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Bem-vindos à Convergência de Permacultura - 

Portugal em Transição - 

Vão ser três dias únicos de imersão, partilhas, 

aprendizagens, oficinas práticas... e muita 

Permacultura. 

Participantes, facilitadores, voluntários, 

entidades, projectos... cerca de 300 pessoas 

reúnem-se para participar neste fim-de-semana 

histórico e contribuir para a consolidação e 

expansão da Permacultura em Portugal: 

 “Cuidar da TERRA, Cuidar das PESSOAS e Partilhar os 

EXCEDENTES”. 

(Imagem retirada de The Tree of Life - Project 

"SHADOW 2" http://a-apollon.com/) 

http://a-apollon.com/


Iniciamos a convergência no dia 24 de Outubro com a participação especial de 

permacultores internacionais e palestras dedicadas à TERRA. É também o momento 

para colocar as mãos na TERRA através das diferentes oficinas práticas de 

permacultura (espiral de plantas aromáticas, horta mandala, plantas silvestres, etc.). 

As crianças têm durante a convergência uma série de actividades disponíveis no 

espaço do projecto Matriz, em que logo no 1º dia podem juntar-se ao "beezando" 

matinal! Reciclagem, cores vivas, conhecer as abelhas, sementeiras... são outras das 

actividades que poderão participar durante os 3 dias da convergência. 

Finalizamos o 1º dia da convergência em grande, com uma sessão em Espaço Aberto 

onde TODOS, a comunidade da primeira Convergência de Permacultura em Portugal, 

são convidados a participar activamente e a co-criar parte do programa da 

Convergência. Pela noite dentro há ainda espaço para se criarem momentos de ligação 

com o XV Fórum Nacional de Apicultura a acontecer também no Fundão durante o fim-

de-semana. 

No dia 25 de Outubro começamos logo pela manhã com o diploma de permacultura 

em português, um processo co-criativo com muitos membros da comunidade de 

permacultura em Portugal e com a parceria europeia de professores de permacultura. 

Diferentes projectos de permacultura marcam presença neste segundo dia. Em 

simultâneo, várias iniciativas de transição, a plataforma de transição nacional e 

internacional partilham as suas experiências e aprendizagens. Comparecem 

igualmente neste segundo dia várias projectos colectivos, eco-comunidades ou 

simplesmente partilhas de vivências comunitárias. Da parte da tarde é tempo de 

partilhar praticalidades relacionadas com soberania alimentar e abundância. Ou 

descobrir o que é a "Permacultura de Dentro para Fora" e a dança "Afro-Tribal" em 

profunda conexão com a natureza. 

Neste segundo dia é também o momento de dar continuidade ao Espaço Aberto do dia 

anterior e finalizar mais uma vez o dia com uma convergência em círculo dedicado ao 

foco principal do segundo dia: PESSOAS. 

No dia 26 de Outubro o foco principal são EXCEDENTES com a presença de inúmeros 

projectos relacionados com economia local, cooperativas, trocas... Projectos de 

permacultura voltam a marcar presença neste 3º dia da convergência, com a Aldeia 

das Amoreiras, Tamera... E um dos grandes momentos do dia é a Feira de Partilha de 

Excedentes com várias oficinas programadas (sabão, sementes, costura criativa, 

iogurtes naturais, moeda comunitária...), em que os participantes são convidados a 

trazerem produtos hortícolas, sementes, artesanato... para troca. 

Após a feira, segue-se um mega pic-nic onde será apresentado o que se construiu 

durante o fim-de-semana, os resultados do espaço aberto, vivências e reflexões... e, 

onde nos  propomos começar a construir em conjunto o futuro da Convergência de 

Permacultura em Portugal.  

 

 



(Imagem retirada de: 

http://www.outrasfronteiras.com.

br/blog/unidade-na-diversidade/) 

E terminamos este fim-de-semana histórico em grande festa e celebração – um 

bailarico de Danças Tradicionais Europeias espera por nós, em que não é preciso saber 

dançar, apenas divertir-se!!! 

 

                  

     

         

          

       ESPAÇO 

                       ABERTO 

 

 
 

(Por André Carvalho) 
O Espaço Aberto é por excelência a metodologia utilizada actualmente em 
convergências de permacultura. É uma forma simples e poderosa de catalisar 
conversas e acções em torno de um determinado tema, problema e prioridades 
definido pelos próprios participantes. Atendendo a que esta é a primeira convergência 
de permacultura em Portugal organizamos três momentos para o Espaço Aberto a 
acontecer durante a convergência:  

i) neste primeiro dia, 24 Outubro onde são explicados os princípios e a 
metodologia do espaço aberto e no qual, os participantes são convidados a 
participar activamente e a co-criar parte do programa da Convergência com 

as suas ideias, partilhas, vivências. 
ii)  ii) No dia 25 Outubro acontece um segundo momento de 3h para dar 

continuidade aos temas do dia anterior e lançar uma nova agenda de 
discussão e acções. (casino fundanense – sala 1)  

iii) iii) No dia 26 de Outubro durante o mega-pic-nic serão partilhados os 
resultados do Espaço Aberto (Octógono). Preparem-se para serem 
surpreendidos!!! 
No final do espaço aberto acontece uma convergência em círculo. Esta 
actividade volta a repetir-se no dia seguinte às 17h30 no casino fundanense 
– sala 1. 



NOTAS E IDEIAS QUE NASCEM 

no ESPACO ABERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACILITADORES/ COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcina Cerdeira 

Alfredo Cunhal Sendim 

Allan Savory 

Ana Gambão  

Ana Jervis Cunha 

André Carvalho 

André Vizinho 

Andrea López 

Andreia Albernaz Valente 

Andreia Ruela 

Annelieke Van der Sluijs  

Antónia Silvestre 

António Supico 

Bárbara Leite 

Camila Nascimento 

Catarina Joaquim 

Carla Braga 

Carlos Simões   

Ceiba Permacultura  

Claudian Dobos  

Cristoph Ulbig 

David Avelar 

David Holmgren,  

David Saraíva 

Dennis Posthumus 

Duarte Alvim 

Elisabete Sabão 

Emma Cowan  

Fernando Oliveira e família 

Filipa Pimentel 

Filipa Santos 

Filipe Matos 

Filippo Basso 

Francisco Dinis  

Frederico Abreu   

Fritz Wessling 

Graham Bell,  

Harald Hafner 

Henrique Bastos 

Henrique Paranhos 

Hugo Dunkel  

Jason Baker 

Jenny Tavares Silva  

Joana Costa 

João Gonçalves 

Larry Korn,  

Laura Maitz-Williams 

Lesley Martin 

Luís Pereira  

Manuel Lourenço.  

Manuel Vicente 

Márcia Luz 

Maria Nolasco 

Max Lindegger   

Miguel Leal 

Mirka Hlavacova  

Mónica Barbosa 

Nuno Belchior 

Nuno Brito Jorge  

Patrícia Paixão 

Patrícia Serôdio  

Paula Soares 

Pralahd Alegria  

Ricardo Gonçalves 

 Ricardo Nabais 

Rita Roquette 

NUMA CONVERGENCIA DE PERMACULTURA TODOS SOMOS IMPORTANTES E 

PARTICIPANTES NO ENTANTO DESTACAMOS, COM MUITA GRATIDAO, OS 

SEGUINTES FACILITADORES/ COLABORADORES QUE SE DISPONIBILIZARAM PARA 

ORIENTAR OFICINAS, ESPACOS DE DEBATE, APRESENTACAO DE PROJECTOS ETC.  

*Se o teu nome não esta nesta lista e vais ser facilitador formal, pedimos desde já as 

nossas desculpas, por lapso de tempo, de impressão ou outros alguma coisa falhou.  



 Rui Simões 

Sara Rocha  

Sara Serrão 

Silvia da Floresta  

Steve Cassidy 

Vera Filipa Ripley 

Virgínia Batista 

Yassine Benderra  

 

Elementos da Catálise  

Elementos da Federação Nacional dos 
Apicultores de Portugal (FNAP) 

Elementos da Horta da FC-UL 

Elementos da Plataforma das Iniciativas de 
Transição portuguesas 

Elementos do Projecto CEIBA Permacultura 

Elementos do Projecto Matriz 

Elementos da Universidade Sénior do Fundão 

Elementos do projecto vida desperta. 

 

EQUIPA ORGANIZADORA: 

Câmara Municipal do Fundão  

Ana Carlos 

Bárbara Leite 

Camila Nascimento  

Elisabete Alexandre  

 

 

EQUIPA DE VOLUNTARIOS: 

Alexandre Ferreira  
Ana Araújo 
Ana Mira  
Ana Moreira  
Carina Lourenço  
Cátia Lisa 
Diogo Sousa 
Esther Allerton 
Filipa Leal  
Joao Correia  
Keren Yosef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Cowan  

 Georges Mendes  

Manuel Lourenço  

 Marc Ballhause  

 Margarida Sousa  

 Nuno Donato  

 

 

 

Maria Tita  
Marta Brandao Paulo Santareno 
Rita Tojal  
Vitor Almeida 
 
Cozinha: 
Shiila Serrano 
Francisco Dinis 
Jishnu Verdier 
 

 

 

 

 

 

 

Este evento só foi possível com a ajuda e 
contribuição de muitas pessoas, a todos nós o 

mais sincero e profundo obrigado! 
 

mailto:-katyuska.molluska@gmail.com
mailto:-katyuska.molluska@gmail.com
mailto:burramaluca@gmail.com
mailto:burramaluca@gmail.com


PROGRAMA DIARIO 

 

DIA zero 
23 Out. |     QUINTA FEIRA  
Boas Vindas à Convergência Permacultura 
Moagem   
21h30 "O Pomar de Permacultura - Além do Orgânico" 
de Olivier Asselin |      
 
 
 

1º DIA  
24 Out. |     SEXTA FEIRA 

Cuidar da Terra |     
Octógono 

08h30 Recepção e inscrições 
09h00 Abertura 
 
09h10 Construindo um fim-de-semana 
memorável 
Bárbara Leite, Camila Nascimento, 
Emma Cowan e Manuel Lourenço 
Com a participação especial de: 
Allan Savory, David Holmegren, 
Graham Bell,  Larry Korn, Max 
Lindegger, e Rob Hopkins. 
 
09h30 Solos | Lesley Martin (em inglês) 
10h30 Discussão 
 
 
 
11h15 Herdade do Freixo do Meio: 
gestão agro-ecológica do Montado - 
Alfredo Cunhal Sendim 
11h50 Sistema keyline num pomar de 
Montemor-o-Novo  - Carlos Simões e 
Catarina Joaquim 
 

14h15     Oficinas (O) práticas de 
Permacultura - em simultâne(3h) 
 

O1 - Visita a eco comunidade Monte dos 
Carvalhos | Saída 13h45 do Octógono 
 

O2 - Espiral de plantas aromáticas - 
Horta FC-UL| Quinta do Convento 
 

O3 - Horta Mandala - Henrique Bastos, 
com Manuel Vicente | Quinta do 
Convento 
 

O4 - O Caminho da Observação - Laura 
Maitz-Williams| Quinta do Convento 
 

O5 - Apicultura natural e sustentável – 
Harald Hafner | Octógono 
 

O6 - Interpretação de paisagem 
segundo o sistema Keyline - Carlos 
Simões e Catarina Joaquim| Quinta do 
Convento 
 

O7 - Caminhada das plantas silvestres – 
Rita Roquette | Quinta do Convento 
 
 

12h10 5 Séculos de Design para a água 
e solo em declive rochoso em Chão 
Sobral - João Gonçalves 
12h30 Discussão 
 

 
 
 

17h30 Início do Espaço Aberto 
(OST) e convergência em círculo: 
"Cuidar da Terra"- André Carvalho 
 
 
 
21h30 Plataforma pelas Abelhas: 
Harald Hafner 

12h50 Almoço vegetariano  
Pavilhão Multiusos 

 

10h45 Pausa para lanche 
 

17h00 Intervalo (lanche) octógono 
 

20h00 Jantar vegetariano  
Pavilhão Multiusos 

 



Feira Nacional do Mel - 
FNAP  
| Pavilhão Multiusos 

 
Inauguração no dia 24 pelas 
15h  
Encerramento no dia 26 pelas 
18h00.  
Entrada Livre 
(Horário: 09h00-23h00) 
 

 
 

Painel Artístico da 
Convergência 
 

Pralahd Alegria & Todos 

(A decorrer durante os três dias) 

 

 

 
 
 
 

2º DIA
25 Out. |  Sabado 

Cuidar das Pessoas | 
Casino Fundanense  (sala 1 - 3)  
Salão Nobre  cmf  
  

 
 
 
 

 
08h45 Círculo Matinal | Sala 1 
 

09h00 4 sessões de conversas/ 
apresentações /partilhas  
 em simultâneo   
 
Permacultura - Sala 1 
09h00: Diploma de Permacultura em 
Português -  Mirka Hlavacova e Vera 
Ripley 
10h00: Parceria Europeia de 
Professores de Permacultura - André 
Carvalho 
 

transição - sala 2 

09h00 O Movimento de Transição - 
Annelieke van der Sluijs e Filipa 
Pimentel 
09h40 Aveiro em Transição - Ana 
Cunha, Jenny Silva e Andreia Ruela 
10h00 Madeira em Transição - Manuel 
Vicente 
10h10 Covilhã em Transição - Patrícia 
Paixão 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Comunidades - Salão Nobre da CMF 

09h00 Experiências comunitárias -
Yassine Benderra e Joana Costa 
09h20 Monte dos Carvalhos -MárciaLuz 
09h30 GEN - Global Ecovillage Network 
e a visão da comunidade global- 
Claudian Dobos 
09h40 Casa Santa Isabel - Fritz Wessling 
10h:00 Aldeias do Xisto -  Rui Simões 

Projectos Despertos - sala 3 
09h00 Projectos Despertos - criar um 
futuro consciente - Sara Rocha e 
Ricardo Gonçalves com participação de 
Teresa Gonçalves, Andrea Giraldo 
López, Laura e Marko Maitz, Jutta 
Weiske, Duarte Gonçalves, Sara Silva e 
Annelieke van der Sluijs 
10h20 Discussão 

 

 
10h40   Pausa para lanche 

 Corredor casino 

fundanense 



11h10 3 sessões de conversas/ 
apresentações /partilhas  
 em simultâneo   
 
 
 

Permacultura - sala 1 

11h10 Permacultura para educadores 
- Sílvia Floresta 
11h30 Permapicultura - Duarte 
Alvim11h50 Projectos Permacultura - 
Henrique Bastos 
12h10 Quinta do Vale da Lama - André 
Carvalho 
12h30 Discussão 
 
 

Projectos Despertos  -  sala 3 

11h10 "Projectos despertos - criar um 
futuro consciente" (continuação) - Sara 
Rocha e Ricardo Gonçalves 
 

 

 

 

 

 

Transição/Permacultura -
sala 2 

11h10 Da ITT a Viver Telheiras - Luís 
Pereira e Filipe Matos 
11h30 Famílias em transição - Fernando 
Oliveira e família 
11h50 Terra das Crianças - Yassine 
Benderra e Joana Costa 
12h10 Casa Verde na Serra - Mónica 
Barbosa e João Gonçalves 
12h30 Discussão 
 
 
 
 

 

 

 

14h15 > 17h00 Reunião em espaço 
aberto (OST)  - André Carvalho | Sala 1 
 
14h15 > 17h00 Soberania alimentar e 
abundância - Annelieke van der Sluijs e 
Sara Rocha, com a participação de 
Manuel Vicente, Patrícia Serôdio, Hugo 
Dunkel, Nuno Belchior, David Saraíva, 
Francisco Dinis| Sala 2 
 
 

14h15 > 17h00 Horta Mandala - 
Henrique Bastos| Quinta do Convento 
 

 
 
17h30 Convergência em círculo: 
"Cuidar das Pessoas"- Mirka Hlavacova 
 

19h00 > 20h30 Encontro das Iniciativas 
de Transição em Portugal - Annelieke 
van der Sluijs, André Vizinhoe Sara 
Serrão | Sala 2 
 

 

 

14h15 > 17h00 Permacultura de Dentro 
para Fora- Filipa Santos | Salão nobre 
da CMF 
 
15h30 > 17h00 Dança Afro-tribal - Carla 
Braga| Pavilhão Multiusos - Sala CACFF 
 
 

 

 

 
 

Animação cultural nocturna | 
pavilhão multiusos 
- sessão livre de música, dança, 
pintura... os participantes são 
convidados a trazerem os seus 
instrumentos musicais para uma sessão 
improvisada de animação e convívio no 
espaço "chill out" Permacultura na 
Feira do Mel 
 

12h50 Almoço vegetariano  
Pavilhão Multiusos 

 

17h00   Pausa para lanche 
 Corredor casino fundanense 

21h00 Jantar conjunto da 
Convergência de 

Permacultura e XV Fórum de 
Apicultura | 

 Pavilhão Multiusos 



3º DIA
26 Out. |  domingo 

Partilhar os excedentes| 
Casino Fundanense, Salão 
Nobre  cmf e Octógono 
 
08h45 Círculo Matinal | Casino 
Fundanense - Sala 1 
 

9h00 3 sessões de conversas/ 
apresentações /partilhas  
 em simultâneo   
 
Cooperativas e Empresas 
relacionadas com 
permacultura | sala 1 
 
09:00 Cooperativa Vale da Sarvinda - 
Frederico Abreu e Dennis Posthumus 
09h20 Timberbee: Como construir uma 
empresa segundo os princípios da 
permacultura? Miguel Leal 
09h40 Coopérnico – Energia verde, 
sustentabilidade e cidadania -  
Nuno Brito Jorge e Henrique Paranhos 

10h00 Discussão  

 

Permacultura | Salão nobre  
 
09h00 Apresentação do Livro: 
"Amoreiras, Permacultura para uma 
aldeia" -  André Vizinho, Filipa 
Santos e João Gonçalves 
09h30 O sistema de retenção de água 
de Tamera -  Cristoph Ulbig (The Water 
Retention Landscape ofTamera - 
Landscape Healing and regenerative 
watermanagement) - Em inglês 
10h00 Discussão 

 

Economia Local | sala 3 

 

09h00 Troca a Tod@s - Antónia 
Silvestre/Coolabora 
09h10 Projecto Matriz – MatBag/ 
Lancheiras recicláveis - Virgínia Batista 

09h20 Rotas e Raízes/Gesterra - 
Ricardo Nabais 
09h30 Master Unit: Agir na cidade ou 
no campo? – Filippo Basso 
09h40 Boa-comunidade cooperativa - 
Maria Nolasco 
10h00 Discussão 

 
10h30 Feira de partilha de 
excedentes – Octógono 
 
Partilha de saberes, troca de 
produtos, conhecimentos, 
experiências, oficinas (O)... 
 
10h30 Abertura da feira pela Rede 
Convergir - David Avelar 
O1 - Saber do sabão: Elisabete Sabão 
O2 - Recolha e conservação de 
sementes - Sílvia Floresta 
O3 - Construção de ninhos para abelhas 
solitárias - Andreia Albernaz Valente 
O4 - Trad&Arte - A Arte na Tradição - 
António Supico 
O5 - Oficina de iogurte natural - Miguel 
Leal 
O6 - Costura criativa - Projecto Matriz 
O7 – Hidromel - Harald Hafnar 
O8 - Introdução à comunidade de 
trocas Estrela (Introduction to Estrela 
Community Exchange) Steve Cassidy 
 
 
 
 
12h30 Convergência Local e Nacional  
O Caminho até aqui, presente e 
futuro...  
 

(com PIC-NIC  partilhado nesta 
actividade) 

 
15h00 Danças Tradicionais Europeias - 
Alcina Cerdeira e Universidade Sénior 
do Fundão 
 
16h00 Encerramento, boa viagem e até 

à próxima! 

 

lanche no octógono durante 
esta actividade 

 



 

 
Posters durante a convergência 
 
 
> Bzzz bzzz bzzz sou uma abelha - Andreia Albernaz Valente 
 
> O que é o desenvolvimento alternativo? – CATÁLISE 
 
> Life Jam: Programa Intercâmbio de Transição - Andrea López 
 
> Mapa das iniciativas de Transição em Portugal- Plataforma das Iniciativas de 
Transição Portuguesas 
 
> Quinta Ecológica da Moita - Um Laboratório Vivo e Aveiro - Ana Jervis Cunha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 PROGRAMA CRIANÇAS  

Durante a convergência, o projecto Matriz E5G  (Programa Escolhas) tem as portas 
abertas para acolher crianças cujos pais participem na convergência. Durante o 

período de tempo em que o espaço Matriz está aberto terá sempre duas pessoas 
responsáveis a acompanhar as actividades para crianças (para além dos facilitadores 
específicos de cada actividade – ver mais abaixo). 

horário funcionamento espaço matriz            

24 e 25 Out 

9h00 -12h30;  

14h00-20h00 

 

24 de Outubro – Sexta-Feira 
9h30-12h30 -  “Beezando” – despertar matinal, jogos de apresentação e actividades criativas -  Maria 

Tita e Cátia Lisa 

10h45 às 11h15 - Pausa para lanche - Praça do octógono (espaço contíguo à sala do projecto Matriz) 

25 de Outubro – Sábado 

9h00-10h30: Reciclagem – Camila Nascimento e Ana Carlos 

10h30 -11h00 -  Pausa para lanche  

11h00 – 12h30 -  Cores Vivas – Ana Gambão 

14h15 – 15h30 -  Conhecer as Abelhas e Outros Insectos polinizadores – Quinta Ecológica da Moita 

(QEM) em representação do Apiário Pedagógico da QEM estarão Ana Jervis Cunha e Jenny Tavares Silva. 

15h30 -17h00 -  Dança Afro-Tribal – Carla Braga | Ceiba permacultura (oficina para crianças e adultos) 

26 de Outubro - domingo 

9h00-10h30 

A partir das 10h30 começa a feira de partilha de excedentes na praça do octógono, na qual  é possível a 

participação de crianças.  

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Matriz-E5G/433606886707724?sk=timeline


DESCRIÇAO ACTIVIDADES CRIANÇAS 

 

Conhecer as Abelhas e Outros Insectos Polinizadores 

Quinta Ecológica da Moita (QEM) em representação do Apiário Pedagógico da QEM 
estarão Ana Jervis Cunha e Jenny Tavares Silva 
 
As abelhas melíferas e outros insectos polinizadores trabalham em sinergia com as plantas oferecendo-
nos cerca de dois terços da nossa alimentação e auxiliando na manutenção da biodiversidade na Terra. 
Sem eles, a nossa sobrevivência estaria em risco. Actualmente, estes insectos estão em regressão 
enfrentando ameaças como doenças, parasitas, uso de agrotóxicos, falta de alimento pela substituição 
de prados de flores selvagens por monoculturas. Através de uma apresentação, de um jogo e de uma 
estória, vamos experimentar ser apicultores, conhecer melhor a vida social, biologia e ecologia destes 
interessantes insectos e saber como os podemos ajudar. Por fim, vamos adoçar a boca com o precioso 
mel produzido pelas abelhas. 

O Apiário Pedagógico da QEM tem o apoio de Harald Hafner / A Abelha Azul e de TimberBee.com. 

 

A Quinta Ecológica da Moita (QEM) localiza-se em Oliveirinha, Aveiro e resulta do protocolo entre a 

ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) e a SCMA (Santa Casa da Misericórdia de Aveiro) 

com vista à dinamização de atividades de Educação Ambiental para o público em geral, famílias e 

escolas, na Mata da Moita, propriedade da SCMA, suportadas por um projecto pedagógico e programa 

anual de atividades. 

A QEM é uma área agroflorestal de 15ha contendo a Mata da Moita, Centro de Educação Ambiental 

(casa dos caseiros de 1827), trilhos, Horta Pedagógica Mandala, Hortas para adoção, Apiário Pedagógico, 

charcos e linhas de água, Parque de Merendas e WC seco, estando em desenvolvimento o Parque 

Pedagógico das Energias Renováveis e o Herpetília. 

A elevada biodiversidade da floresta mista de carvalhos, sobreiros, loureiros, salgueiros, entre outros, e 

a proximidade de 6km de Aveiro conferem-lhe importância na conservação da vida selvagem e como 

espaço único na região, aliando a Educação Ambiental, divulgação de ciência, investigação, artes, lazer 

e  contemplação. 

 

Cores Vivas 

Ana Gambão 

                 Onde moram as cores? Como vivem? Onde dormem? 

Observação e busca no meio natural. Recolha. Separação de pigmentos e utilização sobre vários tipos de 

https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/apic3a1rio-pedagc3b3gico-qem-aveiro_ana-jervis-cunha.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/cores.jpg
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papel. Se as cores sonharem sobre uma folha de papel … 

A proposta pretende um reconhecimento das fontes naturais para a criatividade. A conexão com a 

natureza como criadora desperta o creador dentro de cada ser. 

Desde sempre interessada na Natureza e nas Artes frequentou um ano o curso de Escultura no AR.CO e 

um ano a Escola de Jazz do Hot Club de Portugal, completando a sua formação académica na ESAB com 

a Licenciatura em Agro-Pecuária. Em simultaneo frequentou diversas formações em Agricultura e 

Pecuária Biológica e Biodinâmica, tendo vindo a tornar-se técnica nesta area dedicada à formação de 

Agricultores na Ass. Nacional de Agricultura Biológica –AGROBIO. Instalou-se como produtora e durante 

6 anos recebeu voluntários de todo o mundo que apoiaram este projecto com a intenção de 

aproximação à Natureza e sua descoberta. O efeito pessoal era deslumbramento, compreensão e 

integração das leis da natureza experienciadas – Aprofundamento, ganho de consciência, equilíbrio. 

Face a tais resultados e com o intuito de facilitar o processo pessoal de cada um, em Janeiro de 2010 

inicia o curso de Terapia Artística pelo Método da Dra. Margarethe Hauschka lecionado por “El Puente” 

com sede em Barcelona com a duração de 4 anos.  

 

Oficina Dança Afro Tribal 

Carla Braga / Ceiba Permacultura 

 

 

 

Tendo sido usada em rituais sagrados em contato direto com a Mãe Natureza (agricultura, pesca, danças 

guerreiras), a dança tribal africana foi, na sociedade moderna, transformada numa atividade cultural 

que envolve ritmo, sincronia, forma e união.” A dança tribal africana é, acima de tudo, a memória da 

tradição, da ancestralidade e do antigo equilíbrio da natureza, o retorno a um tempo/lugar no qual não 

existiam diferenças nem separações entre o mundo natural, humano e espiritual. 

A dança afro-brasileira é totalmente representativa. Além de trabalhar o movimento da mitologia 

dos Orixás, normalmente representa também movimentos primitivos, guerreiros, imitativos dos animais 

e dos elementos sagrados da Natureza. Os Orixás representam a personificação das forças da Natureza e 

dos fenómenos e ciclos naturais: nascimento e morte, saúde e doença, as chuvas, o orvalho, as árvores, 

os rios, etc… Representam os grandes elementos: terra, fogo, ar e água…e os três estados da matéria: 

sólido, líquido e gasoso…Representam ainda os três reinos: mineral, vegetal e animal…para além dos 

princípios masculino e feminino. Tudo isto representa o poder e energia vital, a grande força de todas as 

coisas existentes e que é denominada de AXÉ. 

  



DESCRIÇAO DE  ACTIVIDADES/ OFICINAS/ PROJECTOS 

 

Filme “O Pomar de Permacultura – além do Orgânico” de Olivier Asselin 2014. 

(Estreia em Portugal) 

 

E se existisse uma melhor forma de produzir fruta? 

Com menos trabalho. Maior produtividade. Mais diversão. 

Há 20 anos atrás, Stefan Sobkowiak comprou um pomar comercial de maças (cerca de 5ha) com o 

objectivo de o converter num pomar de agricultura biológica. Em 1996 o pomar obteve a certificação 

biológica, no entanto Stefan logo apercebeu-se das limitações deste modo de produção baseado em 

monocultura. Então em 2007 Stefan decidiu tirar a maior parte das árvores e replantar o pomar, 

inspirando-Se nos princípios de Permacultura. Aos poucos Stefan conseguiu criar um oásis de 

abundância e biodiversidade, com mais de 100 variedades de maças, diversos tipos de pêra, ameixas, 

cerejas, legumes, etc. 

O pomar está organizado de forma a que tudo o que cresce numa determinada faixa amadurece e está 

pronto para a colheita dentro de um período de 10 dias. Este sistema, descrito por Stefan como 

“prateleiras de supermercado”, permite uma colheita eficaz apesar da grande diversidade de espécies, e 

pode ser muito útil para fruticultura comercial em grande escala. 

Os conceitos, técnicas e dicas apresentados neste filme vão ajudá-lo no seu próprio projecto, seja ele 

com apenas algumas árvores de fruta no seu quintal/horta caseira ou num pomar comercial de vários 

hectares. 

Após a exibição do filme (cerca de 1h30), segue-se uma pequena discussão e troca de ideias. 
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Herdade do Freixo do Meio: Gestão agro-ecológica do Montado. 

Alfredo Cunhal Sendim 

 

 

O actual projecto do Freixo do Meio começou no Verão de noventa,  após o fim da reforma agrária da 

revolução de 74. Então aplicámos o melhor que pudemos o novo pacote tecnológico, químico e 

mecânico que imperava de forma incontestada. Não havia na altura, qualquer outra abordagem credível 

aos sistemas agrícolas no nosso país. A agricultura moderna afirmava-se então como uma das mais 

consideráveis criações humanas tanto no Leste como no Ocidente. Seguimos as correntes existentes que 

apelavam à simplificação e à intensificação dos sistemas. Começámos com o que havia: cortiça, trigo e 

ovelhas de carne; investimos em pouco tempo e bastante nestas actividades. O objectivo era conseguir 

uma actuação responsável sobre a Herdade, o que se traduzia essencialmente na questão da 

rentabilidade económica e no aspecto social do emprego. 

Os primeiros anos evidenciaram elevado risco económico, grande dependência de factores de produção 

e dos processadores e distribuidores de matérias primas, degradação dos recursos do solo, água, 

biodiversidade; em suma, pouca realização e uma consciência crescente de que fazíamos parte de um 

problema. Esta realidade empurrou-nos gradualmente para um sistema agronómico mais extensivo e 

complexo. Decidimos recuperar a antiga estrutura do Montado, promovendo a regeneração do estrato 

arbóreo, arbustivo e piscícola. Introduzimos o porco, a vaca, a cabra, o peru, a galinha e o frango, bem 

como o olival, a vinha, os hortícolas e os frutos… 

Ao longo deste processo de transição, encontramos a história do Montado que inspirou e norteou de 

forma determinante o nosso caminho. 

O Montado é um sistema agrícola criado pelo homem que funciona como um ecossistema natural e 

produz o que nós necessitamos de forma completamente autónoma. É um exemplo real da bondade da 

aplicação dos princípios da agro-ecologia ao longo de mais de mil anos. Num clima tão adverso como o 

mediterrânico (só ocupa 2% superfície globo; combina calor e seca; irregular de ano para ano) ele 

conseguiu através da mesma receita que suporta a natureza – a complexidade – superar as nossas 

necessidades e criar uma considerável quantidade de solo vivo. 

O sistema consiste num mosaico diverso de actividades produtivas que se desenvolvem num estrutura 

dominada por uma agro-floresta, composta por, pelo menos, três níveis: as árvores, os arbustos e as 

pastagens. O estabelecimento de processos de cooperação entre actividades – simbioses, as diferentes 

eco-funcionalidades dos vários elementos do sistema que permitem o aproveitamento eficiente dos 

recursos e a gestão do risco climatérico jogando para a média de todas as produções, e não para apenas 

uma como na monocultura, são as principais virtudes deste sistema. 

O abandono deste conceito aconteceu essencialmente a partir de meados do século passado, com a 

rápida “evolução” dos sistemas agrícolas. A intensificação e a simplificação dos processos produtivos, na 

nossa frágil realidade, consumiu, perdeu e contaminou, em menos de cem anos, os recursos (ex. solo, 

biodiversidade…) acumulados em cerca de mil. 
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Mas o mais grave é que substituímos um modelo produtivo auto-sustentável, eficiente e abundante, por 

um completamente dependente, poluidor e ineficiente na utilização dos recursos. 

Foi por isto que encontrámos praticamente um deserto no Freixo do Meio em 1990. Podíamos produzir 

sim, mas à custa de factores de produção externos. 

Após uns anos de trabalho na recuperação do solo e da estrutura agro-florestal, a par com a introdução 

de actividades primárias, a bondade do sistema, era incontornável. No entanto, a sustentabilidade 

económica não era conseguida, essencialmente porque o mercado não valorizava produções muito 

diversificadas em pequenas quantidades. 

Empenhados em encontrar uma forma viável de continuar, acreditámos que a “diferenciação” dos 

produtos era o caminho. Esta opção levou-nos a desenvolver a segunda função que hoje 

desempenhamos, a transformação das matérias-primas em produtos finais, maioritariamente alimentos 

(mais de 200 referências, grande parte da dieta mediterrânica). 

A agricultura biológica, que no início (1997) foi por nós percebida apenas como uma ferramenta de 

diferenciação suportada por ajudas europeias, rapidamente nos abriu uma visão muito mais integral e 

profunda dos sistemas agroecológicos, para além de nos permitir o acesso a um mercado exclusivo e 

promissor, bem como nos conectar com uma rede extraordinária de pessoas. 

A existência dos produtos levou-nos a ter que os colocar no mercado criando para isso uma pequena 

frota de distribuição de frescos. A distribuição por grosso fazia-se em Portugal e na Holanda, mas o 

caminho que tinha seguido a distribuição dos alimentos, mesmo no pequeno sector do biológico, 

deixava uma parte significativa dos produtos por vender, principalmente por serem quantidades 

pequenas. 

Decidimos então tentar desenvolver uma quarta função, a venda a retalho. Abrimos sucessivamente 

lojas na Herdade, em Montemor-o-Novo, em Évora, e finalmente em Lisboa, onde conseguimos 

rentabilidade. Ao mesmo tempo, sentimos a necessidade de informar o porquê do nosso trabalho e de o 

credibilizar, pelo que abrimos permanentemente a Herdade, criamos eventos, visitas, estadias, 

restauração, voluntariado…, a quinta função a que chamamos serviços turístico-didácticos. 

Foi na fase de implementação destas cinco frentes que surgiu o momento de separação deste projecto 

do conjunto da minha família. Coincidiu também com o rebentar da crise mundial em 2008. 

Tinha conhecido a Permacultura pouco tempo antes. Assim, foi como que o sentir e o perceber de anos 

se passasse a conjugar de uma forma muito mais coerente e dirigida. Foi também o integrar de uma 

nova cultura não condicionada pelo medo: disponível para cuidar da Terra e das pessoas, diminuindo o 

consumo e distribuindo excedentes. Mais do que qualquer medida de fundo ou técnica, o tentar aplicar 

a filosofia de transição inerente à Permacultura no dia-a-dia permitiu-nos, pelo menos, chegar a 25 anos 

de trabalho mais satisfeitos. 

Com base no esforço, conhecimento e transparência, tentámos caminhar essencialmente no sentido 

da “empresa social” e da “agro-ecologia“. Abrimos a herdade a outros projectos com o mesmo DNA, 

tentando começar a criação de uma nova eco comunidade rural. Tentámos partilhar produtos e saberes, 

colocando-os no mercado de uma forma não especulativa e estabelecendo fórmulas de cooperação com 

outras instituições. Promovemos hoje cerca de 20 vezes mais emprego do que a média da região. 

Produzimos comida biológica e biodinâmica para mais de 100 famílias. Sequestramos carbono. 

Contribuímos para a conservação da biodiversidade. Aplicamos tecnologias de conservação e 

regeneração do solo e da água como EM’s. Introduzimos as energias renováveis e diversificamos as 

fontes. Festejamos. 

Mas, pragmaticamente, sobrevivemos com muita dificuldade. Acreditamos, no entanto, que devemos 

empenhar-nos em trabalhar para que existam condições necessárias para que muitos outros possam 

implementar modelos agrícolas agro-ecológicos, bem adaptados. Isso significa, no nosso entender, o 



assumir de uma responsabilidade individual na essência, mas também colectiva, nas transições 

necessárias.  

A necessidade de fazermos todos individualmente e em conjunto escolhas — por uma nova ética, uma 

nova economia, uma nova governação, uma nova ordem — que permitam a transição o mais rápido 

possível dos sistemas actuais para sistemas verdadeiramente perduráveis. 

 

 

Sistema keyline num pomar de Montemor-o-Novo 

Catarina Joaquim e Carlos Simões 

 

No concelho de Montemor-o-Novo foi plantado um pomar em sistema keyline nos anos 2013 e 2014. 

Pela junção de dois projectos Proder de instalação de jovens agricultores, nasceu o projecto “Dias Nas 

Árvores” (diasnasarvores@gmail.com), gerido por Catarina Joaquim e Carlos Simões, um casal de 

agricultores/permacultores certificados em Modo de Produção Biológico. 

Mostrar que é possível regenerar os solos pobres e degradados do Alentejo em poucos anos, é o 

principal objectivo deste projecto, que inclui a produção de frutos frescos de regadio (ameixas, 

pêssegos, damascos, maçãs, pêras, tangeras, tangerinas, clementinas, laranjas e limões), frutos secos  

(amêndoas e nozes) e pequenos frutos (framboesas, amoras e mirtilos), num total de 5,5 hectares. 

É esta experiência de três anos de trabalho, desde o planeamento à instalação do pomar em keyline, 

que vamos apresentar. 

                   

Onde se aplica o sistema Keyline? 

O sistema Keyline é um método de planeamento desenvolvido por Percival Alfred Yeomans, um 

engenheiro de minas Australiano. A aplicação deste sistema traduz-se numa eficiente gestão e 

aproveitamento da água da chuva na paisagem, seja esta uma pequena parcela agrícola, uma bacia 

hidrográfica, ou uma região inteira. Através dos processos de gestão da água, permite o controlo dos 

fogos florestais, a melhoria dos solos agrícolas silvícolas e de pastagem e a redução dos custos 

energéticos. 

Este sistema é actualmente uma ferramenta fundamental de planeamento num movimento mundial 

denominado Agricultura Regenerativa, que reúne agricultores de várias partes do globo, empenhados 

na recuperação e melhoria de solos agrícolas e florestais e na regeneração de todos os sistemas 

naturais. É hoje essencial na Permacultura em grande escala, permitindo a aplicação da Permacultura 

em grandes extensões, conjugando cereais, floresta e pastagem. 
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Desde o início deste milénio, com a percepção que os agricultores começaram a ter da destruição dos 

seus solos e do aumento dos encargos com adubos e pesticidas, o interesse neste método aumentou 

significativamente. Nos últimos 10 anos, milhões de hectares em todo o mundo foram convertidos a 

este sistema, com especial ênfase nos Estados Unidos e na Austrália. A obtenção de efeitos imediatos no 

aumento e qualidade da produção, bem visível logo após a primeira passagem do arado, não é alheia a 

este desenvolvimento. 

 

 

 

5 Séculos de Design para água e solo em declive rochoso em Chão Sobral 

João Gonçalves 

 

 

Clima, geografia, água, acesso e biodiversidade – da posição relativa entre estas cinco variáveis nascem 

sistemas produtivos que, há mais de 5 séculos, suportam populações nos declives rochosos da Serra do 

Açor. O Inverno húmido e frio gera nascentes de águas frias que brotam nas rochas mais duras. Nestas 

cruzam-se os canais de rega/levadas e os trilhos que ligam a aldeia aos campos de cultivo. Com a pedra 

dura foram construídas os socalcos, leiras ou terraços para reduzir o declive ou nivelar o solo para 

cultivos anuais e árvores nobres. Anexas às nascentes, as pequenas barragens e os canais de rega 

possibilitaram fazer, no nosso verão quente e seco, o cultivo de importantes plantas originárias de zonas 

com verão quente e húmido, como o milho e a batata. Os muros de pedra são multifuncionais, como 

massa térmica onde se encostam as videiras, e abrigando até insectos úteis e plantas medicinais e 

melíferas. Aqui, o design usado há séculos ilustra princípios do sistema australiano de Design em Key-

line. 

João Gonçalves nasceu em Chão Sobral, é licenciado em Animação Socioeducativa e inventou a 

permacultu(-)ruralização, que originou o verbo permacultu(-)ruralizar. Ver mais em 

http://casaverdeamoreiras.blogspot.pt/p/quem-somos.html 
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 Visita ao Monte dos Carvalhos 

Bárbara Leite, Emma Cowan e Márcia Luz 

 

 

 

O Monte dos Carvalhos, “a vision of… a monastic life-giving, eco-community”, foi fundado em 2006. 

Actualmente nesta comunidade residem permanentemente quatro membros e por aqui têm passado 

inúmeras pessoas de todas as partes do mundo.  

Nesta visita guiada será possível encontrar uma horta-comunitária, camas-elevadas, casa de banho 

seca,  eco construção (com fardos de palha, adobe, madeira, etc.), reservas de água, diversos animais, 

etc. Para os interessados, o Monte dos Carvalhos acolhe também um PDC – Curso de Design em 

Permacultura de 11 a 19 de Outubro com direito a entrada grátis na convergência, mais 

informações aqui. 

 

 

 

Espiral de plantas aromáticas (Introdução à Permacultura) 

Grupo Horta da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

O objectivo é contribuir para a convergência de Permacultura no Fundão com a criação de uma espiral 

de aromáticas. Tentaremos utilizar recursos locais na sua construção, iremos usar o conhecido padrão 

espiral para assim criar uma diversidade de condições para que inúmeras plantas aromáticas possam ali 

crescer, embelezar o local, contamina-lo com cheiros e insectos e providenciar plantas para diversos 

usos, desde gastronómicos a medicinais. 

Durante o atelier iremos passar pelas várias fases de criação de uma espiral de aromáticas, ou seja, 

desde o planeamento e design até à sua construção e plantação. 

Solicita-se que os participantes tragam algumas plantas para colocar na espiral. 
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A Horta FCUL é um projecto informal que teve o seu início em meados de 2009 fruto de um sonho de 

um conjunto de estudantes de diversas disciplinas. 

O projecto é dinâmico e flexível mas a sua visão geral é ser um espaço de experimentação de técnicas de 

Permacultura e um local onde diferentes disciplinas se encontram. 

O projecto é aberto a qualquer pessoa da comunidade FCUL, a sua organização é caórdica sendo que a 

ausência de hierarquia não tem impedido de se realizar muitas e diversas actividades.  

 

 

Horta Mandala no espírito da Biodinâmica, no conceito do design em Permacultura 

Henrique Bastos 

Nesta oficina vamos criar uma Horta Mandala, um dos sistemas mais produtivos, em que numa pequena 

área e com poucos recursos é possível produzir-se alimento para a auto-subsistência num estilo de 

agricultura familiar com base no equilíbrio ecológico e princípio de Permacultura. Esta Horta Mandala 

tem um design orgânico, inspirado nas formas da Natureza, com canteiros em formas circulares, onde se 

plantam legumes, vegetais, árvores de fruto, ervas aromáticas, etc. 

 

 
(Horta Mandala em Braga – workshop facilitado por Henrique Bastos) 

Henrique Bastos passou a sua juventude nas quintas de família, na Região de Basto, adquiriu experiência 

sólida e saberes sobre como tratar a terra e sobre agricultura. Frequentou o curso de Técnico de Agro 

Pecuária. Desenvolveu actividades de formação, percorrendo diversos países da Europa, trocando 

conhecimentos e experiências, na área de jardins orgânicos. Com notáveis especialistas mundiais, 

adquiriu sólidos conhecimentos nas áreas da agricultura biológica, biodinâmica e pecuária biológica. Fez 

recentemente o Curso de Design de Permacultura. 

Em Portugal tem desenvolvido actividades de formação e consultadoria em agricultura biodinâmica, um 

pouco por todas as regiões do país, com workshops práticos e apoio à construção de hortas biológicas, 

hortas mandalas, Permacultura e serpenteadas. Conta já com mais de 1200 participantes em workshops 

de Horta Mandala. 
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 O Caminho da Observação – Encontrarmo-nos na Natureza 

 (‘The path of Observation – Finding ourselves in Nature’), em inglês com tradução para português 

Laura Maitz – Williams 

 
Observation is at the heart of Permaculture, before we act we observe. It is no coincidence that it is the 
first Permaculture Principle. Deep and radical observation is the foundation and where we must 
start. Until we truly see we will only act from old ideas or habits or the ways we did it in the past which 
may not be relevant for the present context. However, we have not been brought up to simply observe, 
to see without imposing our ideas on to reality. We have been taught to learn information and 
techniques and then to try and fit reality into what we already know. Most of us need to re-train 
ourselves to let go of what we already know and let something else arise from within us.  In this, Nature 
is the greatest teacher. Not only do we derive our inspiration from the way natural systems function but 
there is also a more mysterious quality in Nature that invites us to let go, be ourselves and drop into a 
deeper sense of who we are from where creativity and inspiration flower. 
In this workshop we will explore different methods of Observation, from active to passive, from using 
the mind to going beyond the mind. We will look at how to keep our eyes open and really see whatever 
we are doing. 
By having time to simply stop and be in Nature we have an opportunity to explore our relationship with 
Nature, why it is important to us and how we can allow the deepest inspiration we experience to inform 
everything we do in the world. 

 

 

Laura Williams is a resident co-creator of the Awakened Life Project, Benfeita a spiritual community 

dedicated to conscious evolution and living in communion with Nature. On the quinta she is responsible 

for the garden and forest projects and teaches permaculture. She is the co-founder of the Awakened 

Forest Project dedicated to returning the beautiful hillsides of the Serra do’ Açor back to thriving, 

diverse broadleaf forest to support people and wildlife. 

She is dedicated to a way of living where we do not separate from each other , ourselves and the planet. 

Where humans come together to realize we do have the power and choice to find our own solutions to 

all the crises we face. Laura is passionate about immersing people in Nature where they discover a 

deeper connection to themselves and the cosmos and from that deeper connection they may access an 

authentic impulse to take action in the world. 
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Apicultura Natural e Sustentável: Uma apicultura Api -Cêntrica em vez de Anthropo-
Cêntrica, baseada nas necessidades do superorganismo colmeia 

Harald Hafner 

Atualmente estamos a assistir a um interesse grande e renovado na atividade milenária da apicultura e 

abelhas. Cada vez há mais novos apicultores e pessoas interessados em trabalhar com estes insectos 

fascinantes. 

As abelhas estão em perigo e com problemas. As notícias sobre o seu desaparecimento, perdas de 

colmeias e diversas pragas e ameaças para a saúde dos enxames aparecem quase diariamente nos 

noticiários. Muitas vezes as práticas e técnicas de uma apicultura intensiva, convencional e industrial são 

parte destes problemas e não ajudam na solução. A abelha é hoje tratado como um “gado” igual a 

outros, e trabalhado muitas vezes em condições não adequadas.O que é uma prática de apicultura 

sustentável? Ouve-se muito falar sobre apicultura natural, biológica, permapicultura… e outros, mas há 

muitas dúvidas sobre o tema. Poucas pessoas e apicultores reconhecem as verdadeiras necessidades do 

superorganismo colmeia na sua interação com o seu meio ambiente, connosco e como isso pode e deve 

guiar a prática apícola diária. 

Este workshop pretende de forma simples e breve dar uma introdução a uma apicultura Api – Centrica, 

baseada nas necessidades da colmeia, em vez de Anthropo – Centrica, como é maioritariamente 

praticada hoje em dia. Uma apicultura que reconhece o “Ser” verdadeiro da colmeia (o “Bien” – 

“Abelho”) e que quer fornecer-lhe as melhores condições possíveis.Vamos tratar de explorar as 

diferentes ideias, conceitos e técnicas que permitem uma apicultura mais saudável para o beneficio 

mútuo entre as abelhas e pessoas. Estes podem ser adoptados com facilidade por qualquer apicultor e 

pessoa, resultando não só em colmeias mais saudáveis mas também em produtos apícolas de superior 

qualidade. 

 

Harald Hafner 

 

Master Beekeeper e técnico apícola 

Mestrado da Escola Apícola de Warth na Áustria 2011: http://www.lfs-warth.ac.at/de/imkerschule/ 

Apicultor desde 1998 

Apicultor profissional desde 2003 (República Dominicana, Portugal) 

Residente em Portugal desde 2006 em Mangualde na Beira Alta, onde trata das suas aproximadamente 

250 colmeias. (https://www.facebook.com/aabelhaazul?ref=hl) 

Desde 2011 começou por partilhar os seus conhecimentos técnicos profundos e a sua paixão pelo 

mundo das abelhas e da apicultura com uma crescente rede de novos apicultores perante cursos e 

workshops no país inteiro. (mais de 400 futuros apicultores formados) 

Tem experiência com abelhas de diferentes raças e temperamentos em climas diferentes e com vários 

tipos de colmeias. O seu interesse inclui os habitats das abelhas, a sua importância para a ecologia e a 

interligação da apicultura com a nossa cultura e alimentação. A sua aptidão de observação, curiosidade 

e abertura para novos caminhos dão profundidade e animação à formação. Sendo um bom polinizador 

ele próprio, anima e inspira a aprendizagem e partilha contínua dos seus ex-alunos. 
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Cursos: 

Jardim Botânico Coimbra 

Paredes (com Paredes em Transição): http://paredes-em-transicao.blogspot.pt/ 

Porto (com Raízes): http://raizesblog.blogspot.pt/ 

Coimbra – Granja de Ulmeiro ( com Coimbra em 

Transição): http://coimbraemtransicao.wordpress.com/ ,http://coimbraemtransicao.wordpress.com/ev

entos/2013-2/curso-de-apicultura/#unique-identifier4 

Sintra (Quinta do Luzio): http://quintadoluzio.wordpress.com/ 

Mangualde: https://www.facebook.com/events/438055959614514/ 

Madeira: https://www.facebook.com/events/574043626016515/ 

Aveiro: Apiário Pedagógico da Quinta Ecológica da 

Moita https://www.facebook.com/QuintaEcologicadaMoita 

 

 

 Interpretação de paisagem segundo o sistema keyline 

Catarina Joaquim e Carlos Simões 

 

 

 

Como funciona o sistema Keyline? 

Todas as paisagens naturais têm zonas mais baixas, de acumulação de água (vales), e zonas mais altas, 

de secura (cumeadas). Se pensarmos na nossa ondulada paisagem alentejana, há sempre pequenos 

vales no topo e cumeadas em zonas mais baixas. A implantação deste sistema nos terrenos agrícolas ou 

florestais desenha curvas aparentemente niveladas, mas que efectivamente são de ligeiro desnível, 

descendo a partir das zonas de acumulação de água mais elevadas, até às zonas de secura mais abaixo 

em cota. Estas linhas, são as linhas de plantação ou de sementeira e são feitas com um equipamento 

desenvolvido para evitar o reviramento do solo superficial e desenhar pequenas galerias subsuperficiais, 

5 cm abaixo da zona de solo arável (solo explorado pelas raízes das plantas). Isto permite aumentar a 

absorção de água da chuva, a deslocação desta de locais de acumulação, onde muitas vezes provoca 

erosão, para locais onde esta naturalmente nunca permaneceria muito tempo. Permite também o 

arejamento desta zona do solo e a penetração das raízes 5 cm mais abaixo. Este arado, chamado arado 

keyline ou arado Yeomans, é utilizado apenas duas vezes por ano, uma na Primavera e outra no Outono, 

o que significa que em cada ano a profundidade de solo aumenta 10 cm. 

Em solos pobres, secos e delgados, como o nosso e muitos outros da região de Montemor-o-Novo, em 5 

anos podemos obter um solo com 50 cm de profundidade. Qualquer agricultor sabe que isto não é de 

desprezar. Neste arado podem ainda ser acoplados equipamentos de sementeira e fertilização, que 
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permitem que, numa única passagem, se faça o trabalho de melhoria do solo, a sementeira e a 

fertilização, como fazem algumas máquinas de sementeira directa, mas com um efeito de melhoria de 

solo que estas não produzem. A aplicação do sistema Keyline permite ainda planear a localização de 

charcas e barragens, nos locais de cota mais elevada e nunca em rios ou ribeiras, usando os princípios 

do sistema para aumentar a área de captação dessas charcas. A partir destas, em terreno desnivelado, é 

possível regar por gravidade culturas e pastagens, ou evitar os fogos florestais por alagamento do 

terreno situado a cota inferior. Nas quintas de Yeomans, desenhadas na Austrália entre 1950 e 1960, 

assim como nas propriedades de muitos outros agricultores, o sistema continua a funcionar 

perfeitamente. 

Esta oficina na quinta do convento será uma forma de aprofundar estes e outros conceitos de uma 

forma prática. 

 

 

Caminhada das Plantas Silvestres 

Rita Roquette 

 

A Caminhada das Plantas Silvestres é um passeio pedestre que costuma ter a duração de 2 horas e em 

trilhos de dificuldade muito reduzida.  

Nestes passeios o centro de todas as atenções estão viradas para baixo, onde pequenos pontos verdes 

são a abertura para histórias e saberes que estão quase a ficar adormecidos. Vamos falar das 

plantas, das árvores, das ervas daninhas que nos dão cabe do juízo mas que resistiram a milhares de 

anos de evolução conjunta para estarem hoje connosco. Perceberemos que ao darmos nomes e 

contexto a cada uma delas temos mais razões para termos proximidade e  não rejeitá-las dos nossos 

espaços comuns. 

 

Desde 2010 com a nossa chegada ao meio rural sentimos a necessidade de reavivar alguns dos conceitos 

em relação à flora local que de certa forma pareciam ser abordados como tabu. Com frequência mensal 

ou bimensal organizamos passeios pedestres na região do Alto Minho onde o objectivo não é só ensinar 

mas sim criar um ambiente de não-julgamento onde as pessoas possam partilhar as histórias e usos da 

flora com que convivem desde sempre. Criámos também um livro “ Guia Artesanal das Plantas 

Selvagens” onde com alguma da informação partilhada nos passeios falamos dos usos culinários, 

medicinais, artesanais e hortícolas de algumas das espécies da flora portuguesa. 
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Espaço Aberto 

André Carvalho 

 

 

 

O Espaço Aberto é por excelência a metodologia utilizada actualmente em convergências de 

Permacultura. É uma forma simples e poderosa de catalisar conversas e acções em torno de um 

determinado tema, problema e prioridades definido pelos próprios participantes. Atendendo a que esta 

é a primeira convergência de Permacultura em Portugal organizamos três momentos para o Espaço 

Aberto acontecer durante a convergência: 

i) neste primeiro dia, 24 Outubro onde são explicados os princípios e a metodologia do espaço 

aberto e os participantes são convidados a participar activamente e a co-criar parte do 

programa da Convergência com as suas ideias, partilhas, vivências. 

ii)  No dia 25 Outubro acontece um segundo momento de 3h para dar continuidade aos temas do 

dia anterior e lançar uma nova agenda de discussão e acções. (casino fundanense – sala 1)  

iii) No dia 26 de Outubro durante o mega-pic-nic serão partilhados os resultados do Espaço 

Aberto (Octógono). Preparem-se para serem surpreendidos!!! 

No final do espaço aberto acontece uma convergência em círculo. Esta actividade volta a 

repetir-se no dia seguinte às 17h30 no casino fundanense – sala 1. 

 

 

 

Apresentação da Plataforma pelas Abelhas 

Em representação da Plataforma pelas Abelhas estará Harald Hafner. 
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A Plataforma pelas Abelhas é constituída por pessoas de todo o País que se preocupam com a saúde das 

abelhas e de outros polinizadores, muitas das quais se dedicam à apicultura, que se preocupam em fazer 

uma apicultura mais amiga das abelhas, do ambiente, e do consumidor do mel, seja ele qual for. É um 

grupo de pessoas que se entreajudam, que trocam conhecimentos e que está disposto a contribuir 

para educar e alertar o público, em geral, sobre a importância ecológica das abelhas e os seus 

problemas e a apresentar soluções. 

 

 

 

 

Diploma de Permacultura em Português – Design para uma Aprendizagem em Acção 

Colectivo de Educação em Permacultura   

Mirka Hlavacova e Filipa Ripley 

 

A criação do Diploma de Permacultura em Português têm sido um processo co-criativo, totalmente na 

base de trabalho voluntário, com muitos membros da comunidade de Permacultura de Portugal. Ao 

longo de nosso trabalho em conjunto, desenvolvemos um caminho do diploma, que visiona capacitar e 

empoderar permacultores, oferecendo-lhes acompanhamento e continuidade após suas experiências do 

Curso de Design Permacultura (PDC). Este sistema, que funciona na base da aprendizagem-acção, agora 

está na fase de beta-testing. Nesta apresentação, vamos explicar os fundamentos teóricos, o desenho 

do sistema, o estado actual, e alguns desafios/aprendizagens que tivemos pelo caminho. 

 

A visão do Colectivo é nutrir o ensino e aprendizagem na comunidade de Permacultores, resultando na 

vivência da ética e dos princípios de Permacultura. Para este propósito, estivemos a desenvolver o 

sistema de diploma. Nas 5 reuniões que aconteceram até hoje em 5 projectos de Permacultura 

diferentes em Portugal, tentamos criar um solo fértil onde os participantes tiveram a oportunidade de 

se conhecer, criar laços de confiança, e colaborar. 

Mirka e Filipa estão a tirar seus diplomas neste sistema emergente, cuja criação faz parte dos seus 

caminhos de diploma. 
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Parceria Pan-Europeia de Professores de Permacultura 

André Carvalho 
 

A necessidade de nos juntarmos para criar sinergias de acção e aprendizagem é cada vez mais sentida 

por aqueles que têm como foco principal espalhar a educação sobre Permacultura. EPT é uma rede de 

professores de Permacultura dedicados no suporte mútuo para uma educação cada vez mais 

participativa, eficiente e transformadora. Durante esta conversa vamos falar um pouco sobre o que 

juntou estas gentes, o que fizeram, e a sua visão para o futuro. 

 

 

 

 

O Movimento de Transição a nível local, nacional e internacional – uma rede de 
aprendizagem, de apoio e de colaboração 

Annelieke van der Sluijs e Filipa Pimentel 

 

 O ponto de partida desta apresentação será uma pequena exploração da ligação entre a Permacultura e 

o Movimento da Transição, com alguns exemplos tirados das várias iniciativas de transição, ambas rurais 

e urbanas. 

As iniciativas de transição em Portugal reúnem-se com alguma regularidade para partilhar experiências 

e reflectir sobre formas de colaboração. As ligações que surgem destes encontros fazem com que se 

torne mais fácil a colaboração entre iniciativas locais e o apoio a novas iniciativas. Os encontros de 

Transição em Portugal, sempre muito intensos, para além das ligações fortes entre os seus membros 

ainda que invisíveis, têm sido catalisadores de muito de concreto: apostas conjuntas em projectos de 

interesse comum, um boletim de informação, uma página web nacional e um programa de formação. 

Tal como em Portugal, as iniciativas de Transição de outros países também se organizam a nível 

nacional. Todos os anos, desde 2011, representantes destas redes nacionais convergem de pontos 

espalhados de todo o mundo num encontro internacional, formando uma rede de apoio e colaboração, 

que está continuamente em processo de ser co-desenhada, de uma diversidade extrema – é inspirador 

saber que no mundo inteiro existem pequenas iniciativas que contribuiem para a resiliência da sua 

comunidade local, que no seu todo têm um impacto significativo e que a estrutura desta rede 

internacional permite que se experimente e se aprenda ao nível global, em todas as direcções. 

Do encontro internacional dos coordenadores nacionais (‘Hubs’) já surgiram alguns projectos 

interessantes. Vamos dar uns exemplos, com maior atenção para dois projectos em que Portugal aderiu 

recentemente: “REconomia” e “Um Ano em Transição”. Ambos com objectivos de apoiar o 

desenvolvimento de actividades económicas que fortalecem a comunidade local. 
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Annelieke van der Sluijs é activa na sua Iniciativa de Transição local Coimbra em Transição e representa 

Portugal ao nível internacional. 

Filipa Pimentel é activa na Iniciativa de Transição de Portalegre e é membro da equipa da Transition 

Network como coordenadora internacional das representações nacionais do Movimento de Transição. A 

Transition Network (que em português significa Rede de Transição) é uma instituição não-

governamental sem fins lucrativos que tem como missão inspirar, encorajar, conectar, e apoiar as 

iniciativas de transição do mundo inteiro a fazer a transição para comunidades saudáveis, sustentáveis, 

resilientes e felizes. 

 

 

Iniciativa Covilhã em Transição – Um Degrau de Cada Vez 

Patrícia Paixão 

 

A metáfora de um projecto em particular para contar a história da Iniciativa Covilhã em Transição. Como 

subir umas escadas, ou atravessar os caminhos íngremes da Covilhã pode servir como comparação para 

o trajecto de uma Iniciativa que deu os primeiros passos há mais de um ano. Como foi o caminho? Onde 

tropeçámos? Com quem nos cruzámos? De que ferramentas precisámos? E, finalmente, em que degrau 

nos encontramos?  

 

 

 

 

Oficina Projectos Despertos: criar um futuro consciente 

Ricardo Gonçalves e Sara Rocha | Projecto Vida Desperta 

 

Muitos de nós temos o intuito de viver melhor, de que é possível vivermos mais ligados com nós 

mesmos, aos outros e com a natureza. Agir de forma diferente significa quase sempre dar um passo no 

desconhecido, com todas as incertezas e dúvidas que daí advêm. No entanto, mudar hábitos bem 

estabelecidos de um dia para o outro não é fácil. Como podemos então responder às situações que 

surgem a cada momento e mantermo-nos conectados com a nossa essência? De onde vem a inspiração 

que te faz continuar a experimentar, a tentar? Como lidar com as resistências que encontras dentro de 
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ti e ao teu redor? O que te faz ver para além das tuas limitações e conseguir superá-las? São estas as 

perguntas que gostaríamos de abordar nesta conversa, através das nossas experiências pessoais e 

colectivas. 

Desde o seu início, em 2007, o Projecto Vida Desperta (Awakened Life Project – ALP), evoluiu de forma 

orgânica a partir da visão de Peter e Cynthia Bampton, e foi-se transformando numa “família” alargada 

espalhada por Portugal e além-fronteiras, onde vários membros têm encontrado inspiração e apoio 

mútuo para desenvolverem os seus próprios projectos. 

Criou-se uma estrutura de co(n)vivência e interligação em que cada um/a de nós é constantemente 

desafiado/a a descobrir mais do seu potencial e apoiado/a a expressá-lo. Algumas destas pessoas vivem 

no núcleo geográfico do projecto, na Quinta da Mizarela, e a restante maioria mantém uma ligação 

regular através do Grupo de Mulheres e do Grupo de Homens e de conversas semanais on-line. Cada 

participante tem a oportunidade de tornar-se co-criador(a) do ALP e simultaneamente viver esta 

realidade transpondo-a para o seu dia-a-dia, na localidade em que habita e trabalha, enquanto floresce 

em autonomia num contexto partilhado, em que os valores basilares são comuns a todos. 

Ao partilhar as nossas experiências pessoais, pretendemos tocar em aspectos com que facilmente nos 

identificamos, tanto a nível pessoal como a nível cultural. Convidamos todas as pessoas presentes a 

entregarem-se a esta conversa e partilharem a sua experiência numa perspectiva de descoberta mútua. 

 

 

Com participação de: Teresa Leite Gonçalves e Ricardo Gonçalves (Vida em Transição, Famílias 

Despertas), Andrea Giraldo López (Life Jam), Laura e Marko Maitz (Projecto Floresta Desperta), Jutta 

Weiske e Sandra Szostak (Avidanja), Duarte Gonçalves (Projeto Alimento Desperto), Teresa Leite 

Gonçalves (Caracol ao Sol), Sara Silva (Cidade Mais), Annelieke van der Sluijs e Sara Rocha (Coimbra em 

Transição). Mais informação sobre os projectos em: 

http://www.awakenedlifeproject.org/pt/eventos/projecto-vida-desperta-na-convergencia-permacultura 

 

Permacultura nas Escolas 

Sílvia Floresta 

 

Será uma conversa aberta à participação de todos para pensarmos a escola como um espaço de design 

em Permacultura. Criando um programa ou adaptando um programa escolar existente, serão abordadas 

ferramentas que as escolas podem usar para planear e implementar um sistema produtivo, saudável e 

ecologicamente sustentável. 

O sistema é desenvolvido com a participação activa de toda a comunidade escolar e todos os recursos 

da escola são usados no novo design,  podendo ser um modelo a aplicar na comunidade envolvente. 
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Será feita a observação de contextos e análise de resultados ao aplicar Design em Permacultura numa 

escola, nas suas dimensões sociais, educacionais, económicas e físicas. 

 

 

Tem uma enorme paixão por sementes e acredita que o futuro das variedades tradicionais é a sua 

preservação e a liberdade para todas as sementes. 

Estudou botânica e regeneração de solos e ao trabalhar no Parque Natural de Sintra em propagação de 

plantas, recolha e conservação de sementes onde contactou com cerca de 900 espécies vegetais da flora 

da região. Uma das suas actividades principais é a recolha e conservação de sementes de espécies 

altamente ameaçadas. 

Em 2008, fundou o projecto de educação ambiental – Permacultura nas Escolas e desde então tem 

trabalhado com várias escolas, dentro e fora da sua comunidade. 

Integrou vários projectos de hortas comunitárias e envolveu-se activamente e de forma voluntária na 

campanha pelas sementes livres, participando na recolha de variedades tradicionais junto dos 

agricultores. 

Em 2012 esteve na Austrália no Permaculture Research Institute e desde então tem organizado vários 

cursos em Portugal com outros professores. 

 

 

Pequena introdução à Permapicultura de Oscar Perone 

Duarte Alvim 

 

Breve introdução aos princípios e metodologias da Permapicultura: A apicultura natural | Como deixar 

as abelhas ser abelhas | Convergindo os interesses do Homem e da Abelha | Apresentando a colmeia 

Perone 

 

… um belo dia dizem-me: “Descobri o teu objectivo de vida” A sério? Olha que isso é uma afirmação 

potente… E tem apenas uma palavra: Permacultura. Wooaaaa…. 
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Quinta do Vale da Lama 

André Carvalho 
 

 
  

A Quinta do Vale da Lama é uma organização e comunidade de aprendizagem, que se junta com o 

intuito de criar as circunstâncias para uma vivência simples, envolvida com a comunidade, e responsável 

pela terra debaixo dos nossos pés. No entanto, há tanto para experienciar, tanto para saber neste 

caminho, que o foco principal é de descobrir como criar as condições para  uma aprendizagem conjunta, 

e como criar juntos uma cultura de comunicação transparente e efectiva. Como integrar tantas ideias, 

valores individuais, e claro, os nossos erros. Como criar uma atmosfera de aprendizagem 

transformadora que nos permita caminhar em direcção aos nossos objectivos.  
Durante esta conversa vamos falar um pouco da história da Quinta do Vale da Lama, o que fazemos 

agora, e como olhamos para o futuro. 

 

 

 

Da ITT a Viver Telheiras: uma Transição 

Luís Pereira e Flipe Matos 

 

A Iniciativa de Transição em Telheiras (ITT) arrancou em Outubro de 2010, dentro da Associação de 

Residentes de Telheiras, entre vontades, curiosidades, energias e necessidade de mudança. Até Maio de 

2012 foram muitos meses de encontros comunitários, palestras, oficinas, conversas, inspirações, novas 

relações e amizades, hortas, mudanças no bairro. 

 

No entanto algo mudou e a ITT foi perdendo força. Cansaço, divergências, novos projectos, falta de 
tempo, emigração. Mas a vontade de criar um bairro melhor mantinha-se, e depois de pensarmos, 
avaliarmos, sentirmos e sonharmos, surgiu o projecto do Centro de Convergência de Telheiras, agora 
“Associação Viver Telheiras”, que, inspirada na experiência da ITT, continua a tentar ajudar este bairro a 
transitar do agora para o futuro que juntos quisermos. 
Com esta apresentação gostávamos de partilhar as nossas vitórias e as nossas dificuldades, os 
obstáculos que surgiram e as nossas estratégias para os ultrapassar, a criação de uma nova visão para o 
sítio onde vivemos e o que fomos sentindo ao longo destes anos. Acreditamos que através da partilha 
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podemos chegar mais longe e que muitos se identificarão com várias fases do nosso percurso, e com a 
troca de experiências podemos ver novos caminhos para este caminho de transição. 

 

 

Famílias em Transição 

Fernando Oliveira e família 

 

Conversa aberta sobre a participação de famílias em Transição. 

A estrutura familiar é uma das bases da nossa sociedade e para uma integração plena numa iniciativa de 

transição é necessário que a família diga “sim”. É um processo gradual, mas que só se torna plena 

quando todos os elementos da família se sintam integrados e com um papel activo na mesma. 

A importância de criar espaços para todos e em que todos se revejam na iniciativa. 

Esta foi a aprendizagem retirada da experiência da iniciativa de Linda-a-Velha (ITLaV), em que o grupo 

foi diminuindo ao longo do tempo e os que permanecem é porque as famílias estão envolvidas. Estes 

continuam a trocar ideias, experiências e a sonhar em conjunto. 

 

 

 

 

Comunidades Intencionais/Eco comunidades 

Casa de Santa Isabel   

Fritz Wessling 

  

A Casa de Santa Isabel, sediada em São Romão, Seia, é, desde 1981, uma comunidade terapêutica que 
tem por missão principal o apoio a pessoas, principalmente jovens, com necessidades especiais devido a 
limitações cognitivas, problemas de saúde permanentes, e / ou bases familiares frágeis 
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 Somos uma IPSS reconhecida e apoiada pelo Estado, hoje com cerca de 85 utentes, que optou por 
uma forma de viver bastante própria. Colaboradores e “companheiros” (preferimos chamar assim os 
utentes) internos vivem conjuntamente e partilham a vida diária. O nosso trabalho baseia-se numa 
filosofia holística chamada Antroposofia que permite uma sinergia frutífera entre diversos campos de 
actividade. Praticamos, como método educativo, a conhecida Pedagogia Waldorf, adaptada. 
Utilizamos, sob orientação de um médico formado em Medicina Antroposófica, diversas formas de 
terapias naturais e artísticas complementares, e a homeopatia. Mas a terapia mais abrangente são as 
actividades diárias orientadas para a cura da terra e a criação de beleza e qualidade, bem como o 
serviço às necessidades do outro. Cada ser humano, com ou sem esta ou aquela limitação, tem o seu 
contributo precioso e único para dar, e para isso oferecemos um amplo leque de actividades: a 
agricultura biológica / biodinâmica que produz alimentos de excelente qualidade, a silvicultura que 
transforma a paisagem marcada pela monocultura florestal e pelos incêndios, a padaria onde só se 
utiliza farinha biológica nacional, os ateliers de artesanato onde se acompanha a transformação desde 
a origem da matéria prima (p.ex. a lã, a madeira) até ao produto acabado, e todas as actividades 
caseiras: cozinhar, cuidar da roupa, produzir e trazer a biomassa para o aquecimento, celebrar as 
festas do ano, dar toques de beleza e criatividade a cada pormenor. Todos aprendemos, somos 
“mestres” uns dos outros, e gratos pelas muitas oportunidades que esta vida comunitária nos oferece.  

 
 www.casasantaisabel.org  

 
Nota biográfica: Fritz Wessling 
Nasceu na Alemanha em 1955 onde se formou em arquitectura. Desde 1987 radicado em Portugal, é 
colaborador na Casa de Santa Isabel, exerce actividade de arquitecto, com interesse especial na 
arquitectura orgânica e amiga do ambiente, e apoia iniciativas de inspiração antroposófica. Desde 
2007 é presidente da Sociedade Antroposófica em Portugal. É casado, tem 4 filhos e uma neta.   
 
 

 
 

Casa Verde na Serra – A Permacultura na nossa vida e na Serra do Açor 

Mónica Barbosa e João Gonçalves 

 

Integramos a aprendizagem e os ciclos de vida ao nível pessoal e ao nível da comunidade biológica de 

Chão Sobral para satisfazer as necessidades de forma sustentável. 

Facilitamos o exercício de regeneração no nosso espaço emocional e ecológico. 

Produzimos bens e serviços que partilhamos em redes de trocas solidárias. 

http://www.casasantaisabel.org/


 

 

 

Mónica Barbosa nasceu em Lisboa e é psicóloga clínica de profissão e permacultora a tempo inteiro. 

João Gonçalves nasceu em Chão Sobral, é licenciado em Animação Socioeducativa e inventou a 

permacultu(-)ruralização, que originou o verbo permacultu(-)ruralizar.  

Ver mais em http://casaverdeamoreiras.blogspot.pt/p/quem-somos.html 

 

 

 

Construir a soberania alimentar e uma cultura de abundância nas praticalidades do 
dia-a-dia 

Annelieke van der Sluijs e Sara Rocha | Coimbra em Transição 

 

Portugal tem condições naturais fantásticas para o cultivo de alimentos, contudo a maioria dos produtos 

que conseguimos adquirir vêm de fora. Ao mesmo tempo, muitas pessoas com capacidade e vontade de 

cultivar encontram-se no desemprego e cada vez mais terrenos encontram-se abandonados. O que 

podemos então mudar nas nossas escolhas e cultura alimentar quotidianas para deixar florescer os 

nossos recursos locais e reforçar a rede social e económica? 

Há muitas razões para apostarmos num sistema alimentar de base local, de funcionamento cíclico e 

regenerativo, que apresentaremos brevemente no início da sessão. Mas a realidade é que a maioria dos 

produtores diz “não é possível viver da agricultura sustentável em Portugal”. Grande parte das famílias 

acredita ser mais confortável e acessível comprar no supermercado e prefere a alimentação “pré-

fabricada” para poupar tempo e dinheiro. Lojistas estão convencidos que é uma complicação trabalhar 

com produtores locais. Mas não são as razões que mudam mentalidades e hábitos… são os aspectos 

práticos, a existência de alternativas atractivas e viáveis, que nos fazem querer mudar. 

Por isso, estamos à procura de praticalidades, dos hábitos favoritos de todas as pessoas envolvidas em 

teias alimentares locais que tornam o cultivo, a venda/compra e o consumo prazerosos, satisfatórios e 

acessíveis. Exemplos: Como passar apenas 10 minutos na cozinha durante a manhã, esquecer a comida 

durante o dia e ter um prato pronto, quente e cheio de aromas à tua espera, ao chegar a casa à noite? 

Como fazer grandes quantidades de composto de alta qualidade com pouco esforço? Como organizar a 

produção para alimentar 50 famílias com cabazes locais? 

Durante a sessão, vamos partilhar aspectos práticos em grupos temáticos, consoante as propostas que 

surgirem. Convidamos todos e todas as que tenham vontade em partilhar a sua praticalidade para 

entrarem em contacto connosco. 

Já temos as seguintes confirmações: Manuel Vicente (Cooperativa de prossumidores – Madeira); 

Patrícia Serôdio (Africa das Joaninhas – Alpiarça/Quinta do Luzio – Janas, Sintra); Hugo Dunkel (Projecto 

Local- Porto); Nuno Belchior (Projecto 270 – Palmela); David Saraíva (AMAP – Porto); Francisco Dinis 
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(CASAS – Clube de Alimentação Saudável e agricultura Sustentável – Covilhã) (actualizações desta lista 

emhttp://coimbraemtransicao.wordpress.com/2014/10/08/soberania-alimentar-coimbra-em-transicao-

convergencia-fundao/) 

No final da sessão reuniremos novamente para sentir “um cheirinho” das praticalidades partilhadas e 

usufruir de algumas delas sob a forma de um lanche. 

 

 

 

Um conjunto de pessoas associou-se em torno da Coimbra em Transição porque acredita ser possível 

vivermos mais ligados, numa cultura que inspira o florescimento de cada um/a, de resiliência e 

celebração. Dos vários âmbitos onde gostaríamos de ver estas mudanças, escolhemos a alimentação 

como ponto de partida. Cada associado/a pode iniciar uma actividade aberta, para todo/as os que têm 

como objectivo adquirir habilidades práticas e experimentar formas de conviver, colaborar e organizar 

que nos aproximam da sociedade em que queremos viver. Tentamos sempre procurar a colaboração 

com outras entidades na cidade de Coimbra, como por exemplo na iniciativa “Rede Alimentar de 

Coimbra”, para tornar as opções já existentes mais visíveis e aumentar a oferta e procura de alimentos 

locais de produção sustentável. 

Annelieke van der Sluijs e Sara Rocha são co-fundadoras da Coimbra em Transição. Ambas são activas 

nos grupos de horticultura e culinária da Associação: trabalham na horta comunitária, organizam e 

dinamizam oficinas práticas. Annelieke é co-criadora do projecto Cesto Cheio, ferramenta on-line para 

estabelecer relações de longa duração entre agricultores/hortelãos e “comedores” na sua localidade. 

Com estas actividades e a sua capacidade de integração, as duas estão também envolvidas na Rede 

Alimentar de Coimbra. 

 

 

Permacultura de Dentro para Fora 

Filipa Santos 

 

A Permacultura é uma ferramenta ao alcance de todos, que apenas se torna válida quando a aplicamos 

ao sistema que suporta a vida, que nos sustém e quando assumimos o compromisso de tomar decisões 

éticas perante nós próprios, antes de mais. Temos nas nossas mãos a oportunidade de encontrar 

respostas e soluções para os nossos desafios diários se nos dedicarmos a desenhar no tempo e no 

espaço o território onde habitamos. Este é um trabalho de uma vida, podemos escolher agora investir 

na construção do Mundo em que acreditamos, começando pelo centro da acção, o nosso interior. Será 

uma dinâmica de pesquisa e consciencialização, aguçando a curiosidade em explorar faces 

desconhecidas dos nossos sonhos mais profundos. A partir do sonho revelado seremos então capazes 

de iniciar o nosso processo de Design de Permacultura. Transformando o sonho, numa visão. 
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Qualquer projecto de Permacultura desde o design, ao planeamento e à implementação, em todos os 

seus campos de intervenção, assenta na concepção de uma visão, baseada na Ética da Permacultura. 

Vamos perceber como transformar sonhos em visões, visões em projectos, projectos em caminhos de 

aprendizagem e construção, num simultâneo processo de adaptação, re-criação e constituição. 

 

Iniciamos a exploração colocando questões simples e essenciais como: 

Quem sou? Onde estou? Para onde quero ir? 

Pretendo facilitar, a partir da minha experiência, o caminho de quem quer colocar projectos de 

Permacultura na prática e sente necessidade de explorar o seu potencial intrínseco, as opções de 

aplicabilidade e as oportunidades que se encontram nos seus sonhos, contextos e possibilidades. 

 

 

Em 2007 completei cinco anos de estudo em Design de Equipamento na Faculdade de Belas-Artes, na 

Universidade de Lisboa. Em Setembro de 2009 fui iniciada na Permacultura, fazendo o Permaculture 

Design Course de 72horas. Em 2008 dedico a minha vida, em parceria, à implementação do projecto de 

Permacultura O Fojo. Desenvolvi projectos de Design e Planeamento em Permacultura em conjunto com 

outros permacultores. Faço um curso deTransition Town Iniciatives (Transition Network). Dedico-me ao 

planeamento e produção de eventos, programas de trabalho e voluntariado, bem como à capacitação e 

empoderamento de todos para que sejam a mudança que desejam ver no Mundo! Mais recentemente 

fiz o curso Ecovillage Design Education (Gaia Education) na comunidade de Sieben Linden, na Alemanha 

e uma formação em People and Permaculture (Living in Circles). Estudo e pratico diversas ferramentas 

de gestão e aprofundamento humano, como: Fórum, Way of Council, Comunicação não 

Violenta, Questioning, dinâmicas grupais com adultos, entre outras. 

 

 

 

 Oficina Dança Afro Tribal 

Carla Braga / Ceiba Permacultura  

 

Tendo sido usada em rituais sagrados em contacto directo com a Mãe Natureza (agricultura, pesca, 

danças guerreiras), a dança tribal africana foi, na sociedade moderna, transformada numa actividade 

cultural que envolve ritmo, sincronia, forma e união.” A dança tribal africana é, acima de tudo, a 

memória da tradição, da ancestralidade e do antigo equilíbrio da natureza, o retorno a um tempo/lugar 

no qual não existiam diferenças nem separações entre o mundo natural, humano e espiritual. 

A dança afro-brasileira é totalmente representativa. Além de trabalhar o movimento da mitologia 

dos Orixás, normalmente representa também movimentos primitivos, guerreiros, imitativos dos animais 
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http://www.gaiaeducation.org/
http://www.siebenlinden.de/
http://www.livingincircles.com/
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e dos elementos sagrados da Natureza. Os Orixás representam a personificação das forças da Natureza e 

dos fenómenos e ciclos naturais: nascimento e morte, saúde e doença, as chuvas, o orvalho, as árvores, 

os rios, etc… Representam os grandes elementos: terra, fogo, ar e água…e os três estados da matéria: 

sólido, líquido e gasoso…Representam ainda os três reinos: mineral, vegetal e animal…para além dos 

princípios masculino e feminino. Tudo isto representa o poder e energia vital, a grande força de todas as 

coisas existentes e que é denominada de AXÉ. 

 

 

 

Licenciada em Piano pela ESMAE (Porto), possui também uma pós-graduação em “Sustainable 

Development” (UK) e um PDC, certificado pela Associação Britânica. Possui também formação em ballet 

clássico, dança e percussão tribal africana, danças afro-brasileiras, danças latino-americanas, artes 

marciais (Kung-Fu, Tai-Chi, Aikido e Capoeira) e Ioga. 

É pianista acompanhadora, permacultora e também professora de piano, dança e permacultura. 

Viajante viciada tenta, nas várias viagens que já fez (sobretudo pela América Latina e África) e conta 

ainda fazer por essa vida fora, fazer uma imersão completa nas culturas locais, como forma de expansão 

nas áreas com as quais trabalha e das quais é Amante assumida: a Música, a Dança, a Natureza e o Ser 

Humano, no sentido não apenas de aperfeiçoamento pessoal, mas também como forma de partilhar 

cada vez mais tudo o que vai aprendendo com as pessoas que, por esse mundo fora, também amam 

intensamente a Vida! 

 

 

Encontro das Iniciativas de Transição em Portugal 

Annelieke van der Sluijs, André Vizinho e Sara Serrão | Facilitadores da Plataforma 
da Transição Portugal 

Nos dias 4-5 de Outubro decorreu o IX Encontro Nacional das Iniciativas de Transição em Coimbra para 

avaliar e sintonizar o funcionamento dos grupos de trabalho. Surgiram algumas propostas importantes 

para dar mais estrutura e continuidade à nossa rede, de modo a desenvolvermos um nível de apoio e 

organização adequado para facilitar a maturação das iniciativas locais e a nossa capacidade de resposta 

nas oportunidades de colaboração que surgem ao nível nacional e internacional. 

Por este motivo, o carácter deste encontro em Fundão transformou-se num momento de reflexão e 

decisão para pessoas que representam a sua iniciativa de Transição. Desenvolvemos uma dinâmica em 

que pudemos explorar alguns aspectos vitais do nosso funcionamento em rede, dando origem a 

propostas e preparando-nos para decisões informadas. 

As propostas vão ser distribuídas pela lista de correio electrónico da Plataforma com uma semana de 

antecedência. Ainda existe a possibilidade de as consultar nos intervalos no dia anterior ao encontro, na 
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Praça do Octógono, e no próprio dia, na sala onde decorrem as apresentações das iniciativas de 

Transição. 

Convidamos todos os que sintam vontade de ter uma melhor visão sobre o que neste momento 

acontece no Movimento de Transição a assistir à apresentação de “O Movimento de Transição a nível 

local, nacional e internacional – uma rede de aprendizagem, apoio e colaboração” no Sábado, dia 25 de 

Outubro, das 9h00-9h40. 

Domingo, na Feira de Partilha de Excedentes, haverá ainda espaço para saber mais sobre as iniciativas 

de Transição em Portugal e encontrar ligações e sinergias de forma informal e num momento colectivo, 

em que uma pequena equipa de facilitadores introduzirá dinâmicas que irão possibilitar a cada pessoa 

presente apresentar-se e encontrar de forma rápida e divertida as pessoas com quem pode conversar 

acerca de assuntos específicos. 

 

 

 

A Plataforma da Transição Portugal surge da necessidade sentida por parte das Iniciativas de Transição 

em Portugal de ter um grupo que lhes preste apoio directo, organize a partilha de informação e 

conhecimento e funcione como ponte ao nível nacional e internacional. A Plataforma é constituída por 

alguns dos membros das Iniciativas existentes em território nacional, que de forma voluntária se 

disponibilizam para assumir as tarefas inerentes à satisfação dessas necessidades de apoio, tendo 

formado alguns grupos de trabalho. 

 

 

Vale da Sarvinda – O Projecto 

Frederico Abreu e Dennis Posthumus 

O Projecto Vale da Sarvinda tem o objectivo de fixar Pessoas à Terra, sendo sustentável ao nível: 

Económico, Ambiental e Social. 

Ou seja, criar condições para se viver de forma mais natural, integrada, socialmente responsável e 

desenvolvendo as capacidades humanas (especialmente através da arte). 

É um modelo de negócio que pretende gerar valor. 

Esse valor será obtido tendo em vista diversas actividades – agrícolas, turismo rural, actividades de ar 

livre, formação, saúde entre outras. 

Em todas existirá o respeito absoluto pela pessoas, pelo ambiente (Terra) e com utilização sustentável 

dos recursos existentes. 

O modelo de negócio que se irá construir terá em conta o ambiente social envolvente tentando 

estimulá-lo, integrando-o no próprio projecto – seja através da criação de emprego, criação de novas 

valências e serviços na região ou da educação ambiental. Queremos sensibilizar o meio envolvente para 
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a descoberta de práticas sustentáveis a todos os níveis de actividade. 

Queremos no fundo fechar ciclos – conseguir autonomia financeira, autonomia alimentar, gerar mais 

energia do que aquela que se consumir, tratar resíduos produzidos, no fundo, encontrar soluções nos 

problemas -, e mostrar que a sustentabilidade não é apenas uma palavra mas a realidade no presente. 

Hoje. 

Vale da Sarvinda 

Sabedoria | Criatividade | Amor 

 

 

O Projecto Vale da Sarvinda foi constituído formalmente em 20 de Dezembro de 2011. Em Maio de 2013 

começou a ocupação dos cerca de 180ha na zona do Tejo Internacional, nas margens do rio Pônsul 

(perto de Alfrívida, entre Vila Velha de Ródão e Castelo Branco). Hoje, conta com cerca de 30 

trabalhadores (alguns dos quais residentes no espaço), vários projectos agrícolas a serem 

implementados, um Parque de Campismo, um centro de Formação Permanente, um Projecto de 

Construção Natural, entre outros projectos. 

Inspirou-se nos princípios da Permacultura, Agricultura Biodinâmica, Agricultura Natural entre outros. 

Já transformou vários sonhos em realidade. Mas continua a sonhar. 

 

 

Empresas para Um Futuro – o Design Permacultural e a sustentabilidade da Empresa 

Miguel Leal 

 

Pode, uma empresa, basear-se nos princípios da Permacultura – cuidar da Terra; cuidar das Pessoas; 

partilhar justamente os excedentes – e ser bem sucedida num Mercado extremamente competitivo, 

como aquele em que nos movimentamos, hoje? 

Na TimberBee, acreditamos que sim. 

Sim, será necessário que a empresa seja economicamente sustentável, ou, por outras palavras, que dê 

lucro, não só para sobreviver, como, também, para poder crescer e alargar o seu impacto positivo. 

Através do design permacultural, podemos planear a nossa empresa de modo a torná-la mais resiliente, 

minimizar o seu impacto negativo, maximizar o seu impacto positivo e, a prazo, atingir um estado que 

lhe permita ter um impacto líquido no Planeta e na Sociedade. 

Usando a TimberBee (http://www.timberbee.com) como exemplo, é isto que pretendemos demonstrar 

com esta apresentação. 
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Depois de se ter licenciado em Ciências do Meio Aquático, Miguel Leal fez o curso de operações 

especiais com o exército português e vadiou durante 7 anos pela América do Norte, tendo vivido em 

Vancouver, Toronto, e nas Montanhas Rochosas. Durante esse tempo, fotografou e escreveu para 

revistas como a Grande Reportagem e a Volta ao Mundo, sobre a Natureza, experiências, aventura, e a 

vida dos povos nativos. Uma das suas aventuras favoritas era caçar, na companhia dos seus amigos 

índios e esquimós, aprendendo, com eles, a arte da sobrevivência na Natureza. 

Depois de ter experimentado as alegrias e a responsabilidade da paternidade, voltou, com a 

companheira Maria João, à sua cidade Natal, Paredes, para criar a filha, Maria. 

Pelo caminho, concluiu o mestrado em Engenharia dos Recursos Florestais, rachou muita lenha, ensinou 

na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e foi co-fundador do movimento Paredes em Transição 

e da empresa TimberBee. 

Hoje, entre outras coisas, dedica-se à apicultura e à construção das colmeias TimberBee, usando 

serrações portáteis para obter parte da madeira que usa. 

O movimento Paredes em Transição é uma rede de amigos que partilham a preocupação de que a 

debilitante dependência em combustíveis fósseis baratos de que a nossa sociedade e economia 

padecem possa vir a resultar em graves e imprevisíveis problemas de que a tecnologia não conseguirá 

livrar-nos, e que poderão afectar muito negativamente o nosso futuro. 

 

 

Coopérnico – Energia verde, sustentabilidade e cidadania 

Nuno Brito Jorge e Henrique Paranhos 

 

 

 

A Coopérnico é a primeira cooperativa Portuguesa de energias renováveis e foi fundada em Novembro 

de 2013 por um grupo de 16 cidadãos vindos de diferentes áreas profissionais e com diferentes 

backgrounds, mas que partilham uma preocupação comum: o desenvolvimento sustentável. 

Juntos desenvolvemos projectos de energias renováveis e repartimos os benefícios entre os 

investidores, a sociedade e o planeta. Para além de promover o investimento colectivo em projectos de 

energia renovável, prestamos serviços de eficiência energética e esperamos em breve entrar no 

mercado da comercialização de electricidade. Juntos fazemos a Revolução da Energia Verde! 
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Troca a Tod@s 

Antónia Silvestre  

 

Com o objectivo central de pensar e construir soluções de consumo solidárias que possam contribuir 

para dinamizar a economia local e que valorizem os saberes das pessoas, permitindo-lhes em 

simultâneo responder a necessidades de consumo concretas, a CooLabora, Grupo Covilhã em 

Transição, o Teatro das Beiras, iniciaram um processo dinâmico de envolvimento das pessoas e das 

instituições em Janeiro de 2014, abrindo um espaço de debate na comunidade, organizado em 

encontros. 

Cada encontro tem um momento de fortalecimento das relações entre membros, com algumas 

dinâmicas de quebra-gelo; discussão sobre o tema do consumo; planificação dos próximos passos e 

avaliação. 

No seguimento destes encontros foi criado o grupo Troca a Tod@s, este que por sua vez foi o 

responsável pelo lançamento e organização da 1ª Feira de Trocas da Covilhã com uso da moeda social, o 

TEAR. A moeda social aparece como um mecanismo inovador e facilitador das trocas e gerador de 

riqueza local. 

A Feira de Trocas e todo o processo foi construído de forma muito participativa e os membros foram 

desde o início muito activos no processo de construção/tomada de decisões. 

Foi possível compatibilizar a participação das pessoas e a de entidades parceiras ou colaborantes. Neste 

momento há mais 7 entidades do concelho interessadas em se envolverem no processo e na 

organização da 2ª Feira de Trocas da Covilhã com uso da moeda social. 

O Troca-a-Tod@s compatibiliza uma vertente lúdica (as dinâmicas de grupo) que reforçam os laços 

entre membros; uma vertente de capacitação (a discussão de temas e visionamento de vídeos sobre os 

impactos das decisões de consumo e sobre as moedas sociais); e uma vertente económica de criação de 

possibilidades de acesso a bens e serviços. 

 

 

O Grupo Troca a Tod@s, nasceu em Janeiro de 2014, da vontade de 3 instituições em contribuir com um 

espaço debate sobre formas alternativas de valorizar as pessoas e os seus saber-fazer e como forma de 

pensar formas solidárias e responsáveis de consumo. Foi adoptado o nome Troca a Tod@s por decisão e 

consenso do grupo, assim como a ideia de organizar a feira de trocas com o uso da moeda social. Neste 

momento esta ideia já evoluiu e são quatro as feiras de trocas que o grupo quer promover durante o 

ano. Conta com 7 entidades envolvidas e com 180 membros. 

 

 

 

Projecto Matriz – MatBag | Lancheiras recicláveis 
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Virgínia Batista 

 

Objectivo: 

Valorizar o eco empreendedorismo como forma de criar respostas aos problemas sociais e económicos 

da atualidade, transformando material descartável (lixo) em matéria-prima. 

Reforçar o conceito Eco empreendedorismo na comunidade, transformando, inovando, priorizando os 

princípios do socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. 

 

 

Descrição da ideia: 

Após o encerramento da campanha eleitoral, surgiu a questão “onde vão parar todas as lonas e tarjas?… 

ao lixo”, foi com base nesta questão que surgiu a ideia de criar lancheiras recorrendo a telas e lonas 

publicitárias, evitando o seu destino habitual…o lixo.  
A ideia tornou-se, para nós, pertinente pelas dificuldades económicas que se fazem sentir no nosso pais, 

e que maioria das pessoas empregadas, crianças e jovens, levam o almoço/ lanche etc. para os locais de 

trabalho ou escola, tornando-se para isso indispensável uma lancheira para o transporte. 

Em primeiro lugar criamos uma resposta sustentável para o reaproveitamento das tarjas e lonas; em 

segundo lugar, facilitamos o transporte de lanches e afins de forma simples e cómoda e em terceiro 

lugar, pretendemos transformar “lixo” em peças únicas de eco design acrescentando-lhe notícias locais 

que possam assim, divulgar a nossa região. 

Na prática queremos criar um modelo de lancheira que possa também ser uma forma de marketing, 

dado que em cada peça será incluída uma notícia local ou do projecto Matriz E5G, como forma de 

divulgar o que é feito. 

A lancheira será feita no projecto Matriz, recorrendo à actividade da revestir que recorrendo ao 

voluntariados e aos participantes do projecto, que produzirão lancheiras para que possam ser 

comercializadas, assim como, nos articularemos com as entidades locais e até mesmo nacionais para 

criar circuitos de comercialização, e assim tentar, uma fonte de rendimento para pessoas que se 

encontram sem situação de desemprego. 

 

 

Rotas e Raízes 

Ricardo Nabais 

 

A Rotas e Raízes tem como principal propósito divulgar e dinamizar o património natural e cultural, 

promover o desenvolvimento rural, valorizar os recursos e saberes locais e atraindo novos visitantes e 

povoadores para o Interior. 

A Rotas e Raízes é uma empresa jovem que promove as potencialidades da Natureza, através de 

actividades ao ar livre, recriações de práticas agrícolas, participação em Feiras com produtos locais 
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(Azeite, Mel, Licores, Sabão). 

É propósito da empresa consolidar conhecimentos e contactos que nos permitam sustentar uma rede 

de parceiros que propicie, a quem nos visite e a quem reside nos concelhos do Interior, uma vivência 

rica, genuína e em plenitude com a natureza e património cultural e social. 

A empresa é detentora do Projecto Gesterra – Agricultura e Floresta, criado pelo sócio Ricardo Nabais, 

que é composto por duas Bolsas, de Interessados, onde se devem inscrever as pessoas interessadas em 

tratar terrenos; e uma bolsa de terrenos abandonados, onde os proprietários com terrenos que não 

tenham disponibilidade/possibilidade de os tratarem os possam ceder aos interessados. 

 

 

A Rotas e Raízes – Animação Turística, Serviços Agrícolas e Florestais é uma empresa criada em Janeiro 

de 2013, com sede na Freguesia do Casteleiro, Concelho do Sabugal. 

O Projecto Gesterra – Agricultura e Floresta foi criado no ano de 2011, tendo recebido o primeiro 

prémio no Concurso de Mais Ideias Guarda, promovido pela CLDS da Guarda. O projecto encontra-se em 

fase de angariação de terrenos, tendo já inscritos na Bolsa de Interessados 250 pessoas, de várias 

regiões do país. 

Temos já alguns interessados a explorar terrenos cedidos, mas pretendemos que o projecto ganhe 

maior dimensão brevemente. 

 

A Empresa Rotas e Raízes desenvolve actividades de animação turística, tendo sempre como cenário 

principal a Natureza, promovendo o património natural e cultural. A promoção dos produtos locais tem 

sido outro dos nossos serviços, através de presenças em feiras, em vários pontos do país. 

Pretendemos continuar a promover as potencialidades do concelho do Sabugal e de toda a Região 

Interior. 

 

 

Master Unit: Agir na cidade ou no campo? 

Filippo Basso 

 

Para desenvolver uma comunidade saudável temos de voltar para o campo? Teremos de encontrar uma 

nova vivência nas cidades? Temos de voltar a usar as metodologias e ferramentas do passado? Ou será 

que é a tecnologia digital que nos vai ajudar a encontrar soluções? 

Uma Master Unit é um projecto que inspira e proporciona um estilo de vida mais equilibrado, saudável e 

pró-activo, baseada no serviço à comunidade e ao meio ambiente. Funciona como um núcleo de 

desenvolvimento local e regional para a transformação das comunidades, através da aplicação de um 

modelo socioeconómico sustentável, demonstrando in loco novas tecnologias ecologicamente 

sustentáveis, considerando a cultura e a arte como parte integrante do crescimento humano, colocando 

ao dispor de todos diversas linhas guias que facilitam a sua replicabilidade. 
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Ananda Kalyani, a Master Unit Portuguesa, tem como objectivo criar uma comunidade ecológica que 

funciona como um modelo de serviço multifacetado na zona sul do parque natural da Serra da Estrela e 

de desenvolvimento quer urbano quer rural, de forma a integrar estas duas vertentes da região que 

tendencialmente se encontram de costas voltadas. 

 
 

 

 

Apresentação do livro “Amoreiras, Permacultura para uma Aldeia” 

André Vizinho, Filipa Santos e João Gonçalves 

 

Venha conhecer o primeiro livro de Permacultura Português, criado para apresentar a proposta da 

Permacultura para uma aldeia, a Aldeia das Amoreiras.  

Depois de um trabalho profundo de envolvimento com a comunidade durante anos através do Centro 

de Convergência, uma equipa de designers de Permacultura da Perma D, fizeram um design de 

Permacultura para esta aldeia do Alentejo com propostas inovadoras e uma visão de sonho para uma 

região de baixa densidade populacional. 

 

 

Os designers de Permacultura responsáveis por este trabalho são André Vizinho, Filipa Santos, João 

Gonçalves, Maurício Umann e Jorge Crespo. Todos eles são formadores de Permacultura e todos eles 

estão envolvidos em vários projectos de implementação com experiências profissionais e de vida muito 

complementares. Todo este trabalho foi complementado em grande parte pela equipa do Centro de 

Convergência e pela população da Aldeia das Amoreiras e amigos. 
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Sistema de Retenção de água de Tamera (The Water Retention Landscape of Tamera 
– Landscape Healing and Regenerative Water Mangement) 

Christoph Ulbig 

 

 

Christoph Ulbig studied International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) after working as an 

ecological builder and carpenter in Germany. He has been researching in Romania, Kenya and Fiji in the 

field of community based landscape and forest management. Since 2005 he is a co-worker of the 

Healing Biotope 1 Tamera, Portugal, coordinating large scale ecological buildings with straw, timber and 

clay. In 2010 he is took a leading position in the ecology team. In the establishment of the Water 

Retention Landscape of Tamera he focuses on forest, wildlife, water and human interaction. Currently 

he is teaching and consulting about landscape restoration and regenerative water management and 

coordinates the scientific research within Tamera. 

 

 

Feira de “Partilha de Excedentes” – Partilha de saberes, conhecimento, troca de 
produtos, oficinas… 

Rede Convergir 

David Avelar 

Irá ser apresentado a Rede CONVERGIR que é uma iniciativa que pretende mapear projectos 

sustentáveis e inspiradores em Portugal para que em rede possamos cooperar, potenciar as nossas 

sinergias e contribuir para uma sociedade equilibrada e uma vida humana em harmonia com o meio 

envolvente. 

A Rede CONVERGIR é um projecto sem fins lucrativos e open source, cujos objectivos são: 

Mapa 

i. mapear a diversidade de projectos sustentáveis e inspiradores em Portugal; 

ii. facilitar a criação de redes de interajuda e partilha entre projectos; 

iii. captar, divulgar e promover o conhecimento desenvolvido pelos projectos; 

iv. comunicar e promover o aparecimento de novos projectos inspirados nestes modelos. 

v. Integrar o crescente número de pessoas que procuram estes modelos alternativos 

Calendário 

i. mapear eventos que contribuam para a consciencialização da necessidade da 

transformação e promovam a capacitação da população; 

ii. comunicar e divulgar estes eventos a potenciais interessados; 
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iii.  

sincronizar os eventos de modo a que haja uma melhor distribuição de cursos e workshops 

ao longo do ano evitando a competição por participantes. 

A rede é gerida por várias pessoas e segue vários princípios: 

Cooperação e interdependência  – o contributo de cada pessoa objectiva o bem comum e promove as 

relações baseadas na colaboração entre indivíduos e projectos. 

Transparência e integração  – desde o seu início a ideia foi partilhada, integrando o contributo de quem 

dela teve conhecimento e assim entendeu por bem fazer. 

Auto-regulação e propriedade partilhada  – a informação de entrada é gerida por um grupo de 

voluntários que é rotativo consoante as dinâmicas de motivações e desmotivações pessoais. A rede não 

representa os projectos, estes é que representam a rede. 

Abrangência e descentralização geográfica  – o projecto procura ter colaboradoras/es que cubram a 

generalidade do território de Portugal e estejam próximos dos projectos. 

A Rede CONVERGIR é moderada actualmente por 5 pessoas (ver foto): André Vizinho, Carolina Madeira, 

David Avelar, Filipe Alves e Pedro Garrett. 

 

David Avelar – Nasci em Portugal, vivi em Moçambique e passei pelas Ilhas Canarias (onde fiz o PDC), 

mas agora voltei à minha cidade natal, Lisboa. Sempre tive uma forte ligação com a natureza e interesse 

pessoal para as questões do desenvolvimento sustentável. Estou envolvido no planeamento de 

projectos locais de permacultura e no movimento de transição a diferentes níveis: Internacional 

(candidaturas a projetos de investigação), nacional (rede de colaboração http://www.redeconvergir.net) 

e local (participante da Iniciativa Transição Universitária da FCUL ). 

A nível profissional, sou licenciado em Biologia, mestre em ciências e tecnologias do ambiente e 

atualmente estou a trabalhar como investigador no grupo de investigação Climate Change Impacts, 

Adaptation and Modeling (CCIAM) onde estou a fazer o doutoramento. 

 

 

Saber do Sabão 

Elisabete Sabão 

A oficina de sabão resume-se em 3 ingredientes, um dos quais será óleo/azeite usado para que se possa 

fazer o reaproveitamento do mesmo em beneficio da fauna e da flora. Será uma oficina básica com 

todos os procedimentos para se fazer um bom sabão de uso domestico. 
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Elisabete, natural da vila de Belmonte, terapeuta freelancer, voluntária e saboeira, o azeite já fazia parte 

das mezinhas caseiras há muito tempo e por coincidência um amigo aquando do seu regresso a Portugal 

trazia a ideia de confeccionar sabão… depois o sabão tomou forma, vida e hoje espalha magia. 

 

Recolha e Conservação de Sementes 

Sílvia Floresta 

 

 

 

É preciso que tu aprendas a recolher e a conservar as tuas próprias sementes contribuindo assim para a 

preservação das variedades tradicionais antes que se percam. 

Esta oficina oferece algumas técnicas de recolha e conservação de sementes, de sementeiras e de 

multiplicação de espécies vegetais. 

Vamos falar sobre as razões das sementes estarem em perigo, biodiversidade,  agricultura bio-intensiva, 

solo, água, climas para cultivo, produção de sementes e culturas ricas em nutrientes! 

Solos saudáveis fazem plantas saudáveis e pessoas felizes! 

Tem uma enorme paixão por sementes e acredita que o futuro das variedades tradicionais é a sua 

preservação e a liberdade para todas as sementes. 

Estudou botânica e regeneração de solos e ao trabalhar no Parque Natural de Sintra em propagação de 

plantas, recolha e conservação de sementes onde contactou com cerca de 900 espécies vegetais da flora 

da região. Uma das suas actividades principais é a recolha e conservação de sementes de espécies 

altamente ameaçadas. 

Em 2008, fundou o projecto de educação ambiental – Permacultura nas Escolas e desde então tem 

trabalhado com várias escolas, dentro e fora da sua comunidade. 

Integrou vários projectos de hortas comunitárias e envolveu-se activamente e de forma voluntária na 

campanha pela sementes livres, participando na recolha de variedades tradicionais junto dos 

agricultores. 

Em 2012 esteve na Austrália no Permaculture Research Institute e desde então tem organizado vários 

cursos em Portugal com outros professores. 
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Construção de ninhos para abelhas solitárias 

Andreia Albernaz Valente / Apis Domus 

 

Existem três formas de organização social entre as abelhas: solitária, comunitária e colonial. 

As abelhas solitárias vivem de forma independente, as comunitárias vivem num “condomínio” em que 

partilham uma entrada comum, mas cada uma vive no seu orifício de forma autónoma, as coloniais 

vivem em conjunto e trabalham para o bem comum. 

As abelhas solitárias podem construir o ninho em locais tão diferentes como no chão, em madeira 

morta, em orifícios construídos por elas ou por outros insectos, cascas de caracóis vazias, talos ocos de 

plantas, etc. 

Nesta oficina propõe-se a construção de pequenos ninhos para abelhas solitárias, com materiais 

reciclados, sublinhando o papel destas e doutras abelhas no equilíbrio dos ecossistemas.  

 

 

Andreia Albernaz Valente, 34 anos, natural de Lisboa e actualmente residente em Mora. Licenciada em 

Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sempre sonhou poder aliar a ciência à 

prática na área agrícola. O rumo tem sido construído a espaços, por vezes mais próximo, outras mais 

distante deste propósito. Pós-graduada em Biologia da Conservação, pela Universidade de Évora, e em 

Agricultura Sustentável, pelo MAICh (Grécia), está a terminar tese de mestrado centrada na 

biodiversidade de polinizadores. Conta em breve iniciar um projecto similar no Parque Ecológico do 

Gameiro (Mora). Em paralelo, dá largas à criatividade através do trabalho artesanal em cortiça. Sempre 

que tem oportunidade, partilha o que vem aprendendo em pequenas apresentações ou oficinas. 

 

 

Oficina de costura criativa| REVESTIR 

Projecto Matriz 

A Loja solidária (Re)vestir existe desde a 3ª geração do Programa Escolhas e focalizou a sua intervenção 

até ao momento na doação de roupa a famílias carenciadas, no entanto estamos a potenciar esta 

atividade como motor de inclusão social para mulheres desempregadas. 

A Loja Solidária de apoio à comunidade prende-se com a convicção de que esta experiência pode, por 

um lado, constituir uma solução pragmática para algumas das dificuldades das famílias e, por outro, 

pode criar condições básicas que permitam incentivar a solidariedade, enquanto fator de coesão social. 

Pretendemos com a (RE)Vestir transformar um recurso já existente – a Loja Solidária, numa nova 

perspetiva que incremente a criatividade e o empreendedorismo nas mulheres em situação de 

desocupação. 

Assim, pretendemos, através da reconversão do projeto inicial e com o auxílio de parcerias locais 
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(Câmara Municipal do Fundão e Associação Comercial), promover o envolvimento de mulheres na 

reconversão das roupas em acessórios de decoração e utilidades criando desta forma condições para 

gerar receitas e auto emprego das mulheres envolvidas com o objetivo de tornar esta iniciativa 

sustentável e que contribua para a definição de projetos de vida mais satisfatórios. 

Esta intenção de crer tornar esta iniciativa sustentável, começa a ganhar forma, pelo que citamos a 

seguir alguns trabalhos vendidos e outros feitos nas oficinas de costura criativa, que evidenciam a 

aquisição de competências por parte das participantes: Conceção dos troféus para a 4ª e 5ª Mostra 

Canina Nacional; Decoração de Natal da zona antiga da cidade do Fundão; Sacos Cogus Box; Bibes para a 

Creche Cantinho do Mimo. 

  

  

O projecto Matriz, foi aprovado no âmbito da candidatura à 5ª Geração do Programa Escolhas, no 

entanto, a intervenção vem desde 2007. Tem como entidade Promotora e Gestora: CACFF- Centro 

Assistencial Cultural e Formativo do Fundão. O projecto existe com o objectivo de promover a inclusão 

social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, desenvolvendo 

várias actividades que promovam a inclusão escolar, educação não formal, dinamização comunitária, 

cidadania, inclusão digital, e empreendedorismo e capacitação dos participantes directos no projecto 

 

. 

Oficina Hidromel 

Harald Hafner 

O hidromel, uma bebida fermentada de mel e água, é provavelmente a bebida alcoólica mais velha da 

história humana. Era muito popular durante os tempos medievais e historicamente ganhou fama como 

bebida de eleição dos povos do norte da europa especialmente os Viquingues, e como bebida dos 

deuses na mitologia grega. Hoje em dia esta outra vez em plena moda e ganha cada vez mais adeptos 

especialmente no seguimento do boom das cervejas artesanais. 

Em Portugal esta ainda pouco conhecida, apesar de ser muito fácil de confeccionar…….. 

A oficina, guiada por Harald Hafner, trata de oferecer os conhecimentos básicos necessários para 

começar a experimentar com os primeiros garrafões próprios desta bebida. Vamos  conhecer algumas 

técnicas e receitas básicas e simples e falar dos estilos variados e diversos de hidromeis que 

conseguimos produzir com ingredientes disponíveis em qualquer casa ou quinta….. 
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Introdução à comunidade de trocas Estrela (Introduction to Estrela Community 
Exchange) 

Steve Cassidy 

 

 

 

Estrela Community Exchange is a model for a new form of economy. In this interactive 

presentation/workshop, I will show how important it is to change our economic system, and how we 

answered the challenge by building Estrela Community Exchange. The presentation is in three main 

parts: 

• What’s wrong with our current money system? 

We look at how all our national money is created as debt by private businesses (as per the animated film 

“Money As Debt” by Paul Grignon, for example). I will explain in just a few words how this causes most 

of the serious problems the world is facing today; and this will lead on to a group discussion of how our 

many problems are interconnected and derive in common from the requirement to pay interest on the 

debt money. We will see that this system is so deeply embedded in our society and culture that we find 

it hard to imagine other ways of organising an economy. 

• A more democratic alternative 

I start by making clear how important it is for money to be in the control of the people who use it. Then, 

working interactively with the participants, I show how we can design a basic, democratic money system 

based on simple barter. This is a system known as mutual credit; it can be seen as a type of offset barter, 

made possible by the concept of universal value. 

• Estrela Community Exchange 

Estrela Community Exchange is an internet-based mutual credit scheme based on these ideas. I will 

outline how it works, how we started it, and what we’ve learned in the two years that it has been 

operating. 

 

My background is in science and technology; certainly not in economics or money systems. However, 

since an early age I’ve had an interest in alternative modes of society and community, and I’ve long been 

dissatisfied with our economic system. When the idea of an alternative currency for our area of Portugal 

came up in a discussion with some friends, I began researching the possibilities – and this led me, a 

couple of years later, to call the meeting that set us on the road to Estrela Community Exchange. While 

journeying on that road, which we have been travelling for five years now, I’ve learned a great deal 

about money systems in the wider sense, but also the problems and issues involved in setting up an 

alternative system (and convincing people to use it). 
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Danças Tradicionais Europeias 

Alcina Cerdeira e Universidade Sénior do Fundão 

 

 

 

Encerramos a Convergência de Permacultura em grande festa com as Danças Tradicionais Europeias 

orientadas por Alcina Cerdeira (Vereadora da Educação da Câmara Municipal do Fundão) e Universidade 

Sénior do Fundão. 

As Danças Tradicionais Europeias têm origem em aldeias europeias onde as pessoas se juntam e 

expressam a sua cultura na forma da dança. São uma actividade em crescente expansão na Europa, uma 

vez que para além de promoverem a recuperação de um património ancestral riquíssimo, potenciam o 

diálogo intergerações e intercultural, contribuindo fortemente para o espírito comunitário das pessoas 

envolvidas. 

A Academia Sénior do Fundão foi fundada em Maio 2007, pelo Centro Assistencial Cultural e Formativo 

do Fundão (CACFF), Instituição Particular de Solidariedade Social. 

Esta Academia tem como principal objectivo melhorar a qualidade de vida dos seniores através da 

realização de actividades sociais/culturais, de formação formal e informal, de desenvolvimento social e 

pessoal, de solidariedade social, de convívio e lazer para maiores de 50 anos. 

 

 

Posters 

Bzzz bzzz bzzz sou uma abelha 

Andreia Albernaz Valente / Apis Domus 

 

Estima-se que a nível mundial existam cerca de 20000 espécies de abelhas, cerca de 700 confirmadas só 

em Portugal – e destas apenas uma produz mel. As restantes contribuem, directa ou indirectamente, 

para a manutenção de um serviço ecológico fundamental à existência de vida: a polinização. Embora a 

sua enorme variabilidade seja ainda do desconhecimento geral, um pouco de informação pode tornar-

nos melhores observadores e mais conhecedores. Integrando o princípio da ecologia “conhecer para 

conservar” com a “partilha de excedentes” desse mesmo conhecimento, este poster propõe-se abordar 

de forma simples e gráfica algumas das características anatómicas e ecológicas essenciais a ter em conta 

quando se pretende distinguir diferentes espécies de abelhas ou ainda identificar outros insectos que as 

mimetizam. 
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Andreia Albernaz Valente, 34 anos, natural de Lisboa e actualmente residente em Mora. Licenciada em 

Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sempre sonhou poder aliar a ciência à 

prática na área agrícola. O rumo tem sido construído a espaços, por vezes mais próximo, outras mais 

distante deste propósito. Pós-graduada em Biologia da Conservação, pela Universidade de Évora, e em 

Agricultura Sustentável, pelo MAICh (Grécia), está a terminar tese de mestrado centrada na 

biodiversidade de polinizadores. Conta em breve iniciar um projecto similar no Parque Ecológico do 

Gameiro (Mora). Em paralelo, dá largas à criatividade através do trabalho artesanal em cortiça. Sempre 

que tem oportunidade, partilha o que vem aprendendo em pequenas apresentações ou oficinas. 

 

 

Quinta Ecológica da Moita: Um Laboratório Vivo em Aveiro 

 Em representação da QEM estará Ana Jervis Cunha 

 

A Quinta Ecológica da Moita (QEM) resulta do protocolo entre a ASPEA (Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental) e a SCMA (Santa Casa da Misericórdia de Aveiro) com vista à dinamização de 

atividades de Educação Ambiental para o público em geral, famílias e escolas, na Mata da Moita, 

propriedade da SCMA, suportadas por um projecto pedagógico e programa anual de atividades. 

A QEM é uma área agroflorestal de 15ha contendo a Mata da Moita, Centro de Educação Ambiental 

(casa dos caseiros de 1827), trilhos, Horta Pedagógica Mandala, Hortas para adoção, Apiário Pedagógico, 

charcos e linhas de água, Parque de Merendas e WC seco, estando em desenvolvimento o Parque 

Pedagógico das Energias Renováveis e o Herpetília. 

A elevada biodiversidade da floresta mista de carvalhos, sobreiros, loureiros, salgueiros, entre outros, e 

a proximidade de 6km de Aveiro conferem-lhe importância na conservação da vida selvagem e como 

espaço único na região, aliando a Educação Ambiental, divulgação de ciência, investigação, artes, lazer e 

contemplação. 

 

A Quinta Ecológica da Moita (QEM) resulta do protocolo entre a ASPEA (Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental) e a SCMA (Santa Casa da Misericórdia de Aveiro) com vista à dinamização de 

atividades de Educação Ambiental para o público em geral, famílias e escolas, na Mata da Moita, 

propriedade da SCMA, suportadas por um projecto pedagógico e programa anual de atividades. 

https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/foto_poster-convergc3aancia-permacultura_1-1.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/moita.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/foto_poster-convergc3aancia-permacultura_1-1.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/moita.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/foto_poster-convergc3aancia-permacultura_1-1.jpg
https://convergenciapermacultura.files.wordpress.com/2014/09/moita.jpg


A QEM é uma área agroflorestal de 15ha contendo a Mata da Moita, Centro de Educação Ambiental  

(casa dos caseiros de 1827), trilhos, Horta Pedagógica Mandala, Hortas para adoção, Apiário Pedagógico, 

charcos e linhas de água, Parque de Merendas e WC seco, estando em desenvolvimento o Parque 

Pedagógico das Energias Renováveis e o Herpetília. 

A elevada biodiversidade da floresta mista de carvalhos, sobreiros, loureiros, salgueiros, entre outros, e 

a proximidade de 6km de Aveiro conferem-lhe importância na conservação da vida selvagem e como 

espaço único na região, aliando a Educação Ambiental, divulgação de ciência, investigação, artes, lazer e 

contemplação. 

Equipa de Coordenação da QEM:  Joaquim Ramos Pinto (Pedagogo e investigador I Presidente da 

ASPEA);  Bernardo Conde (Eng. do Ambiente I Fotógrafo de Natureza e de Viagem I Educador Ambiental 

I SCMA); Ana Jervis Cunha (Eng. Zootécnica I Educadora Ambiental I Apicultora I ASPEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Message for the 1st Permaculture Convergence in Portugal 

 

 

Greetings from your friends and fellow permaculturists in the United States.    

Like you, we are dedicated to making the world a more peaceful and abundant place for all creatures.  

Permaculture gives us the tools to turn that vision into reality.  Although we are a fast-growing 

worldwide movement, we can each make the greatest change by acting locally within community. 

Getting to know one’s home and staying there is indeed a revolutionary act.  Plant a tree and watch it 

grow.  Even better, plant an edible food forest and watch it grow.  The entire universe will embrace you. 

 

Larry Korn 

Ashland, Oregon 

October 4, 2014 

 

 

 

Mensagem para a 1ª Convergência de Permacultura em Portugal 

 

Saudações dos vossos amigos e colegas permacultores nos Estados Unidos. Tal como vós, nós dedicamo-

nos a tornar o mundo num lugar mais pacífico e abundante para todas as criaturas. A permacultura dá-

nos as ferramentas que transformam essa visão em realidade. Embora sejamos parte de um movimento 

global em rápido crescimento, cada um de nós pode efectuar a maior das mudanças agindo localmente 

no seio da sua comunidade. Conhecer a nossa casa e permanecer lá é de facto um acto revolucionário. 

Planta uma árvore e observa-a a crescer. Ainda melhor, planta uma floresta comestível e observa-a a 

crescer. O universo inteiro vai abraçar-te. 

Larry Korn 

Ashland, Oregon 

Outubro, 2014 

 

 

 

 

 

 



Anexo  1. - MAPA FUNDAO                                                              

 

 

 



ANEXO 1.1 - MAPA CONVERGENCIA                                                                    

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

DUAS MANDALAS PARA ENCHER DE CORES VINDAS DAS EMOCOES E SABORES 

COLECTADOS NESTA NOSSA, PRIMEIRA CONVERGENCIA 

 

 

 

 

 



 

NOTAS E IDEIAS 

  



 

NOTAS E IDEIAS 

  



 

NOVOS CONTACTOS  

Para Guardar  

  



 

 

 

“Life is a matter of nature.  

Take it (nature) to mean something which exists within itself,  

by itself,  

of itself,  

and as its own law.  

This sense of nature is not opposed to man as some westerns would have it, but encompasses man and 

all that he experiences. ”  

(Buddhadasana Bhikkhu, 1988) 

 

 

 

“So divinely is the world organized, 

that every one of us, in our place and time, 

 is in balance with everything else. ” 

Johann Wolfgang Von Goethe 

 

 

 

                                                                                            (Imagem retirada de : http://www.ourfaithfulhome.com) 


