
Pratiquem a bondade, 
não criem sofrimento,

dirijam a própria mente
 B U D A 



Nasceu da iniciativa e inspiração 
de Pema Rinponche Wangyal em 
2001 e hoje é a missão de mais 
uns milhares em Portugal e outros 
tantos no resto do Mundo.

assim começa 
a história do CASA...



Mas  o nosso objetivo, 
por difícil que seja de alcançar, é tornar 

o nosso nome  obsoleto, graças a algo 
que desejamos para todos os que se 

cruzam com o CASA:

CASA 

é o acrónimo de 
Centro de Apoio 

ao Sem Abrigo

 o direito  
 a ter uma casa. 



Na verdade, é isso que tentamos ser todos os dias...

...uma casa
para aqueles que não a têm.



Mas fazemos mais,
por mais!
Todos os dias é um novo degrau numas escadas que não 
têm fim. Esta é uma missão sem data para terminar, esta é a 
missão que nos faz todos os dias pensar num novo começo.

lutamos



Só em Lisboa 
teriamos milhares de histórias para contar 
de como é ser uma CASA 365 dias por ano: 

umas tristes, outras mais alegres 
e ainda as melhores de todas...

...as que têm um final feliz!



365 dias 
POR ANO



380 
VOLUNTÁRIOS

EM LISBOA



o tempo
DÃO O SEU BEM 
MAIS PRECIOSO:



Todas estas mãos 
confecionam

400 
refeições 
por dia 

e fazem a distribuição 
nas ruas de Lisboa



Esta CASA 
não tem 
feriados 
e aconteça o que acontecer
a nossa carrinha bem gasta 
de tanto uso e os carros 
dos voluntários têm de sair 
para a rua.



quase sempre 
fazemos muito 
com mesmo 
muito pouco.

Mas há pessoas que nos esperam, 
há pessoas para quem somos 
o único alento nesta cidade.

ás vezes é difícil...



Sim, é verdade por 
muito que choque.. 

a viver com uma 
única refeição 
por dia.

existem pessoas



Neste momento 
o CASA dá apoio 
a nível nacional

1750 
SEM-ABRIGO

1600 
AGREGADOS
FAMILIARES



O CASA conta 
com o precioso apoio 
de diversos parceiros:

mas toda a ajuda 
                       é bem-vinda!



O Voluntariado
tem muitas faces e formas de existir. 

Todos podemos ser voluntários!

ajudar?Como posso



SPONSORSHIP
Apoie formalmente as nossas 

atividades do dia-a-dia.

VOLUNTARIADO
EMPRESARIAL

Motive os seus colaboradores 
a dedicarem algum tempo a 

atividades de cariz social.

APOIO
PROFISSIONAL
Apoie com o que faz 
de melhor. Ponha as 

capacidades da sua empresa 
ao serviço da comunidade.

EMPRESAS

DONATIVOS 
OCASIONAIS

Donativo monetário, 
alimentos, roupa.



PARTICULARES

VOLUNTARIADO 
PROFISSIONAL

Ponha a sua arte ao serviço 
da Comunidade, fazendo 

algo específico mas com um 
impacte muito abrangente.

DIVULGAÇÃO
Leve a mensagem do CASA 

mais longe.

PARTICIPAÇÃO 
NAS ACTIVIDADES 

PONTUAIS
Recolha de alimentos, 

Almoço de Natal, Concertos 
Solidários.

VOLUNTARIADO 
NAS EQUIPAS

Vista a camisola e junte-se 
às nossas equipas.



SEDE - DIRECÇÃO - DELEGAÇÃO DE LISBOA
CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo
Praça Marechal Humberto Delgado
Metropolitano de Lisboa –P.M.O.1.
1500-423 Lisboa

E-mail: info@casa-apoioaosemabrigo.org
E-mail: lisboa@casa-apoioaosemabrigo.org
Telefone: 960 041 374

www.casa-apoioaosemabrigo.org

Onde 
nos pode encontrar



Obrigado!


