
   

 
                                                         

 

FRATERNIDADE DE COIMBRA DA OFS 
CONSELHO DIRECTIVO 

 
 

MEMBROS NÃO ACTIVOS E CAPACIDADE ELEITORAL - II 
 
 

O  Conselho da Fraternidade, reunido em 05/11/2016, 
 

 Considerando a sua deliberação de 23/07/2016 acerca de “Membros não 

activos e capacidade eleitoral”, contendo a lista de “Obrigações e circunstâncias 

inerentes à vida de Fraternidade”,  adequada à verificação da possível existência de 

motivos justificativos da  ausência de Irmãos, que se dá como transcrita, verificou que os 

actos marcadamente religiosos constantes da alínea a)  só a partir do próximo Capítulo 

estarão em condições de passar a constituir critérios de verificação (com a excepção das 

reuniões fraternas mensais e retiros anuais, já institucionalizados há vários anos e com 

registos organizados). 

  Já quanto à matéria da alínea b), incide  sobre ela a possibilidade de o 

Conselho, no âmbito da sua competência, usar da ressalva definida no artigo 34.º, n.º 4, 

dos Estatutos (“salvo existindo motivo que o Conselho expressamente considere 

justificado, no espírito do n.º 3 do artigo 53.º das Constituições Gerais”). 

Foi ainda considerado que, tendo o Conselho Internacional cometido aos 

Conselhos particulares uma missão/ responsabilidade fundamentada no Art. 53.º, n.os 1 

e 3 das CCGG  (“A Fraternidade deve proporcionar aos seus membros ocasiões de 

encontro e de colaboração, mediante reuniões que se hão-de realizar com a maior 

frequência permitida pelas circunstâncias e com o empenhamento de todos. Deverão 

adoptar-se oportunas iniciativas, segundo as orientações dos estatutos nacionais, para 

manter ligados à Fraternidade os irmãos que – por válidos motivos de saúde, de família, 

de trabalho ou de distância – estejam impedidos de participar activamente na vida 

comunitária”),  deverá ser tido em conta o conhecimento que possa ter de quem 

demonstre  manter-se voluntariamente ligado à vivência franciscana no lugar em que 

louváveis escolhas  os colocam.  

Tudo  considerado, o Conselho aprovou a seguinte metodologia a utilizar na  

redacção da lista de membros activos, com especiais efeitos na organização do próximo 

Capítulo Electivo: 



a) Conferir a qualidade de eleitor/elegível aos Irmãos que tenham participado, 

desde o último Capítulo Electivo, em pelo menos dois terços do conjunto das 

reuniões fraternas mensais e retiros anuais. 

b) Aplicar os critérios de desempenho definidos na alínea b) do § I, da 

Deliberação de 23/07/2016 aos Irmãos que foram eleitos para  cargos da 

Ordem, independentemente da aplicação do critério de participação acima 

referido. 

c) Alargar a qualidade de eleitor/elegível a Irmãos e Irmãs que, com o aval e a 

satisfação do Conselho, tenham vindo a exercer trabalhos de voluntariado 

na Instituição em nome do  ideal franciscano. 

O Ministro, 

Adelino Marques 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


