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1. A ÚLTIMA 
DO ANO !

Queridos Amigos,

E chegamos a dezembro! Foi exatamente há um ano que começamos esta missão do 
reencontro. Contacto a contacto, aos poucos fomos formando o nosso grupo de 
WhatsApp, e atualmente já somos 78 ☺

Com a newsletter (esta é a 12.ª Edição!) fomos sabendo um pouco mais do mundo de 
cada um, alguns bem perto, outros espalhados pelo mundo.

E para terminar o ano em grande, aproxima-se finalmente o nosso tão esperado 
reencontro – já no dia 10 de dezembro – e, nada melhor do que nos reencontrarmos no 
nosso querido Colégio!

Até lá, fiquem a conhecer melhor o nosso amigo Manuel Vilhena, cuja vida pessoal foi 
para nós uma maravilhosa surpresa! Passamos agora o testemunho a outros que 
continuem esta missão de ligar memórias e saudades.

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



2. O QUE É FEITO DE TI?

Este mês reencontramos 
o nosso amigo Manuel 
Vilhena 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



MANUEL 
VILHENA

Desde que saí do colégio 

acabei o curso de psicologia, 

trabalho desde então no Vale 

de Acór, (há 16 anos), e em 

consultório privado. 

Casei há 11 anos com a Rita 

Mendes, também antiga aluna 

do colégio e temos 6 filhos.

Neste momento também estou 

a fazer o doutoramento.



1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Muitos. O recreio da primária com o Pedro Henriques e o Morais. A equipa de andebol com o Catalão, o Reis, o 
Bernardo… Os fins de semana de turma no Baleal, com o Luís Castro Caldas, o Henrique, o Lencastre… 
Os Campinácios com o Ricardo, o Belo, o Figueira e a malta do INA e do CAiC. 
A viagem de finalistas a Ibiza, com o André, o Afonso, o Arantes, que já calçava o 47.. 
A ida às JMJ a Roma no ano do Jubileu com a Rita, a Marianita, a Catarina…

2. Em que é que o colégio te moldou?
Em muito. Provavelmente mais pelas actividades que vivi do que pelas aulas. Conheci a Rita, com quem casei, 
nos campinácios e os amigos que ainda tenho hoje, como o Ricardo, o Manel Matos, do INA, o Arantes, que 
calça o 47…

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
Os 40 estão quase aí…

O Vale de Ácor é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, 

sem fins lucrativos, que trabalha 

desde 1994 no âmbito da 

recuperação de dependentes.

O Vale de Ácor propõe a quem 

recebe um CAMINHO PARA 

VOLTAR A SER PESSOA. 



O MEU MUNDO
MANUEL VILHENA O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Acho que são coisas no mar. Nadar, 
mergulhar…

Um LIVRO

Encontro Marcado, de Fernando 
Sabino

Um FILME

As florinhas de São Francisco de 
Roberto Rossellini

Uma CANÇÃO

A Malta que se foi, de OS 
PERDEDORES

Uma CAUSA
O Vale de Acór

Uma VIAGEM
À Terceira

Um SONHO

Marcar um golo pelo Benfica



SUGESTÃO 
DO MÊS!

E, mais uma vez, a nossa Catarina 
Galvão desenhou o calendário 
solidário da Make-a-Wish

O valor reverte na totalidade para a 
missão de realizar desejos a crianças e 
jovens, dos 3 aos 17 anos com doenças 
graves, progressivas, degenerativas ou 
malignas, proporcionando-lhes um 
momento de força, alegria e 
esperança!

Nas lojas Tiger ou em 
https://montrasolidaria.makeawish.pt/

Um desafio por dia, ao 
longo dos 24 dias que 
antecedem o Natal.

Por cada desafio 
cumprido, há um 

autocolante para colar no 
calendário.



8 de dezembro – Dia do Antigo Aluno
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Este ano é especial: comemoram-se os 75 anos do Colégio e os 40 anos da Assoicação de Antigos Alunos! 

Para todos os que quiserem participar, vejam o programa aqui: https://www.aaacsjb.pt/dia-do-antigo-aluno-2022/ 

- Missa celebrada pelo antigo aluno, diretor do colégio e galardoado este ano com o Prémio José Carlos Belchior, P. Pedro Rocha Mendes;

- Entrega dos diplomas aos antigos alunos saídos em 2022, 1997 (25 anos de saíde) e 1972 (50 anos de saída);

- Homenagem à educadora, professora Olga Avelino.

- Almoço 



REENCONTRO 
DO ANO 1983

10 de 
DEZEMBRO
13h00

REFEITÓRIO DO 
COLÉGIO
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Mais informações no 

Grupo WhatsApp

NÃO FALTEM!
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