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1. BOAS VINDAS
Queridos Amigos,

Este foi um mês emotivo! Ainda que não se veja, esta newsletter, e o nosso 
Grupo no whatsapp, tem trazido muitas coisas boas. Alguns de vocês já foram 
visitar os espaços que aqui anunciamos (o novo spot do Daniel, a loja da 
Maria, o turismo rural da Joana, etc…); outros descobriram que os filhos são 
amigos (muitos deles atualmente no Colégio) e aproveitaram para pôr a 
conversa em dia!

Este mês também descobrimos uma pintora entre nós – vejam mais nas 
próximas páginas – e estamos a redescobrir o João, que estava desaparecido 
mas que agora se juntou para não mais nos largar.

Aproveitem estes dias compridos e… Boas Férias!

Voltamos em Agosto.                                                                   

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



2. O QUE É FEITO DE TI?

Este mês reencontramos os 
nossos amigos Joana da 
Motta Guedes e João Ricardo, 
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



Vivo em Lisboa, sou casada com o José e tenho dois filhos, o 
António de 8 anos e a Teresa de 8 meses.

Sou artista plástica - pintora. Tirei o curso e o mestrado em
Pintura na Faculdade de Belas Artes, da Universidade de 
Lisboa.

Tenho um atelier de pintura no Saldanha, onde pinto e dou
aulas de pintura a crianças e adolescentes.

Tenho feito vários projectos de pintura em azulejo para 
edifícios públicos, como as estações de comboio de Setúbal, 
Cacém, Barreiro, entre outras, como Coimbra B na qual estou
a trabalhar neste momento.

Apesar de ter saído cedo do colégio, mantive ao longo destes
anos contacto com alguns amigos do Colégio. 

Por acaso, tenho-me cruzado com  outros antigos colegas ao
longo dos anos, em diversas situações, alguns dos quais vejo
diária ou semanalmente, o que tem sido muito engraçado.

JOANA DA 
MOTTA 
GUEDES



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

Guardo muito boas recordações da infância no colégio. As tardes a brincar no recreio da primária até mais tarde com 
as amigas, a Professora Fátima, que eu tanto gostava, e tanto me ensinou, os espectáculos da primária. Lembro-me 
em particular de um, muito giro que fizemos todos sobre os descobrimentos, orientado pela Fátima e as outras 
professoras. As aulas de ballet no ginásio antigo, que eu gostava tanto que mais tarde, já adulta, retomei durante 
vários anos. As aulas de música com a Pinha, tão giras também, a catequese com a Nani e o momento da nossa 
primeira comunhão, a festa das famílias, que emoção que era naquela idade.

2. Em que é que o colégio te moldou?

Guardo muitas saudades do tempo do colégio, e foram os professores e os colegas quem mais me marcou. Tivemos o 
privilégio de ter vários muito bons, e foi tão bom conviver diariamente com todos. 

A ideologia defendida pelo colégio da formação integral dos alunos enquanto seres humanos nas suas dimensões 
pessoal, social, académica e religiosa, e em torná-los pessoas livres, capazes de discernir, e completas, para estar ao 
serviço dos outros, é algo em que ainda hoje acredito e em que me baseio para a educação dos meus filhos. 

Passados anos, por várias ocasiões voltei ao colégio, ou a cruzar-me com pessoas de lá, e continuo a rever-me muito 
nos ideais jesuítas. Sempre que lá vou tenho a sensação de que me sinto em casa.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

Espero que estejam todos bem e felizes. Muitos parabéns à Filipa e à Ana pela ideia tão gira esta de mostrarem o 
que é feito de uns e de outros. Tem sido muito bom reencontrar alguns de vocês que não via há tanto tempo, ou 
saber notícias através da newsletter. Esses reencontros trazem-me sempre boas recordações. 

Aproveitem cada dia porque o tempo passa num instante e cada dia é uma oportunidade para mudarmos o mundo e 
fazer melhor por nós e pelos outros. 



O MEU 
MUNDO

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Estar com a minha família e com os 
meus amigos. Andar de bicicleta. 

Dançar. Ler.

Um LIVRO

Confissão, Lev Tolstoi

Um FILME

Orgulho e Preconceito

Uma CAUSA
Dar a todas as crianças o melhor 

começo: uma infância feliz

Um SONHO
Dou aulas de arte e arte como 

terapia a crianças e adolescentes. 
O meu sonho é que a arte e 
outros meios expressivos, 

cheguem mais a todas as crianças 
e escolas, para ajudar a 

promover o desenvolvimento da 
criatividade, da auto-estima e 

das competências emocionais e 
sociais das crianças.

Uma CANÇÃO
Divine Comedy “Our 

Mutual Friend”

Uma VIAGEM
Roma





JOÃO RICARDO

Sou solteiro, vivo em 
Lisboa, licenciado em 
Engenharia de Gestão 
Industrial e actualmente
tomo conta de um idoso 
por ser verão e ter tardes 
livres.



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

• Guardo recordação de alguns bons professores e do espírito
católico do colégio assim como dos bons amigos.

2. Em que é que o colégio te moldou?

• O colégio ajudou-me a resolver as adversidades de forma mais
inteligente, a ser mais humano, a ajudar o próximo e a transmitir
aos outros tudo o que o colégio me ensinou.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

• Que estejam todos bem de saúde e que se motivem uns aos
outros e que nos possamos encontrar em breve. 

Tenho saudades.



O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Caminhadas junto a jardins e

perto do rio

Um LIVRO

Não tenho um específico, mas

gostei do Principezinho

Um FILME

Sozinho em casa

A Vida é Bela

UMA CANÇÃO

Tudo o que seja da Shakira

Uma VIAGEM
Alemanha

Um SONHO
Dar-me com a minha família e
não me chatear com os meus

amigos

Uma CAUSA
Ajudar os outros nas suas

preocupações



MARCA DO MÊS

ARTKIDS!
A escola da Joana da 
Motta Guedes

Criatividade para 
crianças dos 5 aos 16 
anos: ensino artístico, 
oficinas de arte, 
sessões de arte como 
terapia.
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Rua Pinheiro Chagas, 8, R/C 1050-177 Lisboa, Portugal
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ÁLBUM 
Esta fotografia já tem uns 6 

anos… Estamos a precisar de
um reencontro alargado!

A mais 
recente! 

Julho 2022



O Padre António marcou
alguns de nós: na
celebração do casamento,
do batizado dos filhos,
como orientador espiritual
ou como amigo e 
confessor.

A sua última entrevista
pode ser recordada aqui,

Podem ler os vários
testemunhos de pessoas cuja
Vida se cruzou com o P. 
António aqui: 
https://pontosj.pt/jesuitas/que
m-somos/in-memoriam/p-
antonio-vaz-pinto/

Vale a pena ouvir a entrevista
profunda que o Padre António Vaz 
Pinto, que nos deixou a semana
passada, deu ao Ponto SJ, e onde
manifestava a sua energia
contagiante e inspiradora, 
confessando-se totalmente
preparado para morrer: “Se morrer
daqui até aos 80 anos, ou logo a 
seguir, levo desta vida uma vida que 
valeu a pena viver, com muita
alegria e muitos amigos. Estou muito
grato a Deus pela vida que me deu”. 
No final desta entrevista, 
manifestava também a sua “ótima
relação com a morte”, que, disse, 
nunca o “assustou”. “A morte é a 
porta da ressurreição. Por isso, se 
me disserem que eu vou morrer
amanhã, não me afeta nada, não
preciso de mais de um quarto de 
hora. É só mudar de casa”.

Padre António Vaz Pinto

1942 - 2022

https://pontosj.pt/especial/o-sentido-de-resposta-e-a-chave-de-compreensao-da-minha-vida/
https://pontosj.pt/especial/o-sentido-de-resposta-e-a-chave-de-compreensao-da-minha-vida/


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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