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V Í N C U L O  I I  
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Nº 71/Março 2016 

 

MEMÓRIAS DO CARMO PORTUGUÊS  

No relance de sentidos que temos vindo a abordar o 

empolgante despertar da Ordem do Carmo em Portugal, 

nos séculos XV e XVI, realçamos desta feita o Colégio 

de Nossa Senhora do Carmo de Coimbra que começou 

a ser instalado em 1537 por D. Frei Baltasar Limpo que 

foi uma figura de destaque na Ordem, exercendo o 

cargo de provincial mais do que uma vez, sendo esta a 

sua terceira fundação carmelita depois de Beja e Évora. 

Este insigne carmelita, nascido em Moura no ano de 

1478, professou em 1495 indo depois para a 

Universidade de Salamanca estudar Teologia, cadeira 

que, chegado a Portugal, passou a dirigir na 

Universidade. 

 

Foi inquisidor no Porto, tendo tido vários desgostos por 

causa dos judeus e teve em Alexandre Herculano um 

historiador muito crítico. Contudo saltou em sua defesa 

um tal Ferreira alegando que Herculano se baseou, para 

a sua crítica, numa informação parcial de cristãos 

novos. 

Em 1528 foi nomeado bispo do Porto e é nesta 

condição que vai para Itália, em 1546, como 

representante português no Concílio de Trento, onde se 

deteve alguns anos. Termina a sua vida e a sua carreira 

eclesiástica, como arcebispo de Braga, cargo que 

assume em 1501. 

Já depois de regressado a Portugal, D. João III nomeia-

o para pregador e confessor da Rainha D. Catarina, 

condição que o levou a tomar conhecimento de que o 

rei D. João III tencionava mudar a universidade de 

Lisboa para Coimbra, e então pensa logo ali fundar uma 

instituição destinada aos religiosos da diocese do Porto, 

que fossem estudar na Universidade de Coimbra. Mais 

tarde, porém, ao mesmo tempo que une o colégio à 

Igreja de Alfena, da sua diocese, doa a instituição à 

Ordem dos Carmelitas em 1543, doação que confirma 

em Trento, no ano de 1547, junto do papa Paulo III. 

Uma curiosidade do colégio era obrigar o aluno a jurar 

não deixar a ordem e favorecer sempre o colégio. 

Contudo se, mesmo assim, o abandonasse teria que 

pagar 10.000 reis por cada ano de frequência. 

Em 1571 o colégio foi incorporado na Universidade de 

Coimbra e começou a ter cursos próprios. 

À história do Colégio fica, também, para sempre ligado 

o nome de D. Fr. Amador Arrais, que, estudando em 

Coimbra, foi o primeiro professo da Ordem no Colégio 

onde se doutorou, após o que exerceu vários cargos de 

responsabilidade e, em Outubro de 1581, foi nomeado 
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bispo de Portalegre, cargo que desempenhou durante 

quinze anos. Findo este período D. Frei Amador Arrais 

resignou ao cargo e recolhe-se no Colégio em que 

professara, continuando e concluindo as obras da igreja 

e do claustro. Foi considerado o segundo fundador do 

colégio,  pois construiu a nova igreja em 1597 e 

o claustro em 1600. Com as obras em vez de quinze 

passou a poder receber trinta colegiais. 

A documentação sobre o colégio revela que teve uma 

estrutura administrativa simples, sem grandes 

sobressaltos de ordem organizativa. Em 1834, com a lei 

de 30 de Maio que estabelece a extinção das ordens 

religiosas o Colégio fica desocupado, passando o seu 

edifício para a jurisdição da Comarca de Coimbra.  

Situava-se na Rua da Sofia e, como curiosidade, aqui 

ficam algumas notas sobre os estatutos com que D. Frei 

Limpo dotou o colégio:  

� Os alunos deveriam ser católicos não 

descendentes de mouros ou judeus;  

� Fixou o número de alunos em quinze e 

deveriam ter a idade mínima de 16 anos e 

máxima de vinte e cinco, devendo ser 

escolhidos os melhores alunos de todos os 

colégios carmelitas, especialmente de Moura, 

da diocese do Porto ou da linhagem dos Limpo 

e, 

� Fixou em oito os anos de frequência. 

� Horário de atividades no colégio: 

• 04-06 h – Levantar e estudo; 

• 06-08 h – Orações e Missa; 

• 08-11 h – Aulas; 

• 11-15 h - Jantar. Em seguida repetição das 

lições; 

• 15-19 h - Vésperas, aulas e estudo; 

• 19-20 h – Ceia; 

• 20-21 h – Repetição das lições; 

• 21-22 h – Matinas; 

• 22-04 h – Repouso Noturno 
(Américo Lino Vinhais – Bibliografia: História do Carmo de Pe Balbino e 
Arquivos da Universidade de Coimbra) 
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O MOVIMENTO ROTÁRIO 

(Noções Básicas) 

Por Joaquim Vilela de Araújo 
 

O Movimento Rotário é uma Instituição Internacional iniciada em 1905, em Chicago; foi fundada por Paul 

Harris, advogado americano e hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Tem uma organização assente em 

Clubes locais, geralmente sediados em sedes  concelhias; há algumas exceções nos grandes concelhos, tipo 

Lisboa ou Porto e algumas, poucas mais. 

No nosso país, em termos de organização administrativa, o Movimento está dividido em dois Distritos, o de 

1960, a sul,  e o de 1970, a norte. Em cada Distrito o Movimento tem um Governador que é ele eleito por 

propostas dos Clubes. 

O Movimento tem características organizativas muito próprias sendo, por exemplo, o quadro diretivo, todo 

ele, eleito por um período de apenas um ano; ou seja em cada ano rotário há mudanças de direção. 

O Movimento  é constituído por homens e mulheres, de reconhecido valor profissional e, em princípio e 

regra, só acolhe um elemento de cada sector profissional. O Movimento é apartidário e independente de 

credos, mas não é  indiferente na admissão dos seus membros, pelo contrário, é rigoroso na forma como se  

processa o ingresso no Movimento. Os candidatos a Rotários são-no, por convite de outro Rotário e só são 

admitidos se votados, secretamente, por todos os membros do respetivo Clube. 

A filosofia ou doutrina do Movimento assenta em três princípios muito simples: companheirismo entre todo 

o Movimento, ética profissional e social de todos os membros e serviços à Comunidade onde estiverem 

inseridos. O tratamento personalizado entre todo o movimento é "companheiro tal" ou seja os títulos 

académicos de cada um são simplesmente omitidos. O Movimento vive exclusivamente das quotas dos seus 

membros e todas as despesas em deslocações para visitas a clubes, ações de formação ou outras,  são 

suportadas por cada Rotário. As quotas são mensais e variam, em ambos os distritos, entre 25 e 40 euros 

mês. Desta quotização saem percentagens para Rotary Internacional e para uma revista, comum aos 

distritos, com a periocidade mensal. 

As  reuniões no clube são semanais e a assiduidade é um valor importante em Rotary. Os Clubes estão, 

normalmente, muito envolvidos em atividades de carácter filantrópico nas comunidades ou concelhos. O 

Movimento persegue objetivos internacionais, como a erradicação da poliomielite e nacionais como as 

bolsas de estudo ou locais satisfazendo necessidades detetadas Esta é uma síntese de um movimento  que 

tem já mais de um século e sobre o qual há pouco conhecimento.  
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ENTRETÉM… 

 
PENSA…               MEDITA…              SORRI… 

• Os tiranos, cruéis e sanguinários, perseguem e 
oprimem. Os humildes enternecem-se e aliviam 
quem padece. 

• A compaixão perante o sofrimento sempre se 
revelou em pessoas bem formadas. 

• Prende-se a si mesmo quem pretende eliminar a 
fonte da liberdade. Mata-se a si mesmo quem 
pretende matar a origem da vida. Engana-se a si 
mesmo quem pretende calar a verdade. 

• Vitória da iniquidade significa derrota da 
humanidade. 

• Pobreza não é vergonha. Vergonha é fazer sofrer. 

• O legal é muitas vezes imoral 

No confessionário 
Padre, eu ontem dormi com o meu namorado. 
- Mas isso é pecado e pecado mortal minha filha. Reze 
cinco Pai Nossos de Penitência! 
A jovem fica mais algum tempo ajoelhada, pensa um 
pouco, e depois pergunta: 
- Padre, e se eu rezar dez Pai Nossos? Será que posso 
hoje dormir com ele novamente? 
 

Sovina… 
A campainha toca na casa de um camarada muito 
sovina. 
Quando atende dá com duas freiras a pedir donativos. 
- Meu filho, nós somos irmãs de Cristo e… 
-Bolas, como vocês estão conservadas… 
 

No Ballet 
A Ti Maria e o Ti Manel vão ao teatro para assistir ao 
“Lago dos Cisnes”. 
Maria, muito cansada após um longo dia de trabalho, 
dorme profundamente durante a maior parte do 
esopetáculo. Acorda sem graça e diz ao marido: 
- Maneli, dormi. Será que alguém da plateia notô? 
-Da plateia nã sêe, mas todos os artistas sim, pois Há 
horas que caminham na pontinha dos pêis p´ra nâ te 
acordari… 
 
 

O espelho 
Um negro deixa a mulher na sua palhota e vai à aldeia. 

Numa montra vê pela primeira vez um espelho e diz: 

- Este loja tem ritrato di mê pai! 

Entra na loja, compra o espelho e corre a mostrá-lo à 

mulher. Quando chega a casa não a vê, pousa o espelho 

e volta a sair. Entretanto a mulher chega e vê o espelho. 

Sai a correr e vai até à palhota da mãe aos berroa. Diz 

então: 

- Mãããe, marrido tem ritrato de amanti na palhota. 

Marrido anda enganando a mim! 

- A mãe sai furiosa acompanhada da filha para ver o 

ritrato da amanti. Quando a mãe vê o espelho diz: 

- xxxiiiii inda por cima os vaca é velha pá! 

 
Conversa entre mortos… 

- Morri congelado! 

- Ai que horror! Deve ter sido horrível! Como é morrer 

congelado? 

- Bom, no começo é muito ruim: primeiro são os 

arrepios, depois são as dores nos dedos das mãos e dos 

pés até que tudo congele. Depois veio um sono muito 

forte e perdi a consciência. 

- E você como morreu? 

- Eu? Morri de ataque cardíaco. Andava desconfiado de 

que a minha mulher me traía. Então, um dia cheguei a 

casa mais cedo, corri até ao quarto e ela estava 

calmamente na cama a ver televisão. Ainda 

desconfiado, para ver se encontrava algum homem 

escondido, corri até à garagem, depois até ao segundo 

andar mas não vi ninguém. Sempre a correr ia a subir 

para o sótão quando tive um ataque cardíaco e caí 

morto. 

- Oh que pena… se tivesse ido procurar na arca 

frigorífica estaríamos os dois vivos! 

 

(Página da responsabilidade do Amadeu Teixeira – Amadeu 
Grande) 
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O passado recente e …  
1. Realizou-se, no dia 14 de Novembro último, o magusto no museu D. Diogo de Sousa, em Braga, que se 

ilustra: 

 

 

2. A renovada capela do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Braga, foi palco de mais uma das 

iniciativas da UASP. Efetivamente decorreu ali no dia 21 de Novembro passado um Forum subordinado ao 

tema “Artes Plásticas ao Serviço da Nova Evangelização”, a que se seguiu a Assembleia-Geral de Outono.  

 

… O futuro próximo da Associação 

1. Realiza-se nos próximos dias 12 de Março na Casa S. Nuno em Fátima, a Assembleia Geral da 

AAACARMELITAS, conforme se dá conta noutro local, aproveitando-se para firmar mais um encontro que se 

prolonga até ao dia seguinte. 

2. Dias 29 e 30 de Abril próximos, realizar-se-á em Fátima um Forum, organizado pela UASP, que será um 

espaço de reflexão inter-religioso sobre o tema da Misericórdia nas tradições religiosas monoteístas: Judaica, 

Cristã e Muçulmana, com o seguinte itinerário temático: - Dia 29 de Abril - Serão: Via-Sacra da Misericórdia 

nos Valinhos (evocação das aparições do Anjo); - Dia 30 de Abril Manhã: duas Conferências sobre o tema da 

Misericórdia no Judaísmo e no Cristianismo; Tarde: duas Conferências sobre o tema da Misericórdia no 

Islamismo e na Mensagem de Fátima. O Forum está sujeito a inscrição e ao pagamento da quantia de € 10.00 

por pessoa! 
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FÁTIMA 2016 

  

De acordo com os Estatutos, realizar-se-á, no Hotel 
S. Nuno, em Fátima, a Assembleia Geral Ordinária 
da Associação dos Antigos Alunos da Ordem 
Carmelita, aproveitando-se a oportunidade para se 
promover mais um encontro de antigos alunos que 
pretendam associar-se ao evento. 
Nesse sentido, a Casa S. Nuno agradece que  
 

 as reservas sejam feitas antecipadamente, para poder 
garantir alojamento a todos. 

Para os que desconhecem, informa-se que o Hotel 
faz desconto de 15% aos ex-alunos. 

O acolhimento aos participantes será feito a partir das 
14 horas. 

P R O G R A M A  

D I A  1 2  M A R Ç O  

14.00 H – Acolhimento 
17.00 H – Assembleia Geral 

Ordinária 
20.00 H – Jantar e Convívio 
21.30 H – Espaço cultural 

Embora a direção tenha alternativa para este espaço 
cultural, seria bom que alguém se disponibilizasse para 
preencher este espaço, seja através da música ou 
qualquer outra arte, o que se agradece.  

 D I A  1 3  D E  M A R Ç O  

08.00 H – Pequeno-almoço 
09.00 H – Missa 
10.00 H – Fotografia de grupo 
13.00 H – Almoço e convívio 
16.00 H – Regresso à origem 

 
Caro colega sai da rotina e junta-te a um grupo 
que te proporcionará um fim-de-semana 
diferente. 

 

C O N V O C A T Ó R I A  D A  A S S E M B L E I A  G E R A L 

Nos termos das alíneas b), d) e e) do art.º 13º, do nº 1 do art.º 14º e do art.º 16º dos Estatutos, convoco todos os associados para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 12 de Março de 2016, às 17,00 horas, na Casa S. Nuno, em Fátima, com a 
seguinte  

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Apresentação, discussão, votação e aprovação do Relatório de Contas e de Atividades de 2015/2016. 
2. Assuntos Diversos. 

Caso não estejam presentes ou representados, pelo menos metade dos sócios, convoca-se, desde já, nova Assembleia Geral para 
as 17.30 horas do mesmo dia, local e ordem de trabalhos. 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Joaquim Vilela de Araújo 

 

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: António Fernandes da Silva; Vogais: Alexandre Augusto Dias Sampaio e Manuel Vaz Alves. 

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 

IBAN PT50 0036 0345 99100005445 53 
Nº 71 - Distribuição gratuita; Tiragem 400 exemplares. 

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


