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Lisboa, 10 de Abril de 2018 

Relatório de Actividades 2017
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 relatório anual 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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Este é o terceiro e último relatório de actividades do mandato desta Direcção. Cabe-me, como 
Presidente, iniciá-lo com um agradecimento pelo trabalho destes três anos. 

A Associação dos Antigos Alunos é um serviço a todos os Antigos Alunos do Colégio e à comunidade 
onde eles se inserem através da realização de actividades conjuntas que visem a promoção da 
dignidade humana, do bem estar social e dos valores cristãos numa visão Inaciana. Este trabalho é 
exigente, como exigente é todo o trabalho de fazer o bem e não seria possível alcançar os resultados 
obtidos sem a colaboração e dedicação dos Antigos Alunos que formam as listas dos Órgãos Sociais  
e de muitos outros que, voluntariamente, dão o seu tempo a esta missão. A todos eles muito obrigado. 

Uma palavra de reconhecimento especial a dois elementos da Direcção que em tudo souberam dar o 
seu melhor: Francisco Captivo e Filipe Farelo. Eles são a face activa e sempre presente das acções 
da Associação. 

A Associação de Antigos Alunos do Colégio São João de Brito é uma herança que temos do Colégio. 
Não falo das paredes ou os espaços, mas do Collegium que literalmente significa associação de 
colegas. As relações do grupo e o que elas promovem para fora de si. É fundamental manter este 
Collegium activo e a dar fruto. Por todos os Antigos Alunos dos Jesuítas em Portugal, pelos seus 
valores comuns e por cada um de nós. 

A todos Obrigado. 

Dimensão Social

Com o objectivo de aprofundar o sentido de missão dos Antigos Alunos do Colégio São João de Brito, 
organizados na sua Associação, reunimos em Abril com o Reverendo P. Provincial para obter 
indicações de quais seriam os mais indicados projectos da Companhia de Jesus em Portugal para nos 
envolvermos.  

“Começando por manifestar o meu sincero apreço pela presença activa e pelo envolvimento generoso 
da Associação dos Antigos Alunos (AAA-CSJB) na vida do Colégio de S. João de Brito, agradeço a 
reunião que tivemos no passado dia 11 de Abril, na qual também esteve presente o Francisco Captivo, 
da parte da Direção da AAA-CSJB, e o meu Sócio, o P. Filipe Martins.  

Pude colher, então, com muito agrado, o desejo da Direção da AAA-CSJB de aprofundar o sentido da 
sua missão, concretamente no campo social, numa relação mais estreita com a própria missão da 
Província Portuguesa da Companhia de Jesus. Como me foi referido, esta procura do magis, para usar 
a linguagem inaciana, passaria pelo aprofundamento de uma tríplice dimensão: internacional, através, 
por exemplo, do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS); nacional, por meio do apoio a alguma obra 
social da Companhia em Portugal; local ou colegial, através da programação anual ou plurianual da 
própria AAA-CSJB. 

Assim, vindo ao encontro deste vosso desejo e da vossa disponibilidade, seria muito bom se a 
Companhia em Portugal pudesse contar com a participação activa da AAA-CSJB na sua missão social. 
Concretamente: 

1. Assumindo a ajuda ao JRS, como resposta concreta ao apelo do Papa a todos os antigos alunos de 
colégios da Companhia no mundo. 
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2. Reforçando a parceria com Fundação Gonçalo da Silveira (FGS), actualmente em processo de 
reestruturação e cada vez mais centrada na educação para a Cidadania global e a sensibilização 
para as desigualdades, com quem a AAA-CSJB já estabeleceu o Protocolo “Tanto em Comum”. 
Neste momento, este seria o pedido de colaboração a nível nacional, por parte da Província. 

3. Dando continuidade, na medida do possível, à ajuda ao Centro Juvenil e Comunitário P. Amadeu 
Pinto, no Pragal.”  1

De salientar que esta iniciativa da Associação junto da Província foi realizada com o conhecimento e 
solidariedade com as Associações de Antigos Alunos dos outros Colégios da Companhia de Jesus em 
Portugal e alinhada com os objectivos inscritos na reunião internacional de Antigos Alunos realizada em 
Roma em Setembro de 2016. 

Tendo uma tripla dimensão a nossa acção com a Companhia de Jesus resultou este ano com uma 
campanha de divulgação e angariação de fundos para a aquisição de uma nova viatura para o JRS. 
Este foi o objectivo definido entre as duas direcções (AAACSJB e JRS) que, embora seja ambicioso, 
não deixará de ser um desafio importante para a mobilização dos associados. Esta campanha embora 
seja dirigida aos Antigos Alunos de Lisboa, não deixou de ter divulgação e  participação de Antigos 
Alunos das outras duas Associações. 

A Fundação Gonçalo da Silveira, que muitos associam ao papel desempenhado nas missões jesuítas 
nas antigas colónias portuguesas, hoje tem uma acção mais centrada na educação para a cidadania. 
Um trabalho junto de escolas e educadores para a qual tem trabalhado. A Associação tem estado 
presente em reuniões de trabalho e, em breve, estará associada a iniciativas que tenham como 
objectivo a divulgação da Fundação, do seu trabalho e de angariação de fundos através de realizares 
conjuntas. 

Foi determinado uma ajuda financeira, resultante do valor obtido com a quotização anual dos Sócios, 
no valor de 1.000 euros para o Centro Juvenil e Comunitário P. Amadeu Pinto, prosseguindo assim a 
nossa contribuição anual para esta obra.  

Manteve-se também o atendimento a Antigos Alunos por parte do nosso Provedor ao qual, em final de 
mandato, saudamos e louvamos o seu trabalho. 

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. 

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. 

Foram promovidas junto dos Antigos Alunos iniciativas várias como Exercícios Espirituais, Missas 
festivas, encontros e iniciativas de temática religiosa realizadas pela Companhia de Jesus em Portugal 
e Grupos ou Entidades a ela ligada.

 Carta do Provincial P. José Frazão, sj à Direcção da Associação de Alunos do Colégio São João de Brito, Maio de 1

2017
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Dimensão Cultural

Depois de 2 anos em que procurámos fornecer uma abrangente base de contactos para o Programa 
de Orientação Vocacional do Colégio São João de Brito, 2017 registou uma menor participação da 
Associação no referido projecto. Continuámos a colaborar no sentido de colmatar lacunas que nos 
foram sendo solicitadas. Convém no entanto salientar, que antes do mandato da presente direcção, 
havia muitos alunos que tinham muita dificuldade em tomar contacto com o mundo laboral, hoje em dia 
há alunos que conseguem conhecer, 2 ou mais empresas/sectores de actividade. Esta colaboração 
com o Colégio deverá ser mantida nos próximos anos. 

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 a celebração da Missa presidida pelo P. José Carlos Belchior, um regresso ao 
Colégio que muito nos honrou, e com a participação do coro do grapa - grupo de apoio à pastoral do 
Colégio que agradecemos. 
Seguiu-se o formato do jantar integrando os momentos de homenagem e entrega de diplomas. 
Com mais de 4 décadas de serviço no Colégio e no momento em que se retira, a Associação decidiu 
homenagear a Professora Isabel Almeida — embora não seja Antiga Aluna, é irmã de Antigo Aluno e, 
sobretudo, ajudou a dar os primeiros passos a muitos Antigos Alunos que não deixaram de estar 
presentes e, com ela, partilhar este momento. Um agradecimento à AA Raquel Fidalgo e à Aluna 
Margarida Farelo pela apresentação e elogio da homenageada.  
Seguiu-se a entrega de diplomas aos Antigos Alunos saídos à 25 e 50 Anos bem como aos alunos que 
terminaram os estudos em 2017. 
Contámos também com a presença da Secretária da Federação Espanhola de Associações de 
Antigos Alunos de Jesuítas, Mercedes Puyuelo Férnandez, do P. Jorge Sena, Superior do CIL e 
Director Geral do Colégio, Dr. Pedro Valente, Director do Colégio, P. Carlos Carvalho, P. Luís Onofre, 
da Pastoral do Colégio e P. Filipe Martins, Sócio do P. Provincial além de mais de duas centenas de 
Antigos Alunos e seus convidados. 
O jantar foi aberto pelo Presidente da Direção, AA Joaquim Cannas estando apresentação da noite a 
cargo da AA Rita Canêlhas e a coordenação do jantar e de toda logística do dia nas mãos do AA 
Francisco Captivo e da AA Rita Mastbaum que muito agradecemos. 

O dia 8 de dezembro é igualmente escolhido para fazer a entrega do Prémio José Carlos Belchior. 
Em 2017, o nome aprovado pelos Órgão Sociais foi o do AA Afonso Rhodes Sérgio. O elogio da noite 
foi realizado pelo AA Manuel Nunes da Ponte. 

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 2100 utilizadores, 
tendo registado mais de 12.000 contactos em determinadas publicações. 
O site oficial www.aaacsjb.pt com informação institucional mantém activo e permite ao sócios 
registados pagamentos, reservas, actualização de contactos, etc. 
Os Sócios que ainda não o fizeram, deverão solicitar junto da Direção os dados individuais de acesso. 

Dimensão Recreativa

No Plano de Atividades Desportivas, sob coordenação do AA Filipe Farelo deu-se continuidade ao 
trabalho iniciado de envolvimento da comunidade colegial nas atividades da Associação por via 
desportiva. 
Em 2017 realizou-se a 2ª Liga de Padel em três categorias (pares femininos, pares masculinos e pares 
mistos) envolvendo 39 duplas. 

Página �  de �4 6



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

O Voleibol continuou a ser, em 2017, 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. Com vista a 
criar uma nova dinâmica foi escolhida uma nova equipa técnica para liderar o projeto tendo o AA 
Francisco Castanheira passado a assumir funções de interligação entre a equipa técnica, equipa e 
direção da AAACSJB. Ao AA Francisco Castanheira o nosso agradecimento não apenas por ter 
iniciado este projeto mas também por agora ter assumido novas e mais exigentes funções. Este 
processo de transição e continuidade da oferta desportiva serviu permitiu também para criar e/ou 
reforçar 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 fundamental, 
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. 

A equipa federada de seniores femininos contou este ano com 18 atletas inscritas integrando também 
atletas juniores da equipa do Colégio permitindo, e assegurando, não apenas o sucesso mas sobretudo 
a continuidade do projeto. Com vista a garantir um reforço da competitividade da equipa foram também 
integradas na equipa 5 jogadoras externas ao Colégio. 
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 perdeu alguns atletas na época 2017/2018 mas manteve um quadro 
de jogadores oriundos da comunidade colegial (antigos alunos de várias gerações, docentes, não 
docentes e pais). 

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

Dia 21 e 22 de Abril participamos na Festa das Famílias do Colégio. Tal como previsto a noite da 
sexta foi, numa versão mais ligeira, partilhada com a Associação de Pais dos Alunos do Colégio 
procurando criar um ponto de encontro entre pais e alunos e o dia de Sábado a nossa tenda abriu-se a 
todos os Antigos Alunos que connosco quiseram participar e conviver nesta data de boas memórias 
para todos. A coordenação do espaço esteve a cargo do Francisco Captivo e da Rita Mastbaum que 
contaram com muitos voluntários entre os Antigos Alunos. 
O lucro angariado das vendas da tenda reverteu na totalidade para as Missões da Companhia de 
Jesus. 

 

A Associação dos Antigos Alunos CSJB esteve, através do seu Presidente, a assistir à Assembleia da 
Federação Espanhola de Antigos Alunos que se realizou em Fevereiro no Colégio Nuestra Señora Del 
Recuerdo em Madrid. Foi mais uma iniciativa de aproximação entre as diversas Associações, de 
partilha e de traçar caminhos em conjunto. 

Realizou-se em Maio no INA mais um encontro entre as Direcções das Associações dos Antigos 
Alunos dos Colégios da Companhia de Jesus. Este é um projecto em desenvolvimento que visa 
encontrar pontos comuns de acção e dirigidos a toda a comunidade de Antigos Alunos dos Jesuítas 
em Portugal. 
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Um agradecimento especial aos Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas pelo acolhimento e à 
Comunidade Colegial, na pessoa do P. Alberto Sousa SJ, pela magnífica Festa das Famílias num 
espaço fantástico de muitas histórias e que todos iremos ajudar a perdurar. 

Em Julho realizou-se um jantar solidário em Santo Tirso, promovido pela Associação dos Antigos Alunos 
do Colégio das Caldinhas, a favor da Associação P. Simão Rodrigues Sj. que contou com a presença 
dos AAs Joaquim Cannas e Filipe Farelo, em representação da Associação e dos AAs Nuno e João 
Pinto Basto, este último realizou um pequeno espectáculo para todos os presentes. 
A APSR é uma associação sem fins lucrativos que pretende apoiar, através de financiamentos de 
benfeitores, o direito inalienável que as famílias têm de escolher um projecto educativo para os seus 
filhos. 

No fim de semana de 7 e 8 de Outubro, em Glasgow, realizou-se a Assembleia Geral da Confederação 
Europeia de Antigos Alunos dos Jesuítas para eleição dos novos Orgãos Sociais sendo a nossa 
Associação membro de pleno direito. Enrique Rebés, foi reeleito presidente da Confederação tendo 
como Vice-Presidentes Juan Carlos Rodríguez-Ovejero (Espanha), Stephen Gatt (Malta) e Sebastian 
Schindler (Austria); Secretário, Chris Thürliman (Suiça) e tesoureiro, Gianpaolo Marini (Italia). A todos 
desejamos boa sorte e garantidamente contarão com o nosso apoio. 

A partir de15 de Maio, o atendimento aos Sócios passou a ser efectuado regularmente às segundas-
feiras entre as 16:00 e as 20:00 e nos outros dias conforme disponibilidade de um elemento da 
Associação nas instalações cedidas pelo Colégio no r/c junto à papelaria. Pretende-se desta forma 
garantir aos Sócios um dia e hora para atendimento. 

No final do ano recebemos todos a notícia da partida do AA Manuel João Alves Ribeiro. Um antigo 
aluno sempre presente na vida do Colégio e nas actividades da Associação. São sempre poucas as 
palavras para agradecer o que o Manuel João fez pela Associação. Um trabalho por vezes discreto, 
sem grande protagonismo, como ele gostava de ser, mas fundamental. Nos últimos anos ajudou a 
viabilizar o nosso projecto de desporto, nomeadamente o voleibol, através do patrocínio da empresa 
que liderava. É com toda a justificação que a Direcção irá propor na próxima Assembleia Geral a 
criação de um torneio anual de Voleibol — “É o mínimo que podemos fazer a alguém que sempre se 
envolveu e ajudou tanto a Associação como o Colégio. Desta forma ficará sempre ligado a todos nós.” 

No presente mandato foram registados 80 novos sócios.  

 

Joaquim Cannas 
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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