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Sumário 

 

 

O ano de 2013 na Casa Velha, ficou marcado pela aprendizagem do que é ser uma Associação, 
dando forma a Estatutos e Corpos Sociais, pondo a escrito Missão, Princípios e Valores, 
oficializando a presença e assumindo responsabilidades. 
 
Como Associação, pudemo-nos candidatar pela primeira vez a fundos, neste caso ao Programa 
Cidadania Ativa da Fundação Calouste Gulbenkian, como parceiros do projeto aTerra, promovido 
pela FEC – Fundação Fé e Cooperação. 
 
No final do ano fomos também desafiados a testemunhar a nossa experiência no seminário 
“Desafios da Cidadania Hoje”, promovido pela Caritas em Lisboa. 
 
Fica a alegria de podermos ser cada vez melhor Casa e Lugar de encontro, de desenvolvimento 
pessoal e comunitário, com o apoio cada vez mais fundo de tantos que apoiam esta Missão e se 
reveem nela. 
 
 

Margarida Alvim 
 

Presidente da Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade 
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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 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 

 

 

GLOSSÁRIO 
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Uma casa integrada numa História, numa Família, na Natureza, numa comunidade local… 
 
Um sonho com raízes e origem no acolhimento que Catherine e Henrique Alvim faziam, nos anos 80, de grupos 
de jovens católicos franceses. Foi crescendo, assim, o desejo de que a Casa Velha fosse uma casa para todos… 
 
Anos mais tarde, começam as atividades “Rezar no Campo” e “Poda e Espiritualidade” que dão forma à intuição 
sentida de tornar a Casa Velha um espaço de encontro com Deus e consigo próprio, através do contacto com a 
natureza.  
 
A Casa Velha vai-se tornando Lugar Comum…. Anualmente,  foram-se juntando famílias para o “Dia de 
Advento”, e assim a Casa Velha foi acolhendo pessoas de todas as idades e lugares, fortalecendo a sua dimensão 
de família e comunidade. 
 
Os campos de férias de CARRAÇAS e SAIREF, a experiencia do Magis 2011, e o Grupo de Reparadores (Jovens de 
Vale Travesso) que nasce então, vão tornando a Casa Velha num lugar comum de encontro entre pessoas e de 
partilha, em simplicidade, da experiencia do trabalho rural e de reconstrução.  
 

FAZENDO MEMÓRIA 
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O trabalho em conjunto é a colaboração que a Casa Velha precisa para ser aquilo que sonha ser. Mas a colaboração 
na Casa Velha torna-se, para quem por cá passa, uma experiencia de reconstrução interior, de integração na Criação 
e cuidado por ela, de partilha deste bem comum e responsabilidade para que cresça no nosso mundo. Começam a vir 
então, á Casa Velha, diferentes grupos que deixam a sua marca de trabalho e de presença, ajudando na reconstrução 
da Casa e no trabalho rural.: Trolhas, Mini-Campo dos Leigos para o Desenvolvimento. 
 
Jovens universitários acolhem o desafio de se deslocar à Casa Velha uma vez por mês para um fim-de-semana, em 
comunidade, de oração, trabalho e missão no Vale Travesso e Ourém. São os Atravessados, que a partir de 2012 se 
tornam um grupo de voluntariado… 
 
Em 2012, a Casa Velha, enraizada no desejo de ser um lugar comum de Ecologia e Espiritualidade, cresce em estrutura 
com a formação da Associação ao mesmo tempo que as estruturas físicas e obras de construção se tornam cada vez 
evidentes. É tempo de cuidar tudo o que se vai tornando visível e de aprofundar e fortalecer raízes. 
 
E o sonho continua a crescer, a partir da realidade que é a história de família e a história de tantas pessoas e grupos 
que por aqui se vão encontrando. Agora o sonho toma forma de missão: promover o desenvolvimento humano e 
espiritual pelo encontro com Deus e com os outros num estilo de vida simples, através do trabalho rural e 
experiencia de comunidade. 
 
No descanso e no trabalho pretende-se crescer e construir. Aqui continua a haver tempo para descansar e trabalhar, 
num ritmo diferente do que estamos habituados: ao ritmo da Natureza, no seu estilo lento, constante e progressivo,  
que faz desejar e trabalhar pela liberdade interior que nos permite viver encontrados connosco próprios, com Deus e 
com os outros, comprometidos com a realidade em que vivemos. 
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O QUE ACONTECEU EM 2013 

Em 2013 a Casa Velha recebeu cerca de 1100 pessoas em 74 dias de atividades. Atividades que mostram os 
princípios e valores que marcam este projeto e marcam quem cá passa:  
 
INTERIORIDADE…que valoriza uma identidade própria reencontrando raízes e referências 
SIMPLICIDADE…que leva a viver em permanente abertura ao outro e à vida, valorizando a Diversidade e 
descobrindo a Interdependência 
ESPERANÇA…que anima as ações e sonhos por uma realidade em que nos transcendemos e valorizamos cada 
pessoa e ação  
PRESERVERANÇA… que dá suporte e estrutura em fidelidade ao caminho intuído 
PARTILHA…que é a forma justa de estar e atuar  
 
É desta forma que apresentamos tudo aquilo e todos aqueles que por cá passaram este ano: o grupo de 
voluntários Atravessados (um fim-de-semana por mês), o Encontro Nacional da Comunidade de Vida Cristã, os 
campos de trabalho da ONGD Leigos para o Desenvolvimento, os campos de férias SAIREF, Carraças e de 
Schoenstatt, os acampamentos de escuteiros e Grupos ACI, o dia de equipa FEC, os retiros de religiosos, o 
retiro de Diários Gráficos (O Espiritual no desenho, com Mário Linhares)… 
 
O trabalho em conjunto é a colaboração que a Casa Velha precisa para ser aquilo que sonha ser. Mas a 
colaboração na Casa Velha torna-se, para quem por cá passa, uma experiencia de reconstrução interior, de 
integração na Criação e cuidado por ela, de partilha deste bem comum e responsabilidade para que cresça no 
nosso mundo. Vêm à Casa Velha diferentes grupos que deixam a sua marca de trabalho e de presença, 
ajudando na reconstrução da Casa e no trabalho rural. 
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Atividades 2013 

ID Data Actividade Nº Participantes Nº dias 
1 Janeiro Atravessados 15 2 
2 Fevereiro Atravessados 15 2 
3 15-16 Março Minicampo LD 6 2 
4 23-24 Março Minicampo LD 7 2 
5 23-Mar CVX 320 1 
6 28-31Março Páscoa Rural 31 3 
7 6 e 7 Abril Grupos ACI 34 2 
8 11 e 12 Abril EB Alexandre Herculano 30 2 
9 20-21 Abril Atravessados 11 2 

10 Maio Atravessados 15 2 
11 Maio Carraças 20 2 
12 Maio Dia Aberto 60 1 
13 Junho Atravessados 15 2 
14 Junho Shoenstatt 71 4 
15 Junho Aldoar 15 2 
16 Julho SAIREF 10 2 
17 Julho Atravessados 13 2 
18 Julho Carraças 90 7 
19 Julho Diários Gráficos 13 2 
20 Setembro SAIREF 90 7 
21 Setembro Cavaleiros 25 2 
22 Setembro Voluntaria 1 2 
23 Setembro Retiro Noviças 3 1 
24 Setembro ECNS 19 2 
25 Outubro Retiro Noviças 4 2 
26 Outubro Retiro Noviças 4 2 
27 Outubro Atravessados 17 2 
28 Outubro Dia Equipa FEC 12 1 
29 Novembro Casa Campo 4 2 
30 Novembro Atravessados 15 2 
31 Dezembro Atravessados 15 2 
32 Dezembro Missa Advento 100 1 
33 Dezembro Agrupamento 113 CNE 15 2 

Total 1115 74 8 



INTERIORIDADE 

1- Exercícios Espirituais (3 dias de retiro de silêncio); 
2- Retiro de Diários Gráficos 
3 – Dia de Advento 
4 – Páscoa Rural 
5 – Retiro de Equipa de Casais de Nossa Senhora 
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SIMPLICIDADE 

1- Atravessados – Almoço de Famílias 
2- Fim-de-semana EB23 Alexandre Herculano 
3 – Páscoa Rural 
4 - Dia nacional CVX 
5 – Fim-de-semana Carraças 
6 – Dia Aberto de Caminhada até Fátima 
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ESPERANÇA 

1- Fim-de-semana de grupo Aldoar (Porto) 
2- Obras Agroturismo 
3 – A partir vidros para a Janela/ Vitral da Capela 
4 – Diários Gráficos 
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PARTILHA 

1- Fim-de-semana de Grupos ACI 
2- Trabalhos na Horta com Atravessados 
3 – Dia de Equipa FEC 
4 – Jantar comunitário – Atravessados 
5 – Dia CVX 
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PERSEVERANÇA 

1- Apanha da azeitona 
2- Trabalhos na Horta com Atravessados 
3 – Limpezas do anfiteatro com grupo de Aldoar 
4 – Mini campo trabalho Leigos para o Desenvolvimento 
5 – Dia de Caminhada a Fátima 
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Reconstruir e Transformar 

1 e 2 – Obras do Albergue 
3 – Janela/ Vitral da Capela 
4 e 5 – Obras Agroturismo 
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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 foi ocasião de 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 albergue ficou com as casa de banho terminadas e com chão. 
A Capela do Bom Pastor ficou com  a janela/vitral terminada. 

 

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.  

 

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*, a 12 de Maio de 2013, realizou-se a segunda Assembleia Geral da Associação, na Casa Velha, com um 
almoço partilhado e maratona espiritual até Fátima. 

 

Ao longo do ano fomos começando a refletir e sistematizar a nossa Missão, Princípios e Valores, num 
documento programático do qual se transcreve parte de seguida. 

 

* dos Estatutos da Associação 

Sustentar 
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PRINCÍPIOS, VALORES & MISSÃO 

  

O livro da natureza é único, tanto sobre a vertente do ambiente como sobre a da ética pessoal, familiar e social. Os 
deveres para com o ambiente derivam dos deveres para com a pessoa considerada em si mesma e no seu 
relacionamento com os outros. Por isso, de bom grado encorajo a educação para uma responsabilidade ecológica, 
que… salvaguarde uma autêntica «ecologia humana». 

Se quiseres cultivar a paz, preserva a criação 

Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz 2010  

 

VISÃO 

  

Que todas as pessoas em qualquer espaço e tempo se possam sentir em Casa, encontrando a paz na natureza e 
comunidade que integram, desenvolvendo-se plenamente através do aprofundamento de uma identidade 
comum e da partilha de vida. 

  

MISSÃO 

  

Contribuir para o Desenvolvimento Humano em espaço rural, através da hospitalidade, da experiência de vida 
simples, do contato com a natureza, do trabalho comunitário e da meditação. 

  

PRINCÍPIOS 

  

Com identidade cristã de raiz, a Associação da Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade quer ser um espaço de 
encontro plural que «recupera a humanidade da pessoa, na sua relação com a natureza, consigo própria, com os 
outros, desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões e em comunhão com todos os seres, com toda 
a Criação e com o Criador», com vista ao «desenvolvimento humano integral» (Encíclica Caridade na Verdade, 
Bento XVI). 

  

Assume quatro princípios basilares: 

  

Integração – O ser humano é parte integrante da Terra que habitamos, em relação responsável com todos os 
seres vivos. Esta integração mostra-nos a nossa identidade, devolvendo-nos o sentido regenerador da nossa 
verdade, sem máscaras, em toda a sua força e limitação.  

  

Gratuidade – Recuperar a origem da vida, parte integrante do universo que nos transcende, recebendo a 
generosidade da natureza e da humanidade que nos precede e acolhe. Avaliando tudo o que de graça 
recebemos, entrar na lógica do dom e da gratuidade, nas nossas relações pessoais, na sociedade que 
integramos. 

  

Responsabilidade – Todos somos responsáveis por todos, a começar por nós mesmos, pela Terra que 
habitamos, pela nossa família, comunidade até à Humanidade inteira, presente e futura, em toda a sua 
diversidade. A responsabilidade leva-nos a viver naturalmente comprometidos com a justiça, em abertura ao 
outro, seja qual for a sua condição. 

  

Sustentabilidade – Pelos três princípios anteriores, pela experiência da sabedoria da natureza nos seus ritmos e 
processos, aprendemos a ter vidas mais sustentáveis, que nos restabelecem como pessoas e como sociedades, 
em harmonia com o meio ambiente.   
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VALORES 
  
Ora a fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Foi por ela que os antigos deram 
bom testemunho.  

Carta de S. Paulo aos Hebreus, capítulo 11 
  
Os Princípios que nos guiam, concretizam-se através dos valores, da Interioridade – que permite valorizar uma 
identidade própria reencontrando raízes e referências; da Simplicidade - que permite viver em permanente 
abertura ao outro e à vida, valorizando a Diversidade, descobrindo a Interdependência; da Esperança – que é 
motor das nossas ações e sonhos por uma realidade em que nos transcendemos e valorizamos cada pessoa e 
cada ação; da Perseverança - como suporte e estrutura em fidelidade ao caminho intuído; da Partilha - como 
forma de estar e atuar . 
  
 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
  
Faço votos, portanto, de que se adote um modelo de desenvolvimento fundado na centralidade do ser humano, na 
promoção e partilha do bem comum, na responsabilidade, na consciência da necessidade de mudar os estilos de vida e 
na prudência, virtude que indica as ações que se devem realizar hoje na previsão do que poderá suceder amanhã.  
  

Se quiseres cultivar a paz, preserva a criação 
Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz 2010  

  
  
A dimensão ecológica estrutura toda a intervenção da Casa Velha. Não se entende de forma epidérmica ou 
meramente conceptual, pelo que o Programa Casa Velha assenta toda a sua intervenção em 3 dimensões 
interligadas entre si:   

Hospitalidade 
Serviço 
Formação, Reflexão e Encontro   

 
HOSPITALIDADE 

  
Moro numa cidade cosmopolita, rodeado por edifícios, autocarros, aviões, estranhos, ruído e um não parar de 
publicidade. Na rua ou nos transportes públicos, é normal ver as pessoas a ler o jornal, ouvir um iPod ou navegar na 
internet, para ficar em silêncio e separados. Se querem saber o que é a Casa Velha, imaginem o completo oposto. 
Quando cheguei à Casa Velha, fiquei imediatamente impressionado com a paisagem que se estendia muito para além 
de mim. O campo expansivo deu aos meus olhos a liberdade de olhar longe e olhar mais longe do que normalmente 
faz. Bastou estar num lugar onde havia uma abundância de espaço físico para a minha alma explorar e procurar novos 
horizontes.  

Niall Leahy, 29 anos, Irlanda 
 
A paragem e integração num espaço familiar, onde se pode partilhar um estilo de vida simples e comunitário, 
integrando a história da Casa Velha e as tarefas comuns próprias de cada época e de cada fase deste projeto em 
construção, potenciam o verdeiro descanso interior, despertando a criatividade e a alegria de viver. Esta 
familiaridade estende-se à aldeia do Vale Travesso e arredores, através do encontro com as pessoas e a realidade 
local, contribuindo para o desenvolvimento de todos. 
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A Casa Velha quer ser Casa e ponto de abrigo no meio de uma caminhada, seja a caminho de Fátima ou à 
descoberta do património natural, histórico e cultural da região em que se insere, seja a caminhada da própria 
vida. “Sinto-me em casa! Logo que entrei, veio-me à memória a casa da minha avó…” Invariavelmente, 
ouvimos estas exclamações de quem para na Casa Velha. O acolhimento em casa de uma família e do meio 
ambiente envolvente, tem a capacidade de devolver a cada pessoa as suas raízes e referências, redescobrindo 
todo o património que as constitui e identifica. Redescobrindo a referência de família, que nos nossos dias se 
alterou profundamente. Descobrindo o valor da família humana, constituindo-nos como irmãos numa casa 
comum, que é a Terra.  
 
Dando resposta às necessidades que vão surgindo das experiências já vividas, a Casa Velha tem vindo a 
transformar-se para melhor acolher todas as pessoas e grupos que por aqui passem à procura de uma paragem 
regeneradora. Estão em construção duas possibilidades de acolhimento: 
 
-AgroTurismo, explorando as dimensões da Ruralidade, Espiritualidade e Natureza, com uma oferta de 9 
quartos duplos com casa de banho (até 15 quartos no médio prazo), espaço para refeições (Casa do Forno) e 
sala de estar (Casa do Rancho); 
 

- Albergue para grupos e peregrinos, antigo Palheiro, com espaço de cozinha, casas de banho e beliches;  
 
A Casa Velha pode ainda acolher atividades pontuais (formação, celebrações, exposições), oferecendo três 
espaços para este efeito: Casa da Eira, Adega e Anfiteatro do Poço do Freixo (ao ar livre). 
 

 
SERVIÇO 
 

Há momentos em que nos sentimos ser-para-os-outros, momentos em que podemos cruzar pontes, criar laços, a-
travessar as fronteiras do que já sabemos, do que já temos, do que já somos, e partir ao encontro dos outros, de 
coração aberto. A-travessar e deixar-me atravessar: é esta a experiência, ainda embrionária, que tenho do Grupo 
de Voluntariado do Vale Travesso!    

Marta Heleno, Atravessados, Grupo de Voluntariado do Vale Travesso 
 
Na Casa Velha pomo-nos ao serviço e, em comunidade, trabalhamos com um sentido e para um mesmo fim. 
Experimentamos o acolhimento reconfortante da família Alvim e a presença de Deus através dos outros e da 
natureza. Do trabalho nascem a partilha, as dificuldades, a cumplicidade e a oração. Superam-se as diferenças e 
conjugam-se esforços e maneiras de pensar. Fortalecem-se laços e tomam-se decisões que nos ajudam a crescer e a 
conhecermo-nos melhor.   

Ana Atouguia, 29 anos, Lisboa (formanda LD em 2009, formadora LD em 2011) 
  
 Comunidade 
A transformação da Casa Velha em espaço de acolhimento, trouxe uma nova vida e sentido à quinta, outrora 
muito importante como suporte da aldeia do Vale Travesso. Atualmente, com o quase abandono da atividade 
agrícola, e com a procura de processos agroflorestais mais extensivos, a nova função de acolhimento tem 
trazido à região uma nova dinâmica, alimentando o tecido económico local (bens básicos).  
 
 Escola da Terra  
Desenvolvimento sustentável e local 
 
 Voluntariado 
Fruto de muitas e diferentes experiências de voluntariado e serviço por uma causa reconhecida como comum, 
desejada e necessária, a Casa Velha tem vindo a afirmar-se através da gratuidade do voluntariado de muitas e 
muitas pessoas. A participação no processo de transformação e manutenção dos espaços, contribui para o 
desenvolvimento pessoal e valorização intrínseca dos trabalhos agrícolas e de construção, bem como para o 
sentido de responsabilidade por um espaço comum, ao serviço de outros. 
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Esta experiência de voluntariado tem uma dimensão social e cultural na aldeia do Vale Travesso e Ourém, 
através do serviço a crianças, jovens e idosos em diferentes atividades (tempos livres, visitas, 
acompanhamento de estudo).  Este voluntariado tem também despertado o voluntariado na população 
local, que tantas vezes contribui para o suporte logístico das atividades. 
 
Está a ser ainda constituído um Banco de Voluntariado, ideia que surgiu a partir de algumas pessoas que 
têm vindo a participar e apoiar atividades na Casa Velha. Com um Banco de Voluntariado, cada pessoa 
poderá apoiar e acompanhar o serviço para que mais se sentir vocacionado, há medida das necessidades da 
Casa (ex: cozinhar para um grupo, pintar algum espaço, manutenção da horta, colheita de ervas 
aromáticas, outros). 
  
 
 

FORMAÇÃO, REFLEXÂO E ENCONTRO  
 
As modalidades com que o homem trata o ambiente influem sobre as modalidades com que se trata a si 
mesmo, e vice-versa. Isto chama a sociedade atual a uma séria revisão do seu estilo de vida que, em muitas 
partes do mundo, pende para o hedonismo e o consumismo, sem olhar aos danos que daí derivam. É necessária 
uma real mudança de mentalidade que nos induza a adotar novos estilos de vida, «nos quais a busca do 
verdadeiro, do belo e do bom e a comunhão com os outros homens para um crescimento comum sejam os 
elementos que determinam as opções dos consumos, das poupanças e dos investimentos » 

Encíclica Caridade na Verdade, 2009 
 
A Casa Velha é e pode ser um espaço onde reencontramos o cristianismo na sua simplicidade pacificadora e 
experimentamos o Amor com que Deus abraça o mundo e nos fala através dele. 

 P. Vasco Pinto de Magalhães sj 
 
Desejamos desenvolver um programa da Casa que aprofunde, seja qual for a atividade proposta, as 
seguintes dimensões: 

Educar para a partilha 
Educar para a responsabilidade 
Educar para a diversidade 
Educar para a integridade 
Desenvolvimento Sustentável e Local 
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-- Continuar a aprofundar a identidade e Missão da Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade; 

 

-A Associação Casa Velha foi desafiada pela FEC – Fundação Fé e Cooperação a ser parceira do projeto 
aTerra – Políticas Globais e Estratégias Locais para o Desenvolvimento Sustentável, projeto apresentado 
à Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do concurso lançado pelo Programa Cidadania Ativa. O 
projeto passou à 2ª fase do concurso, aguardando-se uma decisão final no início de 2014. Com o aTerra, a 
Associação Casa Velha terá a colaboração 2 dias por semana de uma Dinamizadora Pedagógica para 
Oficinas com as Escolas do Concelho de Ourém. 

 

- No ano de 2014 espera-se dar mais um passo nas obras de melhoramento do Albergue, perspetivando-
se o isolamento do telhado, a aquisição de treliches e a substituição das portas; 

 

 

 

Desafios para 2014 

-FEC - Fundação Fé e Cooperação 
- Empresa Municipal Ouremviva 

- Junta de Freguesia Nossa Senhora da Piedade 
-- Laloran  

-- Mário Linhares (O Espiritual no Desenho – Retiro de Diários Gráficos) 
-- Província Portuguesa da Companhia de Jesus 

-- Província Portuguesa das Escravas do Sagrado Coração de Jesus 
-- Quinta da Casa Velha Agroturismo Lda 

 

Parcerias 
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Para mais informações:  
Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade/ Quinta da Casa Velha, Vale Travesso, 2490-715 Ourém 
Tel. +351 914511519, projectocasavelha@gmail.com,  
www.casavelha.org, http://www.facebook.com/projectoCasaVelha 

Continuamos a desenhar 
juntos 2014? 
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