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Eixo 1 – Silêncio



 Cada associado e amigo viveu os seus próprios processos 

de mudança, tentando encontrar através dos múltiplos 

caminhos de aproximação ao coração, à Fonte, as 

respostas às suas próprias questões e desafios de 

mudança interna / externa, neste mundo complexo em 

que vivemos hoje.

 Alguns Associados e Amigos participaram em diversas 

iniciativas de Silêncio e meditação, diárias ou pontuais, 

com o objetivo de enviar luz e amor à humanidade e a 

cada um de nós.

Imagem de Felippa Lobato – Escola da Atenção



Eixo 2 – Recursos para 
a Auto-Suficiência

E Equilíbrio

 Algumas das atividade

realizadas...

 Reconstrução da Casa de PAX

 Acompanhamento das obras

de Reconstrução da Casa de 

PAX

Gestão candidatura: 

 Foram submetidos dois

pedidos de pagamento

de despesa, o último no 

início de Novembro.



✓ Iniciativas de Voluntariado na Casa de PAX

✓ 8 de Maio: Colocação das telhas perto da casa 

✓ 14 e 15 Agosto: Remoção do Entulho de dentro da Casa de 

Pax

✓ 25 de Setembro: Remoção de entulho. Remoção de estuque 

e limpeza das paredes interiores

✓ 11 Dezembro: Janelas e portas provisórias para a Casa de 

Pax

✓ Dezembro: Arranque da Campanha de Angariação de 

Donativos “Portas e Janelas para a Casa de Pax”

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência

e Equilíbrio



Telhas

O trabalho foi tão gratificante, envolvente e intenso, que ninguém 

se lembrou de tirar fotografias para registar o momento ☺

Fotografia tirada ao final do dia, pela Sandra Godinho







Janelas e portas provisórias



3 270€ ☺
Apuramento a 8 Jan 2022

Eixo 1 e 3 - Campanha de Apoio para a Casa de Pax



Eixo 2 – Recursos para 
a Auto-Suficiência

e Equilíbrio

 Projecto Cuidar dos Solos para a 

Sustentabilidade e Biodiversidade

 Diversas Visitas de 

acompanhamento e registo

fotográfico

(até setembro 2021)

 Iniciativas:

 “Limpeza e Nutrir os Solos” –

17 Fevereiro

Semear fava e aveia

 “Vamos Semear” - 28 Março

Sementeiras de girassóis, 

abóboras, feijão catarino e 
flores.



Projecto Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e Biodiversidade

✓ Reunião online de articulação com o projeto Hortas FCUL – 28 

Abril

✓ Recolha Amostras Solo para análise da evolução da qualidade 

dos solos – 16 Maio 

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência

e Equilíbrio



Projecto Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e Biodiversidade

✓ Em Maio a associação viu-se confrontada com a destruição do abrigo 

de apoio às hortas e envolvida numa situação inesperada associada à 

cedência das terras que havia sido formalmente acordada, através de 

protocolo com a Associação Terra de Santos. 

Na tentativa de gestão do conflito em presença, a associação 

encetou um conjunto de ações para poder compreender o que se 

estava a passar e promoveu o diálogo entre todas as partes 

envolvidas. 

No dia 10 de Junho, teve conhecimento da colocação de herbicida 

nos terrenos pelo seu proprietário e desconhecimento da existência do 

protocolo acima mencionado.

✓ A 14 Setembro, por email, foi dado término ao protocolo estabelecido 

com a Associação Terra de Santos, por razões alheias à nossa vontade.  

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência

e Equilíbrio



 Ofícios Tradicionais e “Conversas com histórias” 

“Vídeos dos Ofícios e Saberes” + Documentário “A Reconstrução da Casa de 
Pax: A Arte de trabalhar a Pedra”

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência

e Equilíbrio



O nosso sincero e profundo agradecimento a todas

pessoas envolvidas, ao Telmo Martins / TeknoRei e às

organizações que apoiaram este projeto de recolha de

saberes.

 Ofícios Tradicionais e “Conversas com histórias”

“Vídeos dos Ofícios e Saberes” + Documentário “A Reconstrução da

Casa de Pax: A Arte de trabalhar a Pedra”.

 Levantamento de cantares que acompanhavam os trabalhos no

campo: agricultura, resina, apanha azeitona, vindima, (…).
Iniciaram-se os contactos com dois interlocutores locais, centrais

neste processo de recolha e realizou-se reunião com a Câmara

Municipal de Vila de Rei que se comprometeu a assegurar as

despesas de edição dos CD.

Eixo 2 – Recursos para a Auto-Suficiência

e Equilíbrio



Algumas das atividade realizadas no âmbito do Portugal a Cuidar da Casa 

Comum…

✓ UM Minuto de Silêncio de Gratidão à Terra 

(22 Abril 2021) 

Eixo 3 – Comunicação

Pelo 4º ano consecutivo, organizamos a Iniciativa 

Nacional do UM Minuto de Silêncio no 22 de Abril, dia 

da Terra. 

Escolhemos fazer uma iniciativa simples, respeitando o momento vivido,

ainda num contexto “pandémico”, convidando pessoas/indivíduos e os

seus contextos ao Silêncio, sem focar particularmente nas escolas.

A divulgação foi realizada

através da nossa Newsletter

(800 subscritores) e a todos

aqueles que já estiveram

presentes na iniciativa desde

2018, assim como

comunicado através do site e

das redes sociais.



UM Minuto de Silêncio em Gratidão à Terra (2021)

…duas partilhas:

Escola na Macedónia

Escola em Mesão Frio – Pintura das

palavras “Silêncio” e “Gratidão” na

parede do miradouro do Cume do Monte

de São Silvestre



✓ Livros que informam, sensibilizam e convidam à mudança…

(versão impressa e digital)

Eixo 3 – Comunicação



(versão impressa e digital)

https://fazedoresdamudanca.pt/projectos/convidando-a-tomada-de-consciencia/maria-e-a-casa-de-pax
https://fazedoresdamudanca.pt/projectos/convidando-a-tomada-de-consciencia/sopas


✓ Lançamento do Livro  “Sopas” – Vila de Rei 
– 11 Dezembro

Eixo 3 – Comunicação

✓ Lançamento do Livro “Maria e a Casa 
de Pax” – 14 de Dezembro 

Evento online, com a presença de 

cerca de 183 crianças e jovens, 

professores e educadores



E ainda….

✓ 2 Newsletters enviadas (+2000 pessoas)

✓ Gestão das redes sociais (apenas reduzida ao essencial)

✓ (re)Edição / Atualização vídeos comunicacionais da associação

✓ Atualização do website com desenvolvimento de novas páginas

✓ Criação de equipa interna para revisão de textos

✓ Iniciativa “Comunicar a associação e o seu propósito”: dinâmica 

reflexiva facilitada pelo Ivan Sellers, com recurso á metodologia 

Brand Piramid.

Eixo 3 – Comunicação



✓ Parceria com a Escola de Atenção, com a facilitação da 

Felippa Lobato

Participações / Iniciativas Transversais:

Ciclo quinzenal de conversas / 

sessões, facilitadas pela Felippa

Lobato, em torno do despertar da 

consciência de Ser rumo à 

Coerência. 

Este ciclo foi integrado por alguns 

Associados e Amigos da 

Associação, de Março a Dezembro



✓ Ciclo de Sessões de Partilha entre os Associados e Amigos, 
designada por Encontros Entre Nós

Participações / Iniciativas Transversais:

Nasceu da necessidade sentida pela Joana Pinheiro e Isabel Costa 

e partilhada pela Direção, na última Assembleia Geral de 2020.

Com a intenção de permitir 

estreitar os laços de confiança e 

conhecimento entre os Associados 

e Amigos da Associação, bem 

como dos  projectos em que íamos 

estando envolvidos. 

Aberto a quem estivesse disponível 

a participar no encontro realizado 

a cada 3 semanas.

Encontros realizados de Março a Setembro.



Participações / Iniciativas Transversais:

✓ Subscrição do Plano Anual do GAIA.COM (99€), partilhado por 11 
Associados e Amigos para ajudar ao pagamento com donativo à 
Associação. 

Permitindo assim o acesso a um conjunto 

diverso de documentários e outros suportes 

informativos para o auto-conhecimento e 

conhecimento da humanidade e sistema 

cósmico onde estamos inseridos.

✓ Subscrição do Plano Anual da Plataforma Zoom, a qual é 
disponibilizada aos Associados (Nuno Silva - Yoga) e Amigos, para 
além de servir de suporte a toda a atividade da Associação.



Relatório Financeiro e 
da Partilha dos DONS

2021







GRATIDÃO PELA VOSSA PRESENÇA 
☺


