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Casa Grande
A Casa Grande é uma antiga casa agrícola  do Sec. XVI, 

inserida na Quinta da Granja em Benfica, que foi 

totalmente reabilitada para dar lugar à sede e a uma 

resposta social da APSA – Associação Portuguesa de 

Síndrome de Asperger.  

É agora um espaço único e inovador que capacita 

pessoas para a autonomia, para a empregabilidade e 

para a inclusão social e comunitária de jovens com 

Síndrome de Asperger. 
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Missão
A nossa missão é promover o apoio e a integração 

social das pessoas com Síndrome de Asperger, 

favorecendo as condições e capacitando-as para 

uma vida autónoma e digna. 
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Missão

www.apsa.org.pt

2003

Criação da APSA em Lisboa, por 
vontade de um grupo de pais.  
 

Projeto piloto: Casa Grande - edifício, 
particularmente destinado à formação e 
treino de competências sociais e 
funcionais dos jovens com SA, para a 
integração na sociedade.

2014



Aluguer de espaços para 
eventos

Jardim Superior

Jardim Inferior

Páteo

Terraço

Salas de apoio

Salão Nobre

www.apsa.org.pt

Espaços ideais para qualquer tipo de eventos - festas de aniversário, batizados, ações de teambuilding, 
cocktails e muito mais.



Jardim Superior

Possibilidade de instalação de estruturas 
adicionais, como tendas.

Calçada - 200 m2





Terraço - 85 m2

Terraço
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Jardim Inferior

Jardim - 170 m2

Localizado no piso 0, ideal para pequenos 
convívios e festas de aniversário. 
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Páteo

Páteo - 74 m2

Serve de apoio ao jardim inferior e tem acesso a 
uma das salas de apoio.
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Salas de Apoio
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Salão Nobre



Eventos realizados na Casa Grande

 

 

 

 

Evento “IMPRESSÕES” 
Final de tarde c/ Prova de Vinhos

Team Building do Banco 
Finantia 

Team Building do Banco 
Finantia 

Visita do Presidente da 
República 



Eventos realizados na Casa Grande

 

  

 Festa de Aniversário

Festa de Aniversário Festa de Aniversário 
infantil

Festa de Aniversário 
infantil



www.apsa.org.pt

Eventos realizados na Casa Grande

 

  

 Festa de Verão 
da APSA

Festa de Aniversário 
Infantil

Visita do Presidente 
da Républica

Festa de Verão da 
APSA 



Informações 
O serviço de aluguer incluí:  

- Mesas de apoio  

- Cadeiras 

- Chapeús de sol 

- Pérgolas 

- Estacionamento 

Para mais informações sobre condições e preços consulte-nos através de:  

comunicar@apsa.org.pt ou 217119100

www.apsa.org.pt

Ao estar a realizar o seu evento da Casa Grande, está a contribuir a causa de Síndrome 

de Asperger e a capacitar estas pessoas para uma vida mais digna e autónoma. 



OBRIGADO!
www.apsa.org.pt


