
Associação Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade 

 

Conferencia "Cuidar da Casa Comum" 

Os desafios da nova Encíclica do Papa Francisco 

 

Por ocasião da nova encíclica do Papa Francisco, dedicada à ecologia, a Associação Casa Velha - 

Ecologia e Espiritualidade, em parceria com a Fundação Fé e Cooperação (FEC), a Fundação 

Gonçalo da Silveira (FGS), a Agência Ecclesia, a Rede Inaciana de Ecologia e a Rede CIDSE vão 

promover a 11 de setembro (16h -19h), em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian 

(Auditório 3), a conferência "Cuidar da Casa Comum: que ecologia? os desafios da nova 

Encíclica do Papa Francisco". 

A iniciativa vai contar com a presença de especialistas como Michael Czerny (padre jesuíta, 

membro do Conselho Pontifício Justiça e Paz que auxiliou o Papa na redação do documento), 

Elena Lasida (teóloga e economista, Instituto Católico de Paris), Filipe Duarte Santos (físico da 

Universidade de Lisboa, coordenador dos primeiros estudos multidisciplinares sobre o impacto 

das alterações climáticas em Portugal) e Vasco Pinto de Magalhães (padre jesuíta, membro da 

Direção da Associação Casa Velha). 

A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia para projectocasavelha@gmail.com. 

A Associação Casa Velha é uma organização de identidade católica sediada em Ourém. A partir 

de uma Casa Velha de família, numa quinta em declínio, numa zona rural marcada pelo 

abandono, nasceu um Lugar que atrai desde 2009 mais de 1000 pessoas por ano, em mais de 

30 atividades.  

Pessoas à descoberta de si, dos outros, de Deus, que se encontram na experiência de uma vida 

simples e partilhada, no contacto com a natureza, na oração, no trabalho rural. Para dar mais e 

melhores respostas a este desafio, a Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade, constituiu-se em 

2012 como Associação sem fins lucrativos, assumindo coletivamente o compromisso com a 

ecologia e o desenvolvimento local. 

A transformação da Casa Velha (que vai sendo visível na transformação da garagem em 

Capela, do Palheiro em Albergue), tem envolvido, inspirado e transformado muitos dos que cá 

passam, mostrando como é de facto possível transformar o Mundo numa Casa com lugar para 

todos.  

É com alegria que celebra os seus 3 anos de existência com esta iniciativa conjunta, com 

parceiros nacionais e redes internacionais, através da qual quer partilhar a sua missão de 

contribuir para o aprofundamento de uma consciência ecológica, de compromisso e cuidado 

com o Mundo como Casa Comum. 

 

mailto:projectocasavelha@gmail.com


Para mais informações sobre a Associação Casa Velha consulte:  

www.casavelha.org | facebook.com/projectoCasaVelha  

 

Contactos: 

Margarida Alvim (projectocasavelha@gmail.com 914511519) | Coordenação 

Octavio Carmo (onac1976@gmail.com 963687027) | Comunicação 
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