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1. BOAS VINDAS

Queridos Amigos,

Estamos em abril! Juntos temos visto o mundo a 
mudar. Hoje, os valores da infância e o ‘Educar para 
Servir’ impõe-se mais do que nunca!

Este mês reencontramos a nossa amiga Joana Cabral! 

Precisamos de mais contribuições, mais novidades e 
mais memórias para partilharmos no mês de maio. 

Podemos contar com vocês? Quem se aventura? 
Escrevam-nos 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 a 
nossa amiga Joana Cabral, 
que responderá às perguntas 
O Colégio e Eu e nos dará 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



Sou casada e tenho uma Maria do Carmo de 3 anos 
e meio. Há quase 4 anos, saí da cidade e
mudei-me de armas e bagagem para o campo ( Vila 
Boim, Elvas). 

Sou Educadora de Infância e neste ultimo ano fui 
conseguindo trabalhar na minha área, embora os 
contratos sejam temporários e no Alentejo só 
mesmo na base da cunha…mas quem sabe o que o 
Futuro reserva.

A família do meu marido está com um projeto de 
turismo, mas o covid não tem facilitado as coisas….e 
temos estado com as obras paradas.

Ao longo dos anos fui perdendo o contacto com as 
pessoas do colégio….mas graças ao jantar 
organizado pela Diana Oliva e redes sociais tenho 
acompanhado a vida de alguns.



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

Foram muitos anos lá passados e, sem dúvida, com imensas recordações….mas as que destaco são sem 
dúvida as festas da família, os campinácios, a Casa velha e o mini ginásio ao pé da igreja…e por fim os 
típicos anuários com as fotografias de turma e a informação toda do pessol ( Ainda os tenho todos)

2. Em que é que o colégio te moldou?

Acho que só na entrada da vida adulta, em que passei a ter mais responsabilidade me apercebi que os 
anos passados no colégio, os princípios incutidos e o lema “educar para servir” sempre fizeram parte da 
minha vida e da minha essência como pessoa.
Abracei vários projetos de voluntariado, e uso no meu dia a dia a sabedoria adquirida com este lema, na 
educação da minha filha e das crianças que ao longo dos anos vão traçando um caminho comigo.
Espero que este lema acompanhe a minha filha e que um dia ela possa usufruir dele e passa-lo entre 
gerações.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

Aproveitem a vida ao máximo, que para o ano entramos nos “entas” e começam a aparecer as rugas e 
os cabelos brancos.
Espero ainda que se encontrem todos bem e que num futuro próximo possamos nos reencontrar e 
recordar bons momentos.



O MEU MUNDO
JOANA CABRAL

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Gosto de passar o meu tempo 
com a família e amigos

Um LIVRO

O paradoxo do cérebro, 
Memória, Autismo, Identidade.

Um FILME

Quem quer ser milionário?

Uma CANÇÃO

Bohemian Rhapsody (Queen)

Uma CAUSA

Que o chamado sistema inclusivo 
não seja apenas um nome, mas 

uma realidade, em que educadores 
e professores recebam formação 

para apoiar as crianças com 
necessidades educativas especiais 

e haja trabalho de equipa para 
integrar estas crianças no ensino e 

sociedade.

Um SONHO

Que o Turismo que temos em 
projeto avance e que no seu 

devido tempo seja um sucesso/ 
ocupação.

Uma VIAGEM
Maurícias



MARCA DO MÊS - LAGEADO

A avó da nossa embaixadora Filipa tem uma estalagem
no interior algarvio (Caldas de Monchique), a 15min de 
Portimão e da Praia da Rocha e a  30min de Aljezur e 
Costa alentejana. 

Um paraíso termal escondido para descobrir este verão! 

Abre de maio a outubro e tem quartos desde €55.

www.albergariadolageado.com

http://www.albergariadolageado.com/


PONTO DE 
ENCONTRO

• A pedido de alguns de vós, iremos atrasar este
nosso momento para depois do verão, de forma a 
conseguirmos que todos se organizem a tempo 
(sobretudo os que estão fora).

• Prometemos, no entanto, muitas novidades para 
breve. 

• Este mês, deixamos o repto de um encontro casual 
na nossa Festa das Famílias (28, 29, 30 de abril e 1 
de maio). Vamos? Quem for, avise no grupo!
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Dias de 
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2 de abril  - Dia Mundial do Autismo

2 de abril – Dia internacional do livro infantil 

15 de abril – Sexta-feira Santa 

17 de abril – Páscoa

21 de Abril – Encontro de Líderes (convidado: António 
Horta Osório)

25 de abril – Dia da Liberdade/ Torneio de Padel

28, 29, 30 de abril e 1 de maio – Festa das Famílias
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Até ao próximo número!

● Estamos a começar a ter alguma 
dificuldade em encontrar novos 
voluntários para a entrevista mensal. 
Ajudas-nos?

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

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

●csjb1983@gmail.com
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