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Lisboa, 4 de Abril de 2016 

Relatório de Actividades 2016
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

2016 foi, muito devido à incerteza de ordem política e económica, um ano de múltiplas solicitações de 
âmbito financeiro, na procura de emprego, na ajuda a múltiplas instituições de caráter social e de apoio 
direto aos que mais precisam na nossa sociedade. 

A Associação dos Antigos Alunos, cumprindo a sua Dimensão Social promoveu diversas iniciativas de 
solidariedade junto dos seus Associados e contribuiu diretamente na ajuda a Antigos Alunos pela ação 
direta de outros Antigos Alunos e coordenação do seu Provedor: 2 casos, referiam-se a problemas de 
saúde (resolvidos); 2  casos, referiam-se a um aconselhamento jurídico (resolvido) e 1 caso, social, 
familiar e psicológico que se mantém em acompanhamento. 

No dia 24 de setembro durante a cerimónia de entrega dos prémios referentes ao Quadro de Honra dos 
Alunos do Colégio, a Associação entregou um donativo à Fundação Santo Inácio na pessoa do P. 
Jorge Sena, Diretor Geral do Colégio. O valor foi resultado de parte das receitas obtidas com as quotas 
dos associados.  Este valor destina-se a apoiar, na forma de Bolsas de Estudo, alunos com dificuldades 
no cumprimento das suas obrigações financeiras perante o Colégio. Uma vez mais reiterou-se que, 
dento do possível, essas bolsas fossem concedidas a filhos de Antigos Alunos. 

Foi também entregue o valor de 1.200 euros obtido na Festa das Famílias para as Missões dos 
Jesuítas. 

Continuamos a divulgar a plataforma Tanto em Comum da Fundação Gonçalo da Silveira e da 
Associação dos Antigos Alunos. 
Tanto em comum quer ser a plataforma de solidariedade dos antigos alunos, para que possam 
participar ativamente em projetos de responsabilidade social e de combate às desigualdades e às 
injustiças sociais, mantendo-se parte da Companhia de Jesus. 

A 9 Julho foi realizada uma caminhada solidária com o Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu 
Pinto. Designada “Caminhar com o Pragal” reuniu à beira Tejo um conjunto de Antigos Alunos e 
familiares bem como outros membros da comunidade colegial que através desta iniciativa contribuíram 
com 1.000 euros para ajudar ao funcionamento desta instituição da Companhia de Jesus situada na 
margem sul e que apoia jovens em risco, possibilitando-lhes um futuro melhor. 

No passado ano letivo, entre os dias 26 de junho e 17 de julho de 2015, o Colégio São João de Brito, 
em parceria com a associação Casa da Ucrânia e com o Orfanato Otchiy Dym, levou a cabo o Projeto 
Abraço. Este Projeto possibilitou a vinda a Portugal de 14 crianças da zona de guerra da Ucrânia, entre 
os 10 e os 12 anos, que ficaram alojadas em casa de famílias do colégio, participando em conjunto 
com os alunos dessas famílias, nas Férias Desportivas do São João de Brito. 
O projeto Abraço procurou proporcionar dias de paz e alegria a estas crianças ucranianas, ao mesmo 
tempo que sensibilizou os alunos do Colégio para a existência de realidades de vida muito diferentes e 
possivelmente mais difíceis que as suas. 
A Associação dos Antigos Alunos contribuiu com o valor dos transportes para a deslocação das 
crianças a algumas das atividades. 

Dimensão Espiritual

Continuamos a receber a colaboração estreita do Assistente Religioso, P. António Amaral, através da 
sua participação nas atividades da Associação, bem como na orientação de atividades de carácter 
religioso. 
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Manteve-se a realização da Missa Mensal dos Antigos Alunos na Igreja de São Roque em Lisboa 
fruto da colaboração do AA António Vaz Pinto, SJ no entanto, a participação não corresponde às 
expectativas da Direção pelo que deverá ser feito um inquérito informal aos Sócios sobre alternativas 
com vista à sua maior participação. 

Foi novamente promovida a realização de Exercícios Espirituais de 3 dias para Antigos Alunos que 
não teve praticamente adesão e como tal acabou por não ser concretizada. 
Está a ser estudado em conjunto com representantes dos Antigos Alunos de Santo Tirso e Cernache a 
realização de retiros e peregrinações conjuntas tendo como objetivo a viabilidade na sua realização. 

Dimensão Cultural

Em 2016, a Associação continuou a sua colaboração com o Programa de Orientação Vocacional do 
Colégio São João de Brito, coordenado pela Dra. Fátima Perloiro. A Associação, procura dotar o CSJB 
de alargada base de dados de empresas dispostas a colaborar com o programa,numa perspectiva de 
longo prazo. No decurso do ano 2016, e por acção directa da Associação, novas empresas aderiram 
ao projecto, com forte ênfase na área das engenharias. Em 2016, e com a colaboração da Associação, 
quase 100% dos alunos de 12º ano tiveram acesso a empresas de referência, no âmbito do referido 
programa. Para 2017, esperamos conseguir a adesão de novas empresas ao projecto de modo a 
alargar o leque de opções a todos os alunos do 12º ano 

Dia 8 de Dezembro é o dia de todos os Antigos Alunos e registamos com alegria o regresso de muitos 
ao Colégio. 
O dia começou com iniciativas de âmbito desportivo até às 16:00. Às 17:30 a celebração da Missa 
presidida pelo P. Pedro Rocha Mendes, que celebrava 25 Anos de Antigo Aluno e com a participação 
do Coro Magis. 
Manteve-se o formato do jantar integrando os momentos de homenagem e entrega de diplomas, 
corrigindo detalhes que receberam elogios de todos os que participaram. 
Foi homenageado por uma carreira notável da Comunicação Social, sendo atualmente o locutor de 
rádio mais antigo no ativo, o AA Aurélio Carlos Moreira com o elogio feito pelo Presidente da Direcção. 
Seguiu-se a entrega de diplomas aos Antigos Alunos saídos à 25 e 50 Anos bem como aos alunos que 
terminaram os estudos em 2016. 
Para o 8 de dezembro foram convidados todos os antigos Presidentes e Vice-Presidentes da Direção 
da Associação e, com alegria, registámos o regresso de elementos fundadores da Associação com 
destaque para o primeiro Presidente da Direção, AA Miguel Eiró. 
Contámos igualmente com a presença do Presidente da Confederação Europeia de Antigos Alunos 
dos Jesuítas, Enrique Rébes Félix e da Secretária da Federação Espanhola de Associações de 
Antigos Alunos de Jesuítas, Mercedes Puyuelo Férnandez. 
Durante o encontro o AA José Filipe Athayde de Carvalhosa, manifestou o interesse de oferecer à 
Associação um livro sobre a história da eletricidade em Lisboa que o fez dias depois. 
O jantar foi encerrado pelo Presidente da Direção, AA Joaquim Cannas. 
A apresentação da noite esteve a cargo da AA Rita Canêlhas e a coordenação do jantar e de toda 
logística do dia nas mãos do AA Francisco Captivo e AA Rita Mastbaum que muito agradecemos. 

O dia 8 de dezembro é igualmente escolhido para fazer a entrega do Prémio José Carlos Belchior. 
Em 20165, o nome aprovado pelos Órgão Sociais foi o do AA António Pires de Lima. O elogio da noite 
foi realizado pelo AA Paulo Portas. 

Esta Direção tem vindo a comunicar regularmente as suas atividades e outros assuntos de interesse 
para os Sócios através da página oficial na rede social Facebook, já com cerca de 2000 utilizadores, 
no entanto, já colocou em funcionamento o seu site oficial com informação institucional. 

O novo site continua no mesmo endereço electrónico www.aaacsjb.pt e apresenta informação sobre a 
Associação, descrição das atividades com especial destaque para o 8 de Dezembro, a “galeria” de 
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vencedores do Prémio José Carlos Belchior e o Catálogo Geral de Antigos Alunos com informação 
detalhada de cada um. Os utilizadores registados podem ainda atualizar os seus dados, efetuarem o 
registo em atividades e o pagamento das quotas anuais. Por fim uma área de artigos vários a que 
designamos Loyola, na sequência da revista da Associação, em que são publicados textos de interesse 
geral dos Sócios e que convidamos todos a participar. 
Todos os Sócios deverão solicitar junto da Direção os dados individuais de acesso. 

A Associação dos Antigos Alunos participou na Reunião da Confederação Europeia de Antigos 
Alunos realizada em Roma entre 14 e 16 de setembro. Após alguns anos de ausência, foi com 
entusiasmo que fomos recebidos pelos congéneres Europeus em três dias de conferências e debate 
subordinados à temática dos Refugiados e Migrantes. 
A Confederação, bem como a União Mundial de Antigos Alunos, junta-se ao Serviço Jesuíta aos 
Refugiados (JRS) na procura de soluções e apoios aos milhares de refugiados que procuram a Europa 
como destino forçado na fuga aos conflitos das suas terras de origem. 
Anexo a este relatório, juntamos o documento que reúne as conclusões dos três dias de trabalho. 
O encontro terminou dia 17 de setembro com uma audiência privada no Palácio Apostólico com SS o 
Papa Francisco. 

“Amados irmãos e irmãs!  
Queridos membros da Confederação Europeia e da União Mundial dos Ex-Alunos e Alunas dos 
Jesuítas! 
Sinto-me feliz por vos receber durante a vossa conferência sobre as migrações e a crise dos 
refugiados. É a maior crise humanitária, depois da segunda guerra mundial. Formados nas escolas dos 
Jesuítas, viestes a Roma como «homens e mulheres para os outros», em particular — desta vez — para 
estudar as raízes da migração forçada, para considerar a vossa responsabilidade em relação à 
situação atual e para serdes enviados como promotores de mudança às vossas comunidades de 
origem. 
Tragicamente, no mundo de hoje mais de 65 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar os seus 
lugares de residência. Este número sem precedentes supera qualquer imaginação. O número total de 
refugiados agora superou o de toda a população da Itália! Contudo, se formos além da mera 
estatística, descobriremos que os refugiados são mulheres e homens, jovens e moças que não são 
diversos dos membros das nossas famílias e dos nossos amigos. Cada um deles tem um nome, um 
rosto e uma história, assim como o direito inalienável de viver em paz e de aspirar por um futuro melhor 
para os próprios filhos. 
Dedicastes a vossa Associação mundial à memória do Padre Pedro Arrupe, que foi também o fundador 
do Jesuit Refugee Service, a organização que vos acompanhou durante esta semana em Roma. Há 
mais de trinta e cinco anos, o Padre Arrupe sentiu-se impelido a agir em resposta à situação dos «boat 
people» do sul do Vietname, que estavam expostos aos ataques dos piratas e às tempestades no Mar 
Chinês do Sul, enquanto procuravam desesperadamente fugir das violências na sua pátria. 
Infelizmente, hoje o mundo ainda está envolvido em numerosos conflitos. A terrível guerra na Síria, 
assim como as guerras civis no Sudão do Sul e noutras partes do mundo podem parecer sem solução. 
Precisamente esta é a razão pela qual é tão importante o vosso encontro «para contemplar e agir» 
relativamente à questão dos refugiados. 
Hoje mais que nunca, quando a guerra continua em diversas partes do mundo, quando um número 
nunca antes alcançado de refugiados morre tentando atravessar o Mar Mediterrâneo — que se tornou 
um cemitério — ou passa anos sem fim nos campos, a Igreja precisa que bebais da coragem e do 
exemplo do Padre Arrupe. Mediante a vossa educação jesuíta fostes convidados a tornar-vos 
«companheiros de Jesus» e, com santo Inácio de Loyola como vosso guia, fostes enviados ao mundo 
para serdes mulheres e homens  para  e  com  os outros. Nesta conjuntura da história, há grande 
necessidade de pessoas que escutem o grito dos pobres e respondam com compaixão e 
generosidade. 
Na conclusão da  Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, há poucas semanas,  eu disse à 
juventude lá reunida para ser corajosa. Como formados em escolas regidas pelos padres jesuítas, 
sabei ser também corajosos ao responder às necessidades dos refugiados no tempo presente. Como 
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alunos dos Padres jesuítas, far-vos-á bem, no momento em que tratais os problemas vividos pelos 
refugiados, recordar as vossas raízes inacianas. Enquanto vos aplicais nos vossos países a 
compreender as causas da emigração forçada e a servir os refugiados, é necessário que ofereçais ao 
Senhor «toda a vossa liberdade, a vossa memória, a vossa inteligência e toda a vossa vontade». 
Ao longo deste Ano da Misericórdia a Porta Santa da Basílica de São Pedro permaneceu aberta, para 
recordar que a misericórdia de Deus é oferecida a todos os que dela têm necessidade, agora e 
sempre. Milhões de fiéis realizaram a peregrinação à Porta Santa, aqui e nas igrejas de todo o mundo, 
fazendo memória do facto que a misericórdia de Deus dura para sempre e se destina a todos. Também 
com a vossa ajuda a Igreja será capaz de responder mais plenamente à tragédia humana dos 
refugiados mediante ações de misericórdia que promovam a sua integração no contexto europeu e 
para além dele. Por isso, encorajo-vos a dar as boas-vindas aos refugiados nas vossas casas e 
comunidades, de modo que a sua primeira experiência da Europa não seja a traumática de dormir ao 
frio nas estradas, mas a de um acolhimento caloroso e humano. Recordai-vos que a hospitalidade 
autêntica é um profundo valor evangélico, que alimenta o amor e é a nossa maior segurança contra as 
odiosas ações de terrorismo. 
Exorto-vos a beber das alegrias e sucessos que a vossa educação jesuíta vos forneceu no cuidado da 
educação dos refugiados no mundo. É um dado de facto preocupante que menos de 50% das crianças 
refugiadas tenham acesso à escola básica. Infelizmente, este número reduz-se a 22% para os 
adolescentes refugiados inscritos em escolas secundárias e a menos de 1% dos que podem aceder a 
uma instrução universitária. 
Juntamente com o  Jesuit Refugee Service, ponde em movimento a vossa misericórdia e ajudai a 
transformar esta situação no campo educativo. Ao fazerdes isto, construí uma Europa mais forte e um 
futuro mais luminoso para os refugiados. 
Por vezes podemos sentir-nos sozinhos no momento em que se procura traduzir a misericórdia em 
ações. Contudo, sabei que unis o vosso trabalho ao de tantas organizações eclesiais comprometidas 
no campo humanitário, que se dedicam aos excluídos e aos marginalizados. Mais importante ainda, 
recordai-vos de que o amor de Deus vos acompanha neste trabalho. Vós sois olhos, lábios, mãos e 
coração de Deus neste mundo. 
Agradeço-vos por vos terdes dedicado às difíceis questões que o acolhimento aos refugiados 
apresenta. Muitas portas vos foram abertas graças à educação recebida dos Jesuítas, enquanto os 
refugiados encontram muitas portas fechadas. Aprendestes muito dos refugiados que encontrastes. Ao 
partir de Roma para voltar às vossas casas, exorto-vos a ajudar a transformar as vossas comunidades 
em lugares de boas-vindas onde todos os filhos de Deus têm a oportunidade, não simplesmente de 
sobreviver, mas de crescer, florescer e dar fruto. 
E enquanto perseverais neste trabalho constante para garantir acolhimento e instrução aos refugiados, 
pensai na Sagrada Família — Maria, José e o Menino Jesus — na sua longa viagem como refugiados 
para o Egito, quando fugiam da violência e encontraram abrigo entre os estrangeiros. De igual modo 
recordai-vos das palavras de Jesus: «Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, 
era estrangeiro e acolhestes-me» (Mt 25, 35). Levai estas palavras e estes gestos convosco hoje. Que 
elas vos sirvam de encorajamento e conforto. Por meu lado, ao garantir-vos a minha oração, peço-vos 
por favor que não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!” 

Na sequência da participação no encontro europeu, e dando resposta quer à solicitação de SS Papa 
Francisco mas também da Confederação Europeia de Antigos Alunos, em 26 de Outubro realizou-se 
uma conferência no Colégio promovida pela Associação sobre "Os Desafios na Crise dos 
Refugiados" com a participação do Sheikh Zabir Edriss, o Dr. André Costa Jorge do Jesuit Refugee 
Service, de Ghalia Taki, refugiada Síria e do AA Filipe Farelo. 
Uma troca de ideias e experiências de como abordar este assunto como comunidade que acolhe mas 
também que deve promover e desenvolver o bem estar e qualidade de vida das pessoas nos países de 
origem. Um primeiro passo, numa longa caminhada, que nos leva a todos a procurar um mundo melhor, 
porque "este mundo é a nossa casa”. 

É com entusiamo que a nossa Associação participou e viu renascer a Associação dos Antigos Alunos 
do Colégio das Caldinhas (constituído pelo conjunto das várias escolas que o integram: INA - Instituto 
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Nun'Alvres, Associação Pró-Infância Nuno Álvares, OFICINA - Escola Profissional do INA, CCM - 
Conservatório de Música e ARTAVE - Escola Profissional) e da Associação dos Antigos Alunos do 
Colégio da Imaculada Conceição. São duas instituições importantes e que reúnem em si milhares de 
Antigos Alunos que partilham os nossos valores e espirito de missão. 
Conjuntamente com a nossa Associação formarão a Federação Portuguesa de Antigos Alunos dos 
Jesuítas cujos estatutos estão em desenvolvimento e deverão ser aprovados em breve. 
Uma palavra de agradecimento aos AA Francisco Captivo, AA Filipe Farelo e AA José António Silva e 
Sousa pelo trabalho desenvolvido neste projeto e igualmente aos AAs representantes dos outros 
Colégios: João Quintela, Gonçalo Vaz Pedro, Lúcio Fernandes, João Fernandes, Bruno Azevedo, João 
Paulo Palrilha e Fernando Ventura. 

A 18 de Fevereiro de 2017, no Colégio Colegio Nuestra Señora Del Recuerdo em Madrid realizou-se a 
Assembleia Geral da Federação Espanhola das Associações de Antigos Alunos de Jesuítas.  
A nossa Associação esteve presente como convidada e registou os pontos fundamentais da agenda 
dos nossos congéneres espanhóis, com especial destaque para a temática dos refugiados discutida 
em Roma. 
Aproveitou-se a ocasião para estabelecer contactos com alguns dos presentes com vista a desenvolver 
ações e a estabelecer mais facilmente objetivos comuns entre os Antigos Alunos de Portugal e 
Espanha. De salientar que a Federação Espanhola reúne 25 Associações entre as quais uma de 
Antigos Alunos do Colégio da Cúria em Portugal: entre outubro de 1932 e o verão de 1936, em plena 
guerra civil de Espanha e a dissolução da Companhia de Jesus, os Jesuítas do Colégio de San José de 
Valladolid e do Colégio Apóstol Santiago de Vigo, mantiveram o ensino de alunos nas instalações das 
Termas da Cúria que, estando em “época baixa”, estavam desocupadas. 

Dimensão Recreativa

No Plano de Atividades Desportivas deu-se continuidade ao trabalho iniciado de envolvimento da 
comunidade colegial nas atividades da Associação por via desportiva. O Padel continuou a ser, sem 
dúvida, a modalidade que mais adeptos cativou em 2016. Aproveitando esta situação a Associação 
dos Antigos Alunos decidiu apostar forte na realização de 3 eventos. 

Realizou-se em julho de 2016 o Masters 2016 que visou premiar as principais duplas da 1ª Liga de 
Padel AAA CSJB. Ainda durante o último trimestre do ano realizou-se o 2º Torneio de Padel AAA CSJB. 
Este torneio voltou a ser um sucesso quer em termos desportivos quer em termos financeiros. 
Conseguiu-se neste Torneio superar o número de duplas envolvidas. Se em 2015 tinham estado 
envolvidas 36 duplas no torneio desta vez foram 37 as duplas que entraram em competição muitas das 
quais estreantes em atividades da Associação, mostrando desta forma que as atividades estão a 
chegar a cada vez mais membros da comunidade colegial. A realização deste evento voltou a criar na 
comunidade colegial uma expetativa elevada sobre a realização da 2ª Liga no início de 2017. Este 
evento (2ª Liga de Padel AAA CSJB) iniciou-se como previsto em fevereiro de 2017 e, mais uma vez, 
em três categorias (pares femininos, pares masculinos e pares mistos) envolvendo 39 duplas. 

O Voleibol continuou a ser, em 2016, a atividade desportiva de referência dos Antigos Alunos. A equipa 
sénior feminina continuou o seu percurso de consolidação na competição federada, na 3ª divisão 
nacional, tendo sido reforçada por antigas alunas muito jovens recentemente saídas do colégio e que 
ainda jogam, ou deixaram de jogar no início da época, no escalão de juniores do colégio. Este 
processo de transição e continuidade da oferta desportiva serviu também para criar laços entre as 
gerações mais novas e a Associação, bem como entre as várias gerações de antigos alunos visto que 
a par desta equipa a Associação continuou o apoio às equipas de voleibol de veteranas e veteranos 
que se encontram novamente a disputar a Liga Inatel. Voltou a ser fundamenta, o apoio quer do 
Colégio, na disponibilização do espaço, pavilhão, como da empresa Alves Ribeiro, como patrocinador 
oficial das equipas de voleibol. Sem estes apoios não seria possível que as nossas equipas pudessem 
continuar ativas e com as condições consideradas mínimas para uma prática desportiva saudável, mas 
simultaneamente competitiva. 
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A equipa federada de séniores femininos contou este ano com 17 atletas inscritas integrando por vezes 
atletas juniores da equipa do Colégio permitindo, e assegurando, não apenas o sucesso mas sobretudo 
a continuidade do projeto. 
A equipa de veteranas femininas continuou a integrar 12 jogadoras, a grande maioria delas, a jogarem 
pelos Antigos Alunos há mais de 20 anos. 
A equipa de veteranos masculinos reforçou-se e passou a integrar 17 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 novamente 
escolhidos dois treinadores (um para a equipa federada e outro para as equipas de veteranos) cuja 
função passa também por consolidar as equipas. A opção passou, no ano de 2016, por voltar a apostar 
na prata da casa e o AA Francisco Castanheira foi reconduzido na função de treinador da equipa de 
séniores e a AA Cristina Loureiro foi a escolha para as equipas de Veteranas. Esta última com um 
histórico de mais de 30 anos de serviço às equipas do colégio como jogadora e capitã aceitou o difícil 
desafio de orientar a equipa de veteranos pois no caso das veteranas já assumia essa função enquanto 
jogadora/treinadora. 

Além das provas de continuidade, em que estão inseridas estas equipas era desejo da Associação ter 
realizado o 2º Torneio de Voleibol AAA CSJB no dia 8 de dezembro de 2016. Por impossibilidade de 
grande maioria dos jogadores realizou-se neste dia apenas um jogo amigável entre os vários antigos 
alunos que apareceram para se divertir. O 2ª Torneio de Voleibol AAA CSJB foi realizado 
posteriormente, no dia 4 de fevereiro de 2017 onde foram convidadas duas equipas mistas de Antigos 
Alunos dos Colégios da Companhia de Jesus. Desta forma estiveram presentes os Antigos Alunos do 
INA e os Antigos Alunos do CAIC tendo o evento sido um enorme sucesso e lançamento das bases 
para um conjunto de atividades desportivas de âmbito nacional. 
O crescente entusiasmo criado na comunidade colegial com as equipas de Voleibol reforçou também a 
vontade de fazer mais e melhor e nesse sentido foram novamente desenvolvidos contactos com 
Associações de Antigos Alunos da Companhia de Jesus em Espanha com vista poderem vir a ser 
realizados jogos internacionais no futuro. 
  
Ainda em 2016 foram lançadas as primeiras pedras para a constituição de equipas oficiais de Antigos 
Alunos de basquetebol e de futebol. No primeiro caso conseguiu-se criar um grupo, ainda pequeno, de 
8 atletas que treinar com regularidade semanal no pavilhão ao mesmo tempo que as equipas de 
voleibol. No caso do futebol não foi ainda possível criar uma dinâmica apesar dos esforços 
desenvolvidos.  
A continuação da grande visibilidade que a área desportiva trás à comunidade colegial da dinâmica da 
Associação dos Antigos Alunos fez com que continuassem a ser feitas solicitações para outras 
atividades a integrar esta área no futuro nomeadamente o andebol e o ténis. À semelhança do ano 
transato a direção estabeleceu, como prioritárias, para 2016-2017, as modalidades acima referidas, 
incluindo o basquetebol. Será analisada a viabilidade de poder vir a desenvolver mais atividades 
desportivas no futuro. 

A par de todas as atividades desportivas continuaram a ser dinamizadas as páginas de Facebook das 
modalidades (Running, Voleibol e Padel já existentes e foram criadas as de futebol e basquetebol). 

Dia 9 de Abril participamos na  Festa das Famílias do Colégio. Manteve-se os aspetos gerais do 
espaço e ajustamos a variedade de produtos o que resultou em maior eficácia sem perder qualidade. 
Aumentámos a área de “tenda” para acolher mais Antigos Alunos pois, no meio da festa, é sempre bom 
termos um local para descansar um pouco e por a conversa em dia repondo calorias. 
O grupo de voluntários também aumentou liderados pela AA Rita Mastbaum.  
Podemos “Servir melhor” a Festa no próximo ano iremos marcar presença dois dias: 6ª feira à noite 
numa versão ligeira e sábado com a ementa habitual afim de providenciar um apoio maior aos AAs que 

Página �  de �7 8



Estrada da Torre 28
1769-004 LISBOA.PORTUGAL
Associação sem fins lucrativos
NIF 501 644 407 
www.aaacsjb.pt

�

têm que acompanhar os seus familiares. No final conseguimos um "lucro" semelhante ao do ano 
passado. 

Festa de Campo dia 1 de Maio, tradição de sempre dos Antigos alunos do colégio, decorreu na Quinta 
da Taipa, com grande alegria e adesão, contando com participantes de todas as gerações de AA’s e 
suas famílias (e muitos actuais alunos). Começou da melhor maneira, com uma Eucaristia Campal às 
11:00 h, celebrada pelo P. Alberto de Sousa, que se deslocou do Norte do país, para o efeito. 

Seguiu-se um Pequeno Almoço convívio, onde se prepararam as actividades que tiveram lugar no 
tentadeiro – A Grande Garraiada Amigável. As simpáticas vacas gentilmente emprestadas para a 
Grande Garraiada Amigável, pertencentes à família Canas Vigouroux, mantiveram-se bem dispostas, 
tendo corrido bastante atrás dos intrépidos AA’s que valentemente as “defrontaram”, fugiram, e foram 
levados ao colo por diversas vezes, pelas mesmas.. 
Houve uma organização espontânea de forcadas, que as abraçaram sem medo, , provando a valentia 
das gentes femininas deste Colégio. No tentadeiro, foi grande o divertimento e o convívio entre todos. 
Seguiu-se um maravilhoso almoço, ajudado a servir por antigos alunos (do Colégio, que se dispuseram 
a ajudar a organização). Os AA’s não poderiam ter sido mais bem recebidos pelo Casal de AA’s 
anfitrião, Francisco e Inha Cunha e Carmo. 
Foi um dia de convívio inesquecível, onde esteve bem patente o espirito saudável e de grande 
companheirismo que se vive entre os AA’s do Colégio. 

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

 

Joaquim Cannas 
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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