
lar juvenil
dos carvalhos

A Fundação Claret, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
(desde 1 de Outubro de 2003 é o suporte jurídico do Lar Juvenil dos Carval-
hos). Visa, como objectivo principal, a prestação de serviços e gestão da 
acção social, podendo ainda alongar a sua acção a título secundário, à 
prestação de serviços de educação e formação profissional.

O Lar Juvenil está implantado na encosta do monte e recebe a luz da 
manhã... enquadrado na beleza do arvoredo que rodeia todo o edifício, 
como num abraço da Natureza às crianças e aos jovens.
Projetando uma Pedagogia arejada e libertadora que abre para os 
valores da vida.
O “ambiente” que rodeia o Lar é o acolhimento que a Natureza e as 
pessoas dão ao receber aquele que chega aqui pela primeira vez para 
fazer deste espaço a sua própria casa.
A missão de educadores e desafiados a responder às exigências que a 
sociedade nos propõe de temperar as vidas que no seio da família, e da 
sociedade e a insegurança da escola desajustam os jovens que não 
encontram lugar para fazer valer a vida.
Lar Juvenil é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 
lucrativos.

As crianças e jovens amigos dos animais. Para saber lidar com as pessoas é 
preciso saber lidar e compreender os animais, é uma ampla escola de 
aprendizagem desde o dar-lhes de comer até à higiene que precisam.

“Psicologia e Relações Humanas”
Uma vasta equipa de educadores liderada pelos Missionários Claretianos ajudam 
as crianças e jovens a crescer em todas as dimensões dos valores da vida.

Missão
Promover o desenvolvimento integral 
das crianças e jovens que acolhe-
mos.
Visão 
Ser um espaço de referência em 
educação, aberto a uma transfor-
mação das realidades familiares.
Valores
Os principais valores que nos 
norteiam são: Respeito, Responsabili-
dade, Resiliência.

Casa do TacoCampo de Futebol Espaço de ConvívioPórtico

Amplo espaço com mesas de 
bilhar snooker e mesas de ping-
pong – para ajudar a refriar os 
impulsos negativos que às 
vezes passam pela vida.
Saber aplicar a arte...

“Equilíbrio e Sabedoria”

Amplo, arejado, que convida 
ao desafio, à manutenção do 
corpo e onde se destroem os 
ímptos negativos que andam 
à flor da pele...

“Auto-conhecimento” A mesa do grupo na mata é 
uma oferta para saborear a 
beleza de uma refeição ao ar 
livre e partilhar com os elemen-
tos do grupo a refeição e as 
qualidades que a vida tem.

“Maturidade e Alegria”

Entrada para um lugar de 
mistério que é uma antiga mina 
que desde à muitos anos está 
vedada à entrada de pessoas. 
O pórtico está ensimado por 
uma esfera armilar (peça 
formada de anéis fixos, repre-
sentando o céu e o movimento 
dos astros em torno da Terra).

“Ilusão e Universalidade”

Animais... “Compreensão e Serviço”



  

 

 

Um espaço reconstruído para acolher um grupo de 15 jovens com 5 quar-
tos com 3 camas, mesa de estudo e armário individuais, gabinete do moni-
tor, Sala de Estar e de jantar com cozinha, Lavandaria e WC. Foi reconstruí-
da com o apoio de jovens voluntátios = Leben Power.

Espaços para 2 grupos de autonomia
Os jovens selecionados para as Casas de Autonomia como proposta de 
preparação para a saída para o mundo do trabalho. Estes jovens recebem 
uma bolsa mensal, assumem a tarefa de cuidar da roupa, da limpeza e da 
alimentação e assim preparam com responsabilidade o seu futuro.

Este espaço é a Sala de Jantar para toda a 
comunidade Educativa em dias de festa. Era um 
armazém, adega, fumeiro e padaria e, por isso, o 
nome de Casa do Pão que significa a partilha das 
qualidades e das ofertas que nos vêm daqueles 
que partilham as preocupações de ajudar...

Aqui se realizam atividades 
Culturais, reuniões, ensaio de 
grupos corais e a prática do 
Karaté acompanhados por 
um mestre.

É um espaço aberto ao exteri-
or, dinamizado por um profis-
sional e onde os jovens do Lar 
Juvenil podem preticar moscu-
lação, fitnes, aulas de grupo 
como Body Combat, Body 
Balance, Step, Cycling, etc.

Criada para saborear no silên-
cio a música e aprender a 
executar alguns instrumentos 
musicais, com o apoio de 
professores da comunidade. 
Pedagogia para ajudar na 
reflexão no momento de certas 
confusões da vida. 

Estás a ver: Um edifício, com três torres (cada 
torre com dois setores = 6 setores), o edifício é 
ligado entre si pelo rés-do-chão com 
Receção, Secretaria, Sala de Reuniões, Gabi-
netes dos Técnicos, Salas de apoio, Cozinha e 
Salas de Jantar.

Espaço de habitação (Setor) – é constituido por Sala de Estar e Jogos, 
Salão de Apoio, Gabinete do Monitor, 5 quartos com três camas, mesa 
de estudo e armário individuais, Lavandaria e WC, para um grupo 
entre 10 a 15 jovens.

“Sabedoria e Risco”

“Qualidades Humanas”

No Exterior...

Casa da Montanha

“Sentido da Vida”

Casa da Eira
e

Casa das Tílias

Casa do Pão         “Solidariedade e Estímulo”

Centro Cultural - “Ciência e Formação”

Ginásio Claret Campo Voleibol

Estufas Casa das Artes

Piscina Claret Casa da Música

“Valorização e Desporto” 

Para saborear: um campo 
com relva sintética aberto à 
prática exigente e de 
perfeição do voleibol, que se 
joga com as mãos...

“Habilidade e 
Organização” 
De Orquídeas 
e Amarantas 
(planta da oração) 
e são espaços 
para despertar 

a sensibilidade no tratamento das 
plantas. Arrancar ervas, transplantar e 
contemplar a beleza das suas flores.

“Motivação e 
Trabalho”
Espaço aberto 
para despertar 
a criatividade, 
imaginação e a
beleza do pintar 
e do moldar... que ajuda a modelar 
a vida...

“Humildade e Alegria”

Um espaço agradável com 
apoio de um relvado que 
proporciona no tempo próprio 
um uso agradável e saudável.

“Libertação e Saúde”

“Coerência e Inteligência”


