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

Nº 74/Março 2017 

 

A AAACARMELITAS RUMO AO FUTURO 

Diz-se que a vida é feita de mudanças, que tudo muda com o tempo. Mas nem tudo, pois está escrito no 

Evangelho segundo S. Marcos que “Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão”. 

Estas continuam bem presentes e sobrevivem há milénios. Contudo, por variadas razões mudam as pessoas 

seja por vontade própria ou pelas suas circunstâncias e mudam as organizações por vontade dos seus 

membros.   

É tempo agora de mudança na AAACARMELITAS, mudança que emerge do nosso enquadramento 

jurídico que impõe eleições para nova direcção a cada três anos. A direcção actual já cumpriu dois 

mandatos e é chegada a hora de escolher novos elementos que a sacudam e, se necessário, que a 

transformem. 

Mas as organizações dificilmente se transformam se não houver mudança efectiva nas convicções e 

conceitos, pelo menos, de algumas pessoas que as dirigem. São muitas as organizações que impõem até 

tempos máximos de gestão, em muitos casos, triénios, sexénios e nonénios, cada período justificado em 

função das características de cada uma. 

Os nossos estatutos são omissos quanto ao número máximo 

de mandatos, o que significa que cada direcção pode 

cumprir um número ilimitado deles, o que não parece 

razoável, por óbvios motivos, dadas as características da 

associação. Sendo uma associação sem fins lucrativos e com 

características ali bem definidas deve prevalecer o princípio 

da rotatividade e assumpção de responsabilidades. Nas basta 

a participação presencial nos eventos, cabendo a um 

pequeno número de “eleitos” toda a responsabilidade de 

gestão anos a fio. Também aqui é necessária a partilha.  

A mudança é saudável pelo que se exortam todos os AACARMELITAS que participem na próxima 

Assembleia Geral a realizar a 1 de Abril, na Casa S. Nuno, em Fátima e aí encontrem nova solução 

directiva para o triénio 2017-2020, tendo em vista uma associação mais forte e solidária, que foi o que 

tentamos fazer durante todo o período que agora termina. 

É tradição nestas ocasiões fazer-se um balanço, um balanço e relatório social, que ilustre as realizações e 

fracassos do período. Contudo tendo em conta que não é intenção da actual direcção candidatar-se a novo 

mandato e por manifesta falta de espaço para o publicar, não será feito aqui, mas será apresentado e 

discutido na Assembleia-Geral que se avizinha.   

Américo Lino Vinhais 
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Recordando 

os Bons Anos no Seminário 

(por Pe Manuel Joaquim Rodrigues dos Santos) 
 

Entrei na Falperra em 1971. Vinha da aldeia; de uma aldeia minúscula, bucólica, poética, perdida 

no interior do Concelho de Valpaços. Traquino. Subia nas árvores, fazia xixi nelas e gostava de me 

esconder dos colegas. Não tinha nenhuma iniciação à vida comunitária, como aliás, nenhum outro 

dos colegas, com histórias semelhantes. Era um menino! Dez anos! Quando menciono isso hoje na 

catequese infantil aqui na paróquia, vejo-os de boca aberta como se de uma fábula se tratasse! E 

não os repreendo por isso! Meu tio avô teria dito à minha mãe naquela época: “Tu és louca e 

desumana! Mandares o teu filho para tão longe”! 

 

A Falperra nos lapidou. Não inventou 

nada. O frio e o calor de Trás os Montes 

temperados pela educação familiar rígida, 

forjaram o que somos até hoje! Mas a 

Falperra, nos introduziu no mundo da fé e 

da convivência social, nos preparando 

adequadamente para o futuro que 

inexoravelmente chegava. Os Carmelitas 

acordaram para o Concílio mais cedo do 

que a maioria das Congregações e Ordens. 

Mesmo os padres que considerávamos 

conservadores no pior sentido do termo, 

eram conciliares!  

Abertos e com uma pedagogia arrojada que chegava a ser precoce! A formação era integral! Desde 

o cross ao inglês, passando pelo pingpong e terminando nos banhos frios de inverno! Os garotos 

cresciam saudáveis e iam delineando as suas opções. O insucesso vocacional dos Carmelitas ao 

longo dos anos não deve ser jamais visto como fracasso! Diminuíram eles em tamanho, crescemos 

nós em estatura e graça, como fala o Evangelho... Eles são tão vencedores quanto nós! 

Homenageio constantemente os padres do Carmo mesmo os que com eles tive algumas rixas. 

Quem as não tem! Dizem até que a história avança movida a tensões e conflitos! E porque não 

dizer a heterodoxias e heresias! Dentro de mim mora mais Carmelo do que eu poderia imaginar!   

A Associação dos ex-alunos reflete um perfume que os anos não deixam acabar... É bonito ver, 

mesmo que à distância, como ano após ano, os heróis da resistência se mantêm firmes na vivência 

perene do que um dia se incrustou em suas personalidades. 

Pe Manuel Joaquim - Londrina - Brasil 
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ENTRETÉM… 

 

PENsa…      MEdiTa…         sORRi… 

O Ser humano é estranho... 

Briga com os vivos, e leva flores para os mortos; 

Lança os vivos na sarjeta, e pede um "bom lugar para os 

mortos"; 

Afasta-se dos vivos, e agarra-se desesperado quando estes 

morrem; 

Fica anos sem conversar com um vivo, e se desculpa… faz 

homenagens, quando este morre; 

Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo 

para ir ao velório do morto; 

Critica, fala mal, ofende o vivo, mas santifica-o quando 

este morre; 

Não liga, não abraça, não se importa com os vivos, mas 

se autoflagela quando estes morrem... 

Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na 

sua morte, e não na sua vida. 

É bom repensarmos isto, enquanto estamos vivos! 

(Papa Francisco) 

 

*** 

Poder do marketing 

Duas crianças de oito anos brincam no jardim e o menino 

pergunta à menina: 

- O que vais pedir no Dia da Criança? 

- Vou pedir uma Barbie e tu? 

- Eu vou pedir um Tampax, responde o menino; 

- Tampax? O que é isso? 

- Nem imagino… mas na televisão dizem que com 

Tampax a gente pode ir à praia, todos os dias, andar de 

bicicleta, andar a cavalo, dançar, ir ao clube, correr, fazer 

um montão de coisas, e o melhor SEM QUE NINGUÉM 

PERCEBA!!! 

 

Pragmatismo alentejano 

- Menina, esse pasteli é doji? 

- Nã, é donti. 

- E esse croqueti é doji? 

- Nã, é donti. 

- E o rissoli é doji? 

- Nã, também é donti. 

- Que tenho que fazeri pra comeri uma coisa doji? 

- É vir amanhã!!! 

 

Marido amoroso 

Um homem e sua esposa estavam de férias em 

Jerusalém. No decurso da estadia a mulher faleceu. 

O agente funerário local informou então que poderia 

trasladar o corpo mediante o pagamento de € 5.000,00 

ou fazer o funeral ali mesmo, na Terra Santa, por € 

150,00. 

O homem reflectiu e decidiu levar o corpo para a terra 

do casal. Então o agente fúnebre, muito surpreendido, 

perguntou-lhe: 

- Porquê transferir o corpo e por uma quantia tão 

elevada quando poderia depositar o corpo na Terra 

Santa? 

Então aí o viúvo explicou: 

- Há mais de 2000 anos um homem morreu aqui, foi 

enterrado e três dias depois ressuscitou. Eu não quero 

correr esse risco… 

 

Paraíso 

Pergunta a mulher: 

- Sabes onde estamos? 

Responde o marido: 

- Acho que estamos em Portugal! Senão repara: 

Estamos nus, não temos trabalho, não temos casa e 

ainda nos dizem que estamos no Paraíso… 

 

Doença de … Religião 

- O que é que impede o seu amigo de vir à igreja? 

Pergunta o padre. Espero que não seja gnosticismo… 

- Não senhor prior. É pior que isso! 

- Pior? O quê? É ateu? 

- É pior que isso! É reumatismo! 

 

Perfeição especial 

- Tudo quanto Deus faz é perfeito! … dizia o pároco 

num sermão. 

Então um dos paroquianos mais cretinos e ignorantes 

perguntou lá do fundo: 

- Até eu sou perfeito? 

- Pois claro que sim – confirmou o padre – és um 

perfeitocretino. 

 

(Amadeu Teixeira) 
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IN MEMORIAM …  

 

 

“Quando eu partir não chores. 

Sorri! 

Pensa na paz que alcancei, no fim que é 

apenas mais um princípio. 

Recorda que vou ao encontro de quem 

amo! 

Que não parti. Que continuo ali. 

Não. Não chores. 

Apenas sorri… 

Procura-me nos rostos de felicidade de 

quem ajudas, nos braços das pessoas que 

afagas com a tua generosidade. 

E nos sorrisos desses que ajudares… lá 

estarei, através deles… a abraçar-te! 

E vais ver que não parti… Que estou ali. 

Por isso sorri.” 

************** 
O Augusto Castro, que presidiu a esta Associação durante mais de vinte anos, partiu no dia 22 de Janeiro último. Havia 

pedido que no seu funeral fosse lido o poema que encima este texto, o que foi cumprido pelo Arlindo Gameiro. Também o 

presidente da Assembleia-Geral de hoje e de muitos anos com o Augusto, em memória do falecido, leu um texto da 

responsabilidade dos órgãos sociais da Associação que a seguir se transcreve: 
 

“Está próximo o momento da separação física entre nós e, por isso, estamos, todos, a viver um tempo de 

sofrimento e de dor pela partida do Augusto. 
 

Nestas alturas, assim nos ensinaram, assim aprendemos, porque acreditamos, que só a força da Fé nos pode 

ajudar a entender a morte e a suportá-la. 
 

O Augusto foi para nós, seus colegas, um exemplo de dedicação e empenho à nossa Associação; não o 

podemos, nunca, esquecer porque ele não nos desculparia. 
 

O Augusto era um homem de Fé e temos a certeza que N.S. do Carmo já o acolheu e já o envolveu no seu 

Escapulário. 
 

Ele pediu e nós cumprimos que esta cerimónia não fosse fúnebre, mas que fosse, sim, uma cerimónia de 

acção de graças; assim o estamos a fazer e na companhia de Jesus Cristo e com a ajuda de N.S. do Carmo, 

cumprimos a sua vontade. 
 

Obrigado Augusto pela tua maneira de viver e conviver, singela, leve, sempre ou quase o teu passo, 

aparentemente rápido, deixou de marcar profundamente  cada  um de nós! Podes crer Augusto, 

deixaste marcas fundas e profundas em cada de nós. 

Tu o sabes e nós recordaremos. 

 

Obrigado e descansa em Paz Augusto" 

 

 Por manifesta falta de espaço e imprescindibilidade das publicações efetuadas, não nos é possível 

mostrar fotografias dos recentes encontros e outros eventos nem fazer referências a outros eventos 

igualmente importantes que, no entanto, vão ser ou já foram divulgados por email 
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Como tem sido largamente divulgado a Casa S. Nuno vai acolher o IV FÓRUM DA UASP, que decorrerá nos mesmos dias do 

encontro e assembleia-geral de Fátima, embora com programas não coincidentes, excepto quanto à missa que, este ano, será 

conjunta com a UASP. 

Será uma boa oportunidade para que nós, antigos alunos carmelitas, possamos conhecer melhor outros antigos alunos, pelo que 

aqui fica o convite para participares, pois vai valer a pena. 

Os antigos alunos carmelitas devem fazer a inscrição para o nosso encontro nos moldes habituais (v. última página), havendo, 

contudo, necessidade de fazer marcação extra para o FÓRUM cujo custo de participação é de € 10,00 a pagar à UASP nos 

moldes plasmados na ficha de inscrição que se transcreve. Mais informação poderás encontrá-la em www.uasp.pt ou junto de 

qualquer membro da direção. 

    Fórum 2017 
 Do Jubileu ao quotidiano, a Misericórdia como Paradigma 

 

Casa São Nuno – Fátima | 1 e 2 de Abril 2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome_____________________________________________________________ 

Esposa ____________________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________ 

Cod Postal _____-___Localidade _______________________________________ 

E-mail ______________________ Telef._________________________________ 

Seminário/Instituto __________________________________________________ 

INFORMAÇÕES 
1. INSCRIÇÃO 

a. Taxa: 10€ 

b. Pagamento: Transf. bancária – NIB: 0045 5023 40250785759 95 | 

Cheque à ordem da UASP |Numerário 

c. Envio da inscrição e comprovativo de pagamento: 
   E-mail: uaaasp@gmail.com , ou 

      CTT: UASP - A/C: P. Armindo Janeiro, Praça da República, 18 - 2490-

498 Ourém 

d. Contactos:  
    E-mail: uaaasp@gmail.com / Telem.: 96 858 38 21 (depois das 19:00) 

 

2. ALOJAMENTO E REFEIÇÕES 

a. Preços: 
Diária: Casal - 73.10€ | Individual - 41.65€ | Refeição avulsa: 10,63€ 

b. Reservas:  
AAACarmelitas – Américo Vinhais 

E-mail: aaacarmelitas@gmail.com ou Telem.: 96 809 85 45 

c. Pagamento:  
IBAN PT50 0035 0196 0001400 2400 07 

DATAS LIMITE PARA INSCRIÇÃO 

Reserva de alojamento - 20 de Março 

Inscrição - 24 de Março 

PROGRAMA 

Dia 1 de Abril – UASP em FÓRUM 

09h30 – Acolhimento 

10h00 – Abertura  

O dinamismo da Misericórdia 

10h15 – Na vida das comunidades cristãs, 

por P. Rui Valério SMM, Missionário da 

Misericórdia 

11h00 – Pausa 11h30 – No diálogo 

ecuménico, por Dr. Timóteo Cavaco, 

presidente da Direção da Sociedade 

Bíblica 

12h15 – Diálogo  

12h45 – Almoço 

A cultura da Misericórdia 

14h30 – No diálogo entre crentes, não 

crentes e indiferentes, por P. Anselmo 

Borges SMBN  

15h15 – Pausa  

15h45 – Na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna, por Dra. Maria do 

Rosário Carneiro 16h30 – Diálogo 

17:00 – Encerramento do Fórum.  

Dia 2 de Abril – UASP em Retiro 

09h00 – Misericórdia como Nome de 

Deus e Perfeição do Cristão, por D. 

Vitalino Dantas 

 12h00 – Eucaristia  

13h00 – Almoço 14h30 – Assembleia 

Geral da Primavera. 

 Mais informações em www.uasp.pt 

http://www.uasp.pt/
mailto:uaaasp@gmail.com
mailto:uaaasp@gmail.com
mailto:aaacarmelitas@gmail.com
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F á t i m a  2 0 1 7  

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 e pretendam associar-se ao evento, que este ano decorre em simultâneo com um Forum 

organizado pela UASP, conforme se dá conta noutro local. 

Por isso, para que todos possam ficar alojados no Hotel S. Nuno, as reservas terão que ser efectuadas até 

ao próximo dia 22 de Março.  

O custo da diária, este ano, não obstante estar já em curso o preçário de Verão, será o praticado o de Inverno, 

o que vale por dizer que a diária para um casal é de € 73,10, individual € 41,65 e refeições avulsas € 10,63, já 

líquidos do desconto habitual. 

D I A  1  D E  A B R I L  

17.00 H – Assembleia Geral Ordinária 
17.30 H – Assembleia Geral Eleitoral 
20.00 H – Jantar e Convívio 
21.30 H – Espaço livre 

 D I A  2  D E  A B R I L  

08.00 H – Pequeno-almoço 
12,00 H – Missa conjunta com a UASP 
13.00 H – Almoço e convívio 
17.00 H – Missa do Jubileu Sacerdotal do Pe 

Lourenço e do Pe Salvador 
 

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 1 de Abril de 2014, às 17,00 horas, no Salão 

da Casa S. Nuno, em Fátima, com a seguinte  

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Apresentação, discussão, votação e aprovação do Relatório de Contas e de Actividades de 2016/2017. 

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. 

****** 

 

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

Nos termos das alíneas a) do art.º 13º e do nº 2 do art.º 14º dos Estatutos, convoco todos os associados para se 

reunirem em Assembleia Geral Eleitoral, no dia 2 de Abril de 2017, após o encerramento da Assembleia-Geral do 

mesmo dia convocada para as 17,00 horas, no Salão da Casa S. Nuno, em Fátima, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

- Eleição dos titulares dos Órgãos Sociais e da mesa da Assembleia-Geral. 

 

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

Direção: Presidente: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 74 - Distribuição gratuita; Tiragem 350 exemplares. 

(Os artigos publicados no Vínculo e assinados são da responsabilidade dos seus autores.) 

 

mailto:aaacarmelitas@gmail.com
http://aaacarmelitas.blogspot.com/

