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Lisboa, 1 de Fevereiro de 2021 

Relatório de Actividades 2020

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 - José António Arez Romão 
Assistente Religioso - P. António Maria Pereira da Cunha Amaral sj 
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Iniciámos 2020 com o orgulho de termos encerrado 2019 com a maior festa realizada do 8 de 
Dezembro. Mais de 300 Antigos Alunos e famílias participaram no encontro anual que nos deu um 
imensa energia para o ultimo ano de mandato da actual direcção. Ninguém esperava que dois meses 
depois o mundo seria obrigado a parar! 
Este ano confinado, pandémico e doente inibiu a acção regular da Associação e o baixar de braços 
tem sido evidente, diria mesmo que um certo desânimo invadiu o nosso espirito numa luta desigual 
entre as nossas vontades e as nossas obrigações familiares e profissionais. Não nos restou tempo para 
nada e nesse nada encontrou-se a Associação. 
A entrega dos últimos seis anos devia ter um desfecho diferente, mais animado, mais festivo. 
Gostávamos de encerrar o capítulo com um registo de esperança e de dever cumprido. Nesse sentido 
manifestei a intenção de propor à Assembleia Geral o adiamento por um ano do acto eleitoral que 
agora realizamos, animado pelas recentes noticias de combate à pandemia, conseguindo assim 
promover os encontros e homenagens que não fizemos este ano. Entretanto no passado dia 2 de 
Dezembro foi-me comunicada a decisão por parte de um membro da direcção de se candidatar à 
presidência da Associação, um desejo legitimo e uma manifestação de uma dinâmica pessoal que 
todos lhe reconhecemos. Este facto alterou as minhas ideias e penso que pode representar uma 
continuidade no trabalho desenvolvido pela actual direcção, tanto mais que sei que alguns dos actuais 
elementos foram sondados para continuar. 
Temos assim garantindo o futuro da Associação e do seu trabalho, de e para os Antigos Alunos do 
Colégio São João de Brito, representando e promovendo os valores da Comunidade Inaciana onde se 
integra.  

No final de Janeiro abriu portas a Brotéria um espaço no Bairro Alto onde a fé cristã se encontra com 
as culturas urbanas contemporâneas. A Associação divulgou e pretende usar este novo espaço a 
cargo dos Jesuítas na promoção e realização de encontros e reuniões entre os seus membros. 

A fechar Janeiro recebemos a notícia da nomeação do P. Miguel Almeida sj para Provincial da 
Companhia. 

Em março “estamos todos neste barco em que ninguém se salva sozinho” Papa Francisco 
Os estado geral de confinamento a que todos fomos obrigados veio desenvolver a necessidade de 
uma comunicação generalizada através de meios informáticos, surgindo novas plataformas de video 
conferencia que transportaram toda uma sociedade para uma interação virtual e um declinar abrupto 
de indicadores económicos. Surgiu assim a necessidade de promover e actualizar bases de contactos 
e a formação de grupos de apoio a cada vez mais casos de doença e focos de pobreza. 

A 20 de Junho a Província Portuguesa da Companhia de Jesus tem um novo Provincial. Juntamos a 
nossa oração ao P Miguel Almeida, sj na sua missão. Agradecemos ao P José Frazão Correia, sj o seu 
trabalho e testemunho. 

A Associação manteve o seu contacto com a Federação Europeia dos Antigos Alunos dos Jesuítas, 
tendo participado na reunião on-line de 26 de Setembro, em que os diversos membros partilharam a 
situação vivida em cada país na actual situação pandémica tendo o Presidente proposto a extensão do 
mandato dos actuais membros da direcção por mais um ano ou dois anos caso a WUJA (União 
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Mundial) decida adiar o Congresso Mundial previsto para Barcelona para 2022. A proposta foi 
aprovada. 

Dia 16 de Outubro a direcção foi recebida pelo novo Provincial da Companhia. Um conversa informal 
e fraterna com o P Miguel Almeida onde foi renovada o papel de missão da Associação junto da 
Comunidade de Antigos Alunos e os seus principais campos de acção através de três obras da 
Companhia: JRS - Serviço Jesuíta aos Refugiados, Fundação Gonçalo da Silveira e Centro Juvenil 
Padre Amadeu Pinto - Pragal. Em paralelo reforçou-se o papel desempenhado pela Associação ao 
longo dos anos junto da comunidade de Antigos Alunos e da necessidade de desenvolver ainda mais 
um sentido de pertença que a todos una na promoção de uma sociedade que procura o “Magis”, com 
mais Justiça, mais discernimento, de Reconciliação, Universalidade e Bondade… os pilares da 
espiritualidade Inaciana. 

Dia 14 de Novembro a Direção da Associação dos Antigos Alunos do Colégio S. João de Brito, no 
âmbito das suas atividades, promoveu um Encontro de Antigos Alunos galardoados com o prémio 
José Carlos Belchior (promovido e entregue pela Associação dos Antigos Alunos do Colégio S. João de 
Brito desde 1987) e galardoados com o prémio Educar para Servir (promovido e entregue pelo Colégio 
S. João de Brito) com o intuito de, em conjunto, se pensar o futuro quer do papel dos Antigos Alunos do 
Colégio S. João de Brito quer da Associação que os representa. 
Foram convidados 57 galardoados, tendo comparecido 12 (6 Prémio JCB e 6 Prémio Educar para 
Servir) apesar da situação pandémica que a todos afeta com normas de confinamento e recolher 
obrigatório e que obrigou alguns, apesar do interesse e louvor pela realização do encontro, a não 
participar. 
Aos presentes foi colocado o desafio de, em grupo, trabalharem cada um dos 4 temas apresentados de 
seguida, ficando o último tema para uma discussão mais aberta e geral o que não veio a acontecer por 
falta de tempo — recorde-se que havia uma imposição de recolher obrigatório a partir das 13:00. 

1. O que foi/é para mim ser um dos vencedores do Prémio JCB ou Educar para Servir. Como é que 
coloquei/coloco os meus talentos ao serviço de Deus e dos outros. 

2. Qual é que deverá ser o papel do Antigo Aluno da Companhia de Jesus na sociedade atual. Como 
é que eu me vejo a influenciar outros no propósito para o qual fui educado. 

3. Qual é que deverá ser o papel da Associação dos Antigos Alunos do CSJB como agregador de 
homens e mulheres de, e para, os outros. Exemplos em concreto de atividades a desenvolver. 

4. Como poderá a Associação dos Antigos Alunos do CSJB mobilizar os Antigos Alunos das várias 
gerações. Para além das atividades tradicionais (Festa das Famílias, 8 de dezembro, Missa de S. 
João de Brito, Santo Inácio, etc.). 

5. A criação do Youth Alumni CSJB 

O objetivo desta manhã de reflexão, tal como apresentado aos participantes, seria obter um conjunto 
de pensamentos e ações que, num futuro próximo, pudessem ser implementados ou ainda pela direção 
que se encontra em funções ou por uma futura direção que venha a assumir funções a partir de 2021, 
ocasião da assembleia geral eletiva. 
Os trabalhos foram iniciados com uma pequena apresentação onde se enquadrou o papel dos Antigos 
Alunos dos Jesuítas em mensagens proferidas pelo Papa Francisco e pelo P. Artur Sosa, sj (Geral da 
Companhia) em encontros recentes com membros desta comunidade e focados na realidade do nosso 
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Colégio mensagens do P. Miguel Almeida, sj (Padre Provincial) e do P. Jorge Sena, sj (Diretor Geral do 
Colégio). 
Destaca-se os Valores da Liberdade e do Serviço (Papa Francisco. 07.06.2013). Do foco em três pontos 
essenciais à sua missão: as parcerias, a liderança e a reconciliação. Numa lógica constante de ação 
face à urgência. (P. Artur Sosa, sj. 03.03.2019). O papel de todos e cada um dos antigos alunos deve 
ser de transformação da sociedade num mundo melhor, mais pacifico e mais justo por ação direta junto 
dos nossos irmãos aplicando no dia a dia aquilo que P. Pedro Arrupe, sj designou de “homens e 
mulheres formados para os outros”. 
Mais do que vidas de sucesso económico ou financeiro ou de elevado estatuto social, deverão ser as 
práticas de disponibilidade e serviço, de união familiar, de vivência da fé, de intervenção crítica e 
construtiva nas questões do bem comum, que terão de marcar a diferença dos Antigos Alunos do 
Colégio S. João de Brito no mundo que o rodeia. 
Para além dos testemunhos de vida que todos devem dar, o Colégio continua a contar com a nossa 
participação na vida colegial, proporcionando colaborações nos mais diferentes domínios: experiência 
profissional, parcerias com empresas que ajudem a promover os conhecimentos e atividades 
educativas dos atuais alunos; apoio a antigos alunos em fases difíceis da vida; participação como 
animadores ou catequistas em atividades formativas dos alunos. 
Foi com estas primeiras reflexões que os grupos partiram para o trabalho de cada tema. 

Apresenta-se de seguida as principais ideias resultantes do trabalho: 

- Abrir as portas do Colégio à realidade social do país. Promovendo o contacto com os mais 
desfavorecidos, participando em ações de solidariedade e integração. Apoiar a inclusão social através 
da formação de valores e da promoção de bolsas no Colégio a alunos oriundos do ensino publico com 
manifesto interesse e mérito escolar. Formar pessoas que possam influenciar positivamente a 
sociedade através do seu próprio exemplo. 
- Promover o intercambio continuo de experiências e ideias de Antigos e atuais Alunos através de 
palestras, exposições e workshops privilegiando as áreas das Artes e Humanidades. 
- Fazer da Associação um ponto de encontro de ideias, promovendo o debate, dando espaço ao 
contraditório e onde se aprenda a escutar o outro. Promovendo reuniões online entre Antigos Alunos da 
mesma geração ou subordinadas a temas. 
- Promover um sentido de pertença em todos os Alunos, através dos Valores comuns e da pedagogia 
Inaciana que se recebe ao longo do percurso escolar e que se prolonga pela vida, garantido a sua 
participação e integração automática na Associação, sem quotas associadas, criando e mantendo uma 
comunidade ativa de membros que promovam diariamente o lema “educar para servir”. 
- Reforçar o trabalho de atualização de uma base de contactos dos Antigos Alunos, tendo em conta as 
diversas formas e plataformas utilizadas. Utilizar, cada vez mais, novas plataformas e dinâmicas de 
comunicação para partilha e encontro de ideias que convidem à ação. 
- Incentivar o serviço aos outros em ações concretas de prestação voluntárias de atividades 
profissionais. Em espaço próprio e agenda própria, em paralelo com a gestão de oportunidades de 
emprego, coordenados entre a Provedoria do Antigo Aluno e o Serviço Jesuíta para os Refugiados que 
já possui uma rede organizada para o efeito. 
- Manter os eventos e iniciativas do Desporto entre Antigos Alunos e com outras Associações similares. 
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- Estudar a hipótese de alterar a realização do Encontro Anual de Antigos Alunos numa data diferente 
do dia 8 de Dezembro pelas dificuldades que esta traz a muitos Antigos Alunos — recorde-se que no 
dia da Imaculada Conceição muitas famílias ainda celebram o Dia da Mãe. 
- Divulgar e promover referências de Antigos Alunos, verdadeiros exemplos de serviço à sociedade, 
nomeadamente os galardoados com o Prémio José Carlos Belchior, como mentores e inspiradores da 
nossa comunidade. 
- Desenvolver os contactos com Associações e obras ligadas à Companhia de Jesus para a criação e 
promoção de ações conjuntas de âmbito social, espiritual e cultural. 

A primeira e fundamental conclusão a retirar deste encontro é que a base que nos une a todos (Antigos 
Alunos da Companhia de Jesus) supõe um coração e uma visão universais e, ao mesmo tempo, requer 
enraizamento, diálogo e compromisso com pessoas e contextos concretos.  
Devemos enquadrar-nos no tempo que vivemos, estar abertos ao diálogo amplo, profundo e 
responsável e, como homens e mulheres capazes de entender a nossa natureza especial, podermos 
contribuir para a realização das características resultantes da visão Inaciana. 
Não havendo uma resposta clara, objetiva e definitiva para tudo é necessário um discernimento 
cuidadoso para chegarmos a decisões apropriadas que permitam contribuirmos para um bem maior 
comum. 
Por fim, todos nós, enquanto líderes, devemos manter sempre presente este pensamento do anterior 
Provincial da Companhia de Jesus em Portugal (P. José Frazão sj): 

“Um líder será tanto mais forte na sua liderança quanto mais livre for, isto é, quando menos estiver 
condicionado por interesses pessoais, particulares ou de grupo. Porque se tem claro o fim, também 
está disposto a suportar o peso de procurar os meios e de deixar os meios alcançar esse fim.” 
Só desta forma conseguiremos aplicar na prática e em ação discernida o lema que nos serviu de base 
e que moldou a nossa estrutura interior: “educar para servir”. 

No presente ano foram registados 20 novos sócios. 

No final deste relatório quero deixar o meu agradecimento a todos os que colaboraram nos Orgãos 
Sociais da Associação nos dois últimos mandatos. Todos conseguimos colher das sementes que 
semeamos e tornar a missão que nos foi destinada, mais digna da historia de um Colégio que é casa 
comum de mais de 10.000 Antigos Alunos. 
A história continua… 

 

Joaquim Cannas 
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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