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

Nº 81/Junho 2019 

 

PUBLICAÇÕES NO VÍNCULO

Não tem sido habitual ver recusado pelos antigos 

alunos o convite para escrever algo para esta 

publicação se solicitado expressa e individualmente. 

Contudo, o convite individual pode não ser bem 

aceite por terceiros que se questionarão das razões 

da selecção, o que nos leva a nem sempre assim agir. 

Daí que, de vez em quando, façamos convites 

genéricos, aliás esse tipo de convite está sempre em 

vigor, para que nos façam chegar artigos, poemas ou 

outro tipo de publicação para integrar o Vínculo, tal 

como assim procedemos recentemente. 

No entanto, mais uma vez, nenhum texto nos 

chegou, não obstante ter sido expressamente pedido 

por email. 

À falta de melhor e para variar assuntos e pessoas, 

trazemos hoje uma das cartas que um antigo aluno 

nos fez chegar, vai para dois anos, e que, parece-nos 

pode ter interesse para uma melhoria deste periódico 

e cogitar sobre algumas das afirmações ali feitas. 

Ressalve-se que poderá haver uma ou outra palavra 

mal interpretada porque a carta foi escrita 

manualmente, com uma letra digna de um tabelião 

oitocentista: 

“… 

Expectante de futuros Vínculos, sou eu próprio 

antigo seminarista. Muito obrigado pela vossa 

gentileza pelo envio à minha pessoa do Boletim 

/Jornal /Periódico /Revista (?), pobrezinho, quase 

franciscano, humílimo Epistolar Vínculo, que 

verifico ser já a II Série e com o número 76 de série, 

quiçá mensal, datado de Outubro/2017. 

Nunca eu havia posto os olhos em tal publicação. 

Soube-lhe da sua existência pelo Reverendo e 

Eminente Bispo de Évora, D. Vitalino, num 

Congresso Científico sobre a Ordem Carmelita em 

Portugal. Obrigado pelo cuidado posto na minha 

vinculação como antigo seminarista carmelita, no 

Sameiro – Braga, de 1969 a 1972. 

Curiosamente recebi na véspera da recepção do 

VÍNCULO, o UNIASES dos seminaristas 

espiritanos, de que também fui aluno (seminarista a 

sério por vocação) nos idos de 1965 a 1969, até que 

expulso por herege que não apóstata, salvo erro. 

Surpreendeu-me a pobreza do conteúdo, no 

contraste com o cardápio de luxo para o S. 

Martinho, tudo conforme a riqueza episcopal de D. 

Diogo de Sousa e o despojamento de Frei Nuno de 

Santa Maria, o Condestável do Reino, logo frade 

carmelita perplexo com as prebendas recebidas de 

D. João I e as admoestações a este por D. João das 

Regras, o democrata. 

Tudo muito cristão pela vinculação pelo Vínculo e 

uma pobreza franciscana, pai Américo dixit no 

“Pão dos Pobres” de O Gaiato, ainda eu não era 

nascido, todavia ainda contemporâneo e vizinho, 

seu conterrâneo, iluminado pensamento: “Logo o 

valor da moral da nossa vida gira à roda deste 

verbo pequenino e imenso, o verbo amar no infinito 

– infinitamente”, leio isso, isto, em “O Gaiato” da 

Obra de Rua, de 14 de Outubro. Próximo pretérito. 

Se não estivesse a escrever-vos da mesa de um café 

das Avenidas Novas, em Lisboa, poderia enviar-vos 

cópia do camiliano prólogo da obra Imortalidade, 

1865, que ando a ler, da autoria de um teólogo 

francês, não recordo o nome, com encomiástico 

prefácio carta do Bispo de Orleães, na tradução de 

Camilo Castelo Branco e sentida prologação do 

Camilo mesmo. 
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Confirmo que nunca recebi as ordens menores ou 

maiores, nem presbítero nem presbitério, jamais 

chegarei a Cónego do Cabido, Bispo ou Santidade. 

Simplesmente mortal, quando ainda vivo, que por 

muitos, haja bondade, espero, anos. 

Recordo a inauguração do Carmelo feminino do 

Bom Jesus do Monte, com presença da vidente irmã 

Lúcia e a benemerência da católica família Pestana, 

salvo erro. 

Que não seja por minha causa, vossa a falta à reza 

do terço. 

Post scriptum: 

Fixo-me a ler o Rabino Shmuel Szteinhendler 

argentino membro do comité executivo do 

Internacional Council of Christian and Jesus no seu 

artigo “70 años de la Conferencia de Sulisberg, na 

verdade, gambrianamente, a ponte como caminho 

que se faz andando: 1947 (Encontro, Suiça); 1959, 

João XXIII, Liturgia corrigida; 1961, Decretum de 

Judaeis; 1965, Nostra Aetate; 2017, Sinagoga. Beth 

Jacob de Madrid, 30 de Outubro, Centro de Estudos 

Judeos-Cristianos, jornadas Madrilenas para 

Delegados Episcopales de Relaciones 

Internacionales, 23-25 de Outubro de 2017, Madrid. 

Já li do jornalista António Marujo a ”A Lista do 

padre Joaquim Carreira”, presbítero leiriense em 

Roma, salvador de judeus em tempo de holocausto e 

a biografia do padre Carreira, pelo sobrinho 

espiritano, Rev. Padre Carreira Mónico. 

Irei reler, O Judeu Salvador da Raça Negra (léxico 

dos tempos coloniais), o refundador dos espiritanos, 

Beato Francisco Paulo Liberman, Padre Liberman, 

a figura maior dos meus tempos de seminarista 

espiritano. 

O facto é que não recordo qualquer biografia 

carmelita, acho mesmo que nunca me deram no 

Sameiro a ler qualquer Santidade Carmelitana. 

Ignoro os santos carmelitas. De todo, ignotus. 

Conheço bem Poullart dês Places, fundador dos 

espiritanos. 

Das carmelitas, a vidente de Fátima e a Tereza 

d’Ávila e é tudo! 

Das espiritanas conheço bem que são vocações 

contemporâneas, antecedidas pelas irmãs de S. José 

de Cluny, da Madre Beata Ana Maria de Javouhey. 

Irmãs da Missão Ultramarina (de Carnide) 

Auxiliares da Missionação Africana dos Espiritanos 

e de D. António Barroso (meu parente) em 

Moçambique, Missões Ultramarinas de Cernache do 

Bonjardim (Sertã). 

Fico ávido de conhecer os santos carmelitas que, 

afirmo eu, jamais no Sameiro (no seminário nos idos 

de 1969/1972) ouvi ou li fosse o que fosse. 

Obrigado antecipadamente pelos próximos futuros 

“Vínculo II” aonde ler santidades de condiscípulos 

ou, na pobreza franciscana, dos primeiros. 

Bom repasto de Magusto de Abade no D. Diogo de 

prelatícias mesas (€ 18,5= 4,5+4,5+4,5+4,5 euros, 

refeições de salariato hodiemos). 

Acabo esta. Com amizade do amigo Jorge 

Andrade.” 
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ENTRETÉM… 

 

Pensa…      Medita…         Sorri… 

Perguntaram ao grande matemático árabe AL Khwarizmi 

sobre o ser humano ao que ele respondeu: 

- Se tiver Ética, então ele é = 1. 

- Se também for Inteligente, acrescente um zero e será = 

10. 

- Se for Rico de Espírito, acrescente outro zero e será = 

100. 

- Se também for Belo, acrescente mais um zero e será = 

1.000. 

- Mas, se perder o número 1, que corresponde à Ética, 

perderá todo o seu valor, pois só restarão os zeros. 

 

 
 

Aviso aos amigos stressados! 

Vou dar-vos uma dica para acabar com o stress e que 

resultou comigo. 

Vi há dias na televisão um representante do Dalai-Lama 

afirmar que para obter a paz interior devemos sempre 

acabar o que começamos para que possamos beneficiar de 

calma nas nossas vidas.  

Eu dei a volta à minha casa para encontrar coisas 

começadas mas que nunca tinha terminado. E para 

encontrar a paz interior acabei uma garrafa de vinho tinto 

de Santar, uma garrafa de Favaios, uma garrafa de picor 

Peirão, uma gajafa de tinta Victor, uma girafa de diski, 

uma jafa de binho do Porco. Nem imaginam como mi 

xinto milhur. Paxam a mesagem a codos os bossos amijus 

que prexixam de paz xinterior vai hle bazer bem. 
  

Passarinho 

Um motociclista ia a 140 km/h por uma estrada e, de 

repente, deu com um passarinho e não conseguiu 

esquivar-se:  

PÁ!!! … 

Pelo retrovisor, ainda viu o bichinho dando várias piruetas 

no asfalto até ficar estendido. 

Não contendo o remorso ecológico, ele parou a moto e 

voltou para socorrer o bichinho. O passarinho estava lá, 

inconsciente, quase morto. Era tal a angústia do 

motociclista que ele o recolheu, levou-o ao veterinário 

onde foi tratado, comprou uma gaiolinha, onde o 

depositou e levou para casa, tendo o cuidado de deixar um  

pouquinho de pão e água para o acidentado.  

No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência. 

Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com 

o pedaço de pão e a vasilha de água no canto, o bicho 

põe as asas na cabeça e grita: 

- PORRA, ESTOU LIXADO… MATEI O 

MOTOQUEIRO!!! 
 

Após a Missa 

O esposo regressa da missa, entra em casa a correr e 

dirige-se à esposa com invulgar alegria. Abraça-a, 

levanta-a ternamente nos braços e vai dançando com 

ela suspensa no ar, à volta de cada móvel de casa. 

Pergunta a esposa, bastante admirada com o gesto:  

- O que foi que disse hoje o padre no sermão? Será que 

disse que os maridos devem ser mais carinhosos com 

as suas esposas? 

Responde o marido, radiante: - Não, amor. O padre 

disse que temos que carregar a nossa cruz com alegria 

redobrada... 
 

Eu tinha tudo… 

Estava esta manhã sentado ao lado de um sem-abrigo, 

quando ele me disse: 

- A semana passada, ainda tinha tudo! Um cozinheiro 

para as refeições; O meu quarto estava limpo; As 

minhas roupas lavadas e passadas; Tinha um tecto 

sobre a cabeça; TV, Internet, ia à Sala de Desportos, à 

Biblioteca…Podia até estudar... 

Perguntei-lhe: 

- O que é que se passou, homem? Droga? Álcool? 

Mulheres? Jogo? 

- Não, não... saí da prisão! 

 

Novas Profissões? 

Depois de ter visto na TV um cangalheiro identificar-

se, profissionalmente, como "TÉCNICO DE 

TURISMO FINAL", acrescentem mais esta, agora que 

estamos em época de tecnocracia: A palavra 

"APOSENTADO" já está em desuso, "TÉCNICO 

SUPERIOR DE LAZER" é mais apropriado e mais 

actual. 

(Por Amadeu Teixeira) 
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Convidamos todos os AAACARMELITAS para se associarem ao programa infra, bastante variado e …aliciante!  
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O passado recente e …  
1. Decorreu nos dias 16 e 17, no Hotel S. Nuno, em Fátima, o Encontro Anual da Família Carmelita, onde este ano a 

AAACARMELITAS não pôde marcar presença. 

2. Realizou-se nos dias 22, 23 e 24 de Março, em Fátima, o II Encontro do Laicado Carmelita da Região Ibérica, com a 

presença do Prior Geral da Ordem do Carmo, Rev. Padre Fernando Millán Romeral.    

 

3. Também em Fátima e no Hotel S. Nuno, bastante participada, decorreu a Assembleia Geral da Associação e o 

respectivo encontro dos antigos alunos, nos dias 30 e 31 de Março. Aqui fica a fotografia do grupo.   

 

… O futuro próximo da Associação 
1. Como se dá conta na última página, decorrerá no próximo dia 8 de Junho, o encontro anual no Sameiro, por 

decisão da última Assembleia-Geral, para podermos estar com o Padre Manuel dos Santos. 

2. Com organização da AAACARMELITAS, decorrerão nos próximos dias 13, 14 e 15 de Setembro, em 

Gondomar, Porto e Arouca, as Jornadas Culturais da UASP - “Cidade e da Serra” - de que iremos dando conta 

nas redes sociais e por email. Para quem não as consulte ou não disponha de endereço de email do nosso 

conhecimento, é favor questionar a direcção para qualquer esclarecimento. O programa consta deste Vínculo. 
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S A M E I R O / 2 0 1 9  
Aproveitando a sua estadia em Portugal, o Padre Manuel dos Santos, antigo aluno carmelita e hoje sacerdote diocesano na 
Diocese de Londrina, no Brasil, manifestou interesse em juntar-se a nós no Sameiro, pelo que antecipamos o habitual encontro 
anual para o 8 de Junho, com o programa seguinte: 
 10/12,00 - Recepção e confraternização; 
 12,00 – Missa na Capela do Seminário celebrada pelo Pe Manuel dos Santos; 
 13,00 - Almoço no refeitório do Seminário; 
 15/18,00 – Espaço de convívio musicado. 

 

Aquando do seu Jubileu de 25 anos de sacerdócio, foi-lhe prestada uma homenagem em Valpaços, onde esteve com vários 
antigos alunos carmelitas e ainda acompanhado da sua velha mala de cartão que transportou para o seminário, tão ciosamente 
ainda guardada, transmitiu-nos que gostaria de rever os antigos alunos seus contemporâneos, anos 70-80, a quem solicitamos 
especial empenho em estar presentes e, aos que este não lerem, os que com ele tenham contacto, que passem a palavra. 
 

 
 

A Direcção agradece contributos doces, da tua região ou do teu lar, para complemento da sobremesa. 
   

  Por razões logísticas, agradece-se inscrição prévia, podendo utilizar-se o endereço: aaacarmelitas@gmail.com 
ou o telefone dos elementos da direcção. - Custo da participação € 17,00 PP 

 
 

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

Órgãos Sociais: 

 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./914517475) Vogal: Pe António Monteiro 

Endereços: @mail: aaacarmelitas@gmail.com; Blog: http://aaacarmelitas.blogspot.com 

IBAN PT50 0036 0345 9910 0005 445 53 

Nº 81 - Distribuição gratuita; Tiragem 300 exemplares. 

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

 

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

