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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2018 a 2013
PERCURSO PROFISSIONAL

participação no 6º Simpósio Internacional no rio de
janeiro pela Sinarj, com o tema "Astrologia Infantil"
concluiu a 2ª etapa (de três etapas) do CAP (certificado
internacional de aptidão profissional em astrologia) da
ISAR (international society for astrological research)
publica o livro para crianças sobre astrologia "Tomé
descobre a astrologia" pela SedaPublicações, em Portugal
e no Brasil
desde novembro de 2012 que participa na rubrica
"Pergunte ao Astrólogo" no programa diário "grandes
manhãs" no porto canal
faz nascer a Faces Isabel Guimarães
participa no 31º congresso internacional ibérico de
astrologia - palma de maiorca com o tema "Memória de
astrólogos em Portugal"
participa no VII simpósio internacional de astrologia do
Sinarj - rio de janeiro, com o tema "Astrologia Médica lilith e kiron"
realiza a 1ª edição do curso de ancestralidade, vidas
passadas, heranças genéticas de astrologia, no rio de
janeiro com o colega Carlos Hollanda
conclui a formação do curso de psicossomática pela
universidade do futuro com protocolo do instituto da
inteligência, e MPS european intelligence systems

organiza o 1º simpósio luso-brasileiro de astrologia em
Portugal na FIL - centro de congressos de lisboa com
inauguração na sociedade de geografia em lisboa
desde novembro de 2012 que participa na rubrica
"Pergunte ao Astrólogo" no programa diário grandes
manhãs" na TV Porto Canal
realiza a 2ª edição do curso de ancestralidade, vidas
passadas, heranças genéticas de astrologia, em Portugal
com o colega Carlos Hollanda
participa na biblioteca viva organizado pela Câmara
Municipal da Maia, como Astróloga
publica as suas previsões astrológicas mensais na revista
MOOD e ILOVEBRIDES
conclui o curso de Técnica em Constelações Familiares
especializada em atendimento individual com bonecos,
pela UNIET-universidade holística, certificada pela
ABRATH
torna-se a vice-presidente da Isar-international society for
astrological research em Portugal
organiza o 1º congresso internacional de astrologia em
fevereiro de 2017 no fórum da Maia
convidada do programa "É a vida Alvim"
edita os livros: Guia de Interpretação Astrológica em 22
passos - pela Euedito | AC-acreditar ou conhecer a
astrologia - pela Euedito | Como Fazer Previsões
Astrológicas - pela Euedito
realiza workshops mensais na Casa Barbot - casa da
cultura da Câmara Municipal de Gaia
várias formações e workshops nas facesisabelguimarães
entrevista exclusiva ao jornal da Isar-international society
for astrological research
formadora da 1ª certificação internacional em astrologia 1ª etapa- consultoria astrológica com os formadores
internacionais - Victoria Smoth e Richard Smoth, nas
Faces Isabel Guimarães
convidada do programa do Rui Unas "Maluco Beleza"
lançamento na FNAC do gaia shopping do seu livro:
Como Fazer Previsões Astrológicas- pela Euedito
participa como convidada na feira alternativa do porto
com a palestra "Como fazer previsões astrológicas"
entrevista exclusiva ao Jornal de Notícias
realiza no Institut Johannes Kepler na sérvia o seu CAP
(certificado de aptidão profissional internacional) e a
certificação como astróloga profissional pela ISAR
organiza o 2º congresso internacional de astrologia, lisboaparque das nações
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inicia o projeto de astrologia no jornal de notícias, revista
magazine e canal online com o nome zodíaco jn
recebe a certificação internacional da sua escola de
astrologia, Faces Isabel Guimarães pela ISAR
lançamento do seu livro “Como fazer previsões
astrológicas”, na fnac do gaiashopping e ainda viaja para
Paris lançado o mesmo livro no espaço Enene
viaja em maio para Chicago participando na organização
do maior evento astrológico do mundo – UAC vestindo a
camisola da ISAR
realiza a pesquisa e ensaio de investigação com os seus
alunos e lança o livro "O mundo secreto das crianças astrologia infantil”
é convidada frequente dos media para entrevistas e
participação de programas de astrologia
escreve vários artigos para o jornal astrológico 4 estações
da Aspas - Associação Portuguesa de Astrologia da qual é
a diretora editorial e ainda escreve para o jornal da ISAR
concluiu o Mestrado de Medicinas Complementares,
Naturopatia e Terapias Alternativas, pela universidade
Nebrija, INESEM, com nota 96% com duração de 600
horas, conferindo a sua qualificação profissional
Recebe a sua certificação pela International Association of
Therapists – como terapeuta
2012 a 2008
Reciclagem do nível-3B de Reiki e Karuna Reiki e Huna
Reiki
Coordenadora de Mafamude da Associação Portuguesa de
Reiki - Monte Kurama, realizando várias ações como
palestras, encontros, terapias
Começa a lecionar Astrologia e Reiki
Formação profissional em PNL - Programação
Neurolinguística, por Chunking-Up
Norma da Associação Portuguesa de Reiki - Monte
Kurama - NCPR (Curso Preparatório para Terapeutas de
Reiki
Desloca-se ao Brasil para a realização da sua certificação
profissional em "Consulting Skills" - Consultoria
Astrológica, pela ISAR (International Society for
Astrological Research), sendo a 1ª de 3 etapas para o seu
CAP - como Astróloga reconhecida internacionalmente
Publica o seu primeiro livro "Guia de Orientação
Astrológica para o Desenvolvimento da Compreensão
Humana" - EdiumEditores, que esgota em 4 meses
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Realiza a a Formação em Psicologia Multifocal pela
Universidade do Futuro com protocolo do Instituto da
Inteligência MPS European Intelligence Systems do Brasil
de Augusto Curry
Em dezembro fecha o ano criando a 1ª Associação
Portuguesa de Astrologia em Portugal, sendo, até hoje a
sua fundadora e Presidente
1ª Certificação Internacional em Hipnoterapia Clínica pela
LCCH (London College of Clinical Hypnosis) na Casa de
Saúde da Boavista do Porto

OUTRAS FORMAÇÕES E PERCURSO
2007 a 2003
Formada em Gemeologia pela ACP desde 1997
Começa a estudar Astrologia, estagiando no Gabinete de
Astrólogos em Vila Nova de Gaia durante 1 ano, e tira a
sua primeira formação nesta área na U.P.N (Universidade
Profissional do Norte) na cidade do Porto
Astrologia Vidas Passadas e Heranças Genéticas, Métodos
Comportamentais, Revoluções Solares e Lunares, Cálculo
Astrológico, Astrologia Psicológica pelo Método Huber,
Astrologia Médica, com a Astroletiva, especialidades
obtidas no Brasil.
Certificação de Aptidão Profissional pela Escola ENA
(Escola de Negócios e Administração) sendo Formadora
Profissional Homologada pelo IEFP- C.A.P e C.C.P
Formação em Reiki - Cura Prânica
Socorrismo - Curso Básico de Suporte de Vida pela
Medilogics
Introdução à Meditação Budista pelo Sagara Priya
Começa a exercer a sua atividade como Consultora
Astrológica e em 2007, desloca-se a vários locais do país,
como Póvoa do Varzim, Barcelos, Aveiro, Lisboa,
Matosinhos e Porto
Inaugura o Gabinete Isastros no mesmo ano, 2007
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