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1. BOAS 
VINDAS

Queridos Amigos,

Bom Ano! O mês de dezembro passou rápido e atribulado!

Obrigada a todos pelo entusiasmo com que acolheram esta Newsletter e aderiram ao 
grupo de whatsapp recém-formado. Já somos 53! Se souberem de alguém do nosso ano 
que ainda não faça parte, basta que partilhem  o mesmo link que receberam e o/a 
convidem a aderir.

Foi ótimo reencontrar tantos amigos, receber tantas novidades, fotografias e mensagens 
de incentivo!

O inimigo covid voltou em força e muitos de nós tivemos o Natal estragado, estamos 
agora em isolamento entre filhos doentes, trabalho atrasado e muitos planos adiados.

Que este número vos traga mais memórias, força e esperança para o novo ano que agora 
começa.

Muito obrigada!

Ana e Filipa 

E não se esqueçam de se 
inscrever na AACSJB!

Apenas 30€/ano e ficam com 
acesso à rede de parceiros, 

torneios de Padel, encontros e 
muito mais. Juntos somos mais 

fortes e conseguiremos 
contribuir para mais causas. 

Contactem geral@aaacsjb@pt



2. O QUE É FEITO DE TI?

Este mês reencontramos 
os nossos amigos Joana 
Correia de Mendonça e 
Carlos Conceição, que 
responderão às 
perguntas O Colégio e 
Eu e nos darão a 
conhecer um pouco 
mais sobre o seu mundo

Um LIVRO

Um FILME

Uma CANÇÃO

O QUE MAIS 
GOSTO DE 

FAZER

1. Que 
momentos 

passados no 
colégio vais 

guardar para a 
vida?

Uma VIAGEM

Um SONHO

3. Uma 
mensagem 

especial para 
o nosso ano…

2. Em que é 
que o colégio 
te moldou?

Uma CAUSA



JOANA CORREIA 
DE MENDONÇA
Sou solteira, ou como costumo dizer, 
sou completamente casada com a 
vida e vivo a maior parte do tempo 
em Monforte da Beira, no distrito de 
Castelo Branco, numa exploração 
agrícola de carácter familiar, onde 
estou responsável não só pela 
coordenação agro-pecuária da 
propriedade (onde faço criação de 
bovinos de raça limousine e de 
cavalos puro sangue lusitano) mas 
também pela gestão de um turismo 
rural com a vertente equestre. 
Os amigos que o Colégio São João 
de Brito trouxe até mim continuam 
a ser um pilar fundamental na 
minha vida. Sempre que é possível 
faço questão de os visitar.

1. Que momentos passados no colégio vais guardar 
para a vida?

Guardo com imenso carinho e gratidão todos os anos vividos no colégio. 

Estou eternamente grata aos meus pais por terem escolhido este estabelecimento de 
ensino para a minha formação e por manterem-me no colégio até o ultimo ano. Os 
ensinamentos que me foram transmitidos nesta casa não podiam ter sido melhores 
para o meu futuro. A dedicação, entrega, atenção e amizade de todos os professores 
e padres Jesuítas para comigo é algo que jamais esquecerei. Muitos marcaram o 
percurso da minha vida, e ainda o fazem, pois, os seus ensinamentos são 
inigualáveis.

Os momentos vividos com os meus amigos são igualmente inesquecíveis e recordados 
com carinho, quando tenho a oportunidade de os rever sinto uma cumplicidade 
inexplicável como se não tivessem já passado 20 anos. Tive sem duvida, uma 
infância privilegiada e muito enriquecedora por ter estudado no Colégio. É difícil 
referir apenas um momento, pois todos eles estão preservados no meu coração. O 
colégio foi a minha segunda casa. 



JOANA CORREIA 
DE MENDONÇA

https://www.couto
dospardinhos.com/

3.Em que é que o colégio te moldou?

O lema do colégio “Educar para Servir” que me acompanha diariamente, moldou o 
meu carácter. Fez de mim a pessoa que hoje sou. Se na altura não sabia dar o devido 
valor aos ensinamentos “Inacianos”, presentemente sei que foram eles que fizeram de 
mim uma pessoa justa, batalhadora, íntegra, honesta, fiel e leal aos amigos. Os 
princípios incutidos no colégio foram e são fundamentais para o meu crescimento.

3.Uma mensagem especial para o nosso ano…

A todos os que fizeram parte do percurso da minha vida enquanto criança e 
adolescente estejam realizados tanto a nível pessoal como profissional e que 
continuem a transmitir a quem vos rodeia os valores inacianos que aprendemos no 
colégio. Desejo que em breve nos possamos reencontrar todos e nunca se esqueçam 
as amizades de “bata azul” não conhecem distância nem tempo. Estarei sempre a 
sorrir com as vossas vitórias.



O MEU 
MUNDO
JOANA 
CORREIA DE 
MENDONÇA

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Estar em contacto com a natureza, 
observar o comportamento animal 

(afinal de contas os animais (seja que 
espécie for) são os verdadeiros amigos 

do homem), deliciar-me com o 
crescimento dos poldrinhos “Correia 
de Mendonça”, poder desfrutar do 

convívio com amigos, viajar e conhecer 
diferentes culturas.

Um LIVRO

“O Santo, O Surfista e a Executiva” de 
Robin Sharma

Um FILME

O Discurso do Rei

Uma CANÇÃO

O “Sol” de Victor Kley

Uma VIAGEM

Argentina

Uma CAUSA
Abraçar cada manhã com um sorriso e 

nunca deixar nada por fazer ou por dizer

Um SONHO

Que o esforço que a minha família teve 
ao reerguer a propriedade não se 

revele  em vão e se mantenha por mais 
gerações na família.



CARLOS 
CONCEIÇÃO

Sou Pai da Carolina, de 9 anos, 
da Mafalda, de 6 anos, e do 
Rodrigo, de 1 ano e meio; marido 
da Rita; apaixonado pelas 
viagens e pelo encontro de novas 
culturas; advogado by default; 
entusiasta e dedicado a 
projectos de Economia Circular e 
Reciclagem, e de Informação 
livre.

1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Adorei os 12 anos que estive no Colégio; não há semana que passe sem uma 
memória qualquer desses anos e que não me faça um brilho nos olhos. Foram 
muitos e bons os momentos que tornam difícil a sua seleção; destacaria, as 
viagens de turma organizadas pelo Professor Jorge Vieira, as aulas de Filosofia 
do Professor José Magalhães, as idas ao Teatro com a Professora Maria Antónia, 
a amizade, compreensão e sentido crítico construtivo de todos os professores que 
tive o prazer de conviver.

2. Em que é que o colégio te moldou?
Em primeiro, o Colégio “deu-me” uma segunda família. Partilho com todos os 
amigos que conheci, e que ainda hoje fazem parte integrante da minha vida, 
alegrias e tristezas e moldamo-nos diariamente. Em segundo, na assimilação dos 
valores da tolerância e da abertura ao mundo e aos outros. Em terceiro, na 
procura constante da tomada de decisões que sejam justas, ponderadas e 
informadas.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Uma palavra de agradecimento à Ana e à Filipa por esta bela iniciativa; e, na 
expectativa que todos estejam em paz e cheios de saúde e boa energia, sugerir 
um “mega” encontro com todos para nos revermos e suprirmos saudades!!!



O MEU 
MUNDO
CARLOS 
CONCEIÇÃO

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Viajar com a minha família

Um LIVRO

Viver Para Contar, do Gabriel García 
Márquez e

Pela Estrada Fora de Jack Kerouac.

Um FILME

Nomadland, de Chloé Zhao, e Coco, da 
Disney

Uma CANÇÃO
Bitter Sweet Symphony, The Verve e
Road Trippin', Red Hot Chili Peppers.

Uma VIAGEM
Açores

Um SONHO
Viagem de comboio entre Lagos e 

Singapura com alguns desvios pelo meio

Uma CAUSA

Viver no presente da forma mais 
coerente, justa e tolerante que 

consiga e transmitir esses valores 
aos meus filhos.
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COUTO DOS PARDINHOS
Rua do Vale nº2. 6000-580 - Monforte da Beira 
+351 917223532 coutodospardinhos@gmail.com

Turismo no Espaço Rural Couto dos Pardinhos está integrado numa propriedade com 500 Ha. 

Exploração agrícola vocacionada para o olival, para o montado de sobro e do azinho, para a criação de 
cavalos puro-sangue Lusitano (ferro ACM - Coudelaria António Correia de Mendonça), de suínos e de vacas. 

Envolvente cénica de grande beleza natural e de inserção no Parque Natural do Tejo Internacional.

Turismo de natureza, Turismo equestre
Birdwatching, percursos pedestres, equestres e de bicicleta, passeios de canoa 
Aldeias históricas de Portugal - Monsanto, Sortelha, Idanha-a-Velha, Belmonte e Penha Garcia. 
Actividades agrícolas (apanha da azeitona, podas, tratamento e limpeza de animais)
Tradições da região

https://maps.google.com/?q=Couto+dos+Pardinhos+Rua%20do%20Vale%20n%C2%BA2%20Monforte%20da%20Beira,%20Monforte%20da%20Beira,%206000-580,%20Portugal&ll=39.75850202,-7.22773966
https://maps.google.com/?q=Couto+dos+Pardinhos+Rua%20do%20Vale%20n%C2%BA2%20Monforte%20da%20Beira,%20Monforte%20da%20Beira,%206000-580,%20Portugal&ll=39.75850202,-7.22773966
https://maps.google.com/?q=Couto+dos+Pardinhos+Rua%20do%20Vale%20n%C2%BA2%20Monforte%20da%20Beira,%20Monforte%20da%20Beira,%206000-580,%20Portugal&ll=39.75850202,-7.22773966
tel:+351 917223532
mailto:coutodospardinhos@gmail.com


Mais uma sugestão!
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Precisam de fazer Testes PCR, 
ou outros serviços de 
diagnóstico por imagem, 
análises clínicas e consultas de 
especialidade de alta 
qualidade?

Aqui fica uma sugestão que 
nos chegou. A Affidea está 
presente em todo o país. Em 
Lisboa: na Av.República, 
Saldanha e muito mais. 

Vejam aqui: https://affidea.pt/



CONCURSO PARA 
CRIAÇÃO DE MARCA

Projeto social da AACSJB

Este concurso tem como objetivo a criação de 
um nome (Centro/Espaço/etc.), logótipo e 
slogan para a marca a criar dinamizado pela 
AAA CSJB. A proposta será usada em 
ambiente web, documentos institucionais, 
suportes informáticos, materiais de 
divulgação e outros materiais diversos.

Vejam os prémios e o Regulamento em 
https://www.aaacsjb.pt/concurso-para-criacao-de-marca/

As propostas deverão 
ser submetidas até ao 
dia 28 Janeiro de 2022 

às 23:59h



PONTO DE 
ENCONTRO
(apareça quem quiser, nem que sejamos só 2 ou 3…)

E a nossa sugestão este mês é….
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não sei se me 
apetece…sozinho/a 

com os 
miúdos?

já não 
conheço 

ninguém…

logo vejo 
se me dá 

jeito…

ok, vamos 
lá passar…



“Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo 
dependesse de Deus” 

(Santo Inácio de Loyola) 
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Quem tem tesouros e 
novidades para partilhar?

Á
LB

U
M

Precisamos mesmo da vossa ajuda para fazer crescer este 
espaço.

Têm fotografias antigas em casa?

Encontraram-se nos últimos anos com os amigos do Colégio e 
têm registo desse momento?

Alunos, Professores, Funcionários, Pais, Avós, Filhos, o local de 
trabalho ou de férias – enviem para Csjb1983@gmail.com o que 
gostariam de partilhar com todos neste espaço. Só pedimos que 

garantam junto dos retratados o consentimento para esta 
partilha ☺
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Até ao próximo número!

 Queres ser o próximo entrevistado?

 Queres contar-nos da tua marca, 
negócio ou projeto?

 Tens ideias, sugestões, propostas
para o nosso Ponto de Encontro?

 Escreve-nos! Estamos a precisar de 
novidades e fotografias. 

 Csjb1983@gmail.com
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