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À inspiração de… 
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Aliadas – Juventude feminina de Schoenstatt 

 

Atravessados – Grupo de voluntariado que uma vez por mês, passa um fim-de-semana comunitário na 
Casa Velha, em Missão no Vale Travesso e Ourém (visitas a idosos, atividades de tempo livres com as 
crianças, acompanhamento de estudo) 

 

Carraças – Movimento de famílias que organiza retiros e atividades para adolescentes e jovens no 
verão 

 

Famílias Hospitaleiras – Famílias de antigos voluntários da Juventude Hospitaleira, ligada aos Irmãos e 
Irmãs de S. João de Deus 

 

Reparadores – Grupo de jovens do Vale Travesso 

 

SAIREF – “Férias” ao contrário, férias com Deus para jovens 

 

Trolhas – Campos de trabalho e formação da Associação CAMTIL 

 

 

GLOSSÁRIO 



Uma casa integrada numa História, numa Família, na Natureza, numa comunidade local… 
 
Um sonho com raízes e origem no acolhimento que Catherine e Henrique Alvim faziam, nos anos 80, de grupos de 
jovens católicos franceses. Foi crescendo, assim, o desejo de que a Casa Velha fosse uma casa para todos… 
 
Anos mais tarde, começam as atividades “Rezar no Campo” e “Poda e Espiritualidade” que dão forma à intuição 
sentida de tornar a Casa Velha um espaço de encontro com Deus e consigo próprio, através do contacto com a 
natureza.  
 
A Casa Velha vai-se tornando Lugar Comum…. Anualmente, ao Padre Vasco Pinto Magalhães foram-se juntando 
famílias para o “Dia de Advento”, e assim a Casa Velha foi acolhendo pessoas de todas as idades e lugares, 
fortalecendo a sua dimensão de família e comunidade. 
 
Os campos de férias de CARRAÇAS e SAIREF, a experiencia do Magis 2011, e o Grupo de Reparadores (Jovens de 
Vale Travesso) que nasce então, vão tornando a Casa Velha num lugar comum de encontro entre pessoas e de 
partilha, em simplicidade, da experiencia do trabalho rural e de reconstrução.  
 

FAZENDO MEMÓRIA 



O trabalho em conjunto é a colaboração que a Casa Velha precisa para ser aquilo que sonha ser. Mas a 
colaboração na Casa Velha torna-se, para quem por cá passa, uma experiencia de reconstrução interior, de 
integração na Criação e cuidado por ela, de partilha deste bem comum e responsabilidade para que cresça no 
nosso mundo. Começam a vir então, á Casa Velha, diferentes grupos que deixam a sua marca de trabalho e de 
presença, ajudando na reconstrução da Casa e no trabalho rural.: Trolhas, Mini-Campo dos Leigos para o 
Desenvolvimento. 
 
Jovens universitários acolhem o desafio de se deslocar à Casa Velha uma vez por mês para um fim-de-semana, 
em comunidade, de oração, trabalho e missão no Vale Travesso e Ourém. São os Atravessados, que a partir de 
2012 se tornam um grupo de voluntariado… 
 
Em 2013, a Casa Velha, enraizada no desejo de ser um lugar comum de Ecologia e Espiritualidade, cresce em 
estrutura com a formação da Associação ao mesmo tempo que as estruturas físicas e obras de construção se 
tornam cada vez evidentes. É tempo de cuidar tudo o que se vai tornando visível e de aprofundar e fortalecer 
raízes. 
 
E o sonho continua a crescer, a partir da realidade que é a história de família e a história de tantas pessoas e 
grupos que por aqui se vão encontrando. Agora o sonho toma forma de missão: promover o desenvolvimento 
humano e espiritual pelo encontro com Deus e com os outros num estilo de vida simples, através do trabalho 
rural e experiencia de comunidade. 
 
No descanso e no trabalho pretende-se crescer e construir. Aqui continua a haver tempo para descansar e 
trabalhar, num ritmo diferente do que estamos habituados: ao ritmo da Natureza, no seu estilo lento, constante 
e progressivo,  que faz desejar e trabalhar pela liberdade interior que nos permite viver encontrados connosco 
próprios, com Deus e com os outros, comprometidos com a realidade em que vivemos. 
 
 



O trabalho em conjunto é a colaboração que a Casa Velha precisa para ser aquilo que sonha ser. Mas a 
colaboração na Casa Velha torna-se, para quem por cá passa, uma experiencia de reconstrução interior, de 
integração na Criação e cuidado por ela, de partilha deste bem comum e responsabilidade para que cresça no 
nosso mundo. Começam a vir então, á Casa Velha, diferentes grupos que deixam a sua marca de trabalho e de 
presença, ajudando na reconstrução da Casa e no trabalho rural.: Trolhas, Mini-Campo dos Leigos para o 
Desenvolvimento. 
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Ao longo de 2012, o projeto Casa Velha deu passos importantes para a sua sustentabilidade. Na sequência do que 
já vinha sendo pensado, enraizados na experiência dos últimos anos, em Setembro foi juridicamente constituída a 
Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade, de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne os amigos da 
Casa Velha de todas as idades, vocações, origens.  O ano de 2013 terá como desafio estruturar esta “nova Casa”, 
sedimentando princípios e valores, missão, áreas de intervenção. 

 

As obras em curso na Casa Velha, tão importantes para todas as atividades que aqui têm acontecido, deram 
também passos importantes ao longo do ano: o palheiro ficou com as casas de banho em fase avançada e uma 
oferta de colchões permitiu experimentar com mais realidade o futuro albergue. Por altura da Páscoa, a Capela 
do Bom Pastor ficou com o chão e porta. 

 

Como forma de angariação de fundos, no fim do ano a Casa Velha esteve presente na Venda de Natal organizada 
pelo Centro Social Sagrado Coração de Jesus. Até lá, ao longo de vários meses e com a ajuda dos Atravessados e 
outros amigos, foi tempo de preparar os produtos Casa Velha: infusões de menta/ tília/ cidreira/ lúcia-lima, 
geleias de alfazema e marmelo, coroas de Natal em verga, anjinhos de bugalhos, presépios de desperdícios.  

Sustentar 



Com o desejo de contribuir cada vez mais e melhor para o Desenvolvimento Humano em espaço rural, através do 
acolhimento, da experiência de vida simples, do contacto com a natureza, do trabalho comunitário e da oração*, depois 
de um ano e meio de preparação, a 4 de Setembro de 2012 foi constituída a Associação Casa Velha – Ecologia e 
Espiritualidade. Como prova que é uma Casa sem paredes, que se vai alargando, a primeira reunião da Direção 
aconteceu em Lisboa, no Colégio das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, a 29 de Setembro. A primeira Assembleia 
Geral realizou-se também em Lisboa, a 19 de Novembro. Nesta reunião foi apresentada a imagem da Associação, 
concebida pela MindImage. A 12 de Maio de 2013, realizar-se-á a segunda Assembleia Geral, na Casa Velha, com um 
almoço partilhado e maratona espiritual até Fátima. 

 

* dos Estatutos da Associação 
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Desafios para 2014 

Contas 2013 



Senhor nosso Deus, 

 

Pomos nas Tuas mãos esta obra tua que é a Associação, 

E também a vida de cada um de nós. 

Que , como instrumentos teus, ajudemos a Casa Velha a ser  

aquilo que tu queres que seja – espaço de encontro : connosco próprios, com os outros, Contigo, com a natureza. 

 

Que seja um “espaço de hospitalidade que proporciona a paz e o descanso suave e profundo, enraizado na Terra” 

 

Que seja um “espaço que nos repara, regenera” e envia de novo 

 

Que seja passagem, “porta da Fé”, porto seguro, lugar de serviço 

 

Que seja um “espaço onde experimentamos o Amor com que abraças o mundo e nos falas através dele” 

 

Que aí, “onde a Vida se encontra”,  

possamos aprender a sabedoria do tempo  

e deixarmo-nos transformar por Ti, ao ritmo das estações,  

acolhendo o “vento que sopra onde quer” 

 

Aumenta em nós o sentido de pertença. 

 

Ensina-nos a servir e a “dar de graça o que de graça recebemos “ ; 

 a “sermos responsáveis e comprometidos com a justiça,  

em abertura ao outro”. 

 

Concede-nos Senhor, a graça de sermos fiéis  

ao caminho que Tu vais abrindo,  

na certeza e na confiança de que 

 “Aquele que começou esta boa obra a levará até ao fim”. 

 

Amén 

 

 19 de Novembro de 2012 

 



Para mais informações:  
Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade/ Quinta da Casa Velha, Vale Travesso, 2490-715 Ourém 
Tel. +351 914511519 (Margarida), projectocasavelha@gmail.com, http://www.facebook.com/projectoCasaVelha 

mailto:projectocasavelha@gmail.com
http://www.facebook.com/projectoCasaVelha

