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Lisboa, 4 de Abril de 2016 

Relatório de Actividades 2015
A Associação dos Antigos Alunos do Colégio S. João de Brito tem por fim incentivar a ajuda entre os 
seus membros e promover actividades sociais, recreativas, culturais, desportivas, religiosas e de 
solidariedade, com vista ao pleno desenvolvimento da personalidade dos seus associados, segundo os 
princípios consagrados para os colégios da Companhia de Jesus. (§ 2º dos Estatutos) 

Eleita na Assembleia Geral de 26 de Março de 2015, cabe à Direcção apresentar um primeiro relatório 
de actividades de acordo com os objectivos então traçados e comunicados aos Sócios. 

Órgãos Sociais (2015-2017)

Assembleia Geral 

Presidente – José António Fialho da Silva e Sousa 
Secretário – Rodrigo Salema de Sande e Lemos 
Secretário – Rui Pedro Barros Seguro Dias Alves 

Conselho Fiscal 

Presidente – João Pedro Almeida e Melo Furtado de Mendonça 
Vogal – José Miguel Farias Pais Neto 
Vogal – Pedro Miguel de Sousa Nunes da Silva Pedreira 
Vogal (s) – Tomás Themudo Caldeira Cabral 
Vogal (s) – Francisco Caupers de Sousa Alvim 

Direcção 

Presidente – Joaquim José Gouveia Franco Cannas 
Vice-Presidente – Francisco António Vasconcelos Serra Captivo 
Vogal – Filipe César Garcia Gomes Farelo 
Vogal – Ricardo Manuel Rodrigues Rosa Rodrigues 
Vogal – Maria João Machado da Silva Marques 
Vogal – Rita Maria Salvado e Almiro Canêlhas 
Vogal – Isabel Oom de Sacadura Mónica 
Vogal (s) – Rita Moreno Antunes Mastbaum 
Vogal (s) – Pedro Vaz Pinto Furtado de Mendonça 

Assessores 

Francisco Duarte Garcia da Cunha e Carmo 
Rita Magalhães Gama Vieira 
Joana Rita da Silva Ribeiro da Costa Morais Vilas Boas 
Duarte Vargas Moniz Moreira Rato 

Provedor do Antigo Aluno - Afonso Maria Canavarro de Rhodes Sérgio 
Assistente Religioso - P. António Maria Pereira da Cunha Amaral sj 
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Dimensão Social

Foram aprovados os estatutos referentes ao Provedor do Antigo Aluno, sob proposta desta Direcção, 
e nomeado o primeiro titular do cargo: AA Afonso Rhodes Sérgio. 
O Provedor tem recebido inúmeros pedidos de apoio por parte de Antigos Alunos que atravessam um 
período complicado das suas vidas que não pode ser dissociado do prolongado período de crise 
económica que vive o nosso país. A todos tem sido dado uma palavra e procurado dar uma resposta, 
ainda que insuficiente, a cada caso. 
Está a ser contabilizado o valor do Fundo de Solidariedade que resultará de 10% das receitas obtidas 
em quotas. 

Foi criado com a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e a Associação dos Antigos Alunos do Colégio 
de S. João de Brito (AAACSJB) um novo projeto especialmente dirigido à comunidade de Alumni dos 
três Colégios da Companhia de Jesus em Portugal. Chama-se Tanto em Comum e já está online em 
www.tantoemcomum.org . 
O objetivo é desafiar a comunidade de antigos alunos do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, do 
Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache e do Colégio de S. João de Brito, em Lisboa a unirem-
se à causa social dos Jesuítas, apoiando projetos concretos através da Fundação Gonçalo da Silveira. 
O site dá uma ideia das atividades realizadas pela FGS ao longo da última década no apoio ao trabalho 
social dos Jesuítas no mundo e permite descobrir diferentes formas de participar nos projetos a 
acontecer. 
Ao preencher o formulário os interessados ficam desde logo ligados a este “movimento social” de 
Alumni, através do qual são convidados a partilhar, defender e apoiar projetos e atividades nas áreas 
da Educação para a Cidadania Global e do Desenvolvimento. 
Tanto em Comum também se dirige a todos os que, não tendo sido antigos alunos, partilhem ou se 
identifiquem com os valores da Companhia de Jesus. A FGS e a AAACSJB dão assim início a um 
trabalho conjunto no domínio social. 

No dia 9 de Novembro de 2015 a Associação de Antigos Alunos, ao Secretariado das Missões, um 
donativo de 1500 euros. Este valor, resultado das vendas na "barraca" da Festa das Famílias, irá 
contribuir para a realização e desenvolvimento das  Missões em África  da Companhia de Jesus. 
Estiveram no acto a Secretária das Missões, Catarina Lima Raposo e o Presidente e Vice-Presidente da 
Associação, Joaquim Cannas e Francisco Captivo. 

Dimensão Espiritual

Continuamos a receber a colaboração estreita do Assistente Religioso, P. António Amaral,  através da 
sua participação nas actividades da Associação, bem como na orientação de actividades de caracter 
religioso. 

Foi iniciada em Outubro de 2015, a Eucaristia Mensal dos Antigos Alunos na Igreja de São Roque em 
Lisboa. Local de referencia da Companhia de Jesus, pois foi aqui que em 1540 se estabeleceram os 
primeiros Jesuítas. O P. António Vaz Pinto, Reitor desta igreja de São Roque e Capelão da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, também ele Antigo Aluno do Colégio e Sócio, preside à Eucaristia. 
Estamos a promover a constituição de um pequeno côro que possa, de forma regular, participar na 
missa. 

Tal como previsto no programa de atividades da direção da Associação dos Antigos Alunos para 2015 
foram abertas duas épocas de inscrições para a realização de Exercícios Espirituais de 3 dias (em 
julho de 2015 e outubro de 2015) não tendo, no entanto, havido número mínimo de participantes para a 
realização dos mesmos. Em 2016 a Associação dos Antigos Alunos irá em conjunto com a Associação 
de Pais e/ou o Centro Universitário P. António Vieira (CUPAV) tentar encontrar uma solução conjunta que 
permita viabilizar a realização dos mesmos. 
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Dimensão Cultural

No sentido de promover com o Colégio, actividades de esclarecimento profissional com vista a uma 
melhor orientação dos actuais alunos, reuniu a Direcção da Associação com a coordenadora do 
Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional, Dra. Fátima Perloiro, para ajudar no programa de 
Orientação Vocacional, resumidamente angariação de empresas que disponibilizassem estágios de um 
dia para que alunos de 12º ano pudessem ter contacto com mundo laboral próximo dos cursos/
profissões que pretendem seguir tendo-se identificado as áreas de interesse. 
A Associação procurou angariar, o maior número de empresas para o projecto. Procurou-se envolver 
empresas e profissionais de reconhecido prestígio e valor, que pudessem motivar os alunos, para largo 
horizonte temporal; 
A informação das empresas dispostas a colaborar, foi passada à Dra. Fátima Perloiro, que coordenou o 
processo de acolhimento e integração dos alunos nas empresas. 
O projecto em 2015 foi um sucesso, tendo a quase totalidade dos alunos de 12º ano, visto satisfeita a 
sua pretensão de estágio. 
Durante os próximos anos continuará a ser prestada toda a colaboração ao Colégio, no âmbito do 
Projecto de Orientação Vocacional, esperando a Direcção que com mais tempo consiga reunir mais e 
melhores empresas, procurando ir sempre ao encontro dos anseios dos alunos, potenciais membros 
desta Associação, mantendo-se na sua coordenação o AA Pedro Pedreira. 
A título de exemplo, refira-se que a uma aluna que fez “estágio” numa empresa angariada pela nossa 
Associação, foi-lhe oferecido estágio anual durante os anos de curso universitário, bem com o estágio 
final para entrada na Ordem Profissional. 

Dia 8 de Dezembro voltamos a reunir no Colégio um conjunto de Antigos Alunos para celebrar este 
nosso dia. Propôs-se um formato ligeiramente diferente, com a cerimónia de entrega de diplomas 
integrada no jantar que foi do agrado geral. A Missa, sempre participada foi presidida pelo Assistente 
Religioso e os cânticos entregues ao coro Magis que integra diversos Antigos Alunos. Seguiu-se um 
momento de acolhimento no refeitório, com bar e musica ambiente e depois deu-se inicio ao jantar. 
Foram homenageados pelos 50 anos de serviço ao Colégio e à comunidade dos Antigos Alunos o Sr. 
Jerónimo Alves e o Sr. Adolfo Teixeira que, por motivos familiares não pode estar presente tendo sido 
representado pelo Sr. Jesuíno Pereira. O elogio foi feito pelo Presidente da Assembleia Geral, AA José 
António Silva e Sousa. Seguiram-se a entrega de diplomas aos novos Antigos Alunos (saídos no ano de 
2015), Antigos Alunos de 25 Anos (saídos em 1990) e Antigos Alunos de 50 Anos (saídos em 1965) 
com a transmissão de uma mensagem do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que foi 
um dos homenageados. 
O jantar foi encerrado pelo Presidente da Direcção, AA Joaquim Cannas. 
Uma nota de reconhecimento pela dedicação demonstrada pela AA Rita Mastbaum e pela AA Rita 
Canêlhas na preparação e montagem do espaço de acolhimento e jantar. A apresentação dos diversos 
momentos da noite este a cargo da AA Isabel Maria Mónica (Inha) e do AA Pedro Furtado de 
Mendonça. 
Para o 8 de Dezembro foram convidados todos os antigos Presidentes e Vice-Presidentes da Direcção 
da Associação. 

O dia 8 de Dezembro é igualmente escolhido para fazer a entrega do Prémio José Carlos Belchior. 
Em 2015, o nome aprovado pelos Órgão Sociais foi o da AA Maria Isabel Stilwell. Destacada escritora e 
jornalista foi elogiada pelo AA Vasco d’Avillez que destacou ainda as suas qualidades de filha e mãe. 
Esta direcção tem vindo a comunicar regularmente as suas actividades e outros assuntos de interesse 
para os Sócios através da página oficial na rede social facebook com mais de 1650 utilizadores. Desta 
forma pretendemos chegar com facilidade a todos não ignorando todos os que não utilizam este ou 
outro suporte informático, mantendo formas mais tradicionais de comunicar como o correio. 

A direção da Associação dos Antigos Alunos participou numa reunião da Confederação Portuguesa de 
Antigos Alunos do Ensino Católico COPAEC com vista a perceber de que forma este organismo 
pretendia que os Antigos Alunos dos colégios da Companhia de Jesus interviessem nas várias 
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atividades realizadas. Não havendo formalmente uma Federação de Antigos Alunos da Companhia de 
Jesus em Portugal entendeu-se que não estão ainda reunidas condições para assumir uma posição 
executiva neste organismo e, consequentemente, nos outros em que ele se encontra representado. 
Foram também desenvolvidos contatos com elementos dos Antigos Alunos dos colégios das 
Caldinhas e Cernache com vista a apoiá-los na re-instalação das respetivas associações com vista a 
voltar a ativar quer a Federação de Antigos Alunos da Companhia de Jesus em Portugal quer a 
representação que esta última terá nos órgãos europeus e mundiais de Antigos Alunos (da Companhia 
de Jesus e outros). 

Foram também realizadas reuniões com a Associação de Pais do Colégio de S. João de Brito e com o 
Provincial da Companhia de Jesus em Portugal com vista a alinhar as atuações das várias entidades. 

Dimensão Recreativa

No Plano de Atividades Desportivas da Associação dos Antigos Alunos do Colégio de S. João de Brito 
previa um conjunto de ações a realizar no período 2015-2016 em diversas áreas desportivas e com 
diferentes objetivos. 
Neste relatório visa-se apresentar o desenvolvimento das atividades para o período em referência 
(2015) e apresentar as linhas de orientação para o restante período. 
As atividades desportivas privilegiadas para o biénio 2015-2016 foram: Golfe, Running, Padel e 
Voleibol. 
Golfe — Sendo o Golfe uma modalidade com alguns anos de tradição nas atividades da Associação 
dos Antigos Alunos entendeu esta direção retomar esta atividade que permite a interatividade entre 
várias gerações de antigos alunos, um convívio familiar e uma oferta desportiva mais vocacionada para 
um público mais sénior da nossa Associação. 
Desta forma no plano de atividades estavam previstas a realização do XIV e XV Torneio de Golfe AAA 
CSJB para o segundo semestre de 2015 e para o ano de 2016. Em 2015 esta atividade não se realizou 
como inicialmente previsto tendo, no entanto, sido lançadas as bases para a realização do XIV Torneio 
em 28 de maio de 2016.  
Running — As atividades de corrida/caminhada foram também escolhidas como área a desenvolver em 
2015 e 2016 dado serem atividades com grande impacto na atualidade, com alguma expressão na 
comunidade colegial e onde os fatores sociabilização e família estão muito presentes. 
A promoção de condições de vida mais saudável, a sociabilização entre os diversos elementos da 
comunidade colegial e a tentativa de dar resposta a várias solicitações de antigos alunos esteve na 
origem da escolha destas atividades para os anos 2015-2016. 
Estava previsto realizarem-se 2 atividades neste período, a 1ª Corrida/Caminhada AAA CSJB que teria 
lugar em dezembro 2015 e a 2ª Corrida/Caminhada AAA CSJB em maio/junho de 2016. 
Esta atividade estava prevista ser realizada em conjunto quer com a Associação de Pais dos Alunos do 
CSJB e com o próprio Colégio de S. João de Brito. Não foi, no entanto, possível concretizar em 2015 
esta atividade por questões de agenda das várias partes envolvidas bem pela logística necessária 
(licenças, participação de várias entidades patrocinadoras, etc). Prevê-se que em 2016 se consiga 
concretizar a 1ª Corrida/Caminhada AAA CSJB. 
Padel — O Padel é , sem dúvida, a modalidade da “moda” em Portugal no ano de 2015. Aproveitando 
esta situação a Associação dos Antigos Alunos decidiu apostar forte na realização de 2 eventos. 
Inicialmente estava prevista a realização de 2 torneios escada, de 4 meses cada um, com inicio em 
setembro e dezembro. 
Com vista a preparar o torneio escada de setembro, entendeu a direção optar por realizar um torneio 
de posicionamento para o torneio escada e como tal lançou o 1º Torneio de Padel AAA CSJB. Dado o 
elevado sucesso deste torneio, quer em termos desportivos quer em termos financeiros, optou-se por 
criar a 1ª Liga de Padel AAA CSJB em alternativa ao inicialmente previsto. 
Esta modalidade, sem grande expressão no Colégio de S. João de Brito, tem, no entanto, grande 
expressão na restante comunidade colegial, antigos alunos, pais e professores. 
O primeiro torneio de Padel AAA CSJB contou com 36 duplas (envolvendo 72 atletas) que disputaram a 
categoria de pares mistos. Foram conseguidos vários patrocinadores para o evento que permitiram 
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também garantir o sucesso do mesmo: Infosistema, Buddy for Sports, Herdade do Pinheiro, Água do 
Luso, Vip Farma, Sandra Sousa, Nestlé, Clube de Padel. 
A realização deste evento criou na comunidade colegial uma expetativa elevada sobre a realização da 
Liga e em 23 de dezembro de 2015 deu-se início à 1ª Liga de Padel AAA CSJB em três categorias 
(pares femininos, pares masculinos e pares mistos). Este evento estava inicialmente previsto durar 4 
meses (23 de dezembro de 2015 a 6 de abril de 2016) e envolveu 112 atletas divididos em 56 duplas 
(11 pares femininos, 22 pares masculinos e 23 pares mistos). Dada a dinâmica criada e o entusiasmo 
dos participantes a direção da Associação decidiu proceder a algumas alterações ao inicialmente 
previsto tendo a duração da liga sido estendida até 3 de junho de 2016 e foi proposto também realizar, 
nessa ocasião, um torneio Masters (para os oito primeiros lugares de cada categoria). 
Em 2016 irão continuar a ser desenvolvidos esforços para consolidar estas atividades. 
Voleibol — O Voleibol é sem qualquer dúvida o desporto com maior tradição desportiva, desde sempre, 
no Colégio de S. João de Brito, onde foram obtidos títulos em campeonatos nacionais, regionais, 
distritais em masculinos e femininos e em vários escalões etários. O regresso do Voleibol sénior às 
competições federadas era, desde há alguns anos, um desejo antigo quer de atletas quer de 
treinadores. A Associação dos Antigos Alunos veio corporizar essa vontade e lançou o desafio a 
antigas alunas e treinadores de criar uma equipa federada feminina no escalão sénior para disputar o 
campeonato nacional da 3ª divisão. A par disso iria também disputar a Taça de Portugal e o 1º Torneio 
de Voleibol AAA CSJB, a criar em 2015, para relançar a modalidade ao nível sénior. A par desta equipa 
a Associação entendeu reforçar o apoio à equipa de voleibol de Veteranas que tem vindo, desde há 
muitos anos a esta parte, a disputar a Liga Inatel. Dadas as circunstâncias de haver duas equipas em 
competição um grupo de Antigos Alunos lançou o repto à Associação de criar também uma equipa de 
Veteranos Masculinos para disputar a Liga Inatel. Na medida em que a massa crítica começou a ser 
relevante, a direção solicitou o apoio do Colégio para a disponibilização do pavilhão duas vezes por 
semana para treinos e uma vez por mês, ao fim de semana, para jogos. Com o apoio da direção do 
Colégio, e com o patrocínio da empresa Alves Ribeiro S.A. e Água do Luso foi possível criar condições 
para que estas três equipas representassem a nossa Associação nas várias frentes. 
A equipa federada de seniores femininos conta com 14 atletas inscritas integrando por vezes atletas 
juniores da equipa do Colégio permitindo, e assegurando, o sucesso e a continuidade do projeto. 
A equipa de veteranas femininas integra 12 jogadoras, a grande maioria delas, a jogarem pelos Antigos 
Alunos há mais de 20 anos. 
A recém-criada equipa de veteranos masculinos integra 14 jogadores oriundos da comunidade colegial 
(antigos alunos de várias gerações, docentes, não docentes e pais). 
Com vista a assegurar mais qualidade quer a nível de treino quer a nível competitivo foram escolhidos 
dois treinadores (um para a equipa federada e outro para os masculinos) cuja função passa também 
por consolidar as equipas neste primeiro ano. No final da época far-se-á o balanço e serão tomadas 
decisões sobre o futuro. 
Além das provas de continuidade, em que estão inseridas estas equipas femininas, participaram 
ambas no 1º Torneio de Voleibol AAA CSJB realizado no dia 8 de dezembro de 2016. Foram 
convidadas duas equipas femininas (Salesianos e Liceu D. Filipa de Lencastre) para o torneio 
quadrangular e foi realizado um jogo de apresentação das equipas de veteranos (masculinos e 
femininos) aos antigos alunos neste mesmo dia. 
O crescente entusiasmo criado na comunidade colegial com as equipas de Voleibol trouxe também a 
vontade de fazer mais e melhor e nesse sentido foram desenvolvidos contactos com Associações de 
Antigos Alunos da Companhia de Jesus em Espanha com vista poderem vir a ser realizados jogos 
internacionais no futuro.  
Para a época 2016/2017 poderão ser definidos novos/diferentes objetivos tendo em conta a experiência 
desta época e o sucesso da mesma, sobretudo em termos de participantes. 
Outras Modalidades — A grande visibilidade que a área desportiva trouxe à comunidade colegial da 
dinâmica da Associação dos Antigos Alunos e em particular aos Antigos Alunos fez com que fossem 
sendo feitas solicitações para outras atividades a integrar esta área no futuro: futebol, basquetebol, 
andebol e ténis. Todas estas modalidades têm ou tiveram Antigos Alunos praticantes que desejariam 
poder vir a enquadrar o plano de atividades da Associação. A direção estabeleceu, como prioritárias, 
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para 2015-2016, as modalidades acima referidas, no entanto irá analisar a viabilidade de poder vir a 
desenvolver mais atividades desportivas no futuro. 
A par de todas as atividades desportivas foram também criadas e dinamizadas as páginas de 
Facebook das modalidades (Runnning, Voleibol e Padel) e a página geral de desporto da AAA CSJB. 
Uma nota de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo AA Filipe Farelo na preparação, 
organização e implementação de todas as actividades de desporto da Associação. 

Dia 11 de Abril participamos na Festa das Famílias do Colégio. Manteve-se os aspectos gerais do 
espaço e ajustamos a variedade de produtos o que resultou em maior eficácia sem perder qualidade. 
Para o próximo ano sugere-se aumentar a zona de esplanada coberta (com colocação de mais uma 
tenda) e garantir a colaboração atempada de voluntários para as fases de montagem e desmontagem 
da festa. Uma nota de agradecimento a todos os que participaram no atendimento e acolhimento aos 
Antigos Alunos, Alunos e convidados durante o dia de sábado, com especial destaque ao AA Francisco 
Captivo. 
A participação foi grande o que resultou num saldo final positivo de 1500 euros que foram entregues 
para as Missões. Desta forma, a Associação associou-se à comunidade colegial, num espaço de 
reencontro e serviço. 
Para a Festa das Famílias foram convidados todos os antigos Presidentes e Vice-Presidentes da 
Direcção da Associação. 

Manteve-se o atendimento regular aos sócios nas instalações cedidas pelo Colégio no r/c junto à 
papelaria. 

Demos inicio à elaboração de um novo site para os Associados, com a introdução de uma base de 
dados e capacidade de consulta e pagamento de quotas. Este projecto, de enorme importância para a 
Associação, encontra-se em fase de desenvolvimento e deverá estar pronto em Maio de 2016. 

Outros dos canais de comunicação da Associação é a  revista Loyola. Foi realizado um trabalho de 
avaliação dos conteúdos e periodicidade da revista estamos a reestruturar a revista por forma a torná-
la, de novo, num instrumento de contacto entre a nossa comunidade, com a publicação periódica de 
informações, artigos e reportagens das diversas actividades da Associação. 

 

Joaquim Cannas 
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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