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V Í N C U L O  I I  
Órgão Oficial da Aaacarmelitas 

Nº 67/Outubro 2014 

 

HOMENAGEM AO PADRE FREI OLAVO DIJKSTRA 

 
Não faz muito tempo que um bom número de antigos 

alunos do Seminário Carmelita se pôs a caminho e 

presentou o Padre Frei Olavo Dijkstra, com uma 

visita que muito lhe agradou, mas também aos 

visitantes. 

Foi uma jornada histórica na vida da Associação que, 

mais uma vez, manifestou gratidão e afecto não só 

pelo Pe Olavo mas por toda a Ordem em que se 

inspira de acordo com os Estatutos.  

Mas porquê então fazer-lhe mais uma visita? 

Não! Não se trata de uma visita, digamos que para 

matar saudades. Trata-se isso sim de integração 

numa homenagem que a Ordem está a organizar, a 

que Sua Santidade o Papa Francisco se associou e a 

que a AAACARMELITAS não pode faltar! Quase 

diríamos que é muito raro um homem fazer 90 anos 

de vida e 60 de sacerdócio sempre ao serviço dos 

outros, com especial realce para a vida de muitos 

antigos alunos. E isso é motivo de festa! 

Lembram-se das dificuldades passadas na Falperra? 

Pois é. Não fosse este homem e certamente que 

muitos de nós não seriam o que hoje são. Foi o 

seminário que nos abriu as portas do sucesso 

profissional, através dos valores transmitidos  

 não só de índole religiosa mas também de natureza 

social e de carácter. Até poderíamos ser melhores, o que 

duvidamos, mas certamente diferentes. 

É certo que alguns seguiram respeitáveis caminhos 

diversos. Outros escolheram o aprofundamento dos 

valores e conhecimento que o seminário lhes transmitiu. 

Diferentes mas unidos nuns estatutos que a todos abarca 

de acordo com o seu artigo 3º:  

“A Associação não tem carácter político, regendo-se por um 

rigoroso respeito pelo pluralismo ideológico, cultural e religioso dos 

membros.” 

A Direcção da AAACARMELITAS com todos se tem 

preocupado e a todos quer ver nas suas fileiras, activos 

na defesa das suas ideias e valores, num são 

contraditório. 

Todos sabemos que as maiorias nem sempre são 

saudáveis, mas por razões de carácter sociológico têm 

que ser respeitadas. Goste-se ou não! 

A propósito aqui fica um gráfico elaborado com dados 

de 2009, mas que julgamos refletir ainda a situação no 

terreno, cuja Ficha Técnica foi elaborada pela respeitada 

Universidade Católica com base em 1211 entrevistas a 

antigos alunos dos seminários portugueses, nos quais se 

incluem 317 sacerdotes.  

 
Certamente será do seu agrado! 

A Direcção 
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Acta da Assembleia Geral – FÁTIMA 2014 
Aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e catorze, reuniu em Fátima, na Casa de S. Nuno, a Assembleia Geral da Associação dos Antigos 

Alunos Carmelitas. Como à hora marcada, dezassete horas, não se encontrava presente a maioria dos associados, a Assembleia reuniu às 

dezassete horas e trinta minutos, em conformidade com a sua convocatória e foi presidida pelo respectivo presidente, Joaquim Vilela de 

Araújo. 

Da Ordem de Trabalhos constava: 

Ponto um – Apresentação, discussão, votação e aprovação do Relatório de Contas e de Actividades de dois mil e treze barra dois mil e 

catorze; 

Ponto dois – Assuntos diversos. 

Após uma saudação do presidente da mesa, entrou-se no ponto um da ordem de trabalhos. Dada a palavra ao presidente da direcção, este 

apresentou e explicou o relatório de contas, o qual apresenta uma receita total de dois mil oitocentos e oito euros e vinte e três cêntimos (€ 

2.808,23), uma despesa total de dois mil setecentos e dezanove euros e noventa e quatro cêntimos (€ 2.719,94) e um saldo para o mandato 

seguinte no valor de três mil e vinte e seis euros e cinquenta e nove cêntimos (€ 3.026,59). Deu, igualmente, conta do Balancete da UASP que 

apresenta um resultado do exercício no valor de duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos (€ 257,25) e um saldo para o 

exercício seguinte na importância de mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos (€ 1.428,57). 

Não havendo mais intervenções, foi o já referido relatório de contas posto à votação e aprovado por unanimidade. 

Passando-se à discussão do relatório de contas, o Hélder colocou algumas questões sobre o envio do Vínculo, tendo o presidente da direcção 

esclarecido que o mesmo é enviado a cerca de quatrocentas pessoas e que só em casos excepcionais é enviado por correio electrónico e por 

correio tradicional. 

O Gameiro propôs então um voto de louvor à direcção pelo bom trabalho executado e pelos resultados alcançados. Votada a admissão desta 

proposta foi a mesma aceite por unanimidade. Posta à discussão e não havendo inscrições, foi votada e aprovada por maioria dos membros da 

Assembleia, apenas se abstendo os membros da direcção, destinatários da proposta de louvor. 

Foi, de seguida, posto à discussão o relatório de actividades. Como não houve inscrições para o debate, foi o mesmo posto à votação e 

aprovado por unanimidade. 

Passou-se de seguida ao ponto dois - Assuntos Diversos. 

O presidente da Mesa deu de novo a palavra ao presidente da direcção que elencou um conjunto de actividades previstas para os próximos 

meses, a saber: 

- Missa de sufrágio pelo nosso colega Artur, no dia vinte e cinco de Abril, em Couto, Arcos de Valdevez; 

- Visita ao Padre Olavo e Alentejo, em três e quatro de Maio; 

- Excursão a Ávila, promovida pela Ordem do Carmo, no âmbito das comemorações dos quinhentos anos de Sta Teresa, em vinte e sete e 

vinte e oito de Junho; 

- Encontro no Sameiro, em vinte e oito de Junho; 

- Forum sobre o Concílio Ecuménico Vaticano II, promovido pela UASP, a realizar em Braga nos dias vinte e um e vinte e dois de Setembro; 

- Assembleia Geral da UASP em vinte e três de Novembro. 

De seguida deu conta do número de inscritos para a visita ao Padre Olavo e do horário previsto para a saída do autocarro no Porto 

(Campanhã), referindo a existência de algumas vagas. Apelou à inscrição no Forum, tanto mais que integra a participação de um companheiro 

nosso – Mário Neiva - na lista dos oradores. 

O presidente da direcção transmitiu ainda um abraço do Augusto Castro para todos. 

O Bessa transmitiu igualmente cumprimentos da viúva do Zé Carlos. Foram ainda referidos os cumprimentos enviados por vários 

companheiros que, por razões diversas, não puderam estar presentes. Ainda neste tema, o Padre Salvador transmitiu os cumprimentos e um 

abraço do nosso colega Alexandre. 

Abordando outra questão, o Gameiro referiu algumas sugestões de ordem prática para as actuações do Coro da AAACarmelitas. Por fim, o 

Couto inquiriu pelo representante da Ordem na Associação. Foi dada a informação, pela direcção, que se mantém o Padre Chico, o qual não 

tem podido participar nas nossas reuniões devido às responsabilidades nas três paróquias que tem a seu cargo. Foi então recomendado à 

direcção que deveria abordar esta questão com os superiores da Ordem para se regularizar a participação do respectivo representante nas 

nossas actividades, em conformidade com os Estatutos da nossa Associação. 

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta 

O Secretário, António Abreu Pereira.    

Acta da Assembleia Geral Eleitoral – FÁTIMA 2014 
Aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e catorze, reuniu em Fátima, na Casa de S. Nuno, após o encerramento da Assembleia Geral 

Ordinária, a Assembleia Geral Eleitoral da Associação dos Antigos Alunos Carmelitas, conforme convocatória do Presidente da Assembleia 

Geral, Joaquim Vilela de Araújo, que nessa qualidade dirigiu os trabalhos. 

A Ordem de Trabalhos continha um ponto único: Eleição dos titulares dos Órgãos Sociais e da Mesa da Assembleia-Geral. - 

Iniciada a reunião, constatou-se não haver qualquer lista constituída para se apresentar ao sufrágio eleitoral. Foi de imediato dada a palavra ao 

presidente da direcção cessante, Lino Vinhais. Este lembrou que há três anos, no acto eleitoral que então decorreu neste mesmo local, se 

organizou um grupo de associados que se propuseram aceitar a eleição para os Corpos Sociais da Associação para o triénio que então se 

iniciava, situação que agora não se verifica. Acrescentou que nestas circunstâncias e considerando a manifestação nesse sentido de vários 

associados presentes, dispõe-se a aceitar a reeleição, no que é acompanhado pelos restantes elementos da direcção. Consultados, então, os 

membros cessantes presentes dos restantes órgãos sociais, também estes manifestaram igual disposição. Sendo transmitida a vontade do 

António Fernandes da Silva não continuar no Conselho Fiscal, por motivo de doença, passou a integrar a composição do mesmo, na lista que 

assim se organizou, o Agostinho do Vale Ferreira. 
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Tendo em conta o consenso gerado, o Gameiro propôs que que se fizesse uma eleição directa, isto é, de braço no ar. Foi posto à consideração 

da Assembleia este modelo de eleição em alternativa ao modelo de eleição por voto secreto, tendo a Assembleia aprovado por maioria a 

eleição por braço no ar. O Presidente da Mesa procedeu de seguida à leitura dos nomes dos elementos que integram cada um dos Órgãos 

Sociais para o próximo triénio, constituídos em lista de candidatura e colocou-a à votação, sendo a mesma eleita por unanimidade. 

Concluída a eleição, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu de imediato posse aos Órgão Sociais da Associação para o próximo 

triénio e que ficam assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral - Presidente: Joaquim Vilela de Araújo; Secretários: António Abreu Pereira e António da Silva Costa; 

Conselho Fiscal – Presidente: Manuel Vaz Alves; Vogais: Alexandre Augusto Dias Sampaio e Agostinho do Vale Ferreira. 

Direcção – Presidente: Américo Lino Vinhais; Vice-Presidente: Evaristo Silva Domingues; Secretário: João Baptista Martins; Tesoureiro: 

José Joaquim Silva Cachetas; Vogal: A Indicar pela Ordem do Carmo em momento adequado. 

Terminada a posse dos Órgãos Sociais eleitos, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta. 

O Secretário, António Abreu Pereira     

O passadO recente e …  
1. Realizou-se no dia 12 de Julho último o encontro anual dos antigos alunos  do Seminário Carmelita em 

Portugal, um pouco fora da data habitual por motivos de força maior. Aqui ficam alguns registos: 

 

 

 

2. Nos dias 13 e 14 de Setembro, em Braga realizou-se o II Forum da UASP, subordinado ao tema “Olhares 

Sobre o II Concílio do Vaticano”. Estiveram presentes catorze associações de antigos alunos, sendo que a 

AAACARMELITAS foi a segunda mais representada, logo a seguir a Braga. Este Forum teve a 

particularidade de ter a participação do antigo aluno carmelita Mário de Oliveira Neiva, com uma 

intervenção “Vaticano II – Uma Igreja Voltada para o Mundo”, devidamente publicitada noutros espaços de 

comunicação da AAACARMELITAS e que a qui não reproduzimos por clara falta de espaço. Em baixo 

poderemos ver o Mário Neiva a intervir, bem como D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, o Padre Armindo 

Janeiro, presidente da Direcção da UASP e Lima da Cruz , presidente da direcção da Associação de Braga. 
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3. Não sendo eventos particularmente agradáveis não podemos deixar de dar conta que, pelo menos, partiram 

este ano para melhor os antigos alunos: 

3.1 Benjamim Fernandes de Almeida, sócio nº 27, que várias vezes presidiu à mesa da Assembleia-Geral 

da Associação; 

3.2 Belmiro Licínio Castro Oliveira, sócio nº 166, muito assíduo aos encontros de Braga e magusto; 

3.3 José Manuel de Oliveira Correia; e 

3.4 Dr. Amílcar Mesquita, presidente da mesa da Assembleia Geral da UASP 

 

… O futurO próximO da assOciaçãO 

1. Retomou-se há três anos a organização de um magusto anual, tradição que havia sido abandonada há 

alguns anos. No entanto, este ano resolveu-se não o fazer sob a nossa responsabilidade, concentrando 

energias e recursos para uma homenagem ao Pe Frei Olavo. De qualquer forma, através de email 

lançamos o repto para que alguém pegasse na tradição e lhe desse corpo. Já há voluntários e tudo aponta 

para que decorra nos moldes do ano passado. Será no museu D. Diogo de Sousa, em Braga, no dia 15 de 

Novembro, pelas 18 horas. Daremos informações mais concretas a quem nos contacte e por email. 

  

2. Realizar-se-á no Seminário de Leiria, no próximo dia 22 de Novembro, a Assembleia-Geral da UASP, pelas 

10 horas. Será um bom motivo para conheceres melhor a UASP, se te quiseres associar a nós. Contacta-

nos! 

 

3. Como se dá conta noutro local pretendemos participar na homenagem ao Pe Olavo que a Ordem do 

Carmo está a organizar e a que o Papa Francisco já se associou através de mensagem escrita. Está ainda 

em estudo a forma de nos deslocarmos e se será por um dia ou dois. A homenagem decorrerá em Ervidel, 

com uma missa na Igreja paroquial, seguida de um almoço volante. Pretendemos juntar um razoável 

número de antigos alunos! Faz chegar à Direcção o teu desejo e a forma de participação! Porque estamos 

a entrar no Inverno, temos ainda muito tempo para alugar um autocarro, pelo que não necessitamos de 

nos precipitar. De qualquer forma, apontaríamos para inscrições até ao dia 22 de Novembro, desde que 

queiras utilizar essa forma de transporte. Caso pretendas deslocar-te pelos próprios meios bastará 

inscrição até ao dia 4 de Dezembro. 

 

 

 

ENTRETENIMENTO 

Faz-nos bem pensar… 

 

"Os que rezam fazem mais pelo mundo do que os que combatem"   (Donoso Cortés); 

 

 "O verdadeiro amor não se conhece pelo que exige, mas pelo que oferece"  (Jacinto Benavente); 

 

“O primeiro indício da fidelidade doméstica é o amor pelo lar"   (Mantegaza); 

 

 "MÃE, és bendita! Assumiste a obra do Criador e és a sua ajudante"  (Rabindranath Tagore). 
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Velhinhos 
 

Um casal de velhinhos entra no McDonald´s pede um 

ambúrguer, uma dose de batata frita, uma coca-cola e 

um copo extra. 

Sentam-se e o velhinho divide o hambúrguer ao meio, 

divide as batatas fritas uma a uma e depois divide a 

coca-cola pelos dois copos. 

O velhinho começa a comer a sua parte enquanto a 

velhinha fica a olhar. 

Um funcionário comove-se e oferece ao casal mais um 

lanche para que não tenham de repartir um lanche tão 

pequeno. O velhinho agradece e dia com voz trémula: 

 - Estamos casados há mais de cinquenta anos e sempre 

dividimos tudo. De qualquer forma obrigado pela 

gentileza. 

O funcionário então pergunta à velhinha se não come a 

sua parte, ao que responde: 

- Daqui a pouco meu filho… Estou à espera da 

dentadura dele! 

 

Recém-nascido cigano… 

 

Três mulheres entram na maternidade, sendo uma 

delas cigana. 

Nasce o filho da primeira e o médico dá uma palmadita 

no rabito e o bebé desata a chorar normalmente. 

Nasce o filho da segunda mulher e a cena repete-se. 

Quando nasce o ciganito em vez de uma palmadita 

apanha cinco seguidas. 

No dia seguinte a mãe cigana, indignada, pergunta ao 

médico: 

- A Aiii sr. D**ó**tôri porque é que aos outros deu 

apenas uma palmadita e o mê filhe apanhou cinco? 

- Minha senhora… se ele não me largasse o relógio 

ainda apanhava mais…!! 

 

Bêbado, mas com classe… 

Às três horas da manhã, um bêbado é detido pela 

polícia e o agente pergunta-lhe: 

- Onde vai a estas horas? 

 

- Vou assistir a uma palestra sobre o abuso do álcool e 

os seus efeitos letais para o organismo, o mau exemplo, 

as consequências nefastas para a família, bem como a 

questão da irresponsabilidade absoluta e os problemas 

que causa no ambiente familiar. 

Sem acreditar no que ouviu o agente pergunta-lhe: 

- A sério? E quem vai dar essa palestra a esta hora da 

madrugada? 

- A minha mulher, claro! Quando chegar a casa… 

 

A melhor anedota de Portugal 

 

Um homem ia a passar à porta do plenário da 

Assembleia da República e ouve uma gritaria que vinha 

lá de dentro: 

-Filho da p…, ladrão, salafrário, assassino, traficante, 

mentiroso, pedófilo, vagabundo, sem-vergonha, 

trafulha, preguiçoso, usurário, foragido à justiça, 

oportunista, assaltante do povo e outros mimos… 

Assustado o homem pergunta ao segurança que estava 

à porta: 

- O que está a acontecer aí dentro? Estão a brigar? 

- Não, responde o segurança. Cá para mim estão a fazer 

a chamada para saber se falta alguém… 

 

O que pode obrigar um homem a usar brinco 

 

Um dia, num escritório de advogados, um deles reparou 

que um seu colega, homem muito conservador, 

reconhecidamente muito sério, usava um brinco. 

- Não sabia que o sr. Dr. gostava desse tipo de coisas, 

comentou. 

- Não é nada de especial, é só um brinco! 

- Há quanto tempo você o usa? 

- Desde que a minha mulher o encontrou no meu carro 

e eu disse que era meu… 

 

Secção da responsabilidade do Amadeu Teixeira (Amadeu 

Grande) 
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A Direcção resolveu este ano não levar a cabo, ela própria, o magusto que se vem realizando, tendo lançado um repto 

para que alguém, na sua região, avançasse com um evento do género. O José Gomes, de uma geração mais nova do 

que os habituais frequentadores desses eventos, decidiu avançar e publicou na Tertúlia Carmelita do Facebook o 

seguinte texto: 

“Olá amigos, que tal agendarmos um jantar na cidade dos arcebispos??? Gostava que repetíssemos o encontro em Braga, 

onde estiveram presentes pelo menos 2 gerações de ex-seminaristas e que julgo ter sido enriquecedor para ambas as 

partes. Tá lançado o desafio, vamos passando a palavra. Abraço”. 

O evento constará de um jantar-magusto, no dia 15 de Novembro próximo, pelas 17 horas, no Museu D. Diogo de 

Sousa, em Braga, no mesmo local onde decorreu no ano findo. O custo será de € 15,00. As inscrições podem ser 

feitas, como habitualmente, para os contactos dos membros da direcção, que constam no quadro final deste Vínculo, 

ou para os organizadores José Gomes e Carlos João Soares, com os telefones 929011168 e 914923886, 

respectivamente. 

Seria bom que os mais velhos se associassem em grande número à nova geração! Vamos lá! 

HOMENAGEM AO PADRE OLAVO 

A Ordem do Carmo em Portugal está a organizar uma homenagem ao Revdº. Pe. Frei Olavo Dijkstra, a 

que a AAACARMELITAS se pretende associar. Não sabemos ainda como nos deslocaremos, sendo certo 

que alguns antigos alunos lá estarão, no dia 8 de Dezembro, às 11 horas da manhã, na Igreja Paroquial de 

Ervidel. Seguir-se-á um almoço. 

Se pretenderes associar-te ao evento contacta os elementos da Direcção para saber mais pormenores, 

sendo que à data do encerramento gráfico deste Vínculo se está ainda a estudar se nos deslocaremos em 

autocarro, se em veículo próprio, e se a viagem será feita num ou em dois dias. Para o autocarro 

necessitamos de, pelo menos, vinte e oito pessoas! 

 

 

 

 

 

Sede Social: Seminário Carmelita – Sameiro 4715-450 BRAGA – Telefone: 253 675 331 

Órgãos Sociais 2014/2017: 
 Mesa da Assembleia Geral: Presidente: Joaquim Vilela de Araújo; Secretários: António Abreu Pereira e António da Silva 

Costa. 

Conselho Fiscal: Presidente: Manuel Vaz Alves; Vogais: Alexandre Augusto Dias Sampaio e Agostinho do Vale Ferreira. 

Direcção: Américo Lino Vinhais (Tel. 222004371/968098545); Vice-Presidente: Evaristo Silva Domingues (Tel 

224897872/936412519); Secretário: João Baptista Martins (Tel 222015165/966778491; Tesoureiro: José Joaquim Silva 

Cachetas (Tel.253925251/914517475) Vogal: Pe António Monteiro 

Endereços: @mail: aaacarmelitas@gmail.com; Blog: http://aaacarmelitas.blogspot.com 
Nº 67 - Distribuição gratuita; Tiragem 400 exemplares. 

(Os artigos publicados no Vínculo e assinados são da responsabilidade dos seus autores. – Utilizou-se a anterior grafia) 

 

Aproveita-se para lembrar aos associados que as quotas podem ser pagas por 

transferência bancária através do NIB 
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