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Editorial

Queridos amigos,

Ao ler este relatório de Atividades de 2012, é inevitável o sentimento de ação de graças pela inspiração 
e força do Alto, bem como o agradecimento a quem promoveu, organizou e sustentou com a cabeça, o 
coração e as próprias mãos, essas mesmas ações. 833 pessoas, ocupando 104 dias do ano, sendo cerca 
de 400 o nº de adolescentes e jovens, mostra uma grande continuidade, um acerto na missão e 
surpreende muito positivamente. Confesso que não esperava tanto e com tanta alegria, profundidade e 
beleza. Para além disso já temos mais 4 meses de "Casa Velha" em movimento (em 2013), devendo todo 
o conjunto servir como uma boa base de avaliação. Clarificação dos espaços, das Instituições, do lugar 
próprio da Associação, objetivos e meios (pessoais e materiais) para a concretização desse ideal de 
Ecologia e Espiritualidade. Fica como pressão a necessidade de avançar nas infraestruturas, mas vim da 
Páscoa de 2013 com a convicção de que também isso está em movimento e no ritmo possível. 
Arregacemos as mangas da fé, do trabalho e da boa relação entre todos. Parabéns.

P. Vasco Pinto de Magalhães sj

Porto, 24 de Abril de 2013



A vocação de cuidar

…a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós, cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é 
simplesmente humana e diz respeito a todos: é a de guardar a criação inteira, a beleza da criação, como se diz no 

livro de Génesis e nos mostrou São Francisco de Assis: é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente 
onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, especialmente das 

crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. É viver 
com sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. 

Fundamentalmente tudo está confiado à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos diz respeito a 
todos. Sede guardiões dos dons de Deus!

Homília do Papa Francisco, 19 de Março 2013

Ao olhar para o ano que passou, à luz deste novo ano, que já nos trouxe tantas novidades, não posso deixar de 
pegar nas palavras do nosso novo Papa Francisco, que em tantas coisas, confirma o caminho deste projeto. 

Somos desafiados a guardar a criação inteira. A Casa Velha tem sentido esse chamamento e tem vindo a desejar 
responder cada vez melhor a esta vocação. No ano de 2012, deu-se uma importante confirmação deste desejo e 

vontade, com a constituição em Setembro, após largos meses de preparação, da Associação Casa Velha – Ecologia 
e Espiritualidade.  Muitos são os que acreditam nesta vocação e se querem empenhar nesta Missão. Por todos e Espiritualidade.  Muitos são os que acreditam nesta vocação e se querem empenhar nesta Missão. Por todos 

eles, agradeço a Deus.  Agradeço de forma especial às Províncias Portuguesas das Escravas do Sagrado Coração de 
Jesus e da Companhia de Jesus, que aceitaram tomar parte na Direção deste projeto, que reúne uma grande 

diversidade de representantes: em idades, origens, vocações, formações…tal como  a Casa Velha.

Dos Estatutos da Associação Casa Velha:

A “Casa Velha” pretende ser um espaço de encontro e desenvolvimento pessoal, no contacto direto com a 
natureza, em atividades culturais, sociais e espirituais que promovem o crescimento saudável das relações consigo 

mesmo, com Deus e com os outros. Através do acolhimento em ambiente familiar, experimentando uma vida 
simples de cariz comunitário em espaço rural, privilegiando momentos de silêncio e de partilha, através do 

trabalho no campo, de espaços de criatividade, de formação e da reflexão/ oração, a Casa Velha pretende ser um 
espaço aberto a todos, proporcionando uma experiência forte do essencial da Vida, de cada Pessoa, da 

Comunidade, contribuindo assim para o Desenvolvimento Humano Integral, nas suas diferentes dimensões: 
pessoal, comunitária, local, em comunhão com toda a Terra e com a Humanidade.

É engraçada a sintonia! O futuro parece abrir-se na Casa Velha. A todos os que têm cuidado tão  generosamente 
deste projeto, obrigada!  Que saibamos continuar a cuidar bem deste tesouro que nos é confiado e que levamos 

em vasos de barro.

Margarida Alvim



Aliadas – Juventude feminina de Schoenstatt

Atravessados – Grupo de voluntariado que uma vez por mês, passa um fim-de-semana comunitário na 
Casa Velha, em Missão no Vale Travesso e Ourém (visitas a idosos, atividades de tempo livres com as 
crianças, acompanhamento de estudo)

Carraças – Movimento de famílias que organiza retiros e atividades para adolescentes e jovens no 
verão

Famílias Hospitaleiras – Famílias de antigos voluntários da Juventude Hospitaleira, ligada aos Irmãos e 

GLOSSÁRIO

Famílias Hospitaleiras – Famílias de antigos voluntários da Juventude Hospitaleira, ligada aos Irmãos e 
Irmãs de S. João de Deus

Reparadores – Grupo de jovens do Vale Travesso

SAIREF – “Férias” ao contrário, férias com Deus para jovens

Trolhas – Campos de trabalho e formação da Associação CAMTIL



Celebrar

Tanta coisa para celebrar! Celebrar ajuda-nos a cair na conta de tanta coisa boa: da nossa História, da nossa Fé,
do que nos traz ao que somos hoje, da Missão a que somos enviados. Ajuda-nos a viver agradecidos.

Pela primeira vez, celebrámos o Tríduo Pascal no Vale Travesso. Atravessar a Páscoa – foi o lema que reuniu
Atravessados e amigos, acompanhados por uma equipa de Escravas, Jesuíta, Família e alguns amigos, animando
as celebrações na Comunidade.

A 30 de Junho, celebrando a vida da Catherine e do Henrique, uma vez mais fizemos o dia de Ação de Graças,
com uma Missa e piquenique com quem se quis juntar.

Em Setembro, a família e amigos da Rita Wemans fizeram aqui memória da sua vida no encontro “10 anos a
Caminho”.

Em Novembro, quisemos unir-nos a toda a Igreja na Celebração do Ano da Fé, com um dia de reflexão –
Atravessar a Porta da Fé – orientado pela Ir. Ângela Coelho (Aliança de Sta. Maria) e P. Sérgio Diz Nunes sj.

Em Dezembro, no dia de Advento, tivemos uma celebração muito especial – a Bênção da Capela do Bom Pastor
e da Associação Casa Velha.



Celebrar



Crescer

Crescer, é um verbo muito gráfico na Casa Velha. Não apenas pelo crescimento vertiginoso e silencioso das
ervas daninhas na horta em tempo de Primavera, mas sobretudo pelo que ajuda a crescer em tantas vidas aqui
congregadas: as crianças do Vale Travesso e da família, através das brincadeiras que fazem com os Atravessados
e Reparadores uma vez por mês; os Reparadores, através dos voluntariados que vão fazendo (tomaram conta
dos filhos de algumas famílias em atividades, e alguns acompanham os Atravessados nas suas missões) e pelas
experiências de intercâmbio com outros grupos (ida a Taizé com grupos de jovens aci de Lisboa, Porto e grupo
de jovens de S. Pedro do Corval); os adolescentes e jovens que fazem retiros e atividades de Verão com os
Carraças e SAIREF; a turma de Ciências das Oficinas de S. José em Lisboa, que com a Prof. Isabel Alte da Veiga
fizeram uma experiência de Natureza e Espiritualidade; as turmas de 12º ano de Formação Humana do Colégio
Pedro Arrupe, que quiseram conhecer este projeto.

Em tudo isto, com tudo isto, este projeto continua a Crescer…



Crescer



Servir

O serviço é uma dimensão marcante do projeto Casa Velha. Muitos dos grupos que passam desejam
poder ajudar em alguma coisa. E de fato, há sempre coisas para fazer e todas as ajudas são bem vindas e
fazem a diferença, seja a arrancar ervas da horta, a colher e secar aromáticas, a pintar portas, a fazer
projetos…

Os Atravessados aumentaram em número e diversidade de origens (para além de Lisboa, Fonte da Prata,
Santarém, Coimbra, há agora 3 membros de Castelo Branco), vai cada vez mais enraizando o seu serviço
à Comunidade do Vale Travesso e Ourém, com as atividades de tempos livres com as crianças, as visitas a
idosos (em 2012 começaram a fazer-se visitas ao lar de Ourém da Fundação Dr. Agostinho Albano de
Almeida) e o acompanhamento do estudo na Casa da Criança.

Em Março, os Leigos para o Desenvolvimento fizeram mais um mini-campo de trabalho e formação dos
seus voluntários, e em Abril, os Trolhas realizaram o seu último campo de trabalho na Casa Velha,
fechando um ciclo de 3 anos de tanto apoio a este projeto.



Servir



Ao longo do ano, várias pessoas e grupos visitaram a Casa Velha: para
conhecer este projeto do qual tinham ouvido falar (Fundação
Betânia), para descansar no meio de uma peregrinação a Fátima
(seminaristas americanos e Peregrinação dos Centros Universitários
Jesuítas), para refletir em conjunto (grupo Alternativas, coordenado
pela FEC), ou simplesmente para visitar e descansar (jesuítas do Peru,
Bangladesh, e Portugal, a estudar em Roma; Elena Lasida, do Instituto
Católico de Paris, entre conferências em Lisboa e Porto). É uma alegria
grande ouvir a Casa Velha em tantas entoações e saber que este
projeto é olhado e rezado aberto ao mundo.

Passar e Partilhar



Estar

Na correria do dia a dia, o tempo vai passando por nós. Que bom é poder parar e descomprimir, avaliar,
descansar, encontrar os amigos, partilhar a vida, estar simplesmente. Foi o que fizeram as Famílias Hospitaleiras
em Junho, que escolheram a Casa Velha para um fim-de-semana de encontro de pais e filhos, cada família com a
sua tenda.

Depois da experiência do Magis em 2011, a Casa Velha ficou com um coração irlandês! Em Agosto, Niall Leahy sj
regressou para umas férias com o Pai. Foi um tempo marcado pelo descanso, serviço, oração, passeio, refeições
partilhadas e acolhimento de vários amigos que foram passando nesses dias pela casa.

A FEC (ONGD da Conferência Episcopal Portuguesa) fez mais uma vez o seu dia de equipa na Casa Velha, em
Outubro. Um tempo para estar uns com os outros e dar espaço a outras conversas.

Na Passagem do Ano, um grupo de amigos da Casa Velha reuniu-se aqui, para celebrar o ano que passou e
preparar o novo ano, com a orientação do P. Sérgio Diz Nunes sj.



Estar



Sustentar

Ao longo de 2012, o projeto Casa Velha deu passos importantes para a sua sustentabilidade. Na sequência do que
já vinha sendo pensado, enraizados na experiência dos últimos anos, em Setembro foi juridicamente constituída a
Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade, de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne os amigos da
Casa Velha de todas as idades, vocações, origens. O ano de 2013 terá como desafio estruturar esta “nova Casa”,
sedimentando princípios e valores, missão, áreas de intervenção.

As obras em curso na Casa Velha, tão importantes para todas as atividades que aqui têm acontecido, deram
também passos importantes ao longo do ano: o palheiro ficou com as casas de banho em fase avançada e uma
oferta de colchões permitiu experimentar com mais realidade o futuro albergue. Por altura da Páscoa, a Capela
do Bom Pastor ficou com o chão e porta.

Como forma de angariação de fundos, no fim do ano a Casa Velha esteve presente na Venda de Natal organizada
pelo Centro Social Sagrado Coração de Jesus. Até lá, ao longo de vários meses e com a ajuda dos Atravessados e
outros amigos, foi tempo de preparar os produtos Casa Velha: infusões de menta/ tília/ cidreira/ lúcia-lima,
geleias de alfazema e marmelo, coroas de Natal em verga, anjinhos de bugalhos, presépios de desperdícios.



Sustentar



Associação Casa Velha
– Ecologia e Espiritualidade

Com o desejo de contribuir cada vez mais e melhor para o Desenvolvimento Humano em espaço rural, através do
acolhimento, da experiência de vida simples, do contacto com a natureza, do trabalho comunitário e da oração*, depois
de um ano e meio de preparação, a 4 de Setembro de 2012 foi constituída a Associação Casa Velha – Ecologia e
Espiritualidade. Como prova que é uma Casa sem paredes, que se vai alargando, a primeira reunião da Direção
aconteceu em Lisboa, no Colégio das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, a 29 de Setembro. A primeira Assembleia
Geral realizou-se também em Lisboa, a 19 de Novembro. Nesta reunião foi apresentada a imagem da Associação,
concebida pela MindImage. A 12 de Maio de 2013, realizar-se-á a segunda Assembleia Geral, na Casa Velha, com um
almoço partilhado e maratona espiritual até Fátima.

* dos Estatutos da Associação



Atividades 2012
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Programa de Atividades 
2012/ 2013

Nome da Actividade Data Descrição Responsáveis Público alvo

1 Parar para Arrancar 5-7 Out
Encontro de Grupo de Aliadas 
(Schoensttat)

Francisca Sampaio Grupo de Aliadas

2
Fim-de-semana de 
Atravessados

12-14 Out
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

3 Atravessar a Porta da Fé 03-Nov
Tarde de reflexão partilhada sobre a 
Carta de Bento XVI para o Ano da Fé

P. Sérgio Diz Nunes sj/ Ir. Angela 
Coelho

Todos

4 Fim-de-semana de Noviços 9-11 Nov Apanha da azeitona, oração e descanso P. Gonçalo Castro Fonseca sj Noviços Jesuítas

5
Fim-de-semana de 
Atravessados

23-25Nov
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

6
Venda de Natal a favor da 
Associação

01-Dez
Venda de Natal realizada no Colégio 
das Escravas

Joana, Catarina e Francisca Alvim Todos

7 Dia de Espera/ Esperança 09-Dez
Reunião da Direção da Associação, 
Preparação do Natal e Benção da 
Capela do Bom Pastor

Direção da Associação/ P. Vasco 
PM sj, Inês PC, Margarida

Todos

8 Passagem do Ano 28Dez-1 Jan
Parar, avaliar e avançar para o novo 
ano, com sopas, descanso e oração

P.Sérgio Diz Nunes Amigos Casa Velha

9
Fim-de-semana de 
Atravessados

4-6 Jan
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

10
Fim-de-semana de 
Atravessados

15-17 Fev
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

11 Minicampo de trabalho LD 15-17 Mar
Experiência comunitária e de serviço 
no âmbito da formação dos voluntários

Formadores LD LD em formação

12 Minicampo de trabalho LD 22-24 Mar
Experiência comunitária e de serviço 
no âmbito da formação dos voluntários

Formadores LD LD em formação
no âmbito da formação dos voluntários

13
Celebração doDia Mundial da 
CVX

23-Mar
450 anos das Comunidades Leigas 
Inacianas

Equipa Nacional CVX Membros da CVX

14 Páscoa Atravessada 27-31Mar
Páscoa comunitária em Missão no Vale 
Travesso

Equipa com famílias, amigos, 
Escravas e Jesuita

Atravessados e amigos

15 Porta da Fé, Porta da Vida 11-12 Abr Atividade da disciplina de EMRC Prof. Marta Valador Alunos do 6º e 7º ano

16
Fim-de-semana de 
Atravessados

19-21 Abr
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

17
Fim-de-semana de 
Atravessados

10-12 Maio
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

18 Fim-de-semana Carraças 17-18 Mai Preparação do Campo de Carraças Casais e animadores Equipa Carraças

19
Exercícios Espirituais pé 
descalço

7Jun-10Jun
EE pé descalço para Atravessados, 
abertos a outros interessados

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Atravessados e amigos

20 Chegou a hora Fds Jun
Fds de colheitas e conservas (alperce, 
tomate, tília e ervas aromáticas)

Casa Velha Todos

21 Campo de Aliadas 28 Jun – 1 Jul Juv. Fem Schoenstatt Aliadas

22
Fim-de-semana de 
Atravessados

5-7 Jul
Comunidade de jovens voluntários em 
Missão na Casa Velha/ Vale Travesso

Marta Heleno aci, Margarida 
Alvim

Voluntários 2012/2013

23 Aldoar 13-15 Jul
Fim-de-semana com jovens do Bairro 
de Aldoar

Filipe Costa Lima
Grupo de Aldoar , Porto

24 Do Espiritual do Desenho 19-21 Jul
Desenho criativo com momentos de 
partilha e reflexão

Estela Cameirão/ Mário e Keta 
Linhares

Todos

25 Chegou a hora Fds Jul
Fds de colheitas e conservas (alperce, 
tomate, tília e ervas aromáticas)

Casa Velha Todos

26 Carraças 27 Jul-4Ago Retiro de jovens Casais e animadores Inscritos Carraças

27 SAIREF 31 Ago - 7 Set Férias ao contrário Casais e animadores Inscritos SAIREF

28 Campo Internacional ACI 10-20 Set Voluntariado, oração Marta Silva aci
Jovens Universitários Irlanda, 
Inglaterra, França, Itália, 
Espanha e Portugal

Nota: A verde, atividades organizadas pela Casa Velha; a azul, as atividades dirigidas aos voluntários, a branco as atividades organizadas por outros na 
Casa Velha



Desafios para 2013

Contas 2012
Janeiro – Setembro, anteriores à constituição da Associação

Donativos – 6495€

Receitas de atividades – 1230€

Investimentos (Palheiro/Capela/Horta) – 7697 €

- Estruturar Associação

- Continuar a melhorar as infraestruturas para o acolhimento de grupos

- Sustentabilidade: 

-Viabilização do Projeto PRODER (Protocolo de Colaboração com Quinta da Casa Velha 
Agroturismo)

- Candidaturas a programas específicos (ex: EDP Solidária, para aumento da produção de 
hora e ervas aromáticas em modo biológico)



CONTATOS
Como chegar à Casa Velha

Coordenadas GPS WGS84 - 39º40’46’’.61N, 8º33’55’’.62O

Carro: A1, saída Fátima, IC9, saída Caxarias/ Olival, Direção Caxarias, Vale Travesso, Rua da Escola, perto da Escola
Comboio: Linha do Norte, Estação de Caxarias (7 min carro)

Autocarro: Fátima (20 min carro, 4h a pé)

Para mais informações:

Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade
Quinta da Casa Velha, Vale Travesso, 2490-715 Ourém
Tel. +351 914511519 (Margarida), projectocasavelha@gmail.com, http://www.facebook.com/projectoCasaVelha
NIPC 510 370 373
NIB 0033.0000.45430443828.05/ IBAN PT50003300004543044382805 Millennium  BCP

Como participar
Todos podem contribuir à sua maneira, com ideias, projetos, trabalho, materiais ou simplesmente com 
a presença de cada um. É assim que este projeto tem vindo a crescer, silenciosamente enraizado num 

espaço cheio de história e memórias.



Senhor nosso Deus,

Pomos nas Tuas mãos esta obra tua que é a 
Associação,

E também a vida de cada um de nós.

Que , como instrumentos teus, ajudemos a Casa Velha 
a ser 

aquilo que tu queres que seja – espaço de encontro : 
connosco próprios, com os outros, Contigo, com a 
natureza.

Que seja um “espaço de hospitalidade que 
proporciona a paz e o descanso suave e profundo, 
enraizado na Terra”

Que seja um “espaço que nos repara, regenera” e 
envia de novo

Que seja passagem, “porta da Fé”, porto seguro, lugar 
de serviço

Que seja um “espaço onde experimentamos o Amor 
com que abraças o mundo e nos falas através dele”

Que aí, “onde a Vida se encontra”, 
possamos aprender a sabedoria do tempo 
e deixarmo-nos transformar por Ti, ao ritmo das estações, 
acolhendo o “vento que sopra onde quer”

Aumenta em nós o sentido de pertença.

Ensina-nos a servir e a “dar de graça o que de graça 
recebemos “ ;
a “sermos responsáveis e comprometidos com a justiça, 
em abertura ao outro”.

Concede-nos Senhor, a graça de sermos fiéis 
ao caminho que Tu vais abrindo, 
na certeza e na confiança de que
“Aquele que começou esta boa obra a levará até ao fim”.

Amén

19 de Novembro de 2012



Quem é quem?!

Boas leituras e até para o ano!


