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1. BOAS VINDAS
Queridos Amigos,
E chegou Junho! Mês dos santos populares, do cheiro a manjerico, sardinhas e…
férias de verão a chegar!
Começamos a reta final para os nossos ‘entas’ e para o nosso esperado reencontro.
Até lá, queremos mais notícias vossas!
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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

O QUE MAIS GOSTO
DE FAZER

2. O QUE É FEITO DE TI?

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

Uma CAUSA

Este mês reencontramos os
nossos Filipa Iglésias Rosa e
Francisco Arantes, 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

Uma VIAGEM
Um SONHO

2. Em que é que o
colégio te moldou?

3. Uma mensagem
especial para o
nosso ano…

FILIPA
IGLÉSIAS
ROSA
Vivo no Porto há quase 15
anos, embora continue a ir a
Lisboa todos os meses. Tenho
um filho já com 13 anos!
Depois de 10 anos como
advogada num escritório
(Propriedade Intelectual –
marcas, patentes e direitos de
autor) trabalho há 5 numa
farmacêutica. Mantenho
vários amigos do Colégio que
são um alicerce importante na
minha vida – as memórias que
partilhámos são muitas e,
passem os anos que passarem,
sempre que nos encontramos
é como se os tivesse visto
ontem!

O que é
feito de ti?

1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Muitos. A pré-primária (chamavamos-lhe ‘a infantil’) na Casa Velha, os regressos em setembro e o nervosismo de
uma turma nova; as festas de anos com ‘slows’; os fins de semana de turma (lembro-me do Baleal e de Braga), as
festas das famílias, a fila e os encontrões para os croissants com creme no bar; o refeitório e o intervalo de almoço
no pátio, ir comprar gomas ao café em frente, o dia em que chegava o anuário, a preparação para o Crisma, a festa
e a viagem de finalistas…
Foram momentos de liberdade e crescimento. Vivemos a infância e adolescência sem internet e isso permitiu-nos
viver intensamente o contacto uns com os outros num ambiente familiar.
2. Em que é que o colégio te moldou?
Educar para servir é um lema que nem sempre percebi bem mas que hoje me faz absoluto sentido. Os valores, a
reflexão contínua, o Discernimento e a procura de um sentido mais alto para a vida deixaram-me raízes profundas
que continuam a marcar todos os meus dias. Identifico-me muito com a espiritualidade inaciana, na fronteira entre
todo o caminho de Jesus histórico (continua a ser para mim um mistério entender que Homem foi esse que dividiu
o tempo entre antes e depois?) e a abertura ao cósmico, ao eterno, a Deus… o Colégio deixou-nos esta inquietação
sem dogmas nem imposições.
3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Estamos todos – dizem – na melhor fase das nossas vidas. A chegar aos 40. Pessoas formadas, inteiras,
amadurecidas.
Partilhamos uma infância comum, plena de valores sólidos e valiosos – que os saibamos viver e transmitir a todos à
nossa volta. Na família, amigos, trabalho, país, mundo…

O MEU MUNDO

Um LIVRO
Servidão Humana, W. Somerset
Maugham

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER
Viajar
Estar com a minha família e amigos

Um FILME
O Leopardo, Visconti
Uma CANÇÃO
Waiting for you, Nick Cave

Uma
UmaCANÇÃO
VIAGEM
Japão
UmaVIAGEM
CAUSA
Uma

Que o progresso tecnológico seja
sempre humano e ético.

Um SONHO
Que o meu filho, e a sua geração, se
aperceba a tempo da importância de
VIVER e não sucumba à apatia do
‘scroll’.

FRANCISCO
ARANTES
Vivo em Bruxelas com a minha
mulher e acabamos de ter o
quarto filho.
Trabalho no Banco Nacional da
Bélgica como consultor, onde
ajudo a construir aplicações
informáticas.
Mantenho contacto muito
próximo com algumas pessoas
do colégio e encontramo-nos
todos várias vezes por ano.

1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Todos. As amizades desenvolvidas nos corredores, nos pátios, nos campos de futebol e nas casas dos amigos, as memórias
dentro da aula e a camaradagem com a nossa geração. As asneiras que criavam a camaradagem, os jogos, as conversas. Os
momentos no refeitório. A pressa de correr para o intervalo e maximizar o tempo a jogar à bola. A presença jesuítica, as trocas
com a instituição na pessoa do professor, do director de ciclo ou do director do colégio - a presença apaziguadora e
perspectivante. A arquitectura, os espaços, os corredores. Os funcionários, o Sr. Alves, o porteiro, os contínuos, … Em momentos
da vida diferentes, penso em momentos diferentes, não consigo reduzir.

2. Em que é que o colégio te moldou?
Como é que se responde a isto ? O colégio moldou-me, em tensão com os outros espaços da minha formação (casa/família,
amigos, actividades, …), todos a puxar para eu ser a pessoa que sou hoje. No colégio eu sentia a segurança de uma instituição
por onde muitas boas pessoas tinham também passado e a expectativa de cunhar o bem primeiro em mim, mas mais tarde
vincar os meus (bons) valores no meu trabalho. Claro que nada disto era evidente na perspectiva de um adolescente mais
preocupado em explorar os limites do que em construir. Mas a força da construção era alguma coisa que eu sem consciencializar
sentia. Saber que que estava a ser preparado para algo e que a expectativa sobre a minha vida não era puramente egoísta. E que
eu não estava sozinho nesta expectativa.
3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Em primeiro lugar, espero que estejam todos bem. Em segundo lugar, espero rever-nos todos em breve. Tem graça confrontarnos uns com outros, porque podemos encontrar-nos também com as crianças e adolescentes que já fomos. Há um imaginário
colectivo da nossa infância que é bom cuidarmos.

Um LIVRO

Guns, Germs & Steel
O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Viajar

Um FILME

Kill Bill
Uma CANÇÃO

Retrospectiva de Um Amor Profundo

Uma VIAGEM

A próxima

Um SONHO

Dedicar-me à comunidade
Uma CAUSA

A minha família

PONTO DE
ENCONTRO

24 de
Setembro
ou 5 de
Outubro?

VAMOS A VOTOS!
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Sugestão
do mês
• Vale a pena ouvir esta entrevista
no podcast ‘Deixar o mundo melhor’,
onde Francisco Pinto Balsemão
entrevista António Horta Osório – o
antigo aluno agradece “os valores do
trabalho, do evitar o desperdício, da
honra, e do espírito de amizade” que
lhe foram transmitidos pelos jesuítas
nos onze anos que passou no
Colégio São João de Brito. A paixão
pelo futebol também vem desse
tempo e da influência do padre
Alberto, “um fanático por futebol.”
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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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