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1. BOAS 
VINDAS

Queridos Amigos,

A Associação dos Antigos Alunos do Colégio de São João de Brito (AACSJB) está 
fortemente empenhada em dar um novo dinamismo e fortalecer a rede de antigos 
alunos, para quem os valores e princípios que estiveram na base da sua formação 
continuam a assumir primordial importância.

Neste objetivo de criar um corpo forte, coeso, solidário e dinamizador de diversas 
atividades, a AACSJB lançou o recente programa de ‘Embaixadores de ano’ – para o 
qual nos voluntariamos para os anos 2021-2023. 

A nossa função será servirmos de intermediárias entre a AACSJB e os antigos alunos 
do nosso ano de nascimento (1983), contribuindo para o reencontro de todos e 
fortalecimento de laços (nalguns casos) perdidos.

Decidimos começar com uma newsletter que reúna notícias, curiosidades e saudades 
do nosso ano, esperando que todos contribuam e que este espaço de partilha possa ir 
crescendo em novidades e planos de futuro!

Muito obrigada e até breve!

Ana e Filipa 

E não se esqueçam de se inscrever 
na AACSJB!

Isenção de jóia em 2021
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 Inês 
Caria e José Paulo 
Bárbara, que 
responderão às 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



INÊS CARIA
Tenho três filhos extraordinários, o 
António de 10 anos (que está no 
Colégio, no 5.º ano), o Caetano de 7 
anos e a Isabelinha de 2 anos.

Vivo em Lisboa e trabalho como 
advogada num Banco há 2 anos. 
Trabalhei num Escritório de 
advogados 12 anos (6 anos em 
Londres e em Madrid) na área de 
financeiro e bancário.

Participo ou colaboro com projetos 
sociais ou de voluntariado desde que 
saí do Colégio.

Os meus amigos do Colégio 
continuam a ser uma presença 
central na minha vida. Juntamo-nos 
pelo menos uma vez por ano, num 
jantar de Natal.

1.Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Guardo com imensa alegria e agradecimento todos os anos que passei no
Colégio. Não podia ter tido uma infância e uma adolescência mais felizes.
Recordo com especial carinho as conversas nos recreios e os trabalhos de
grupo com os amigos, a dedicação, a exigência e a humanidade dos
professores e a forma de pensamento e de expressão dos padres Jesuítas.

2.
Em que é que o colégio te moldou?
O ideário do Colégio “Educar para Servir” na família, nas pessoas que nos
rodeiam e na comunidade marcou-me muito.
O autoconhecimento, o discernimento, a perseverança, a justiça, a verdade, o
altruísmo, a bondade, o desenvolvimento dos nossos talentos, o sentido crítico
e o sentimento de acompanhamento e de amor de Deus por nós, em todos os
momentos, são princípios e valores incutidos pelo Colégio, que me deram
estrutura e bases fundamentais para a minha vida.

3.
Uma mensagem especial para o nosso ano…

Saudades do Colégio e de todos os momentos que passámos juntos! Espero 
que nos possamos rever em breve. Contem comigo.



O MEU 
MUNDO
INÊS CARIA

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Estar com os meus filhos, conversas à 
mesa com a minha família e amigos, 

estar em contacto com qualquer forma 
de arte ou de cultura, fazer desporto, 

gerir equipas e ajudar pessoas a 
desenvolver todo o seu potencial 

único… acho que a vida é uma enorme 
oportunidade e um grande privilégio.

Um LIVRO

A obra que mais me marcou foram os 
“Exercícios Espirituais” de Santo Inácio de 

Loyola. O último livro que li foi um 
clássico, “O Perfume” de Patrick Suskind

Um FILME

Qualquer um dos filmes do Woody Allen

Uma CANÇÃO
“Here comes the sun” dos Beatles e 
“Romeo and Juliet” dos Dire Straits

Uma VIAGEM
Itália, Peru ou Nova Iorque.

Uma CAUSA
Que o imediato não encubra o essencial

Um SONHO

Ser melhor todos os dias e trazer alegria 
e esperança às pessoas à minha volta. 

Ajudar os meus filhos a crescer com amor 
e com confiança, educá-los para a 

relação com os outros, para que possam 
fazer escolhas com discernimento.



JOSÉ PAULO 
BÁRBARA

Vivo em Lisboa, tenho dois filhos 
e um percurso profissional 
bastante variado: depois de mais 
de 10 anos como advogado e 
jurista, transitei para a 
Psicologia, área na qual trabalho 
agora e onde me sinto bastante 
mais realizado.

1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Foram muitos anos de colégio e vai daí, são muitas as memórias. Quando se 
entra aos 5 e se sai aos 18 anos, é difícil olhar para a minha infância e 
adolescência sem que o Colégio apareça, de uma forma ou de outra. A 
particularizar momentos, direi o primeiro dia de aulas da primária, os jogos de 
futebol nos intervalos, as manhãs de reflexão e as aulas de filosofia do professor 
José Magalhães.
2. Em que é que o colégio te moldou?
Sinto que o colégio me deu muitas referências para a vida. Mesmo não as 
percebendo bem na altura, o passar dos anos e as experiências mostraram-me 
isso. Ficou uma base, uma matriz de ideais e valores que se foi mantendo ao 
longo das mais variadas situações de vida. Não é fácil de pôr em palavras, mas 
há uma certa de forma de olhar o mundo, os outros e eu próprio, muito 
“inaciana”: um realismo sem grandes fantasias, misturado com uma esperança e 
um espaço para os outros nos surpreenderem com a melhor versão de si 
mesmos.
3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Onde quer que estejam e o que quer que estejam a fazer, desejo que estejam a 
viver a vossa própria vida. E que isso sirva de luz para aqueles que estiverem à 
vossa volta.



O MEU 
MUNDO
JOSÉ PAULO 
BÁRBARA

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Saborear a vida

Um LIVRO

Tornar-se pessoa (Carl Rogers)

Um FILME

O Feitiço do Tempo (Groundhog Day

Uma CANÇÃO
Catendé, Vinícius de Moraes (com Maria 

Creuza e Toquinho)

Uma VIAGEM
Chile

Uma CAUSA
Aumentar a consciência pessoal

Um SONHO

Viver no campo com uma boa vizinhança
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A loja da Maria Costa Guerra, em Campo de Ourique, é um mundo de 
acessórios e utensílios de cozinha! Imperdível este Natal! 
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Rua Coelho da Rocha, n 398
Segunda a sexta, das 10h às 19h30 
Sábado, das 10h às 18h30
geral@kitchens-life.com
www.kitchens-life.com
instagram.com/kitchenslifestore



Mais uma sugestão de 
Natal!

A Catarina Galvão não podia sentir-se mais realizada ao contribuir para a 
causa da Make-a-Wish com as suas maravilhosas pinturas em aguarela. 

Cada uma é um autocolante para colar nestes calendários de Natal por cada 
atividade realizada em família!

Estão à venda nas lojas Tiger e o valor da venda reverte na totalidade para a 
Make-a-Wish realizar desejos de crianças gravemente doentes.

Agarra já o teu! Sabe mais em https://makeawish.pt/

Mais uma sugestão - Como já vem sendo tradição nos últimos anos a 
Associação de Pais dos alunos do CSJB preparou o Caderno do Advento, 
para ajudar a enriquecer o tempo de oração em família. 

Vejam aqui: https://apacsjb.pt/caderno-do-advento-2021/
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https://makeawish.pt/
https://apacsjb.pt/caderno-do-advento-2021/


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…



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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mailto:Csjb@gmail.com


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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Sabiam que…
Depois do Porto, o

nosso P.Alberto está 
agora em Évora?

mailto:CSJB1983@gmail.com

