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1. BOAS
VINDAS

Queridos Amigos,

Este é um mês especial, comemoram-se os 75 anos do nosso Colégio, oficialmente 
inaugurado a 28 de outubro de 1947!

Trazemos também uma notícia maravilhosa: a confirmação do nosso tão esperado 
reencontro, marcado para sábado dia 10 de dezembro. Vamos poder almoçar no 
refeitório do Colégio e reviver tantas memórias lá passadas.

Por enquanto, fiquem com um pouco do mundo da Ana Lemos e Joana Rosário. 

Marquem a data do almoço nas vossas agendas e até muito breve!

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 a Ana 
Lemos e a Joana 
Rosário que 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 2 filhos 

(rapazes e traquinas, o Francisco  e o Afonso, de 3 

e 5 anos), e, depois de 13 anos a exercer Direito 

Laboral (8 dos quais nos CTT), decidi mudar de 

área e cumprir o meu sonho de tirar o curso de 

Psicologia. Estou a estagiar no Hospital dos 

Lusíadas de Lisboa, no âmbito do mestrado de 

Psicologia Clínica e do Aconselhamento.

Ana Lemos



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

Sempre que penso no colégio tenho um misto de emoções. Vivi alguns momentos

complicados, mas, muitos outros, ainda hoje me fazem rir muito. Tive a sorte de fazer

parte de um grupo de amigas enorme, com quem ainda hoje mantenho contacto e que

sempre que estamos juntas voltamos a ser aquelas crianças/jovens que nunca se

separaram e por quem o tempo não passou.

O colégio trouxe-me as minhas melhores e mais sólidas amizades, como se de irmãs se

tratassem.

Guardarei, para sempre, todos os professores que, por tanto acreditarem em mim,

sempre me tentaram elevar ao meu melhor, em particular o professor Chico e o

professor Rebordão.

Ficarão gravadas as memórias das viagens ao Baleal e da viagem de finalistas a Sicília.

E , claro está, a solidariedade da nossa Inês Caria e dos seus apontamentos que tanto

jeito nos davam.

Guardarei, também, a memória de todos os anos em que joguei na baliza de andebol,

numa equipa que foi vice-campeã nacional e que me encheu de orgulho.

Infelizmente, fará, de igual forma, parte das minhas recordações a sensação da

obrigação das maratonas às 8 da manhã no campo do 10.º e das aulas de Educação

Física a essa hora (ficando, algumas vezes, a dormir com a nossa Teresa Aguiar no

balneário).
2. Em que é que o colégio te moldou?

O colégio trouxe-me valores e princípios que espero poder perpetuar através dos meus filhos. Foi durante os anos passados no colégio que moldei

a minha personalidade e que me identifiquei como pessoa solidária, com uma educação presente mas não imposta e muito atenta ao bem-estar

dos outros.

Fundei no colégio, juntamente com o Professor Tomás, a primeira equipa de futebol feminino, tendo sido, para mim, esta modalidade, um amor

para a vida toda.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

Que possamos ser sempre as crianças de sorrisos ingénuos, que estavam certas que tinham em cada um dos outros um porto seguro.



O MEU MUNDO
ANA LEMOS

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Estar com a minha família.

Brincar com os meus filhos.

Jogar futebol e assistir aos jogos 
do Benfica!

Um LIVRO

“O Livro do Desassossego”,

Fernando Pessoa

Um FILME

“A Lista de Schindler”

Uma CANÇÃO

“Courage”, Manowar

Uma VIAGEM
Índia

Uma CAUSA
Que a temática da saúde mental 

seja desmistificada e que passe a ser
encarada ao mesmo nível da saúde

física, fazendo parte do topo da
hierarquia do ser humano ao nível

do seu bem-estar

Um SONHO

Que o Benfica seja Campeão 
Europeu

e que em nada afete a saúde mental

dos seus adversários ;)



Sou casada com o Pedro Vargas que também andou no 

colégio e temos 2 filhos, o Francisco e a Carlota. Tirei o curso 

de gestão na Nova SBE e comecei por trabalhar em banca de 

investimentos/M&A. Fiz o Lisbon MBA e estive até 2017 no 

Grupo Manuel Champalimaud onde assumi várias funções 

(diretora de controlo de gestão, assessora do Presidente do 

Conselho e administradora de algumas participadas). Desde 

que nasceram os nossos filhos que temos vivido entre Lisboa 

e Budapeste e estou a trabalhar na tese do meu 

Doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais 

pelo IEP. 

Joana Rosário



1. Que momentos passados no colégio vais guardar para a vida?
Quando cheguei ao colégio no 7º ano vinha de uma escola pequena e muito familiar a 
escola Avé-Maria, por isso o primeiro momento que guardo é o impacto que teve em mim a 
mudança para uma escola muito maior e em que tinha mais independência. Aproveitei 
muito os tempos no colégio, gostei dos professores do colégio e tenho excelentes 
memórias com as minhas amigas, diverti-me muito, cresci e moldei a minha personalidade 
e tive a sorte de encontrar amigas que ficaram para a vida. Apesar de não estarmos tanto 
tempo juntas como gostaríamos, são das pessoas em quem mais confio, de quem gosto 
muito e com quem sei que posso contar. Quando estamos juntas estamos sempre como a 
mesma cumplicidade que vem dos tempos no colégio.
Guardo também muitas memórias do meu irmão pois foram anos em que estivemos muito 
tempo juntos. 
Também acho graça às memórias que tenho do meu marido no colégio e na missa do 
cupav ao domingo, ainda que só nos tenhamos conhecido mais tarde.

2. Em que é que o colégio te moldou?
Acho que o colégio me preparou bem para a universidade e para a vida profissional e me 
incutiu os valores certos de trabalho, humildade, amizade e respeito pelos outros mas 
também a coragem, confiança e ambição de procurar fazer melhor todos os dias.   

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…
A primeira mensagem é para a Filipa Iglésias e para a Ana Monteiro de Lemos para 
agradecer por esta iniciativa. Vocês são as maiores! Tenho gostado muito de saber notícias 
de todos através desta newsletter e que mantenhamos o contacto!



O MEU MUNDO
Joana Rosário O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Estar com a família

Viajar 

Trabalhar 

Estudar

Um LIVRO

“Lean in Sheryl Sandberg”

Um FILME

Darkest Hour

Uma CANÇÃO

“Cold Heart”, Elton John

Uma VIAGEM
Tibete

Uma CAUSA
Ser capaz de nas minhas ações 
ajudar quem está à minha volta 

Um SONHO
Que a minha família, o meu marido 

e os meus filhos estejam bem e 
felizes



Torna-te sócio da
AACSJB

Inscreve-te na Associação de Antigos Alunos do CSJB!

Além de reforçares esta rede, ainda podes usufruir de algumas vantagens:

- Desconto de 5€ nos torneios de Padel (o próximo é já no dia 19.11.2022)

- Desconto em eventos organizados pela AACSJB

- E, para quem pretende inscrever os filhos no Colégio, quantos mais anos de inscrição 

tiver, mais pontos conseguirá juntar!

- Contribuem ainda para reforçar a verba disponível para os muitos projetos de apoio 

dinamizados pela AACSJB, como a Fundação Santo Inácio, entre outras.

- Sabe mais: geral@aacsjb.pt

Filipe Farelo, Presidente da 

direção da AACSJB foi 

recentemente eleito Presidente 

da Confederação Europeia dos 

Antigos Alunos dos Jesuítas!

Parabéns Filipe!

mailto:geral@aacsjb.pt


REENCONTRO 
SJB 1983!
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10 de Dezembro

13h00

Refeitório do 
Colégio SJB!!

ALMOÇO

Sozinhos ou 
acompanhados: 
Família e filhos são
bem vindos

+-20€ p.p

(enviaremos mais pormenores no 
grupo)



Apesar do nosso reencontro alargado para matar saudades no Colégio, já estamos a pensar na próxima sugestão: que tal 

irmos conhecer o AMARU – O negócio do Daniel Mello e do Pedro Coutinho (marido da nossa Joana A.S.)?

Street food peruana no centro de Lisboa!

Ceviche, espetadas, margaritas e caipirinhas…

Amaru - Peruvian Street Lab

Rua de São Paulo nº. 204



8 de dezembro – Dia do Antigo Aluno!
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Quem quer ser o próximo 
entrevistado?

Á
LB

U
M Tem sido difícil conseguir contribuições para a nossa newsletter, 

que , como no caso deste mês, saiu mesmo nos últimos dias…

Precisamos mesmo da vossa ajuda com entrevistas e 
contribuições!

Alguma sugestão de marca do mês?

Enviem para Csjb1983@gmail.com o que gostariam de partilhar 
com todos neste espaço. Só pedimos que garantam junto dos 

retratados o consentimento para esta partilha ☺
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Até ao próximo número!

●Queres ser o próximo entrevistado?

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

●Tens ideias, sugestões, propostas 
para o nosso Ponto de Encontro?

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

●Csjb1983@gmail.com
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