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1. BOAS VINDAS

Queridos Amigos,

Setembro é mês de recomeços e nova energia!

O mundo continua a desafiar-nos com uma guerra e destruição como já não 
julgávamos possível. É tempo de acolher, acreditar e ter esperança num 
futuro de Paz.

Aqui estamos de novo juntos, ainda virtualmente, mas com boas notícias:
começa a aproximar-se o nosso tão esperado reencontro. Depois da vossa 
votação, o dia 10 de dezembro parece o mais concorrido! Encontram mais 
pormenores nas próximas páginas. 

Entretanto, revejam o nosso amigo Luís Barroso que aqui nos traz um pouco 
mais do seu mundo.

Até breve! 

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 o 
nosso amigo Luís Barroso, 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



• Tenho 39 anos, vivo em Lisboa, 
depois de alguns anos passados no 
estrangeiro, sou jurista no Banco 
de Portugal e dou aulas na 
universidade.



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

Inúmeros momentos passados nas salas de aula, nos corredores, no pátio, nos campos de futebol, com amigos, 
amigas e professores. Recordo, com saudade, muitos bons momentos, as paixões de adolescente vividas e, até, em
certa medida, alguma ansiedade e insegurança que é muito própria daquelas idades.

2. Em que é que o colégio te moldou?

É difícil responder com certeza porque as influências que vamos recebendo ao longo da vida são várias e dispersas, 
pelo que não é fácil dizer que o colégio me moldou de determinada forma, também considerando que quando
entrei para o colégio já não era uma criança (comecei no 10.º ano). Acho que as amizades que aí criei me deram um 
forte apoio, em muitos momentos, e criei algumas relações pessoais fortes, que ainda hoje mantenho. De resto, 
sempre apreciei o facto de o colégio ser uma instituição que promove bons valores, mas que não os ostenta.

3. Uma mensagem especial para o nosso ano…

O tempo é um bem mesmo precioso e, na vossa idade, o tempo livre é para aproveitar, seja a estudar, a divertirem-
se ou simplesmente a aproveitar a vida, como quiserem fazê-lo. Mais tarde terão menos tempo livre, e mais
obrigações, por isso sugiro que vivam bem este tempo que é muito vosso!



O MEU MUNDO

O QUE MAIS GOSTO DE FAZER

Ter uma boa conversa, com amigos ou 
com uma namorada.

Um LIVRO

Anna Karenina, Tolstoi

Um FILME

Paris Texas, Wim Wenders

Uma CAUSA
Bem-estar e desenvolvimento são das 

crianças

Um SONHO
Um dia rever a minha mãe.

Uma CANÇÃO
Baba O’Riley, The Who

Uma VIAGEM
A última, que foi na 

Tailândia



MARCA DO MÊS - DISTUDIOO
Temos mais uma pintora entre 
nós! A Diana Graça Oliva que, 

como sabem, vive em Kuala 
Lumpur, traz-nos os seus

maravilhosos quadros (action 
painting!)

e também faz workshops!

Vejam mais em www.distudioo
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http://www.distudioo/


Mais uma sugestão
Quinta dos Esconhais

Em Castanheira de Pêra, uma boutique bed&breakfast
numa quinta cheia de história (da família da Diana Graça 
Oliva).

O sítio perfeito para uma estadia relaxante. Várias
opções e serviços à escolha para uns dias em família, em
casal ou entre amigos. 

Um óasis rodeado de verde!

Vejam mais e marquem já um fim de semana em
www.quintadosesconhais.com/

Sigam no instagram

http://www.quintadosesconhais.com/


REENCONTRO!

Finalmente, o nosso tão aguardado
reencontro está próximo!

Lançámos no grupo uma votação
para escolher a data final: 24 de
setembro ou 10 de dezembro!

Resultado: além de no dia 24 de
setembro ser o casamento do
Henrique – Parabéns!! – o 10 de 
dezembro teve mais adeptos. 
Reparamos também que muitos de 
vocês gostariam de levar as 
famílias. Assim sendo, o plano final 
é um ALMOÇO NO COLÉGIO NO 
DIA 10 DE DEZEMBRO. 

Daremos mais detalhes em breve!
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ÁLBUM 





Sabem que o nosso Colégio comemora 75 anos?

Para o assinalar, convidamos-vos a conhecer um 
pouco mais sobre a sua história.

Leiam este texto preparado pela Filipa:
75 anos do Colégio de São João de Brito –

Associação dos Antigos Alunos do Colégio S. João 
de Brito (aaacsjb.pt)

https://www.aaacsjb.pt/75-anos-do-colegio-de-sao-joao-de-brito/


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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