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PERMACULTURA

com

MAX LINDEGGER

Uma experiência abrangente e
inestimável para quem quer ajudar a
construir um futuro mais sustentável.

9 dias com um dos melhores especialistas em permacultura do mundo,
aprendendo, experienciando e vivendo a permacultura,
no nascer de uma Unidade Mestre, um novo Centro Ecológico.

Lista abreviada dos Tópicos do Curso:

• Ecoliteracia
• Água e Desertificação
• Solos Saudáveis
• Ecosistemas Cultivados & Jardins Urbanos
• Florestas Naturais & Florestas Comestíveis
• Edifícios saudáveis & Comunidades Sustentáveis
• Sistemas Alimentares Comunitários
• Revitalização Comunitária & Economia Local
• Eco-Design

Apresentações:

• Exemplo de um sistema sustentável: Ecoaldeia Crystal Waters, Austrália.
• Unidades Mestre – áreas auto-suficientes baseadas no serviço à
comunidade.
• Global Ecovillage Network (GEN) & Movimento de Transição em Portugal.
• Educação Neo-humanista – abordagem holística e ecologia.
• Teoria da Utilização Progressiva (PROUT) – economias locais sustentáveis.

Local:

Unidade Mestre Ananda Kalyanii
Situada no sopé da bela montanha da Serra da Estrela – Portugal

Custos:

750€ ou 550€ (PREÇO ESPECIAL – para inscrições antes de 30 de Abril)
inclui: hospedagem partilhada ou acampamento, refeições vegetarianas,
Certificado em Design de Permacultura, e actividades extra (yoga, meditação,
nadar em cascatas naturais).
opcional: +150€ para espaço mais privado – quartos duplos

Mais Informações

www.anandakalyanii.org (+351) 275 335 290, (+351) 914 674 719

Instructor principal:
Max Lindegger é um pioneiro mundialmente reconhecido e
líder no design de comunidades ecológicas e aglomerados
humanos sustentáveis nos últimos 20 anos,
tendo desenhado a primeira e premiada ecoaldeira
de permacultura Crystal Waters na Austrália.
Max apresentou palestras em simpósios internacionais
e conferências sobre temas como Ambiente, Ecologia,
Sustentabilidade, Permacultura, e Design de Ecoaldeias
em todo o Mundo.
É também o criador e Director da Global Ecovillage
Network (GEN) na Oceânia/Ásia, autor de diversas
publicações como por exemplo “The Best of Permaculture”,
e contribui frequentemente para journais como “Simply
Living” e “International Permaculture Journal”.

