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 "Fazer sempre o que me parece mais verdadeiro e correto".Um lema de vida...

Octavio   Castelo   Paulo
É sócio da SRS Advogados desde 1999, com 

experiência essencialmente nas áreas de 
societário, comercial, M&A e TMT.

ESTAS SÃO AS SUAS ESCOLHAS!

Os tempos livres são para...
Ouvir música (muita), ler, experiências gastronómicas 
e aproveitar a cidade a passear (muito; Lisboa tem 
espaços excecionais para desfrutarmos).

O livro favorito
Tantos… Talvez  

“A Montanha Mágica”, 
de Thomas Mann e 
a “Mensagem”, de 
Fernando Pessoa.

O filme que
nunca perde...

Também não é fácil…  
Cinema Paraíso,  

Casablanca, Excalibur,  
Amadeus.

Uma memória...
Talvez passar a noite 

na Bowne, em Londres, 
a acabar o prospeto 
da primeira fase de 
privatização da PT e  
depois receber os 

prospetos, ainda quentes, 
acabados de imprimir.

Uma série de sempre...
Não vejo muitas séries. 

Acompanho o “The Crown”. 
Gostei muito de “Downton 

Abbey”. Mais antiga, 
“Reviver o Passado  

em Brideshead”.

O primeiro  
despertador toca às...
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A primeira coisa que 
faz quando acorda...
Acordar toda a família.

A primeira coisa que 
faz quando chega  

a casa...
Uma festa à minha cadela, 

que me vem sempre 
receber à porta.

Para começar bem  
o dia nada melhor  

do que…
Tomar o pequeno-almoço 

com toda a família.

A viagem de eleição...
Várias. Paris em 2019 com 

mulher e filhos (agora 
mais crescidos) e Berlim 
este ano (ainda antes da 
intempérie…) com o meu 

filho mais velho.

AS E SCOLHAS DE . . .

Na secretária  
nunca falta(m)...
Chocolate de leite!
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