
  

 Workshop de introdução à Agricultura 
Biodinâmica 

de 30 a 31 de Março 2019 
no Parque Natural da Serra da Arrábida

com Ambra Sedlmayr

A Agricultura Biodinâmica fundamenta-se na 
Antroposofia – ciência espiritual e caminho de 
desenvolvimento. Este workshop vai dar-lhe os 

conhecimentos e as ferramentas de base para poder 
iniciar o seu caminho de aprendizagem para uma 
agricultura que considera a realidade espiritual, 
estabelecendo práticas que permitem viabilizar a 

vida na Terra a longo prazo. 

Preço: 50€, Limitado a 15 participantes
Inscrição e mais informações:

 ambra@posteo.pt/ Tlm: 914295849  
www.cores-da-alma.pt
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o Mundo Vivo



  

Repensar o mundo vivo
Workshop de Introdução à Agricultura Biodinâmica

Este workshop intensivo e interativo eé  para quem quer conhecer melhor a  
Agricultura Biodinaâmica e adquir bases soé lidas sobre esta.

Neste workshop vai ficar a conhecer:
✔ O contexto no qual surgiu a Agricultura Biodinaâmica e a sua importaâ ncia no 

mundo de hoje;
✔ Princíépios de base do trabalho praé tico em Agricultura Biodinaâ mica;
✔ Resultados de estudos cientíéficos sobre a Agricultura Biodinaâmica;
✔ A constituiçaão dos reinos da Natureza, como base de lidar com eles de acordo 

com a sua esseância;
✔ Um meé todo de investigaçaão simples do mundo natural que pode usar para 

desenvolver uma nova relaçaã o com os seres vivos;
✔ A estrutura e as organizaçoã es do movimento biodinaâmico internacional;
✔ Onde encontrar mais recursos para a sua aprendizagem;
✔ Colegas interessados na Agricultura Biodinaâ mica.

Vai tornar-se capaz de:
✔ Desenvolver uma nova forma de pensar e olhar o mundo vivo;
✔ Orientar-se no mundo da Agricultura Biodinaâ mica;
✔ Introduzir elementos da Agricultura Biodinaâ mica no seu projeto agríécola.
 
A formadora Ambra Sedlmayr eé  doutorada em Cieâncias Ambientais, tendo 
dedicado a sua tese ao desenvolvimento agraé rio e implicaçoã es para a 
sustentabilidade. Trabalhou cinco anos para o movimento biodinaâ mico inter-
nacional em Dornach /Suíéça.

Horário: Iníécio: Saé bado dia 30 de Março aà s 9:30 horas. 
      Fim: Domingo 31 de Março aà s 16:30 horas.

Local da Formação: Terra da Deusa, Vale de Barris, 2950-055 Palmela

Preço: 50€, limitado a 15 participantes.

Inscrição e mais informações: ambra@posteo.pt / Tlm: 914295849

www.cores-da-alma.pt 
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