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1. BOAS 
VINDAS

Queridos Amigos,

E já estamos em Fevereiro! Este mês vão poder saber por onde anda a Diana Graça Oliva 
e o Diogo Casquilho! Obrigada a ambos pela partilha ☺

No nosso grupo já somos 54, todos os meses alguém novo se junta, mas continuamos por 
descobrir muitos amigos do nosso ano. Relembramos que basta que reenviem o link e o/a  
convidem a aderir.

Precisamos da vossa colaboração para preencher esta newsletter de novidades e 
memórias. Quem quer ser entrevistado para o próximo número de Março? Quem tem por 
aí fotografias no baú? Quem sugere uma marca/negócio de alguém do nosso ano, que 
possamos divulgar aqui neste espaço?

Enviem as vossas contribuições para Csjb1983@gmail.com

Muito obrigada e até março!

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

mailto:Csjb1983@gmail.com


2. O QUE É FEITO DE TI?

Este mês reencontramos 
os nossos amigos Diana 
Graça Oliva e Diogo 
Casquilho, 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



DIANA GRAÇA 
OLIVA
Sou Designer de Interiores e por 
acidente especializei-me em Hotéis e 
Resorts desde há 14 anos, depois de 
passar uma temporada em Itália, 
apaixonei-me pela Malásia, e mudei-
me para Kuala Lumpur em 2012, 
onde trabalho como Head of Interior 
Design de um atelier de Arquitectura
e Interiores.
Infelizmente perdi o contacto com a 
maioria dos meus colegas, mas já tive 
vários encontros acidentais com ex-
sjb pela Ásia, e depois de me 
encontrar com o Pedro Estevão em 
Kuala Lumpur 18 depois, 
conseguimos organizar um 
fantástico jantar em Lisboa com 
muitos ex-colegas da geração de ‘83! 

1. Que momentos passados no colégio vais 
guardar para a vida?
Para além da imagem super vivida do Padre Alberto de 
boné a jogar à bola connosco nos intervalos; e dos fins de 
semana no Baleal com os colegas do CAIC e INA; sem 
dúvida que as festas de família vão ser sempre dos 
momentos que mais recordo e sobre os quais continuo 
ainda hoje a publicitar entre amigos. 

2. Em que é que o colégio te moldou?
Há séculos que me dizem: “tens tanta paciência para 
explicar coisas”, “devias ser professora”, “porque estás a 
perder tempo a ajudar os teus colegas a fazer isso? Eles que 
aprendam sozinhos!”, “porque é que te ofereceste para 
ajudar nesse projecto que nem sequer é teu?”… 
Mas só há alguns anos é que cliquei, e me questionei se o 
lema “Educar e Servir” não será o grande responsável por 
esta minha faceta. Claro que enquanto andei no colégio 
isto não era tão visível, mas nos últimos 10 anos tem sido 
um grande plus tanto na minha vida pessoal como na 
minha carreira.



DIANA GRAÇA 
OLIVA

3.Uma mensagem especial para o nosso ano…

Vou ser muito condescendente... mas siga! Depois de viajar por metade do mundo, 
cheguei facilmente à conclusão de que somos a geração mais fantástica que anda por 
aí, o nosso ano foi realmente de bom cultivo, aproveitem para passarem a educação e 
os princípios que têm porque fazem falta no mundo!



O MEU MUNDO
DIANA GRAÇA 
OLIVA

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Viajar, escalada, pintar e aproveitar ao 
máximo o tempo com amigos e família.

Um LIVRO

From The Land of Green Ghosts: A 
Burmese Odyssey, Pascal Khoo Thwe

Um FILME

Casablanca

Uma CANÇÃO

Part of Me, Gold Brother

Uma VIAGEM
Bagan, Birmânia e Sri Lanka

Uma CAUSA
Qualquer uma que proteja os direitos da 
mulher e das crianças nos países que não 

os têm.

Um SONHO

Que Portugal desse tantas oportunidades 
aos portugueses como dá aos 

estrangeiros.



DIOGO 
CASQUILHO
Estou a morar em Loures, não 
tenho filhos, tenho um 
sobrinho e uma sobrinha.
Estive a trabalhar no CENJOR. 
Tirei o curso de ciências de 
comunicação e da cultura entre 
2001 e 2005, mas neste 
momento não estou a exercer 
na área de jornalismo. 
Mantenho contacto muito 
frequente com um pequeno 
grupo de amigos do colégio, 
que são amigos que ficaram 
para vida, e que vão sempre 
fazer parte dela.

1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Dos momentos vividos no Colégio, que guardo como pedra basilar da minha 
existência, o que guardo acima de tudo são algumas amizades que ficaram para 
a vida, pessoas com quem mantenho contacto até hoje, mais de 20 anos depois 
de ter saído do colégio, que me ajudaram a crescer e a completar a pessoa em 
que me vim a tornar. Para além disso, os valores incutidos durante a passagem 
pela colégio, assim como a educação que me foi proporcionada, foram essenciais 
para me moldar como ser humano, e é com agrado que as transmito às novas 
gerações, na esperança que essa formação sirva de exemplo e se propague 
também a eles.
2. Em que é que o colégio te moldou?
“Educar para servir” foi sempre um lema que tentei assimilar e transportar 
comigo ao longo dos desafios da vida, e sei que esse lema me ajudou a manter 
uma postura de lealdade, integridade e espirito de ajuda, que sempre pautou e 
recebi durante a minha vivência no colégio, e que procuro agora aplicar nos 
diversos trabalhos e tarefas que a vida proporciona. É também no seguimento 
disso que retenho fortes valores familiares e humanos, que são a base da minha 
formação, os quais procuro, sem qualquer dúvida passar aos novos membros da 
familia
3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Uma mensagem para o nosso ano: Que todos os sonhos a que se propuseram 
tenham sido realizados da melhor forma, e que a vida que construíram vos 
preencha totalmente, na certeza de que os valores que apreenderam serão os 
pilares da vida das novas gerações



O MEU 
MUNDO
DIOGO 
CASQUILHO

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Descobri a minha paixão pelo cinema e 
sou um enorme aficionado da arte. 

Para além disso, gosto de estar com 
amigos, partilhar, conviver e tirar partido 

do que a vida tem para oferecer

Um LIVRO
O espião que veio do Frio de John le Carré

Um FILME
O mundo a seus pés, de Orson Welles

Uma CANÇÃO
Both Sides Now, Joni Mitchell

Um SONHO
Conseguir manter e acrescentar ao 

trabalho feito pela minha família, de 
forma a que esse esforço se veja 
reflectido nas gerações futuras

Uma CAUSA

Viver um dia de cada vez e respeitar 
o outro na mesma medida que 

procuro que me respeitem a mim e 
às minhas escolhas.



MARCA DO 
MÊS!
Vejam e sigam:
c.and.f.newborns

Para bebés, tudo feito
à mão pela nossa
Catarina Galvão!

Encomendas:
c.and.f.newborns@gmail.
com



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

E a nossa sugestão este mês é….
11

não sei se me 
apetece…sozinho/a 

com os 
miúdos?

já não 
conheço 

ninguém…

logo vejo 
se me dá 

jeito…

ok, vamos 
lá passar…



4 de fevereiro – Dia de São João de Brito
(Curiosidade: é também o dia de aniversário da Cláudia Silva (Catalão:)

João de Brito nasceu em Lisboa em 1647, filho de nobres membros da corte portuguesa. 
O seu pai viria a ser governador do Rio de Janeiro. Desde criança que sonhava tornar-se 
missionário. Estudou em Coimbra, entrou na Companhia de Jesus e partiu para a Índia, 
onde foi um grande evangelizador. Viveu tudo como um hindu, no comportamento e nos 

costumes, sem nunca deixar de pregar o Evangelho. 
Seguia a máxima de São Paulo: “Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para 

Cristo.” 1Coríntios 9.
12
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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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