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Lisboa, 10 de Abril de 2019 

Relatório de Actividades 2018

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 15 de Maio de 2018, cabe à Direcção apresentar um relatório anual de 
actividades de acordo com os objectivos então traçados e comunicados aos Sócios. 

Órgãos Sociais (2018-2020)
 
Assembleia Geral 

Presidente – Nuno Manuel Magalhães Guedes 
Secretário – Carlos Eduardo Anglin de Castro 
Secretário – Francisco Caupers de Sousa Alvim 

Conselho Fiscal 

Presidente – João Pedro Almada e Melo Furtado de Mendonça 
Vogal – Pedro Miguel de Sousa Nunes da Silva Pedreira 
Vogal – Rita Maria Salvado e Almiro Canêlhas 
Vogal – Jorge Augusto Belo Botelho Moniz 
Vogal (s) – Maria João Machado da Silva Marques 
Vogal (s) – Joana Rita da Silva Ribeiro da Costa Morais Vilas Boas 

Direcção 

Presidente – Joaquim José Gouveia Franco Cannas 
Vice-Presidente – Francisco António Vasconcelos Serra Captivo 
Vogal – Filipe César Garcia Gomes Farelo 
Vogal – Rita Moreno Antunes Mastbaum 
Vogal – José Miguel Farias Pais Neto 
Vogal – Francisco Manuel Duarte da Gama Castanheira 
Vogal – Frederico Maria Sepúlveda da Fonseca Martins de Carvalho  
Vogal (s) – Ricardo Manuel Rodrigues Rosa Rodrigues 
Vogal (s) – Camila Pereira Ribas Mouteira 

Assessores 

Francisco Duarte Garcia da Cunha e Carmo (festa de campo) 
José António Fialho da Silva e Sousa (jurídico) 

Provedor do Antigo Aluno - Afonso Maria Canavarro de Rhodes Sérgio 
Assistente Religioso - P. António Maria Pereira da Cunha Amaral sj 
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Estamos a completar o primeiro ano do mandato da actual direcção que representa uma continuidade 
do trabalho iniciado há três anos e assente nos mesmos princípios de serviço e inter-ajuda dos Antigos 
Alunos do Colégio S. João de Brito, conscientes do papel de mudança que devemos ter na sociedade 
onde estamos inseridos e, através das instituições da Companhia ou a ela associada, apoiarmos a obra 
dos Jesuítas em Portugal e no mundo. 

A nossa primeira palavra vai para o AA Afonso Rhodes Sérgio. 
Foi com enorme emoção que recebemos a noticia da partida do Afonso no início de Fevereiro. Uma 
figura ímpar que era, e continuará a ser a imagem de referência dos Antigos Alunos dentro e fora da 
Associação. A sua capacidade de superação foi sempre um exemplo para todos os que trabalharam e 
conviveram com ele. O seu esforço na construção deste projecto associativo será sempre recordado e 
referido. O apoio que deu a muitos Antigos Alunos, muito antes de ser nomeado Provedor, traduz em 
acções o que muitos apenas conseguem traduzir em palavras. Fará muita falta a presença do Afonso 
na Associação, a sua observação atenta, a sua critica e o serviço a esta sua grande família de Antigos 
Alunos do Colégio.  

Queremos registar também um agradecimento aos membros dos Orgãos Sociais que terminaram o seu 
mandato na última Assembleia com especial destaque para o AA José António Silva e Sousa que é 
substituído na Presidência da Assembleia Geral. Presente desde a primeira hora foi, e continuará a ser 
um exemplo de integridade, responsabilidade e defensor dos valores que nos unem como Antigos 
Alunos. 
Por fim uma nota para o nosso Assistente, o AA P. António Amaral. Ligado também ele desde a 
primeira hora à história da nossa Associação e cujo trabalho e dedicação muito agradecemos. 

Em Outubro passado, participámos em Paris no encontro europeu das Federações de Antigos Alunos 
dos Jesuítas, onde foi tema a Fé e Política, no seguimento dos encontros que se realizam em Veneza 
sob coordenação do Padre jesuíta Edmond Grace. São encontros de uma semana para jovens adultos 
onde se fala sobre política e políticas, inspirados pela história da Europa e guiados pela sabedoria dos 
Exercício de Santo Inácio num convite ao compromisso na vida pública. 
Um compromisso que tem faltado às nossas sociedades. Cada dia os cidadãos mais se afastam da 
sociedade fechando-se e tornando-se impermeáveis aos problemas dos outros, porque são de outros e 
não entendemos que de alguma forma esses problemas também nos afectam. 
Devemos formar uma consciência critica da nossa sociedade e ser actores de uma mudança social de 
valorização e respeito pelo outro. Uma mudança que pode ser em alguns casos errada, mas não pode 
deixar de ser verdadeira. Uma atitude permanente de busca da verdade na construção de uma 
melhor sociedade. Quantos de nós criticamos sem mudar?  
Percorremos os longos corredores do Colégio há mais de 70 anos assistindo à formação de líderes de 
excelência para os outros e com os outros — o antigo lema de Educar para Servir. Por isso não 
podemos pactuar com uma sociedade que se limita a dar peixes em vez de ensinar a pescar. Que se 
contenta com um status quo expresso em tweets ou posts expondo uma superficialidade que muitas 
vezes incomoda mas, não agimos contra esta corrente que a todos tende a infectar. 
Temos, como diz o Papa Francisco, que nos incomodar com aquilo que verdadeiramente sentimos 
estar errado. 
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Temos que nos incomodar quando os nossos valores são postos em causa, quando se quebram 
compromissos de décadas por impulsos ideológicos, quando vemos um património cultural e educativo 
desaparecer nas chamas da indiferença, quando vemos pessoas desesperadas por refúgio nas praias 
da velha Europa.  
Não necessitamos de recuar a Pombal para entender o que são movimentos contra o pensamento da 
Igreja ou perceber as correntes do politicamente correcto como expressão de uma política que apenas 
acha correcto o seu próprio pensamento. 
A Associação de Antigos Alunos foi uma voz que se levantou entre os escombros do movimento 
revolucionário de 74 relevando os valores em que acreditávamos e acreditamos. 
A nossa comunidade deve actuar mais, cada um de nós pode fazê-lo no seu grupo de amigos, de 
colegas, de familiares. 
Uma cidadania activa defendendo os nossos valores por forma a garantir um futuro melhor para os 
nossos filhos. 
Através da nossa Associação podemos participar no voluntariado que é proposto no Serviço Jesuíta 
aos Refugiados ou no Centro do Pragal dando explicações a jovens carenciados. 
Devemos ser cada dia mais activos na sociedade, desde logo participando no voto, mas expondo e 
esclarecendo as nossas posições e pensamentos de forma clara, pois a comunicação está cheia de 
ideias erradas e, muitas delas, destinam-se somente a confundir o pensamento. 
Temos que tomar o nosso papel de líderes na transformação desta nossa sociedade. 
Iremos propor na próxima Assembleia Geral reforçar os fundos que permitam que jovens mais 
carenciados estudem no nosso Colégio e que alunos do Colégio possam estudar em Universidades da 
Companhia no estrangeiro. 

Acreditamos que é na educação e nos valores que nos foram dados nos bancos desta escola que 
formamos agentes transformadores de uma sociedade mais integradora, solidária e feliz. 
Mantemos para os próximos anos o desejo de reforçar a Associação como um grupo activo e promover 
a relação com o Colégio designadamente quanto aos seus moldes e objectivos, com vista a clarificar e 
valorizar os potenciais benefícios mútuos. 

Dimensão Social

Mantivemos as actividades de dimensão social, delineadas com a Província Portuguesa da Companhia 
de Jesus através de campanhas conjuntas com o JRS Serviço Jesuita aos Refugiados, participação 
e divulgação de actividades da  Fundação Gonçalo da Silveira e patrocínio do Centro Juvenil e Co-
munitário Padre Amadeu Pinto no Pragal. 

Continuamos a desenvolver as ligações e a criar objectivos comuns com as Associações de Antigos 
Alunos dos Colégios das Caldinhas, em Santo Tirso, e Imaculada Conceição, em Cernache. A 
vontade de trabalhar para uma Federação que possa falar a uma só voz e ser protagonista de acções 
conjuntas de todos os Antigos Alunos dos Jesuítas em Portugal é cada vez maior numa altura onde a 
viabilidade económica dos Colégios de Cernache e de Santo Tirso continua em causa. 
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Manteve-se também o atendimento a Antigos Alunos por parte do nosso Provedor enquanto a sua 
saúde o permitiu. 

Dimensão Espiritual

As actividades de dimensão espiritual, sob orientação do Assistente, têm o seu ponto alto na eucaristia 
do Dia do Antigo Aluno. 

Promovemos outros momentos importantes para a comunidade nomeadamente a Festa do dia de S. 
João de Brito (4 de Fevereiro) e a Festa de S. Inácio de Loyola (31 de Julho), aproveitando e partici-
pando nas iniciativas já promovidas pelo Colégio e pela Província. 

De igual forma promovemos e participámos noutras iniciativas de caracter religioso organizadas por 
associações congéneres ou ligadas ao Colégio como a Associação de Pais, a Associação de Estudan-
tes, o CUPAV, Campinácios, Etc. 

Dimensão Cultural

Temos contribuído e vamos manter a colaboração com o Gabinete de Psicopedagogia do Colégio no 
sentido de integrar finalistas em semanas de estágio junto de empresas para melhorar e esclarecer as 
opções profissionais destes alunos. Os Antigos Alunos que tenham possibilidade de receber alunos 
para este contacto com a profissões deverão comunicá-lo à Associação.  

Dia 8 de Dezembro é o dia de todos os Antigos Alunos e registámos com alegria o regresso de muitos 
ao Colégio. 
O dia começou com a visita de um pequeno grupo de Antigos Alunos a alguns dos espaços novos e 
antigos do Colégio. Foi com admiração que muitos observaram a evolução do Colégio, ao fim de tantos 
anos, com os novos espaços a conviverem com os locais antigos que todos re recordavam. 
Seguiu-se a celebração da Missa presidida pelo P. Jorge Sena e com a participação do coro do grapa 
- grupo de apoio à pastoral do Colégio que agradecemos. 
Manteve-se o formato do jantar integrando os momentos de homenagem e entrega de diplomas. 
A Direcção da Associação este ano decidiu homenagear os Professores Ângelo Fernandes e 
Celestino Magalhães que se juntaram à lista de funcionários e professores que muitos Antigos Alunos 
guardam com saudade na sua memória. 
Seguiu-se a entrega de diplomas aos Antigos Alunos saídos há 25 e 50 Anos bem como aos alunos que 
terminaram os estudos em 2018. 
Contámos também com a ilustre presença do Sr. Embaixador do Chile, Pedro Pablo Diaz, Antigo Aluno 
dos Jesuítas no Colégio de San Ignacio em Santiago, do P. Jorge Sena, Director Geral do Colégio, Dr. 
Pedro Valente, Director do Colégio e P. Carlos Carvalho da Pastoral do Colégio 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. 
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O dia 8 de dezembro é igualmente escolhido para fazer a entrega do Prémio José Carlos Belchior. 
Em 2018, o nome aprovado pelos Órgão Sociais foi o do AA Manuel João Alves Ribeiro, recentemente 
falecido. O elogio da noite foi realizado pelo AA António Pires de Lima. Receberam o Prémio as duas 
filhas do Manuel João. 

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 mais de 2200 utilizadores. 
O site oficial www.aaacsjb.pt com informação institucional mantém activo e permite ao sócios 
registados pagamentos, reservas, actualização de contactos, etc.

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. 

O Voleibol continuou a ser, em 2018, 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 
dar continuidade ao projeto iniciado no ano anterior, com nova equipa técnica, o AA Francisco 
Castanheira manteve-se como o elo de ligação entre atletas, treinadores e direção da Associação. 
Queremos também agradecer ao AA Francisco Castanheira a continuação da sua participação activa 
neste projeto que connosco iniciou ainda no mandato anterior . Este processo de transição e 
continuidade da oferta desportiva permitiu também 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, mais uma vez, 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. 

Após o sucesso desportivo das equipas de veteranas e veteranos na Liga Inatel na época 2017/2018 
onde se obtiveram um honroso primeiro lugar, da 2ª divisão, e um não menos gratificante 2º lugar 
também da 2ª divisão em femininos e masculinos respetivamente, partiram as equipas para a época 
2018/2019 com reforço de atletas e muita vontade de melhorar o desempenho. 

Dia 13 e 14 de Abril participámos 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 e restante comunidade colegial 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. 
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O lucro angariado das vendas da tenda reverteu na totalidade para as Missões da Companhia de 
Jesus. 

No presente mandato foram registados 81 novos sócios.  

 

Joaquim Cannas 
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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