPRESAS

Numa altura em que alguns negócios se dese-
quilibraram devido às consequências da pande-
mia que ainda atravessamos, é tempo de refletir 
sobre outros métodos que poderão restaurar o 
que se perdeu.
Com factos comprovados em como o Feng 

Shui protege, também, as empresas que se 
regem pelo conceito, a nossa entrevistada 
afirma que “nos últimos meses, tenho vindo a 
acompanhar organizações que, após o imple-
mentarem – e relembro, numa altura de pande-
mia – os seus negócios entraram em ascensão 

e outros consolidaram-se. Claro que, se o CEO 
tomar regularmente más decisões, o Feng Shui 
não reverte a situação. Mas a verdade é que, 
dependendo do seu objetivo, ajuda e muito 
a torná-lo numa realidade efetiva”. Para a per-
centagem da população que foi, forçosamen-
te, para teletrabalho, é possível que se sintam 
ainda produtivos e mais leves ao final do dia. 
Se, por exemplo, sentir falta da agitação do 
dia a dia, no espaço da casa onde desenvolve 
o trabalho, com a ajuda do Feng Shui poderá 
incluir elementos que incutam essa energia e 
bem-estar. 
Apesar de haver diversas soluções que com-

prometam positivamente as energias de cada 
um, Sofia Lobo Cera afirma que é, também, de 
extrema importância, atentar ao estado emo-
cional da pessoa: caso se sinta desmotivada, 
por vezes, basta refletir sobre se é, ou não, este 
o caminho a seguir. Caso seja, o Feng Shui pode 
trabalhar energias que irão estimular a cora-
gem, a determinação, e poderão orientá-lo no 
rumo certo.

SOFIA LOBO CERA,  
ENQUANTO CONSULTORA PROFISSIONAL 

DE FENG SHUI
“O sucesso não se mede pelo dinheiro que 

se ganha, mas sim pelo número de vidas que 
conseguimos transformar”, é a frase que Sofia 
Lobo Cera mais admira porque, de facto, não 
há recompensa maior do que a de permitir que 
outros se sintam bem. E a prova disso mesmo 
são os inúmeros feedbacks que advêm, precisa-
mente, das pessoas que, devido ao Feng Shui, 
são felizes e abraçam conquistas e oportunida-
des diversas.
Sendo uma pessoa ambiciosa, ainda assim, a 

nossa entrevistada gostaria que esta área fosse 
reconhecida pelo seu valor e pelas vantagens 
que, ainda, tantas pessoas desconhecem. “Eu 
acredito que quando o aluno – neste caso, as 
empresas ou as pessoas – está preparado, o 
mestre aparece. Sinto-me muito grata pelo 
desenvolvimento que se tem vindo a fazer em 
Portugal, mas ainda não é suficiente. Nós pode-
mos construir uma sociedade mais feliz.”, garan-
te, por fim, Sofia Lobo Cera. ▪

Não sendo fã de partilhar os 
seus maiores sonhos e ambi-
ções, podemos assegurar que, 
Sofia Lobo Cera os tem – e que 
tudo fará para os cumprir. 
Em 2022 espera-se, assim, da 

sua parte e da organização que 
lidera, uma evolução contínua 
e um desenvolvimento fruto do 
conhecimento que possui, pas-
sando por continuar a oferecer 
o melhor de si a todos os níveis e 
em todos os patamares da vida.

SOFIA LOBO CERA


