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1. BOAS VINDAS
Queridos Amigos,

E chegou Maio! 

Desta vez a newsletter chegou mais tarde. Para que 
isso não aconteça no mês de junho, pedimos que quem 
quiser ser entrevistado e contar-nos um pouco do seu 
mundo nos escreva com maior antecipação. Podemos 
contar com vocês? Quem se aventura? Escrevam-nos 
para csjb1983@gmail.com

Estamos a planear um reencontro para finais de 
Setembro. Mais detalhes em breve no grupo. 

Até Junho!

Ana e Filipa 

Não se esqueçam de se 
inscrever na AACSJB!

Apenas 30€/ano (podem 
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 Joana Andrade 
e Sousa e Tiago Fernandes, 
que responderá 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



Vivo em lisboa, sou casada e tenho dois filhos.

Trabalho num banco desde que saí da 
faculdade, neste momento responsável pela 
equipa de marketing do Private Banking. 

Mantenho ainda o contacto com muitos 
amigos do Colégio e com o Padre Alberto. 
Muitas das minhas grandes amigas são 
aquelas que fiz no Colégio.

JOANA ANDRADE
E SOUSA

O que é 
feito de ti?



1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Os momentos que guardo realmente são os mais divertidos, muitas vezes a fazer o que 
não devia. Tenho também ótimas recordações da preparação para o Crisma com o Padre 
Alberto à hora de almoço. Pela negativa, sempre odiei o corta mato e aulas de francês.

2. Em que é que o colégio te moldou?
O facto de ter sido uma educação muito focada nos princípios éticos da Igreja faz com 
que uma pessoa, independentemente do caminho que decida seguir, o faça sempre com 
base em valores fundamentais para si e para o próximo. Além disso, a exigência a nível
formativo com que o Colégio sempre se destacou, acredito que teve um impacto muito
importante na forma como me preparou para a vida profissional e pessoal.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Espero que estejam todos bem, felizes e a fazer o que sempre desejaram.



O MEU 
MUNDO
JOANA 
ANDRADE E 
SOUSA

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER
Estar com familia e amigos, viajar. 
Também tenho a sorte de gostar 
muito do meu trabalho. Porém, 

gostava de conseguir gerir melhor 
o equilibrio entre o tempo para a 

familia, amigos e trabalho.

Um LIVRO
Cisnes Selvagens

Um FILME
Muitos. Gosto sobretudo de 

filmes de fantasia e alguma ficção 
cientifica, como Senhor dos Anéis, 
Hobbit, Star Wars, Interstellar, etc. 

Portanto nada de muito 
“intelectual”.

Um SONHO
Que os meus filhos sejam felizes e 

com muita saúde

Uma CANÇÃO
To built a home (Cinematic 

orchestra)

Uma VIAGEM
Ilha Nikoi



TIAGO 
FERNANDES
Depois do colégio, mantive contacto com uma mão
cheia de pessoas e aventurei-me por física e 
informática, tendo acabado por trabalhar como
consultor nesta área durante quase uma década, 
dentro e fora de Portugal. 

Eventualmente, lá me rendi à minha eterna paixão
por espaço e decidi juntar as duas coisas, estando a 
trabalhar numa empresa de software para 
aplicações espaciais.

Ainda sem filhos, mas com casamento planeado
para este ano, mudei-me para Alverca para “fugir” 
um pouco da confusão de Lisboa. Divido os meus 
tempos livres entre família, amigos, gaming e 
astrofotografia… tendo já “investido” mais tempo e 
dinheiro nesta última do que facilmente admito!



1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Guardo com muita ternura os tempos na antiga primária, momentos bastante felizes como alguns teatros, 
brincadeiras nos pátios e átrio interior, Festas das Famílias e até as aulas de catequese com a Nani! Muito mais tarde
(12º), ter estado na peça inaugural do grupo de teatro do colégio (que pelo que sei, ainda se mantém), e tantos 
outros momentos soltos que deixaram a sua marca. Nem tudo foram rosas, e o 2º CEB foi-me estranho (na altura, 
ainda não era moda ser-se geek😜😜), mas sejamos sinceros… é uma altura estranha para qualquer adolescente!

2. Em que é que o colégio te moldou?
Pode parecer um cliché, mas a verdade é que o lema “Educar para Servir” foi algo que mantive sempre presente ao
longo da minha vida. Já tive umas tantas oportunidades de falar e ensinar miúdos, sobre espaço ou até mesmo
informática, e sinto a essência desse lema quando lhes falo. Ao longo dos anos ganhei todo um novo apreço e 
respeito pelos professores que nos moldaram naqueles tempos. Foram muitos e variados, mas há alguns que 
destaco: a Prof Helena da primária, a Nani, a Prof Elisabete Correia (Português), o Prof Ângelo (Física) e a Prof Alice 
(TLB).

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Deixo uma das lições mais importantes que aprendi: que a nossa passagem pelo colégio foi um verdadeiro privilégio, 
que nos abriu horizontes e oportunidades, e que (infelizmente) nem todos têm essa facilidade. Usem essa vantagem
para ajudar outros quando podem. Nunca deixem de aprender coisas novas, de crescer enquanto pessoas, de tentar
melhorar a vida dos outros.

E mantenham-se sempre jovens de espírito!



O QUE MAIS GOSTO DE FAZER
Um jantar com o meu grupo de 

amigos; sentar-me a jogar 
computador; tirar fotografias ao 

espaço

Um LIVRO
Saga “The Expanse”, de James S.A. 

Corey
Um FILME

The Martian
Uma CANÇÃO

Thunderstruck, AC/DC

Uma CAUSA
Comunitária: qualquer uma que 

promova a igualdade de 
oportunidades

Pessoal: International Dark-Sky
Association, resgatar o céu nocturno

da poluição luminosa

Um SONHO
Criar empresa própria em Portugal, 

a ver com espaço; promover 
pensamento crítico em Portugal no 

que toca a ciência



MARCA DO MÊS -
Novo negócio do @Daniel Mello !

E breve na Rua de São  Paulo - Lisboa

Sigam-no em

Amaru - Peruvian Street Lab (@amaru.lx)

https://www.instagram.com/amaru.lx/
https://www.instagram.com/amaru.lx/


PONTO DE 
ENCONTRO

24 de 
Setembro!!
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Dias de 

13

1 de Maio – Festa das famílias

Dia do Trabalhador

Dia da Mãe

5 de Maio – Dia da Língua Portuguesa

9 de Maio – Dia da Europa

13 de Maio – Dia de Nossa Senhora

15de Maio – Dia da Família

31 de Maio – Dia dos Irmãos
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ÁLBUM 



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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