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

Nº 64/Março 2014 

 

BALANÇO 

Na próxima assembleia-geral desta Associação, a 

realizar no dia 5 de Abril do ano em curso, na Casa 

S. Nuno, em Fátima, chega ao fim o mandato da 

actual direcção. 

Direcção empossada em plena crise social e política, 

mas, de algum modo, também da própria associação 

que, na altura, não beneficiou de vontades 

previamente estruturadas com vista a dar 

continuidade a um longo e rico historial que as 

anteriores direcções, com particular realce para o 

trabalho do seu Presidente Dr. Augusto Castro que se 

estendeu por duas décadas, imprimiram à sua gestão. 

Efectivamente na Assembleia-Geral de 11 de Abril 

de 2011, não surgiu qualquer lista candidata para 

assumir a gestão, fosse por iniciativa própria ou da 

direcção cessante, o que quanto a esta facilmente se 

entende, já  que o anterior presidente por conhecidos 

motivos de saúde claramente não podia assumir essa 

responsabilidade. 

Foi quase a ferros que se constituiu a direcção actual 

que, desde início, impôs como principal objectivo a 

si própria, desde logo divulgado, de não deixar 

extinguir a AAACARMELITAS, dando continuidade 

ao abnegado esforço do Dr. Augusto, de tantos anos. 

por conhecidos motivos de saúde.  

Mas fizemos o nosso trabalho e, decorridos os quase 

três anos de mandato, pensamos que alcançamos o 

que nos proposemos. Assim, aqui deixamos ao juízo 

 crítico dos associados os resultados, embora de uma 

forma sintética, já que explicações adicionais reservamo--

-las para a próxima Assembleia-Geral. 

No gráfico que segue está plasmado o número de quotas 

que se encontravam pagas à data da assembleia-geral de 

2011 e as que se encontravam pagas em 31 de Dezembro 

último, donde resulta que no triénio anterior se cobraram 

153 quotas e no triénio que agora termina 177, o que 

revela algum trabalho de reforço da associação, não 

obstante no período considerado, vários colegas terem 

perecido e outros adoecido gravemente o que os tem 

impedido de chegar até nós. 
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Outras realizações foram levadas a cabo e não podemos 

de deixar de assinalar neste espaço a retoma da tradição 

do magusto e as obras levadas a cabo na Capela do 

Seminário para a qual contribuíram 65 antigos alunos, a 

criação do grupo coral Flos Carmeli que embora não 
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esteja aprovado em assembleia-geral esta direcção 

tem-lhe dado apoio logístico, sendo de referir que, 

neste momento, a AAACARMELITAS tem já receita 

líquida contabilizada amgariada pelo grupo. 

Realçamos também a visita ao Convento da Sagrada 

Família em Torre de Moncorvo, que integra a Família 

Carmelita. Outras realizações houve que não 

interessa agora realçar. 

Contudo este trabalho alegra-nos e indicia que os 

objectivos foram largamente ultrapassados, no 

entanto essa apreciação não nos cabe mas sim aos 

associados. 

 Está claro que para as organizações progredirem 

necessitam de pessoas e de quem as dirija. É assim que 

aqui fica o convite, diríamos mesmo que aqui fica a 

convocatória para os antigos alunos em geral e para ti em 

particular, para a Assembleia-Geral de Fátima e que ali 

cheguemos com propostas concretas para nova direcção 

e que no seu final esteja uma nova direcção constituída, 

lembrando a todos que, também em associações sem fins 

lucrativos a alternância no poder é salutar e não deve 

recair sempre sobre os mesmos. 

 

A Direcção 

 

 

 

O Projecto de Visita ao 

Revmº Pe Frei Olavo 

 

 

 

A direcção cessante, ainda que informalmente, tentou no ano findo organizar uma visita ao Revmº Pe Olavo, mas 

não foi possível por falta de candidatos, seguramente pelo tardio lançamento da ideia. 

Embora na qualidade de direcção cessante, para este ano temos novo projecto que será concretizado pelos 

elementos desta direcção ou pela que vier a ser constituída, ficando desde já o nosso compromisso de a realizar 

quer haja ou não nova direcção. A visita, salvo imprevisto de força maior terá lugar no dia 3 de Maio próximo, já 

confirmada pelo próprio Pe Olavo, e que integrará o jantar desse dia no qual tencionamos juntar toda a 

comunidade carmelita de Beja, designadamente D. Vitalino Dantas e os Revmºs Pe Henrique Martins e Pedro Bravo. 

Contudo uma visita que, para a maioria dos candidatos representa a deslocação de muitas centenas de 

quilómetros, não pode deixar de estar associada a outros objectivos designadamente turísticos face à beleza e 

patrimónios históricos envolventes.  

Sabemos que, provavelmente, os mais novos não se sentirão muito motivados por não terem convivido com o Pe 

Olavo e com o Pe Henrique, ao contrário dos mais velhos que até os tivemos como professores, mas também será 

para eles um encontro com a Ordem presente mas também com o seu passado. Aqui fica para eles também o 

convite para se associarem a esta iniciativa. 

Sabemos também que nem todos os antigos alunos têm actualmente uma vida religiosa muito activa mas, 

atendendo a que a visita ocorrerá num fim-dr-semana, vamos tentar integrar no programa uma missa para os que 

nela quiserem participar, cuja hora não está ainda definida. 
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Esta intenção de visita é já conhecida de muitos a quem chegamos regularmente por @mail, mas não chegou 

seguramente à maioria dos antigos alunos e é por isso que antecipamos a publicação deste Vínculo para lhes 

darmos a possibilidade de inscrição. 

É neste quadro que projectamos para os próximos dias 3 e 4 de Maio essa visita que incluirá, salvo opiniões 

contrárias mas que indiquem alternativas concretas: 

1. Visitas ao Pe Olavo em Ervidel e a D. Vitalino e ao Pe Henrique em Beja, bem como à restante comunidade 

carmelita que por ali vive e trabalha; 

2. Visita à histórica Vila de Frades e às ruínas de S. Cucufate; 

3. Visita ao antigo Convento do Carmo da Vidigueira, (Capela de Nª Srª das Relíquias) hoje propriedade privada, 

onde poderemos eventualmente tomar uma refeição mas que não será barata. Caso seja demasiado cara 

manteremos a visita e prescindimos da refeição; 

4. Passeio de barco pela barragem do Alqueva; 

5. Vamos diligenciar para que possamos dormir no Seminário de Beja, cujo custo será bastante acessível;  

É evidente que se trata de um projecto de certo modo ambicioso para esta Associação e, por isso mesmo, necessita 

de calendarização por etapas. A primeira fase está já ultrapassada e da qual resultaram 17 inscrições o que de 

certo modo nos anima pois é já um número significativo, embora o nosso objectivo seja encher um autocarro de 

média dimensão com gente do Norte, já que os que ficam mais a Sul poderão eles próprios deslocar-se, podendo 

de qualquer forma integrá-los no autocarro, o que se decidirá no futuro próximo depois de os ouvir. 

FASE DOIS: Foi alterada e vai agora até 15 a 20 de Março, com definição de quem quer efectivamente participar. 

Nesta fase necessitamos que pelo menos 90% das pré-inscrições estejam já assentes como certas, pois serão feitas 

reservas com base nessas inscrições, sendo certo que a um maior número de inscrições caberá um menor custo per 

capita; 

FASE TRÊS: Até 5 de Abril, data da Assembleia-Geral em Fátima, pagamento por transferência bancária de 

preferência para a conta que está inscrita na última página deste Vínculo do valor que for fixado para cada 

participação que, pensamos, se situará entre os € 110,00 e € 130,00, tendo em conta o transporte, a dormida, o 

pequeno-almoço, quatro refeições e o barco. 

Porque se trata de um projecto com algum risco para a organização, pedimos-te encarecidamente que te inscrevas 

atempadamente, já que, neste tipo de eventos, não pode haver desistências de última hora! 

Este é um projecto que, além de ex-seminaristas, poderá integrar um ou outro elemento que, não tendo sido 

seminarista, esteja de certo modo imbuído do nosso espírito. 

As inscrições podem ser feitas preferencialmente para o @mail da associação aaacarmelitas@gmail.com, mas 

podem também utilizar-se os contactos que estão na ficha técnica publicada na última página deste Vínculo. 
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EEEENTRETENIMENTONTRETENIMENTONTRETENIMENTONTRETENIMENTO    

Comecemos Comecemos Comecemos Comecemos porporporpor pensar pensar pensar pensar    
    

1.A maior das homenagens que podemos prestar à verdade é utilizá-la. (Ralf Waldo Emerson) 

2. A felicidade dos povos e a tranquilidade dos Estados dependem da boa educação da juventude. (Mabire)  

3. A Vida segundo Madre Teresa: 

A Vida é uma oportunidade: Aproveita-a.  
A Vida é beleza: Admira-a. 
A Vida é um dom: Aprecia-o.  
A Vida é um sonho: Realiza-o. 
A Vida é um desafio: Aceita-o. 
A Vida é um dever: Assume-o. 
A Vida é um jogo: Joga-o.  
A Vida é cara: Preserva-a.  
 A Vida é um tesouro: Conserva-o.   
A Vida é amor: Saboreia-o.     

A Vida é um mistério: Aprofunda-o. 
A Vida é uma promessa: Cumpre-a. 
A Vida  é uma canção: Canta-a. 
A Vida é tristeza: Ultrapassa-a. 
A Vida  é uma luta: Trava-a. 
A Vida é uma tragédia Enfrenta-a. 
A Vida é uma aventura: Ousa-a. 
A Vida é sorte: Merece-a.  
A Vida é preciosa: Não a destruas. 
A Vida é Vida: Luta por ela. 

 

 

    

Agora vamos descontrairAgora vamos descontrairAgora vamos descontrairAgora vamos descontrair…………    

 

 

Cortesia de alentejanos!... 

Em Beja, uma mulher atraente está no seu carro à 

espera do sinal verde do semáforo, quando o Manéli 

pára o carro ao lado dela na outra faixa, olha para ela e 

abre a sua janela. 

Pensando que ele ia dizer-lhe alguma coisa, ela também 

abre a sua janela. 

Então o Manéli olha para ela e diz: 

- "Nã me digas que também deste um pêdo!" 

 

Questão de ... APARÊNCIAS!!! 

 
Um nobre e rico aristocrata estava a dar uma festa  na 

sua mansão e reparou que um dos convidados se pare-

cia extremamente com ele. 
Pensando que uma tal semelhança não era possível 

sem laços de sangue e imaginando uma possível 

aventura do pai, aproximou-se do convidado e  

 

perguntou discretamente: 

- A sua mãe foi alguma vez empregada desta casa...? 
O convidado respondeu: 

- Não, não. Mas o meu pai foi cá jardineiro !!!!!!... 

 

De um velho sábio - Mensagem para boa saúde: 

1 - Se andar a pé fosse bom para a saúde o carteiro seria 

imortal. 

2 - Uma baleia nada todo o dia, só come peixe, só bebe 

água e no entanto é gorda. 

3 - Um coelho corre, salta e vive ao ar livre, mas só dura 15 

anos. 

4 - Uma tartaruga não corre, não faz nada... e vive até aos 

450 anos. 
 

E VOCÊS DIZEM-ME PARA FAZER EXERCÍCIO ! … EU SOU 

REFORMADO. DEIXEM - ME ! ! ! 

 
 

 (Secção da responsabilidade do Amadeu Teixeira) 
 



AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   AAANNNTTTIIIGGGOOOSSS   AAALLLUUUNNNOOOSSS   DDDOOO   SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁRRRIIIOOO   DDDAAA   OOORRRDDDEEEMMM   CCCAAARRRMMMEEELLLIIITTTAAA   EEEMMM   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL   

 5 

O passado recente e …O passado recente e …O passado recente e …O passado recente e …        
1. Realizou-se, no dia 16 de Novembro último, o magusto no museu D. Diogo de Sousa, em Braga, que se 

ilustra: 

 

 

 

    

…………    O futuro próximo O futuro próximo O futuro próximo O futuro próximo da Associaçãoda Associaçãoda Associaçãoda Associação    

1. A UASP tem programada uma assembleia geral para o próximo dia 15 de Março, pelas 10 horas, em 
Vila Real em local específico a indicar oportunamente. 

2. Realiza-se nos próximos dias 15 e 16 de Março na Casa S. Nuno em Fátima, o encontro anual da Família 
Carmelita, que não tem sido muito frequentado por antigos alunos! Aparece por lá este ano! 

3. Reunir-se-á no Hotel S. Nuno, em Fátima, no dia 5 de Abril 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. 

4. Estamos a organizar uma visita ao Pe Olavo e restante Família Carmelita, que se encontra por terras 
alentejanas, para os próximos dias 3 e 4 de Maio conforme se dá conta noutro local 

FÁTIMA 201FÁTIMA 201FÁTIMA 201FÁTIMA 2014444    

  

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. 
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. 
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P R O G R A M A  

D I A  5  D E  A B R I L  

14.00 H – Acolhimento 
17.00 H – Assembleia Geral Ordinária 
20.00 H – Jantar e Convívio 
21.30 H – Espaço cultural 

Embora a direcção tenha alternativa para este espaço 
cultural, seria bom que os músicos e outros artistas que, 
por vezes, têm abrilhantado alguns encontros se 
disponibilizassem, mais uma vez, para o efeito. Obrigado. 

 D I A  6  D E  A B R I L  

08.00 H – Pequeno-almoço 
10.00 H – Missa 
11.00 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 LG E R A LG E R A LG 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 16 de Março de 2013, 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 2012/2013. 
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 LE LE LE L E I T O R A LE I T O R A LE I T O R A LE 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 5 de Abril de 2013, após o encerramento da Assembleia-Geral do 
mesmo dia às 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 2011/2014: 

 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 Francisco Rodrigues (Tel.968118924) 
Endereços: @mail: aaacarmelitas@gmail.com; Blog: http://aaacarmelitas.blogspot.com 

Delegações: Bragança: Casimiro Fernandes; Tel. 916 019 568 

NIB 0036 0345 99100005445 53 
Nº 65 - Distribuição gratuita; Tiragem 400 exemplares. 

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


