Casegas é uma freguesia do concelho da Covilhã, da
qual dista cerca de 40Km e cerca de 30 do Fundão.
Situa-se nos contrafortes da serra da Estrela, nas
imediações dos grandes meandros do rio Zêzere,
desfrutando-se magníficos panoramas das cumeadas em
redor da aldeia. As amplas paisagens e a limpidez das
águas das ribeiras convidam a longos passeios. Uma
rica gastronomia e interessantes exemplos de arquitectura popular e religiosa, aliados a uma oferta de
museus de diversas temáticas (Fundão, Covilhã, Seia e
Belmonte), justificam uma estadia nesta região da Beira-Serra.

Casa-Museu
Monsenhor Alves Brás
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Vista geral do exterior da Casa-Museu

Crianças de Casegas, recriando a época da meninice
de Monsenhor Joaquim Alves Brás

Moradas e contactos:

Coimbra
Trajecto apenas
para veículos ligeiros

Centro de Cooperação Familiar
Rua Mons. Joaquim Alves Brás, 12
6225-134 Casegas
Tel:

275 663 130

Casegas

Paul

ccfamiliarcasegas@gmail.com

Sede Geral do ISCF
Rua da Sociedade Farmacêutica, 39
1150-338 Lisboa
Tel:

213 513 060

www.iscf.pt
iscf@netcabo.pt
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Instituto Secular das Cooperadoras da Família

Nesta modesta casa, no seio de uma família de
agricultores, nasceu em 1899 Joaquim Alves Brás,
fundador da Obra de Santa Zita, do Instituto Secular
das Cooperadoras da Família, do Movimento por um Lar
Cristão e do Centro de Cooperação Familiar.
Os valores do trabalho, perseverança, solidariedade e
amor à família que toda a vida o acompanharam
tiveram a sua génese entre estas paredes, no convívio
Situado na quinta do Carvalhal, no centro da cidade de
com os seus pais e irmãos, e no recolhimento a que
Seia, o Centro de Interpretação da serra da Estrela
uma longa doença o obrigou na sua infância.
apresenta um conjunto de equipamentos didácticos e
científicos numa área ambiental. Focalizado na

Quadro da Sagrada Família, matriz da vida pastoral de
Mons. Joaquim Alves Brás

Objectos, testemunhos de uma vida simples e frugal

Os três pisos da Casa-Museu abarcam várias temáticas.
No piso 0 recria-se o ambiente doméstico com uma
série de objectos que faziam parte da vida quotidiana.
O piso 1 traça o essencial do seu percurso, desde o
despertar da sua vocação até ao reconhecimento da
sua obra pela Santa Sé. Um vasto conjunto de objectos
baliza esse percurso sinuoso, de um homem que foi
simultaneamente sacerdote, editor, formador e percursor
nas áreas da previdência e formação profissional.
Situado na quinta do Carvalhal, no centro da cidade de
No piso 2 mostra-se a evolução das várias obras,
Seia, o Centro de Interpretação da serra da Estrela
apresentam-se testemunhos e um exemplar do processo
apresenta um conjunto de equipamentos didácticos e
de beatificação de Monsenhor Joaquim Alves Brás.
científicos numa área ambiental. Focalizado na

Vista parcial do piso 1, destacando-se em primeiro plano a
antiga área do quarto de Joaquim Alves Brás

Óculos, caneta e excerto de manuscrito de Mons. Alves Brás

As instituições que hoje continuam a sua Obra
adaptaram em 2008 a velha casa de família com o
objectivo de divulgar e perpetuar a memória do seu
Fundador. De um pilar estrutural da nova construção
nasceu uma cruz que envolve todo o espaço da casa
de família. Assim, sob o signo da cruz, a antiga casa de
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Cálice oferecido a Mons. Alves Brás, nas suas bodas de prata

