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1. BOAS VINDAS Queridos Amigos,

Chegámos a março, mês em que se inicia a primavera! 

Depois de dois anos de pandemia, eis que somos 
confrontados com uma guerra na Europa. É tempo de 
nos agarrarmos aos nossos valores e acreditar que o 
Bem e a Paz ainda podem ser construídos.

Este mês, os nossos amigos Sara Croca e Nuno 
Rodrigues dão-nos a conhecer um pouco mais de si. 
Obrigada a ambos pelos testemunhos☺

Ultimamente, temos tido bastantes contribuições, mas 
precisamos de mais. Mais novidades e mais memórias. 

Enviem as vossas contribuições para 
Csjb1983@gmail.com

Muito obrigada e até maio!

Ana e Filipa 

Não se esqueçam de se 
inscrever na AACSJB!

Apenas 30€/ano (já podendo 
pagar a quota online) e 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 Sara Croca e 
Nuno Rodrigues, 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



Cumpri o meu sonho de criança de ser médica
quando fosse Grande =) 

Vivi em Londres durante quase 5 anos e fiz o 
doutoramento/ PhD na University College of 
London, na área da doença cardiovascular, em
doentes com Lúpus Eritematoso Sistémico. Decidi
regressar à casa partida e, desde 2018, sou 
Assistente Hospitalar de Medicina Interna no 
Hospital de Santa Maria e acumulo funções como
Assistente Convidada na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa e Coordenadora Hospitalar
de Colheita e Transplantação.

Vivo em Lisboa, no Lumiar, sou casada e temos
uma filha gordinha e bem-disposta de 7 meses, a 
Ritinha, que nos enche os dias de alegria (e ranho
desde que começou a creche!)

Tenho mantido contacto com alguns dos amigos do 
Colégio mas gostava sinceramente que fossem
mais! Lanço o repto: reunião da Classe de 83 ainda
este ano! 



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

Ui! Tantos…As aulas de Ballet na antiga Cripta, a 
preparação para a Primeira Comunhão com a 
Nani, os Campinácios de participante a animadora, 
a viagem a Loyola, Xavier e a Roma no ano do 
Jubileu do Ano 2000… As aulas de Religião com o 
Padre Alberto que incluíram visita de estudo ao
Monumental para ver o Stigmata!

Os recreios passados no terraço a discutir dramas 
existenciais, a cantar músicas dos Nirvana, 
enquanto os Andrés (Fonseca e Monteiro) 
tocavam viola…

2. Em que é que o colégio te moldou?

Na noção clara de que tenho a responsabilidade
de usar os meus talentos ao serviço do outro. 

3. Uma mensagem especial para o nosso
ano…
Façam o favor de serem felizes! E de ajudarem os
outros a serem um bocadinho melhores com o 
vosso exemplo de generosidade, competência e 
rigor.



O MEU MUNDO
SARA CROCA O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Fazer mergulho, ler, viajar, usufruir 
da companhia da minha 

maravilhosa família e amigos .

Um LIVRO

“Remains of the Day”, Katsuo Ishiguro

Um FILME

“The English Patient”, Michael 
Ondaatje

Uma CANÇÃO

“Mr Brightside”, The Killers

Uma VIAGEM
Líbano

Uma CAUSA
Programas de educação e saúde 

pública em países em 
desenvolvimento.

Um SONHO

Trabalhar com os Médecins sans
Frontières, por um período de 2-3 

semanas, todos os anos.



NUNO RODRIGUES
Olá colegas! 

Vivo há 3 anos numa pequena vila no concelho de Alcochete, São 
Francisco. Antes, tive a sorte de morar na fantástica cidade de 
Aveiro, onde trabalhei na Universidade de Aveiro e onde nasceu a 
minha primeira filha, a Mariana. Guardo ótimas recordações da 
cidade e da zona costeira da Costa Nova, que aconselho todos a 
conhecer. 

Já a viver em São Francisco, nasceu a minha segunda filha, a Luísa. 
Aqui, conseguimos aproveitar uma vida relaxada “no campo” a 20 
minutos de Lisboa. Trabalho atualmente como investigador e 
consultor em explorações agro-pecuárias, em particular na 
prestação de serviços ambientais à sociedade, como o sequestro 
de carbono em pastagens e a manutenção da paisagem.

Guardo grandes amigos do SJB, uma segunda família na verdade. 
Encontramo-nos com alguma regularidade (agora menos, 
infelizmente, em tempos de COVID) em grandes almoçaradas.



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

Andei 15 anos no SJB, passei bons e maus momentos, 
guardo as grandes amizades que construí e as viagens
que fazíamos: Lagos, Mata de Lobos, Ferreira do 
Zêzere, entre outras…

2. Em que é que o colégio te moldou?

Olhando para trás, o que o colégio mais me moldou foi
de facto nos valores que tenho hoje: esperar sempre o 
melhor das pessoas e ser bom para o próximo. 

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

Sejam felizes! Procurem o que mais gostem de fazer e 
não tenham medo de sair da vossa zona de conforto.



O MEU 
MUNDO

NUNO 
RODRIGUES

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Passar tempo com as minhas filhas 
e construir algo com as minhas 

próprias mãos.

Um LIVRO
O livro de receitas da família

Um FILME
O Rei Leão

Uma CANÇÃO

Comfortably Numb, Pink Floyd

Uma VIAGEM
Vietname

Um SONHO

Conhecer o mundo com a família.

Uma CAUSA

Pecuária Carbono Zero



• Em 2010, a nossa Filipa Iglésias recuperou uma
antiga loja com fábrica no bairro de Alvalade: a 
ComTradição, com o propósito de apoiar e dinamizar o 
comércio e o património local, que estava em risco de 
desaparecer. O projeto de remodelação do espaço
ficou a cargo da nossa Maria Costa Guerra!

• Vende antiguidades, velharias e preciosidades, bem
como cordões, galões, fitas e todo o tipo de 
Passamanarias originais dos anos 50.  Organiza ateliers 
regulares de costura e técnicas artesanais portuguesas
(como rendas, bordados, tricot, arraiolos, etc.). 

• Seguida por 2640 pessoas na sua página do 
Facebook (mas sem atividade nas redes sociais há 1 
ano…), a ComTradição assegura a ligação do passado
no presente e traduz um mundo onde o limite é a
imaginação.

• Visitem! ;)
Marca registada desde 2005 mas infelizmente já apropriada por muitos.. 

Marca registada 
desde 2005 mas 
infelizmente já 
apropriada por 

muitos…
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LOJA ONLINE 
AACSJB

• Já viram as novidades na loja online da 
AACSJB?

• Na loja, podemos também ser solidários, e 
fazer um donativo de 5€ ao Centro Juvenil e 
Comunitário Padre Amadeu Pinto (Pragal). 
Para isso, basta clicarem no link para o efeito:

https://www.aaacsjb.pt/produto/donativo-cj-
pragal/

https://www.aaacsjb.pt/produto/donativo-cj-pragal/


PONTO DE 
ENCONTRO

• Finalmente, começam a reunir-se as 
condições de segurança necessárias para 
juntarmos todo o nosso ano.

• Para podermos fazer um evento em grande, 
vamos precisar da vossa ajuda!

• Em breve, divulgaremos o link do doodle 
para votação da data do evento (15 de 
maio, 22 de maio, 28 de maio ou 29 de 
maio). 

• Aceitamos, também, sugestões de local ao
ar livre para a concretização do evento e de 
atividades para realizarmos. 

• Na próxima newsletter divulgaremos data e 
local! Contamos convosco? 
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DIAS DE 
MARÇO

8 de março – Dia Internacional da Mulher
19 de março – Dia do Pai
27 de março – Dia Mundial do Teatro
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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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