CURSO CERTIFICADO DE DESIGN EM PERMACULTURA
QUINTA PEDAGÓGICA DE BRAGA, MOSTEIRO DE TIBÃES | BRAGA
25 DE ABRIL - 28 JUNHO DE 2015

Formadores: Yassine Benderra & Joana Costa
PROGRAMA:
I
Introdução à
Permacultura
25 e 26 Abril
Apresentações
S
á
b
a
d
o

Passeio pelo Jardim
de Tibães
Em que mundo
vivemos?

II
Trabalhar com a
Natureza
9 e 10 Maio

III
Trabalhar com a
Natureza
23 e 24 Maio

Compreender o
Solo

Economias locais e
alternativas

Estratégias de
recuperação

Desenvolvimento
comunitário

Sistemas agrícolas:
Hortas

Eco-aldeias

IV
Trabalhar com a
Natureza
6 e 7 Junho
Fim de semana de
vivência
comunitária*
com estadia e visita
a quintas de
Permacultura

História e éticas da
Permacultura

Teia da vida
Sistemas Ecológicos,
Clima, Teoria Gaia,
Padrões na Natureza

D
o
m
i
n
g
o

Princípios da
Permacultura
Zonas e sectores

V
Vivência
comunitária
20 e 21 Junho

VI
Processo de Design
27 e 28 Junho

Compreender a
Água

Processos e
métodos de design

Sistemas de
captação e retenção

Início do processo
de design

Sistemas de regadio

Actividade prática:
Processo de design

Gestão de águas
cinzentas e negras

Florestas
Comestíveis

Estruturas e
habitações

Animais
Pomares e
Agroflorestas

Arquitectura
bioclimática

Actividade
prática:
Apicultura

Sistemas de
Energia
Actividade
prática:
Construção de um
sistema
energético caseiro

Fim de semana de
vivência
comunitária*
com estadia e visita
a quintas de
Permacultura
Actividade:
“O show do não
talento”

Movimentação de
terras

Actividade prática:
Processo de design

Barragens e
represas

Apresentação dos
designs

Actividade prática:
Marcação de
curvas de nível

Entrega dos
Certificados
Conclusão do curso

[* ver mais
informação abaixo]

*Fim de Semana de vivência comunitária
Este fim de semana permitirá ter aulas de campo, onde é possível observar a implementação prática de várias técnicas abordadas em Permacultura.
Pretende também proporcionar um momento de convívio entre todos os participantes, com experiências de trabalho em grupo, divisão de tarefas
na preparação das refeições, limpeza dos espaços e momentos de lazer. Este ano iremos até ao Soajo e aos Arcos de Valdevez, visitar dois projectos
que estão a ser desenvolvidos com base nos princípios da Permacultura.

Programa
6 de Junho
08:00 – Partida para o Soajo
09:30 – Visita guiada à Branda Do Murço
13:00 – Almoço
14:30 – Actividades práticas
18:00 – Preparação do jantar em conjunto
19:30 – Jantar
21:00 – “O Show do não Talento”, convívio, música,
festa…

7 de Junho
08:00 – Pequeno almoço
09:00 – Partida para os Arcos de Valdevez
10:00 – Visita guiada á quinta do Barbeito (Guy
Miklos)
13:00 – Almoço
14:30 – Actividades práticas
16:00 – Regresso ao Porto

Sobre o alojamento:
•
•
•

Dormitório em Yurt [para quem quiser haverá a possibilidade de alugar quartos na vila (mais informação durante o curso)]
zona de campismo
duche quente e wc secos

Apesar deste fim de semana se realizar no verão, é importante os participantes levarem equipamento adequado para a chuva visto que a serra do
Soajo é dos locais onde mais chove na Europa.
A comida será vegetariana, orgânica ou local e inclui 1 pequenos almoços, 2 almoços, 1 jantar e fruta.
O transporte será efectuado com boleias partilhadas em viatura própria dos participantes que serão ressarcidos de 45 euros pelas despesas de
gasolina e portagens.

