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� BI “Casa Velha”� BI “Casa Velha”

� Caminho percorrido

� Principais marcos

� Forças e Fraquezas, Alegrias e Dificuldades

� Itinerário de Cidadania

� Contributos para a construção de Comunidade

� 8 Bases para a construção da Política e Comunidade



- Associação sem fins lucrativos constituída em Setembro de 2012 

BI Casa Velha

- Associação sem fins lucrativos constituída em Setembro de 2012 

- Situada na Quinta da Casa Velha, Vale Travesso, Ourém (17 km Fátima e Tomar)

- Ocupa um património familiar, em estado de declínio acentuado

- Projeto de identidade católica, que tem como Missão promover o 
desenvolvimento humano e espiritual através da experiência de uma vida simples 
e comunitária, do contato com a natureza, do trabalho rural e da oração. 

- Projeto em construção – já  e ainda não



1. Acolhimento

Caminho Percorrido

2. Trabalhos 

na Quinta

3. Atividades de 

formação e lazer

Desenvolvimento 
Humano Integral

Intuição em 2009



Conselho de 

Oração

Arte e 
Arquitetura

Infraestruturas  
e Logística

Oficina/ 
Produtos 

Agricultura

Intuição em 2012, com a 
constituição da 
Associação

Conselho de 
Coordenação

Formação / 
Educação

Social / 
Desenvolvimento
/ Cidadania/ 
Voluntariado

Comunicação

Angariação 
de Fundos

Projeto



Educação e Formação

Desenvolvimento Local

Desenvolvimento pessoal

Construção de Comunidade

Formas de Atuação Vetores de Mudança

Estilos de vida

Compromisso Social
Cidadania/ Participação

Construção de Comunidade

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 de partilha

de vida.

VISÃO:

Mudança de Paradigma





Evolução do nº e tipo de participantes



Parcerias existentes/ em processo

OurémViva (CMO)

Junta de Freguesia N. S. Piedade 

Restaurante Tia Alice

Instituto Politécnico de Leiria –

Desenvolvimento Local 

Turismo e Agricultura 

FEC

Companhia de Jesus

Instituto Politécnico de Leiria –

Turismo

Escravas do Sagrado Coração de Jesus

Turismo e Agricultura 

Espiritualidade e 
Formação 

Mind Image

Agrogestão



Principais Marcos

O projeto à partida não era óbvio, pensámos inicialmente em ajudar uma 

aldeia perdida com população envelhecida... finalmente decidimos ligar à aldeia perdida com população envelhecida... finalmente decidimos ligar à 

Margarida e saber se podíamos ser úteis na Casa Velha . E não podíamos ter 

sido recebidos de melhor forma. De projeto pouco óbvio passou a projeto 

claríssimo e alguns meses depois lá estávamos na Casa Velha!

E começamos logo no primeiro dia por um trabalho física e mentalmente duro -

limpar um campo de quase a erva tinha engolido sobreiros ainda "jovens"! -

mas que caracterizou aquilo que fomos ali fazer.

Testemunho de Pedro Vicente, Campinácios, 2011



2008

• Decisão de voltar para a Casa Velha – Mudança de vida

• Primeiras experiências de atividades (rezar no campo) 

• Estudo do potencial turístico integrado em projeto de turma do curso 
de turismo Instituto Politécnico de Leiria

2009

• Visita de “estudo” ao Sul de França (Abadias e Aromáticas)

• 1º CARRAÇAS, 1º fds Comunitário LD, 1º Poda e Espiritualidade

Desde 2000, Dia de Advento na Casa Velha…

2009
• 1º CARRAÇAS, 1º fds Comunitário LD, 1º Poda e Espiritualidade

• Partilha de ideias e projetos com amigos

• Início grupo jovens do Vale Travesso - REPARADORES (15 membros)

2010

• 1º Campo Trabalho Universitários – TROLHAS (Associação CAMTIL)

• Início de obras de conversão (garagem em Capela)

• Preparação Candidatura de projeto Agroturismo ao PRODER 

• Estabelecimento de protocolos colaboração (JF, CMO, Companhia 
Jesus)



• 1ª Experiência Internacional (Ecologia e Espiritualidade - MAGIS)

• Dia de reflexão – Missão Casa Velha (20 participantes)

• Início conversão Palheiro/ Albergue; Início daHorta

• Famílias e Escuteiros

• Início grupo de voluntariado – ATRAVESSADOS

• Aprovação Agroturismo

2011

2012

• Constituição da Associação Casa Velha em Setembro de 2012

• Páscoa rural com Atravessados (Missões e Celebrações)

• facebook.com/projectoCasaVelha

• Candidatura EDP Solidária do projeto Boa Terra para Crescer (não 

• Início das Obras Agroturismo

• Site Casa Velha http://casavelha.org/

• Escolas

• Candidatura do projeto aTerra – Políticas globais e estratégias locais 
para o desenvolvimento sustentável (Programa Cidadania Ativa da 
Gulbenkian)/ Parceiros: FEC, Associação Casa Velha, OuremViva
(Empresa Municipal), ACTUAR – passou à 2ª fase de avaliação

2012

2013

• Candidatura EDP Solidária do projeto Boa Terra para Crescer (não 
aprovada)



… vários foram os momentos que me marcaram, as reuniões onde partilhamos 

e nos ligamos cada vez mais como grupo, os encontros todos meses com o e nos ligamos cada vez mais como grupo, os encontros todos meses com o 

grupo de voluntários onde aumentámos as nossas missões de entre ajuda e 

companheirismo. Também as saídas com o grupo me marcaram muito, a ida às 

JMJ a Madrid serviu para crescermos e continuarmos unidos.

Testemunho de Stefan Simões, Grupo de Jovens do Vale Travesso, 2011



- O Lugar, história deste Lugar

Forças e Fraquezas

- Escassez de recursos financeiros- O Lugar, história deste Lugar

- Espiritualidade

- Transformação visível, apesar de lenta e 

silenciosa

- Fragilidade

- Rede de pessoas a colaborar no projeto

- Localização e Acessos

- Lentidão (que possibilita solidez)

- Escassez de recursos financeiros

- Falta de recursos humanos 

contratados ou a 100%

- Burocracias nos projetos e 

licenciamentos

- Falta de condições para atividades 

mais exigentes em recursos



- O processo (caminhar juntos, gestão da 

Alegrias e Dificuldades

- Sustentabilidade- O processo (caminhar juntos, gestão da 

diversidade)

- A multiplicação do grão de mostarda

- A visão partilhada

- A procura crescente da Casa e estar em 

Casa

- A Simplicidade desarmante e 

transformadora

- A construção de cada Pessoa implicada

- Sustentabilidade

-Falta de tempo

- Saber esperar

- Respeitar ritmos

- Respeitar memória e ao mesmo 

tempo reinventar – abrir futuro

- Exposição/ critica que implica o 

abrir caminhos novos 



Transformação de garagem em Capela do Bom Pastor

2010 20122011



Era uma vez um Albergue…Transformação do Palheiro em Albergue (2011 - ?)



Era uma vez um Albergue…Transformação dos Currais em quartos (2013 - 2014)



Itinerário de Cidadania

- Abertura aos outros e à vida/ construção partilhada

- Ir lendo a realidade (pessoal, social, global), os “sinais dos tempos”, sistematizar e partilhar 
experiências – criar laços/ comunidade

- Gerir oportunidades/ vontades/ pedidos/ possibilidades/ inesperados, reajustando 
itinerário

- Criação da Associação - assumir de uma Missão partilhada 

- Abertura aos outros e à vida/ construção partilhada

- Ter  e enraizar intuição de fundo, mas só ver cada passo – Possibilitar a Mudança

- Respeitar tempos, ritmos e ponto de partida de cada um, para não atropelar ninguém 



Contributos para a construção da 
Comunidade (no Hoje)

- Experiências fortes de Comunidade (vida e responsabilidades partilhadas), que inspiram a 

- Educação para a Ecologia (de integração  no espaço e tempo, e equilíbrio de relações e no uso 
dos bens), devolvendo referências/ raízes e criando sentido de pertença e responsabilidade

- Educação para as virtudes da Paciência, Perseverança, Esperança

- Projeto de inserção e desenvolvimento local, com pontes nacionais e internacionais 
(respondendo aos desafios da Cidadania Global de hoje)

- Experiências fortes de Comunidade (vida e responsabilidades partilhadas), que inspiram a 
participação, o serviço, o empreendedorismo  - educação para o Bem Comum  (todos são 
precisos)

- Educação para a Simplicidade , que quebra barreiras e é inclusiva e alavanca  novas 
iniciativas

- Educação para a Gratuidade e Criatividade, que ajuda a ultrapassar dificuldades



8 Bases para a construção da
Política e Comunidade



Viver com verdade

Viver com pouca “tralha” 



Viver abertos e 

disponíveis 



Questiono todas as manhãs a árvore que está defronte da janela da sala: 

"O que há de novo hoje?"A resposta vem sem demora, dada em uníssono por 

centenas de folhas: "Tudo". 

(La Présence PureChristian Bobin)

Viver agradecidos



Viver com verdade



Viver com alegria



Viver a universalidade



Viver em discernimento, em construção



Viver em coerência



3 Ideias Finais que abrem Futuro:

- Ecologia e Espiritualidade  

- Criação e construção da Associação

- Lugar comUm

CUIDAR DACASA

CONSTRUIR A 

CASA

SER CASA



BOA ESPERANÇA

E 

BOAS FESTAS!BOAS FESTAS!

Presépio da Casa Velha



OBRIGADA!

Margarida Alvim –
alvim.margarida@gmail.com
facebook.com/projectoCasaVelha

http://casavelha.org/

OBRIGADA!


