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Introdução

Este ano de 2015 foi o grande início da Live With Earth, estamos todos de parabéns, e também os 
nossos parceiros, amigos e envolvidos em geral. Com passos bem dados nas direções certas, 
conseguimos reunir vários grupos de aprendizagem, de norte a sul do país, e nos Açores, para testar 
os nossos métodos de trabalho, organização, planeamento e implementação de ações de formação, 
projetos e soluções sustentáveis.Continuámos na nossa busca pelo conhecimento sobre várias técni-
cas de Construção Natural, como CALFITICE (tecido embebido em mistura líquida) em Terras de Lyz, 
Taipa, Pedra, Cordwood, Cob, Cana/Bamboo, madeiras... realizando protótipos reais como a Mandala 
de Fogo em Coja, ou o abrigo de apoio agrícola na Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo. 
Realizámos também as nossos primeiros Cursos de Construção Natural, para testar o modelo de 
Empreendedorismo Social, onde criamos valor através da partilha comum de energia, dividida de 
forma equalitária, e também Cursos de Introdução à Permacultura. Temos também a nossa mega 
carrinha a ser preparada para andar nas estradas de todo o país e dar apoio aos eventos.O website 
oficial está quase online! Será lançado no início de 2016! Esta 2a edição marca também no seu 
lançamento (3 de Novembro) o dia de aniversário do Francisco Sinde Filipe (Frankie), membro da 
nossa equipa, como forma de homenagear todo o empenho e dedicação que tem demonstrado pelo 
projeto, e a fantástica pessoa que é.

“Amor é um fogo que arde sem se ver(...)” Luís Vaz de Camões

Estas são as nossas notícias para vocês, esperamos que desfrutem e partilhem
As melhores saudações
A Equipa Live With Earth



Actividades Recentes
1 a 3 de Julho 2015 - Temazcal em Terras de Lyz - Construção Natural em CALFITICE
O modelo deste Workcamp permitiu experienciar novas técnicas, conviver com pessoas que querem partilhar 
conhecimento, aproveita as belezas naturais que envolvem Terras de Lyz e usufruír de tempo para aprender e  
relaxar. Umas semi-férias de sabedoria e lazer já com o  tempo a trazer-nos as delícias do Verão. Durante estes 
três dias experienciámos através da vivência diária, novas abordagens à Vida, à Comunidade, ao Próximo, à 
Natureza que nos envolve e às técnicas ancestrais de Construção Natural, com a ajuda dos recursos e tecnolo-
gia que podemos usufruir nos dias de hoje, terminando o Inipie ao transformá-lo num Temazcal.

http://www.terrasdelyz.net
Vídeo - Live With Earth Youtube Channel - “Temazcal em Terras de Lyz” 
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Actividades Recentes
28 a 30 de Agosto 2015 - ECO CAMP - Quinta Eventos - Tavira 
O ECO-CAMP foi não só um momento de partilha de projectos,  diversão e transição, foi também um 
momento de união de pessoas, de locais e experiências de vida, que se juntaram com um objetivo 
comum: transmitir conhecimento, aprender e mudar o mundo à sua volta através de atitudes mais 
sustentáveis, ligação às Pessoas e à Terra. A todos os parceiros, oradores, projetos, participantes, 
organização, e em geral a todos os ECO CAMPERS.
Este evento vai ficar sem dúvida marcado no nosso espírito e gostaríamos muito de contar com todos 
vocês enquanto participantes numa futura edição, que se espera ainda melhor, depois desta grande 
aprendizagem e evolução comum, para a convergência de projetos e redes de troca.

www.quintaeventos.com
Vídeo - Live With Earth Youtube Channel - “ECO CAMP 2015 Tavira”
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Actividades Recentes
7 a 11 de Setembro 2015 - Workcamp Mandala de Fogo - Coja - Construção Natural em Cordwood e Xisto
O workcamp Mandala de Fogo foi uma experiência de 5 dias de Construção Natural em Barro/Cob, 
Madeira (cordwood) , Pedra e Xisto. Apesar dos chuviscos que vieram abençoar a construção, 
conseguimos em apenas cinco dias terminar a Mandala de Fogo, desenvolvendo e optimizando o 
teambuilding e a linha de produção/construção, desde a coleita da argila (enquanto cavamos um lago) 
(1) à parte da mistura dos materiais (2) e por fim a aplicação e moldagem final (3). Foi utilizado o modo 
de campismo com W.C.ECO, ou seja, que limpa as águas cinzentas e produz composto. Foram 
momentos de partilha de conhecimentos, convívio, novas experiências e sabores, neste novo local de 
convívio multi-funções para fogueira, terapias, círculos humanos, formações, churrascos, meditação, 
descanço, reuniões de grupo...Considerámos no final que o evento teve resultados bastante posi-
tivos, e também vários pontos a melhorar tendo sido esta a nossa primeira organização em equipa. 

Facebook: Live With Earth - Video brevemente
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Actividades Recentes
Workcamp Mandala de Fogo
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Actividades Recentes
28 Set a 04 Out 2015 - Ilha Terceira Açores - Curso de Construção Natural
Curso teórico-prático de introdução à bio-construcao e arquitectura bioclimàtica.
Curso de Construção Natural de uma estrutura de apoio agrícola na Universidade dos Açores (Ilha 
Terceira). Juntámos um grupo de 15 pessoas que construiu em conjunto um protótipo real multitécni-
cas (cana, bamboo, sacos de terra, cal, pedra, materiais reciclados) onde aprenderam os saberes da 
construção com matérias primas e recursos locais. Experimentámos uma ampla variedade de técni-
cas e formatos, com aulas teóricas, trabalho  prático , convívio e partilha de experiências e saberes.
Organiza e Promove:  NAUA (Núcleo de Ambiente da Universidade dos Açores)
Coordenação, Produção  e Formação - Rui Vasques - Live With Earth - Eco-Village Community e Design de Permacultura
Coordenação, Projeto e Formação- Barbara Alfarkh – ArQeas.adm com o método Canya Viva e outras técnicas.
Vídeo - Live WIth Earth Youtube Channel - “Curso de Construção Natural Açores” 
Reportagem RTP Açores - http://www.rtp.pt/acores/local/universidade-dos-acores ensina-tecnicas-de-construcao-de-casas-ecologicas-video_48324

,
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Plano de Actividades 2015/2016
Estes são alguns dos eventos que estamos a organizar para o próximo ano. Entretanto mais irão 
surgir, porque estamos a desenvolver projetos de Inovação Social onde iremos incluir a aprendi-
zagem em várias construções naturais e cursos, venham viver estas experiências de teambuilding 
connosco!!

16 de Abril - Oficina de Introdução à Permacultura - Ciência Viva na Floresta - Proença-a-Nova
A palavra Permacultura representa o significado de Cultura Permanente (Permanent Culture) e o
aparecimento desta ciência, filosofia ou modo de viver e olhar o mundo, nasce da necessidade de 
criar métodos de cultivo com plantas perenes (que se reproduzem e duram durante vários anos) e 
associações entre plantas, animais, matérias primas e estratégias benéficas para o equilíbrio de todo 
um eco-sistema. Nesta oficina iremos aprender os conceitos básicos de Permacultura: As 3 Éticas - 
Cuidar da Terra, Cuidar do Planeta, Troca Justa / Partilha de Excedentes, os seus 12 princípios, os 7 
campos de acção, e falar sobre os climas mundiais, os sectores naturais de observação da natureza 
e as zonas do terreno. Iremos também abordar algumas questões de Design de Permacultura, como 
kits e tecnologias, construção natural, energias renováveis, produção de matéria orgânica, etc...

Cursos e Eventos em criação / organização:

Curso de Iniciação à Slackline - SLOW Yoga - Almada (a anunciar)

Curso de Desenho de Projeto e Desenho Holístico - Ecoaldeia de Janas (Fev/Mar2016) 

Equinox - Evento de Celebração do Sol e da Primavera - Quinta Eventos (Março 2016)

Eco Camp 2016 - Convergência e Sustentabilidade, Quinta Eventos Tavira (Agosto 2016)

Projeto Eco-Village Amarante - Curso de Construção Natural

,
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Novos Parceiros e Colaborações

NAUA- Núcleo de Ambiente da Universidade dos Açores 
O Núcleo do Ambiente da Universidade dos Açores (NAUA) é uma associação de defesa do ambiente 
que tem por objectivos fundamentais,  a defesa do ambiente e a promoção do desenvolvimento 
sustentável, segundo as vertentes da educação, informação e formação, da reflexão e intervenção 
política, e a realização de acções para a resolução de problemas ambientais específicos.
Para além disto, o NAUA, sedeado na Universidade dos Açores – Campus de Angra do Heroísmo, 
promove actividades que visem a dinamização do espaço académico e a criação de sinergias entre a 
Universidade e a comunidade local.
Website: http://www.naua.pt/

arQeas.adm - Atelier de Arquitetura do Meio
Construção, Planificação e Projetos de Arquitetura Sustentável
Também assessoria e atividades de formação
“ArQeas, actúa respetando el medio y aboga por el aprovechamiento de recursos locales y técnicas 
vernáculas, sin dar la espalda a las nuevas tecnologías pero consciente de la explotación insostenible 
de recursos en la que vivimos.
- Ni tuya ni mía, Arquitectura del Medio. Desde la existencia de la humanidad hemos ido adaptán-
donos a los recursos del planeta para cubrir necesidades, generando así, diferentes tipos de construc-
ciones, sociedades y culturas. Nuestra existencia y evolución está intrínsecamente ligada a nuestra 
capacidad de adaptación al entorno.” (Bárbara Alfarkh)
Website: www.facebook.com/arQeas.ADM

Eco Aldeia de Janas - Quinta do Luzio - Sintra
A Associação tem como missão a criação de um espaço colaborativo onde para reais necessidades 
sejam desenvolvidas respostas adequadas e criativas.
Tem como ponto de partida a experiência de um colectivo  de indivíduos que ao longo de alguns anos 
de partilha, de experimentação, de aprendizagem e de muito trabalho criou condições para disponibi-
lizar à comunidade de associados alguns espaços, físicos e humanos , que de alguma forma tragam 
benefícios e novas oportunidades.
Os princípios orientadores  que norteiam a Associação prendem-se com necessidade de pôr em 
prática princípios defendidos  pelo movimento ecológico, bem como da necessidade, cada vez mais 
clara e premente de definir estratégias sociais e colectivas que nutram o ser humano e o reajustem 
com a sua dimensão natural.”
Website: https://quintadoluzio.wordpress.com/

Centro Ciência Viva da Floresta - Proençã-a-Nova
O projecto do Centro Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova resultou de um desafio lançado 
pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica à Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova, para a constituição de uma associação que permitisse a criação e gestão de um 
Centro de Ciência Viva sobre a temática da floresta. Para assegurar esta associação na criação de 
um espaço e dos respectivos conteúdos foi convidado o Instituto Pedro Nunes.
O elemento programático central deste Centro decorre da concepção da floresta como fonte de 
conhecimento, sublinhando a necessidade da actualização contínua do conhecimento científico para 
uma gestão eficaz do meio ambiente, bem como a sua valorização como um elemento central da 
cultura científica contemporânea.
Website: http://www.ccvfloresta.com/

,
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Eventos

Cidade + - Jardins Palácio de Cristal - Porto, 13 a 16 de Julho 2015
CIDADEMAIS é o ponto de encontro entre os vários intervenientes na área do Ambiente e Sustentabi-
lidade. Pretende divulgar e promover a adopção de comportamentos ambientalmente mais respon-
sáveis através da facilitação do encontro entre projectos, empresas, autarquias, instituições e 
cidadãos. É um evento gratuito urbano que acarinha a cultura e que faz emergir e manifestar a Sus
tentabilidade e o Ambiente na cidade.
Website: http://cidademais.pt/

Alguns eventos da Eco Aldeia de Janas - mais info: https://quintadoluzio.wordpress.com

Sábado, 14 de novembro
Oficina de Ciclo da Lã
Oficina de Fabrico de Cerveja Artesanal
Domingo, 15 de novembro
Oficina de Fabrico de Sidra Artesanal
Sábado, 21 de novembro
Oficina de Cosmética Natural
Oficina de Poda de Árvores
Oficina de Óleos Essenciais
Curso de Aquoponia
Domingo, 22 de novembro
Curso de Aquoponia
Oficina de olaria
Sábado, 28 de novembro
Curso de Carpintaria | Afonso David
Curso de Introdução à Apicultura
Oficina de Encadernação Artesanal de Livros
Domingo, 29 de novembro
Curso de Carpintaria | Afonso David 
Curso de Introdução à Apicultura
Curso prático | Operação de Motoserras
Sábado, 5 de dezembro
Oficina de Costura Criativa
Oficina de Plantas Medicinais | Identificação e propriedades
Oficina de Propagação de Plantas
Domingo, 6 de dezembro
Oficina de Fabrico de Pão Artesanal a Lenha
Oficina de Produção Artesanal de Licores

,
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Sustentabilidade e Inovação

Inhabitat - “Gota de Água” manuseável que produz água potável no deserto através de 
energia solar
Em 2040, espera-se que 33 países venham enfrentar crises extremas de falta de água, de acordo 
com o World Resources Instituteare, acelerando a corrida ao desenvolvimento de inovações e 
soluções mais eficientes do que nunca. Ap Verheggen tem sido pioneiro e líder de experiências a nível 
da utilização da energia solar ao longo de vários anos. Talvez já conheçam o  SunGlacier –  uma 
invenção conceptual de uma folha que produz água no deserto através da energia solar. Agora está 
de volta com o WaterDrop, um dispositivo manual que produz água bebível através da condensação 
e funciona a energia solar.. Ap apercebeu-se de que o conceito é um pouco como a ficção científica, 
mas a energia solar têm dado grandes passos nos últimos anos, valendo a pena um olhar mais atento 
a estas tecnologias sustentáveis.

Website: http://inhabitat.com/

The mind unleashed.org - Esta estufa inovadora faz com que seja possível cultivar plantas 
até no deserto. 
A agricultura apresenta bastantes desafios em áreas que possuem falta de humidade e que experi-
mentam altas tem e secas frequentes. Contudo, uma nova estufa inovadora, que colecciona o orvalho 
para depois utilizar na rega, faz com que seja possível produção agrícola mesmo nas partes mais 
quentes e secas do Planeta Terra. O Design foi criado pela “Roots Up”, uma organização sem fins 
lucrativos com sede no norte da Etiópia, e que ambiciona ajudar os agricultores do país a cultivar 
alimentos mesmo em condições, locais e climas desfavoráveis à produção. É importante referir que a 
estufa “Root Up” é um projeto que utiliza baixas-tecnologias (low-tech), pelo facto de ser construído 
com a utilização de materiais básicos que podem facilmente ser encontrados na região. como 
bamboo, cordas, tratando-se também de uma construção simples e que não requer qualidades ou 
ferramentas especiais para a sua concretização.  A estufa consiste em paredes piramidais de poli-
carbonato, um funil feito de bioplástico e uma cisterna de armazenamento. Como funciona?
Na essência, ela captura a humidade do ar e converte-a em água durante o dia através do processo 
de condensação. Durante o dia, o ar quente é recolhido na parte superior da estrutura e à noite, 
quando a temperatura atmosférica baixa, o topo da estufa é aberto com a ajuda de cordas, permitindo 
a entrada do ar frio que pelo processo natural cria orvalho no funil, que por sua vez conduz as gotas 
de água para a cisterna de armazenamento. 
Website: http://themindunleashed.org/

,

Newsletter Nr2 - Set-Out-Nov-Dez 2015 - pág 10



Agradecimentos Especiais
 Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas com este projeto visionário de um mundo 
melhor, para que com as nossas acções comuns possamos descobrir essa nova vivência, nova 
economia, forma de estar e sentir, em conexão com a Natureza. A todos os parceiros e grupos que 
acreditam em nós. A todos os voluntários que têm aparecido ao longo do caminho e continuam a 
ajudar-nos. A todos os participantes e interessados em construir connosco esta jornada de desc-
oberta e co-criação do bem comum. A todas as entidades e instituições envolvidas no nosso trabalho 
e percurso, um muito obrigado por estarem connosco. Fica a nossa gratidão, motivação e confiança 
no futuro desta organização que estamos a testar em Portugal, de todos para todos nós, e 
pelo Desenvolvimento Sustentável Global.Em especial à NAUA (Núcleo de Ambiente da Universidade 
dos Açores), ao atelier arQeas.adm e à Bárbara Alfarkh, à UrbanGrow e Biovivos, à Quinta Eventos 
em Tavira, a Terras de Lyz em Ourém, e a todas as organizações com quem estamos a trabalhar 
cooperando para um mundo melhor.

 Durante estes anos percebemos a importância das equipas multidisciplinares bem definidas 
para o sucesso conjunto dos projetos, o detalhe, a motivação, o teambuilding, o people care e tantos 
ensinamentos que pudémos retirar de toda esta aprendizagem. Percurso de cursos, workcamps, 
acções de convergência, eventos, palestras, terapias, música, artes e cultura de Portugal, que tenta-
mos preservar, e elevar, através das práticas ancestrais combinadas com as tecnologias modernas e 
o pensamento sistémico sustentável. “Design yourself to create a better world” Rui Pessoa Vaz F. Vasques

 

Produção e Edição
Eco-Village Community 
http://www.behance.net/gallery/Eco-Village-Community/2801459
Live With Earth 
https://www.behance.net/gallery/20397155/Live-With-Earth- 
https://www.facebook.com/pages/Live-With-Earth
Contact:
livewithearth@gmail.com  - ecovillagecommunity@gmail.com
Cascais/Lisbon - Portugal - Worldwide - +351 912408691 - Rui Pessoa Vaz de F. Vasques and LWE-Network
All Rights Reserved - Organization for National and Global Sustaniable Development
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