
 

 

Caldas da Saúde, 18 de outubro 2019 

Caríssima Comunidade Educativa  

Caríssimos Antigos Alunos e Famílias, Antigos Educadores, e outros Amigos 

Colégio das Caldinhas 
 

esperamos que esta carta encontre todos bem, já em "velocidade de cruzeiro" depois do arranque do ano. 

Vimos falar-vos da Conversa-Concerto que teremos na noite de sexta-feira 8 de Novembro com o músico 

Miguel Araújo. É já daqui a 3 semanas, e vimos convidar todos seja à participação seja à ajuda na divulgação.  
 

A Associação P. Simão Rodrigues sj 
 

A Associação P. Simão Rodrigues sj (APSR,SJ) nasceu no início de 2017, com o objetivo principal de apoiar 

socialmente os alunos de menores recursos que frequentam as escolas do Complexo Educativo do Colégio das 

Caldinhas. Logo em 2017 foram apoiadas algumas necessidades concretas, em 2018 a Associação apoiou as 

Bolsas de Estudo do INA e necessidades de material de trabalho de alunos da Oficina e do CCM-Artave, e em 

2019 já foram concedidos 10 mil Euros para novo apoio às Bolsas de Estudo. Os fundos têm chegado 

sobretudo a partir da generosidade de doadores regulares, cujo número tem aumentado gradualmente. O 

site www.apsrsj.pt apresenta o trabalho e as contas da Associação, que quer continuar a crescer seja em 

numero de doadores (regulares e pontuais) seja no número de alunos e necessidades alcançadas. 
 

A Conversa-Concerto com Miguel Araújo e Ana Sequeira 
 

Com a finalidade de continuar a dar-se a conhecer e também de angariar fundos, a APSR,SJ organiza dois 

eventos solidários por ano: um Jantar Solidário no inicio do Verão (que este ano juntou mais de 300 pessoas e 

cuja reportagem se pode ver no site), e um Concerto Solidário no Outono. Este ano decidimos convidar o 

músico Miguel Araújo, conhecido por muitos e que lançou novo disco já em 2019. Escolhemos também o 

formato menos habitual de conversa-concerto: para além de apresentar muitas das suas músicas, o Miguel 

será entrevistado pelo Diretor-Geral P. Carlos Carneiro (de quem é amigo), em conjunto com a sua mulher 

Ana Sequeira, artista plástica que se encarrega da cenografia dos seus concertos. Entre músicas e conversa, 

tocando os temas da música e da fé, da família e da educação dos filhos (o casal tem dois rapazes e uma 

menina) e o que mais vier a conto, será assim noite interessante e descontraída, e onde contamos encher o 

Auditório 1 do Colégio (toda a receita reverterá a favor da Associação). As portas abrirão às 21.00, com uma 

recepção de café e bolinhos, para às 21.30 começar a Conversa-Concerto.    
 

Inscrições e reservas 
 

A participação terá um custo de 7€ por pessoa, estando disponível serviço de babysitting para as famílias que 

o necessitem. As entradas podem ser adquiridas diretamente na Secretaria do Colégio (dias úteis das 8.30 às 

17.00), ou através do link aqui (anexando o comprovativo de transferência, para o NIB 

0033.0000.45501318915.05). Para qualquer dúvida, contactar a APSR pelo telefone 91 3873501 ou pelo email 

geral@apsrsj.pt. Toda a ajuda na divulgação é também de agradecer, para que esta Conversa-Concerto seja 

mais um acontecimento marcante e bonito na vida do Colégio. 
 

 Um abraço cordial e grato, e então até dia 8 !!   

                     
             P. Filipe Martins sj    P. Carlos Carneiro sj 

   (Presidente da Direção, APSR,SJ) (Diretor Geral, Colégio das Caldinhas) 

www.apsrsj.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMWgJk1lvkytQG7q3xdg04jx2y0MHhr_GPEPFR5uflch7jGw/viewform

