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II Festival da Terra 2019 
19- 23 de Junho // Casa das Histórias Paula Rego // Cascais 

_________ 
 

colóquio internacional . workshops . oficinas . sustentabilidade 

música . festa do solstício . espaço infantil . saúde e natureza 
 

cientistas . pensadores . formadores . músicos 

dão o seu contributo a este festival em honra da Terra GEA 
 

Formulário para inscrição: https://bit.ly/2JXRsZa 

 

«A simplicidade é a maior sofisticação.» (Leonardo da Vinci) 

 

PROGRAMA 
 

Quarta-feira, 19 de Junho 

Sessão de abertura, 21h, auditório da Casa das Histórias 
. Concerto de abertura pela OCCO . Solistas da Orquestra de Câmara Cascais-Oeiras 

. Lançamento do livro «A Catedral da Natureza - o Segredo do Conde», de Vítor Guerreiro da Silva e Paulo Loução 
. Recital de Poesia 

 

Quinta-feira, 20 de Junho 

Colóquio Internacional «Natureza, vida e (cons)Ciência» {1º dia} | auditório 

|10h-20h 
 
10h00-10h15 Breve apresentação do Colóquio Internacional por Paulo Alexandre Loução, 
  coordenador do Festival da Terra 
10h15-11h30 [Painel: Cidadania e ambiente] 
«Cidadania e ambiente» comunicação pela vereadora da Câmara Municipal de Cascais, 
Joana Balsemão 
11h40-13h00 [Painel: (Re)Descobrir Cascais – Tradição e inovação] 
- «Cascais – uma geografia simbólica moldada pelos séculos?», por Vítor Guerreiro da Silva, 
  arquitecto paisagista, membro da comissão organizadora do Festival da Terra 
- «Registos de um passado, registo ainda presente» por Mário Eurico Lisboa, do Núcleo do 
Património Histórico e Cultural da CM Cascais 
- Cascais, a Natureza aqui tão perto:  
«Quinta do Pisão – Parque da Natureza», por João Melo da Cascais Ambiente 
«Projecto Terras de Cascais – como pode participar», por André Miguel da Cascais Ambiente 
 
{Almoço} 

https://bit.ly/2JXRsZa
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14h30-16h20 [Painel: consciência e inteligência na Natureza] 
- «Filosofia e Natureza - a cosmovisão como fundamento da vivência ecológica», por Antony 
   Capitão, mestre em políticas ambientais, membro da comissão organizadora do Festival da Terra 
- «Inteligência Vegetal: Estado atual e horizonte», por Vicente Raja, Investigador pós-doutorado do 
   Rotman Institute of Philosophy, na Western University (Canadá) e membro do MINT Lab, na  
   Universidade de Murcia (Espanha). [Comunicação em língua espanhola] 
- «Existe uma consciência vegetal?», por Vítor Guerreiro da Silva, PhD, arquitecto paisagista 
 
16h30 - «A chegada do homem à Lua e o despertar da consciência ecológica», Conferência 
comemorativa do 50º Aniversário da Chegada do Homem à Lua, por José Carlos Fernández, 
investigador e director nacional da Nova Acrópole 
 
17h30 - «Terra Viva - Ciência, intuição e Gaia» projecção do filme de Stephan Harding 
18h30 - «Rumo a uma nova ciência holística», comunicação por Stephan Harding (via Zoom), PhD 
pela Universidade Oxford e director do departamento de Ciência Holística no Schumacher College, 
com espaço para debate. [Debate em língua espanhola] 

 

Sexta-feira, 21 de Junho 

Colóquio Internacional «Natureza, vida e (cons)Ciência» {2º dia} | auditório 

|10h-20h 

Festa do Solstício | jardins da Casa das Histórias | 20h30-22h 
 

10H00-13H00 [Painel: Saúde e Natureza] 
- «Equilíbrio emocional para uma vida saudável: os Florais de Bach», por Carmen Morales, 
   Practitioner em Florais de Bach e coordenadora da Nova Acrópole de Lisboa 
- «Os 4 pilares da saúde», por Matheus Macêdo, médico de Ayurveda 
   e fundador do projecto Vida Veda 
- «Medicina tradicional chinesa, um exemplo de pensamento sistémico», por Jean-Pierre Ludwig, 
   Filósofo, médico de MTC e mestre de Chi Kung. Presidente da Hygea França, 
   Associação para a Promoção da Saúde. [Comunicação em português] 
 
{Almoço} 
 
14h30-18h00 [Painel: Nova biologia: Evolução, natureza e complexidade] 
- «Rumo a um novo paradigma da evolução», por Maximo Sandi, professor jubilado da 
  Universidade Complutense de Madrid, membro do Conselho científico de ATTAC e do grupo 
  The Third Way of Evolution. [Comunicação em espanhol] 
- «Auto-organização e criatividade na Natureza como expressão do divino», por Stuart Kauffman 
   (via Zoom), Biólogo, médico e autor de obras de referência a nível mundial, tais como «Reinventing 
   the Sacred: A New View of Science, Reason, and Religion». (comunicação e debate em inglês) 
- «Como interpretar a epigenética», por Manuel Ruiz, PhD em biologia, professor na Universidade 
  de Jaén (Espanha) e presidente do Instituto Internacional Hermes em Espanha 
 
18h00 - «Heart of Matter», projecção do filme de Fritjof Capra, mensagem para o futuro com 
  base na visão sistémica da Natureza 
 
18h30 - «Leonardo da Vinci - o génio que amava a Natureza», conferência de encerramento do 
Colóquio por Paulo Alexandre Loução, coordenador do Festival da Terra 

 
20h30 – Festa do Solstício 

- Grupo Thor de Gaita-de-foles com bombos  
- Concerto de Gongos por Rosário Falcão 
- Poesia // Coro da Terra, dirigido pelo maestro Luís Almeida 
- Animação da Festa pelo músico e maestro Joaquim Pinto Gonçalves, participação 
  activa do público tocando instrumentos de percussão 
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Sábado, 22 de Junho 

Workshops, formações, espaço infantil, debates, partilhas | auditório e jardins 

|10h-21h 
 

 {jardins:} 10h00-13h00 Espaço infantil: Hora do conto - Rosana Cordovani (Nova Acrópole) 

                   10h00- 13h00 Workshop: Construção de um vermicompostor doméstico - Pedro Gil 

                          (Cascais Ambiente) 

10h30-12h30 Workshop de Chi Kung (teoria e prática): convergência entre espírito, sopro e corpo – 

                          Jean-Pierre Ludwig (filósofo e mestre de Chi Kung) 

11h00-12h30 Ateliê: Brincar com o Barro - Maria Fernanda Braga (mestre oleira) 

14h30-16h00 Workshop: A arte do Barro - Maria Fernanda Braga (mestre oleira) 

15h00-16h00 Showcooking: Lanches saudáveis vegetarianos - Andreia Black 

                         (Nova Acrópole/ co-fundadora da Conscious Way) 

15h00-18h00 Oficina de horta biológica em pequenos espaços - Isabel Castanheira 

                         (Quinta dos 7 Nomes) 

16h00-18h00 Aula aberta: Ayurveda, saúde, alimentação e vida plena - Matheus Macêdo 

                         (Médico Ayurveda, fundador do Vida Veda) 
 

{auditório} «MEMÓRIA DA ÁGUA» EM DEBATE 

                       17h00 - «A Memória da Água», filme pelo Prémio Nobel Luc Montagnier 

                                      (auditório da Casa das Histórias) 

                      18h00 - «Rumo a um novo paradigma em medicina e biologia: a água e a memória das vibrações», 

               conferência por Bernard Sudan, investigador de referência internacional na área, membro  

               do comité científico da Associação Jacques Benveniste 
 

ECOS DE UMA EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA À ANTÁRTIDA 

19h30 - «Antártida para valentes - como uma expedição ao fim do mundo se transformou num  

               projecto educativo», conferência audiovisual por Paola Tello Guerrero, física colombiana 

               que participou na expedição em 2017, «Homeward Bound», e fundadora do projecto  

               «Antártida para valentes» 
 

Domingo, 23 de Junho 

Workshops, formações, espaço infantil, partilhas | jardins |10h-18h 
 

10h00-13h00 Espaço infantil: Hora do conto - Rosana Cordovani (Nova Acrópole) 

10h00-11h00 Aula: Polinização – o essencial contributo das abelhas ao fluxo da Vida 

                         está em perigo? - Telmo Cabral (Apicultor) 

10h30-11h30 Workshop: Mindfulness na natureza - Severina Gonçalves (Instituto Hermes) 

11h00-12h30 Workshop: Cremes e produtos de higiene naturais - Carla César 

                         (Formadora da Nova Acrópole) 

11h00-13h00 ABC da apicultura: a sociedade das abelhas e a gestão de uma colmeia 

                         Telmo Cabral (Apicultor) 

12h00-13h00 Showcooking: Refeições Conscious Way - Andreia Black 

                         (Nova Acrópole / Co-fundadora da Conscious Way) 

15h00-18h00 Workshop de óleos essenciais: destilação por arraste e vapor - Salomão Gabriel 

                         (Ecologista activo e especialista na área) 

15h00-18h00 Workshop: A Magia do Mundo Vegetal – A saúde pela virtude das plantas» 

                          - Raquel Cachafeiro, fundadora do projecto Cosmoética que irá apresentar 

16h00-17h00 Partilha: Hábitos de consumo mais conscientes em contexto urbano - Filipa Jordão  

                         (Música e formadora para a sustentabilidade) 

16h30-18h00 - Oficina de Upcycling - Clara Raposo (Nova Acrópole/Reciclara) 
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Inscrição necessária no seguinte formulário: 

https://bit.ly/2JXRsZa 

Passe para a participação no Festival da Terra - dá direito à entrada em todos os eventos do 

Festival da Terra: 10 € 

 

 

Informações: 

festival.gea@nova-acropole.pt 

961 836 813 

 

Evento FB do Festival da Terra: 

https://www.facebook.com/events/2419835908048116/ 

 

Organização: 
Nova Acrópole Oeiras-Cascais 
Câmara Municipal de Cascais 
Instituto Internacional Hermes 
Fundação Dom Luís I 
 
Apoio: 
Cascais Ambiente 
 
Comissão organizadora: 
Paulo Alexandre Loução (coordenador) 
Antony Capitão (secretário) 
Vítor Guerreiro da Silva (organização) 
Adriana Pedroso (comunicação) 
Alexandre Cunha (design) 

 

Comissão científica e organizadora do Colóquio Internacional: 

Antony Capitão (UNL) 

Paulo Alexandre Loução (IIH) 

Vítor Guerreiro da Silva (UL) 

https://bit.ly/2JXRsZa
https://www.facebook.com/events/2419835908048116/

