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Segundo Webinário CONSOLFOOD
6 Abril 2020
“Padre Himalaia, Grande Pioneiro da Energia Solar “
Manuel António Gomes foi padre católico com alcunha Padre Himalaia devido à sua elevada estatura. Foi
um grande pioneiro no aproveitamento da energia solar. O primeiro forno solar foi construído em França
em 1900 sendo as primeiras experiências realizadas em Neuilly-sur-Seine e depois nas proximidades de
Soréde, nos Pirenéus Orientais. Mais tarde, em 1904, um novo concentrador solar de grandes dimensões
foi exibido na Exposição Universal de Saint Louis e obteve um grande prémio.
O Segundo webinário

CONSOLFOOD irá realizar-se no dia 6 de Abril pelas 15:00 (Hora de Lisboa)

contando com uma palestra em

português e a outra em castelhano.

Programa
15:00 Acesso à plataforma de vídeo-conferência
15:15 Sessão de abertura, Celestino Ruivo
15:20 Quem foi o Padre Himalaia?
Jacinto Rodrigues, Portugal
15:40 Hornos solares del Padre Himalaia y la reconstrucción del horno solar de Sorede-Francia;
Jean-Jacques Serra, France
16:05 Perguntas e respostas
16:25 Encerramento
Jacinto Rodrigues
Professor Catedrático da Universidade do Porto
Formação académica
multidisciplinar em
Urbanismo,
Sociologia e Filosofia
Doutor em História de Arte
Autor do livro “A Conspiração solar do Padre Himalaya”
Actor e co-argumentista no filme “A Utopia do Padre Himalaya”

Jean-Jacques Serra
Doutorado em Física
Membro da "Associação Les Amis du
Padre Himalaya de Sorede”
Ex-director do forno solar militar de
Odeillo-França

Inscrições são gratuitas.
Todos os interessados em participar neste webinário deverão enviar até às 18h (Hora de Lisboa) do dia 5
de Abril de 2020 para cruivo@ualg.pt os seguintes dados: nome, país, endereço de correio electrónico e
contacto telefónico. As pessoas inscritas receberão por email uma mensagem com um link de acesso à
plataforma de vídeo-conferência.

Notes importantes: Apenas as pessoas inscritas deverão utilizar o link de acesso ao webinário. Qualquer dos
modos, outra pessoa ou um grupo de pessoas na mesma sala do participante inscrito poderá assistir ao
webinário. O webinário poderá ser cancelado caso surja algum problema, nomeadamente na ligação à internet.

Comissão organizadora:
Celestino Rodrigues Ruivo
Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, Portugal
Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, Portugal

