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

Nº 82/Outubro 2019 

 

A IGREJA E O BRASIL ATUAL 

Falar que vivemos tempos difíceis é hoje uma expressão 

desgastada no Brasil. Afinal, no século passado vivemos 

tempos extremamente difíceis e trágicos. No entanto, a 

cada dia a sua preocupação. 
 

A Igreja católica capitaneada por Francisco encara com 

certeza um dos momentos de extrema vulnerabilidade no 

confronto com forças que, embora não a abandonem, lhe 

procuram sequestrar o seu sangue e seiva a partir de dentro. 

Melhor seria se o fizessem. Saíssem e procurassem um 

lugar que melhor lhes agradasse. Mas teimam em desgastar 

a Igreja minando a confiança do papa e da linha que este, 

com uma fidelidade radical ao evangelho, lhe incutiu. O 

cisma está configurado; apenas não consumado. O próprio 

Papa o disse, em termos de preocupação paternal, mas 

apelando para a liberdade, quando regressava da viagem à 

África. 
 

Na Europa e nos EUA os chamados “atei devoti” 

enfrentam Francisco a céu aberto, à luz do sol, como 

dizemos. São católicos que “preferem outros papas, outras 

doutrinas, outros Concílios, outras liturgias e outras 

teologias”. O enfrentam precisamente visando desgastá-lo, 

como quando se descalça uma árvore que desejamos 

derrubar! A doutrina do Papa sobre migrantes é uma 

espinha na garganta de grupos de Direita (extrema) que 

zelosos pela “Europa cristã”, não engolem esta abertura 

papal, em nome do Evangelho, mas também do bom senso 

em relação ao futuro! Os grupos discordantes na Igreja 

católica, formam desde o Vaticano II o maior cisma 

submerso da história. A rejeição que o papa argentino 

experimenta desde que assumiu o Vaticano nunca foi 

segredo entre a ala ultraconservadora da igreja. Essa 

repulsa ultrapassa a praça São Pedro e se mistura à política: 

ele foi apontado como um “inimigo” por Steve Bannon, 

estrategista da extrema-direita e ex-diretor de campanha de 

Donald Trump. A movimentação política anti-papa 

encontra eco dentro do próprio Vaticano: o cardeal 

americano Raymond Burke, crítico ferrenho da atuação de 

Francisco, é o maior aliado da dupla Bannon-Salvini. 
 

Ele ajudou a viabilizar o projeto do estrategista americano 

de abrir um centro de estudos de direita nacionalista, situado 

a cerca de 100 quilómetros do Vaticano. Instalado em um 

antigo monastério, o local tem vocação a se tornar um 

núcleo de propagações do ideal ultraconservador de 

Bannon. Burke é o presidente honorário do instituto. 

 

O Brasil de Bolsonaro não escapa dessa campanha contra 

Francisco. O papa, chamado de “esquerdista” e comunista 

por aliados do presidente, é alvo frequente dos disparos 

pelo Twitter do ideólogo dos bolsonaristas, Olavo de 

Carvalho. Ele pediu, por exemplo, que “Bergoglio seja 

retirado do trono de Pedro a pontapés, e o quanto antes”. 

Tanto Olavo quanto os filhos de Bolsonaro já se 

encontraram mais de uma vez com Steve Bannon, antes e 

depois da eleição do ex-militar ao Planalto. A Igreja neste 

país, vive uma situação de fragilidade. Acuada por ter sido 

talvez um pouco omissa durante os governos anteriores, 

acusados de corrupção e tendo hoje na sua maioria, padres 

e bispos integrantes ou simpatizantes da Renovação 

Carismática – bastante alheia à dimensão profética – ela é 

alijada dos grandes debates. O Sínodo da Amazónia foi 

recebido com apatia e até críticas, como se viesse opor-se à 

política do presidente para essa área. Os católicos colados 

ao Bolsonaro, (maioria da elite brasileira), emburreceram, 

se tornaram intolerantes e desleais aos seus pastores. Hoje, 

na minha comunidade, me sinto um rebelde, numa igreja 

cismática!!! Só falta se consumar! 

 

 
Pe Manuel Joaquim R. Dos Santos 

Arquidiocese de Londrina 
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Acta da Assembleia Geral – FÁTIMA 2019 

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e dezanove, reuniu em Fátima, na Casa de S. Nuno, a Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos 

Carmelitas - AAACarmelitas. 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 convocatória do seu 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 dezoito barra dois mil e dezanove.  

Ponto dois – Assuntos Diversos.  

Iniciada a reunião, e após uma saudação aos presentes, por proposta do presidente da mesa, guardou-se um minuto de silêncio em memória do padre 

Lourenço, recentemente falecido. 

Entrando-se na ordem de trabalhos pelo ponto um, apresentação discussão, votação e aprovação do Relatório de Contas e de Actividades, foi dada a 

palavra ao presidente da direcção, Lino Vinhais, o qual fez uma apresentação resumida das contas do exercício e deu algumas explicações sobre os 

movimentos de receitas e despesas, salientando o seu equilíbrio, mas também a redução do número de quotas pagas e a continuada devolução de muitos 

exemplares do Vínculo. Neste exercício, as receitas somaram dois mil duzentos e setenta e nove euros (€ 2.279,00); as despesas dois mil duzentos e 

oito euros e dez cêntimos (€ 2.208,10); o saldo do exercício foi de setenta euros e noventa cêntimos (€ 70,90), transitando para o próximo exercício a 

importância de três mil duzentos e quatro euros e dezoito cêntimos (€ 3.204,18), soma do saldo do exercício findo e do saldo transitado do ano anterior 

no valor de três mil centos e trinta e três euros e vinte e oito cêntimos (€ 3.133,28). Posto à discussão o relatório de contas, e não tendo havido 

intervenções, foi lido o parecer do Conselho Fiscal, que propõe a aprovação das Contas apresentado pela direcção. O Relatório de Contas foi, então, 

posto à votação e aprovado por unanimidade. 

De seguida o presidente da direcção deu também informações sobre as contas da UASP que apresentam receitas no valor de dois mil cento e setenta 

euros e quarenta cêntimos (€ 2.170.40), despesas de mil seiscentos e setenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos (€ 1.679,35), um saldo transitado do 

ano anterior na importância de quatro mil duzentos e setenta e três euros e trinta e nove cêntimos (€ 4.273,39) e um saldo do exercício no valor de 

quatrocentos e noventa e um euros e cinco cêntimos (€ 491,05), transitando para o próximo ano o saldo total de quatro mil setecentos e sessenta e 

quatro euros e quarenta e quatro cêntimos (€ 4.764,44). 

Passou, então, a um breve resumo do relatório de actividades. Posto à discussão e,em resposta à questão posta pelo Adelino Miranda, o Lino Vinhais 

esclareceu que a Casa S. Nuno não podia assegurar o alojamento na data habitual da nossa Assembleia, pelo que foi necessário alterá-la, antecipando-

se, mas cumprindo-se à mesma os Estatutos. Acrescentou estar já feita a reserva do alojamento para o próximo ano. Não havendo mais intervenções, 

passou-se à votação do relatório de actividades, que foi aprovado por unanimidade. 

O presidente da mesa, Joaquim Vilela de Araújo, propôs, então, um voto de agradecimento e louvor ao Casimiro Fernandes, esposa e filha pela 

iniciativa de promover um magusto em Bragança para os antigos alunos do Seminário Carmelita e pelo empenho e carinho que puseramna sua 

realização. Foi aprovado por unanimidade. 

Retomando o uso da palavra, o presidente da mesa dirigiu uma saudação ao padre Comissário da Ordem Carmelita, agradecendo a sua presença na 

nossa Assembleia e o apoio e interesse com que sempre tem acompanhado as iniciativas da nossa Associação. Por seu turno, o padre Comissário 

agradeceu também a presença da Associação, a caminhada que se vai fazendo e a presença nas actividades da Família Carmelita. Lembrou, também a 

perda do padre Lourenço. Passou-se, depois, ao ponto dois da ordem de trabalhos, Assuntos Diversos. Tomando a palavra, o presidente da direcção 

passou a dar algumas informações:  

-a) O padre Manuel dos Santos, um ex-aluno carmelita, a trabalhar em Londrina, Brasil, propõe-se celebrar a missa na nossa habitual reunião no 

Sameiro, propondo a data de oito de Junho, pelo que é sugerido que a Assembleia se pronuncie. O padre Comissário fez, então, um breve resumo da 

biografia do padre Manuel dos Santos. Chamada a pronunciar-se, a Assembleia aprovou esta proposta por unanimidade. Na sequência, o Arlindo 

Gameiro recomenda a melhor divulgação desta iniciativa para se conseguir a maior adesão possível, no que foi acompanhado por toda a Assembleia;  

b) O magusto está previsto para o dia dezasseis (16) de Novembro, e a Assembleia Geral em Fátima para o dia vinte e oito (28) de Março.  

c) Referiu-se, depois, ao projecto das Irmãs Carmelitas de Moncorvo que estão a construir um mosteiro em Moçambique e pedem contribuições 

para a sua execução. Foi proposto que os donativos que se queiram fazer sejam canalizados através da AAACARMELITAS, o que mereceu consenso 

geral.  

d) Comentou, em seguida, a intenção de organizar um livro sobre a vida no Seminário, para o qual não tem havido grandes contributos, que 

gostaria de receber.  

e) Também a “Tertúlia” passa por uma fase de menos visitas dos antigos alunos, pelo que se apela a uma maior participação.--- 

Continuando no uso da palavra, passou a dar informações sobre as actividades da UASP previstas:  

• De oito a vinte (8 a 20) de Julho, inserida no projecto “por mares dantes navegados”, viagem a Angola, segunda Fase.  

• Treze, catorze e quinze (13,14,15) de Setembro, Actividade Cultural no Porto, organizada pela AAACARMELITAS, estando o seu programa 

ainda em fase de organização. 

• Vinte e quatro (24) de Novembro, Assembleia Geral de Outono, a realizar em Fátima. 

Terminadas as informações, e não havendo intervenções, o presidente da mesa tomou a palavra para propor um voto de louvor à direcção pelo seu 

empenhamento no bom trabalho que vem desenvolvendo. Foi aprovado por unanimidade e aclamação. 

E não havendo mais nada a tratar, o presidente da mesa deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta. 

Fátima, trinta de Março de dois mil e dezanove. 

 

O Secretário, António Abreu Pereira
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ENTRETÉM… 

 

PENsa…      MEdiTa…         sORRi… 

A VIDA é um jogo do qual ninguém pode retirar-se 

levando apenas os lucros. (André Maurois) 
 

É curioso que a VIDA, quanto mais vazia, mais pesa. (Léon 

Daudi) 
 

Há duas maneiras de viver a VIDA: uma como se nada 

fosse um milagre e a outra como se tudo fosse um milagre. 

(Albert Einstein) 
 

A VIDA consiste em não ter boas cartas mas jogar bem 

com as que se possui. (Josh Bilings) 
 

 
 

Então eu Vendi 

Um rapaz de dezasseis anos chega em casa com um 

Porsche e os seus pais gritam:  

- Como conseguiste isso? 

Calmamente ele responde: - Acabei de comprar. 

- Com que dinheiro? Sabemos quanto custa um Porsche! 

- Este custou quinze dólares! - Responde o filho. 

Aí os pais estrebucharam ainda mais: 

- Quem venderia um carro destes por quinze dólares??? 

- A senhora logo acima na rua. Não sei seu nome. Mudou-

se para cá recentemente. Viu-me passar de bicicleta e 

perguntou-se se o queria comprar por quinze dólares. 

- Santo Deus! - Gemeu a mãe. – Deve abusar de crianças. 

Quem sabe o que fará depois! José, vá lá imediatamente 

para ver o que está a acontecer. 

O pai foi então a casa da senhora que, calmamente, 

plantava petúnias no jardim. Apresentou-se e perguntou-lhe 

porque havia vendido o carro. 

- Bem, disse ela, pensei que meu marido estava viajando 

em serviço, mas descobri que ele partiu para o Havai com a 

secretária e não pretende voltar… Esta manhã ele me ligou 

a dizer que vendesse o Porsche e lhe enviasse o dinheiro! 

ENTÃO EU VENDI.  
 

Matrimónio… Tem o seu Tempo 

Depois de meio século de matrimónio, ele morreu e pouco 

tempo depois, também ela foi para o céu. Ela, no céu, vê o 

marido e corre alegremente para ele e diz: 

- Queriiiidoooo, que bom encontrar-te! 

Ao que ele respondeu: 

- Não me lixes Fernanda. O contrato foi muito claro: ATÉ 

QUE A MORTE NOS SEPARE! 

Perdoar… se Houver a Quem 

 Na missa das 18 de domingo, o padre Eusébio 

perguntou aos fiéis, no final da homilia: 

- Quantos de vocês já conseguiram perdoar seus 

inimigos? 

A maioria levantou a mão menos uma velhinha, que se 

encontrava na segunda fila. 

- D. Mariazinha! A senhora não está disposta a perdoar 

seus inimigos? – Perguntou o padre. 

- Eu não tenho inimigos! – Respondeu docemente. 

- Isso é muito raro! Que idade a senhora tem? 

- 108 anos. – Responde a anciã. 

A comunidade presente se levantou e aplaudiu por 

longo tempo a senhorinha. 

- Venha-nos contar como se tem 108 anos e não se tem 

inimigos. – Pediu o padre. 

A velhinha se levanta com dificuldade, dirige-se para o 

altar, com as mãos trémulas segura o microfone e, 

fitando a assembleia emocionada, diz: 

- Já morreram todos, aqueles filhos da mãe! 
 

Essa Língua Portuguesa!!!... 

Um pai estava muito orgulhoso por um filho ir estudar 

para Inglaterra e resolver telefonar para saber como ele 

estava e como evoluíam os estudos da língua de 

Shakespeare: 

- Olá filho. Tudo bem? Como vai o teu inglês? 

- Olá pai, ele agora está a tomar banho… 
 

Saca Sorrisos… 

Uma velhinha caminha na rua arrastando dois sacos. 

Um deles estava roto e dele caía de vez em quando 

uma nota de 20 euros, até que um polícia a interpela: 

Desculpe, tem notas a cair do saco. Onde conseguiu 

esse dinheiro? 

- Vivo ao lado de um campo de golfe e os golfistas 

urinam pelo buraco da cerca matando as minhas 

flores… Então eu fico atrás de vigia com a tesoura de 

jardim. Quando um golfista vem urinar através do 

buraco, eu agarro o instrumento e digo: Ou me paga 

vinte euros ou corto-o. 

O polícia ri-se e pergunta: 

- A propósito, o que tem no outro saco? 

- Sabe como é, nem todos aceitam pagar… 

 (Por Amadeu Teixeira – O Amadeu Grande) 
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O passado recente e …  
1. Decorreu no dia 8 de Junho, no Sameiro, o encontro anual doa antigos alunos carmelitas que contou com a 

presença do padre Manuel dos Santos, da diocese de Londrina, no Brasil.  

 

2.   Sob organização da AAACARMELITAS, decorreram, nos passados dias 13, 14 e 15 de Setembro, as 

Jornadas Culturais da UASP, em Gondomar, Vila Nova de Gaia, Porto e Arouca. Foram três dias de grande 

confraternização que envolveu algumas dezenas de antigos alunos dos seminários portugueses, que 

terminaram o evento visivelmente satisfeitos com a realização do programa estabelecido. Por falta de 

espaço, não transcrevemos aqui a crónica que o antigo aluno franciscano Alfredo Monteiro escreveu sobre 

o assunto, mas deixamos um pequeno excerto, sendo certo que a totalidade do escrito pode ser consultado 

em www.uasp.pt.: 

“… Finalmente, foi o regresso ao ponto de encontro, o Seminário Bom Pastor. Aproveitámos a curta 

viagem e o conforto do autocarro para, juntos, procedermos a uma avaliação última destas inesquecíveis 

“Jornadas Culturais”. Assim, todos os avaliadores evidenciaram a proximidade, a amizade e a 

solidariedade do grupo “dos 54” e o elevado brilho da organização. E todos concordaram, igualmente, 

que o nível foi muito elevado, graças à esmerada preparação, conhecimento e grande competência dos 

nossos amigos Carmelitas, mormente do Lino Vinhais, guia sábio e tolerante, e do Evaristo que, sempre 

bem humorado, foi capaz de, em todos os instantes, conquistar o grupo para… “só mais uma foto”!… E, 

assim, tudo foi registado para memória futura!…” 

 

  

http://www.uasp.pt/
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3.  Reuniram, no passado dia 5 de Outubro, na Casa S. Nuno, em Fátima, os responsáveis dos sodalícios carmelitas 

em Portugal, este ano não muito participado por se tratar do primeiro sábado do mês. 

o futuro próximo da Associação… 
Como se dá conta na última 

página, decorrerá no próximo 

dia 16 de Novembro, o já 

tradicional magusto. 

E, aproveitando esse evento, o 

Américo Vinhais, procederá ao 

lançamento de um livro que 

inclui várias crónicas alusivas à 

sua passagem pelo seminário 

carmelita, onde descreve a sua 

forma de sentir aquela escola de 

preparação sacerdotal, mas 

também algumas anteriores e 

directamente relacionadas com 

o enredo, exactamente no palco 

da maior parte dos 

acontecimentos ali relatados, o 

que vale por dizer que fará esse 

lançamento no hotel Golden 

Tulip Braga Hotel & SPA, na 

Falperra, às 15 horas desse dia, 

antecedendo o magusto, 

marcado para as 17,30 horas, 

que terá lugar, como 

habitualmente, no Museu D. 

Diogo, de Sousa. No hotel será 

servido um singelo aperitivo.  
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MAGUSTO/2019 

 

 

Será no dia 16 de Novembro próximo 

com o seguinte programa: 

1. 15 h – No Hotel da Falperra, 

lançamento do livro “Vivências 

Pré-Batina”, da autoria do 

Américo Vinhais e apresentação 

pela escritora Sara Timóteo; 

2. 17,30 h – Magusto e jantar no já 

habitual restaurante do museu D. 

Diogo de Sousa, sito na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, bem no 

centro da cidade de Braga, um 

agradável espaço onde a 

gastronomia é excelente. 
 

O custo será de € 20,00 por pessoa. 

(Crianças até aos 10 anos pagam metade) 

 

 

     

ABERTURA:  

Castanhas; Tripas à moda Porto; Rojões; Moelas; Caldo verde; Jeropiga. 
APERITIVOS: 

Ovos de codorniz salpicados; Queijo pasta mole em pão saloio; Presunto c/brôa; Rissóis de camarão; Camarão panado; 

Pastéis de bacalhau; Pataniscas de bacalhau; Rissóis de carne; Croquetes; Rissóis de leitão; Bôla de carne; Chamuças; Mini 

quiches de frango; Panadinhos de perú; Cogumelos recheados; Sêmea Recheada 

QUENTES: Bacalhau c/ puré de batata; BUFET DE SOBREMESAS: Fruta laminada e Doce 

BEBIDAS:  

Verde branco; Tintos maduros; Sumo de laranja; Refrigerantes; Água lisa; Café e chá; 
 

Por razões logísticas, agradece-se inscrição prévia, podendo utilizar-se o endereço: 

aaacarmelitas@gmail.com ou o telefone dos elementos da direcção. 

 

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 966778491; Tesoureiro: José Joaquim S. Cachetas (Tel.253925251/914517475) Vogal: Pe António Monteiro 

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

IBAN PT50 0036 0345 9910 0005 445 53 

Nº 82 - 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/

