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NOTA DE ABERTURA
A nossa caminhada está a chegar ao fim e, para marcarmos este términus que tanto nos
entristece, decidimos gravar no papel alguns momentos do nosso percurso. Assim, decidimos
recuperar uma tradição que foi perdida nos últimos anos - O Livro de Curso.
Sentimo-nos tristes e nostálgicos pelo passado que tanto nos ensinou e, ao mesmo tempo,
tremor e excitação pelo futuro que tanto queremos alcançar.
Ser pilão significa cultivar determinados valores que nos foram ensinados nesta casa e, ao
longo destes anos, julgamos ter feito um bom trabalho como alunos e como graduados.
Agradecemos aos nossos pais, militares, docentes, funcionários e a todos que fizeram
parte deste percurso pilónico o empenho e dedicação que sempre demonstraram.
Queremos que os futuros Pilões, que ocuparão o nosso lugar, continuem a espalhar
o espírito da nossa casa. Queremos também que deem continuidade ao caminho que escolhemos com resiliência e nunca deixem de acreditar, pois no final, todo o esforço será
recompensado.
Assim, saímos desta Nossa Casa com o sentimento de dever cumprido e com a certeza
de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para dignificar o Bom nome do nosso
Instituto. Honramos a casa e a farda que deixaremos de envergar. Terminamos a nossa etapa
no IPEe esperamos pela nova aventura que estará para breve.

QUERER É PODER!
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• Camarada da linha Sintra, motorista particular e companheiro da cerveja. Gostava que partilhasses mais, mas é possível que não
seja natural dos hipopótamos. Adoro-te. P.S. - Super Bock é melhor. Cardiga
• És uma pessoa muito complexa com uma grande mente, sei que vais conseguir seguir os teus sonhos e estarei aqui para tudo.
Os momentos que passamos no estágio e pilão serão eternos. A ti Jubilado desejo te o melhor futuro. #Sevenaircrew Brites
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• Bryten, companheiro de quarto e de muitas noitadas, apesar de seres bué cabeça no ar, és e sempre foste um exemplo! Não te
percas e continua a ser quem és. Andrade
• Depois de 5 anos juntos espero que não te esqueças da irmandade, mano Dory, nunca te esqueças de quem te pôs operacional.
Podes contar comigo para tudo (até para pagar a fiança, caso sejas preso por pirotecnia). David Cardiga
• As músicas e as trolices nos uniram ao longo dos anos. Na colónia formamos o trio de irmãos que vai ficar para sempre! Somos
irmãos, e não te esqueças disso Dory!! Fornasier
• Meu cota Brites, acho que a melhor escolha que fizeste na vida foi ir para TMI, assim que alguém fala em "Brites" lembro-me
logo de ferramentas e oficinas. És daquelas pessoas que o Pilão transforma de camarada para amigo para a vida. Continua a ser
mecânico e abre uma oficina ... Abraço grande Labiosa. Vasco
• Britten, passaram-se 5 anos, começamos como grandes amigos e vamos acabar como verdadeiros irmãos. Isto não é o fim da
nossa jornada é apenas mais um final de uma etapa que por sua vez foi a melhor etapa pois, sem ti, não teria sido nada. És um
grande amigo, sempre pronto para ajudar os outros, principalmente como engenhocas, obrigado por tudo. Sousa
• Senhor farejador esta é para ti. A tua memória é fantástica, tão boa como a da Dory lembras-te sempre de tudo. És um dos meus
melhores amigos e sei que posso sempre contar contigo nem que seja para aprovares os meus perfumes ahahah. Menezes
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• Companheiro da cerveja, és um gajo operacional e sempre pronto a ajudar e mereces tudo de bom que a vida tem para oferecer.
És um gajo que gostei de conhecer e quero levar para o resto da vida. Cardiga
• És uma pessoa espetacular que consegue ter uma grande maturidade quando é necessário, mas também adoras a brincadeira
quando se pode brincar. És dedicado e tens uma grande mente e sei que não vais ter dificuldades a alcançar os teus objetivos.
Não vou esquecer todos os momentos que passamos juntos no estágio e no pilão. A ti Pinho desejo-te o melhor futuro.
#Sevenaircrew. Brites
• É com grande orgulho que fui graduado no mesmo ano que o meu afilhado, não só no mesmo ano como também na mesma
companhia. Grande máquina afilhado, muita sorte na tua vida e que continues a ser a pessoa que és. Boa sorte Pegasus. Vasco
• Camarada, és grande, operacional, cresceste muito cá dentro, aprendeste a visualizar como realmente as coisas funcionam
cá dentro. Nós compreendermos. A terminar mais uma etapa ...siga siga guaxiiiL Gonçalo Paulo
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• Sempre alegre sempre contente sempre com um grande espírito aventureiro, sempre os mesmos três, sei que vou ter grandes
saudades do que passamos, grandes aventuras que vão permanecer na minha memória. Desejo te o melhor futuro. Brites
• Apesar de termos estado seis anos juntos, podes ter a certeza que este foi o melhor ano que tive contigo. És das poucas pessoas
que eu posso dizer que vi crescer ... entramos aqui uns putos e estamos a sair uns homens. Vou ter saudades das nossas conversas à beira da "lareira". Grande abraço Paíga. Vasco
• Eu sei que infelizmente não começamos da melhor maneira, mas ainda bem que isso mudou, graça a ti pude conhecer novas coisas, tais como as nossas aventuras e vivências e com isto tenho o orgulho de te tratar como um membro da família.
"O PAIZÃO FORTíSSIMO". Pedro Campos
• Paíga, nunca fomos da mesma turma, mas mesmo assim posso afirmar que à medida que te fui conhecendo percebi que és
um amigo para a vida. Estes 3 anos igualam uma amizade de longa duração. Sempre foste uma pessoa que me apoiou em tudo,
principalmente nos piores dias. Sei que se seguimos caminhos diferentes, esses irão cruzar-se. Todas as aventuras que passamos comprovam que és um grande maluco. Espero que continues assim para sempre. Obrigado por tudo. Nunca te esqueças
que tens um amigo pra vida. Sousa
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• A quem a bom tempo se revelou ser uma pessoa espetacular e um grande amigo o meu obrigado. Sei que tu consegues chegar
onde queres e não tenhas dúvidas que vais alcançar os teus objetivos da maneira que for preciso. Desejo te o melhor futuro.
Brites
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• o portista

que nunca vi maldisposto obrigado por contagiares todos com a tua boa disposição, continua a ser a boa pessoa que
és. Os bons tempos de estágio que já passaram, as vivências que agora são histórias vão ficar na minha memória. Desejo te o
melhor futuro. #Sevenaircrew Brites

• Meu filho, a paródia é connosco, não tem como, deu para te conhecer e com isso foi sempre festa para cima. Músicas novas
estarão sempre a chegar. Em qualquer situação sabes que podes contar com o pai Gaxi. Máquina aqui patriota. G. Paulo
• Camarada, tripeiro, pioneiro a assar chouriça n PILÃO, compatriota de pitéu, a pátria está sempre a salvo contigo,
pATRIA. Carvalho
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• Depois de 6 anos tenho muitas histórias a contar e em grande parte estás presente, isso diz muito sobre a nossa amizade, (apesar de seres um pouco abichanado), estiveste sempre lá para mim, agora é a minha vez de retribuir. Cardiga
• O único que restou, o único que acompanhou a minha vida nos pupilos na mesma turma desde o primeiro dia. Ambos sabemos
o que passamos e o que crescemos, mas na verdade o tempo de miúdos acabou e agora temos todo o futuro pela nossa frente.
Espero que sigas o que te faz mais feliz na vida e que não te esqueças que estamos sempre cá uns para os outros seja onde e
quando for. Sempre. A ti Paulo desejo-te o melhor futuro. Brites
• És o maior amuado a face da terra, um autista de primeira, mas acima de tudo o meu gay favoJá estamos juntos a imenso tempo
mas mesmo assim continuo a ter paciência para te aturar todos os dias, como é que é possível?!. Love you baleia! Menezes
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• Desde que te conheci que tens vido a crescer bastante, mudas te imenso e para bem melhor! Só nós sabemos o avacalho das
aulas de FqA e que apesar de seres bué cabeça no ar e odiares que te chame de morango tenho bué orgulho em ti! Andrade
• Minha maninha do coração, sabes bem que significas para mim e o que estarei para sempre aqui para ti. Ao longo destes anos
partilhamos várias histórias, fofocas, choros e muitos risos que continue assim por muitos mais anos. Tenho um orgulho enorme
na menina que eras e no que te estás a tornar, espero que sejas muito feliz daqui para a frente e que todos os teus sonhos se
tornem realidade. Obrigada por me informares de todas as fofocas. Gosto muitooooo de ti my love. Vanessa
• Podia escrever muita coisa, mas não existia espaço suficiente para escrever tudo. Obrigado por seres a única pessoa que me
consegue fazer sorrir em qualquer altura até nos momentos mais difíceis. Sei que vais conseguir decifrar o futuro que tens pela
frente e no fundo só espero que sejas realmente feliz. Brites
• Secretária!!! Não sei porquê, mas ainda continua com dúvidas de quem é o chefe. Está-se sempre a baralhar com essas coisas,
mas eu dou-lhe um desconto porque apesar de tudo gosto do seu trabalho no escritório e já lhe disse que não gosto que
trabalhe aos feriados. Perante isto o seu contrato será renovado. Eheh sabes que isto já virou rotina, és uma boa miúda, espero
que a vida te sorria sempre. Rodrigues 118/12
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• Ramirex, mano nem era preciso dizer nada, sabes bem o que vales, foste sempre um grande apoio e tenho bué orgulho em ti!
Continua assim irmão. Andrade
• Nunca fomos da mesma turma, entramos em anos bem diferentes, mas acabamos por criar uma grande amizade e camaradagem, grandes momentos passamos e ainda vamos passar. Sabes que seja onde estiver podes contar comigo para o que for
preciso. A ti Ramiro desejo-te o melhor futuro. Brites
• Mr. Bean, foram três anos cheios de palhaçada e acima de tudo muita amizade. Obrigado por tudo meu irmão mais velho, obrigado por me teres ajudado sempre que precisei de ti e estares lá sempre. Continua a ser mauzão, mas primeiro acaba a carta
de mota para darmos umas voltas na Costa...Abraço Mr.Bean, muita sorte para ti meu mano. Vasco
• Mr. Bean! Depois de todos aqueles avacalhos não há muito a dizer, muita história foi ditada por nós no decorrer destes três
anos. Algumas confusões, estigas e tudo mais mas foi mesmo isso que fez com que esta amizade valesse o que vale. Já
sabes que quando cada um de nós tiver o seu carro vai haver muitos picanços. Espero que quando bazemos do Pilão continuemos a dar-nos e que te corra tudo bem no futuro. E não te esqueças que o Passat papa a tua Class B. Um grande abraço.
João Rodrigues 118/12
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• Apesar de me irritares profundamente, quero que saibas que és um bom amigo e que até vou ter saudades de estudar contigo
à noite. Desejo-te tudo de bom e que consigas alcançar todos os teus objetivos futuros, incluindo a BMW M550 d. Ema Silva
• Rods, uEI Papi" o pai da turma. Apesar de nos termos conhecido só no 1OOAnopassamos três anos bastante bons e memoráveis.
Obrigado por todos estes momentos. Muita sorte no teu percurso. Abraço Ti Cenoura. Vasco Fernandes
• És uma das melhores pessoas que conheci aqui dentro. Obrigada pelas brincadeiras e pela amizade que criamos ao longo do
tempo. Sei que posso contar contigo e espero que saibas que podes fazer o mesmo. Desejo-te o melhor do mundo. Daniela
• Secretário!!! Não há muito a dizer, mas até que está a trabalhar como deve de ser ahah!!! Talvez tenha direito a mais umas feriazinhas, ainda estou a pensar no seu caso!! Inês Menezes
• Irmão ... Força, dedicação, empenho, vontade ... Palavras simples que descrevem uma pessoa simples. Uma pessoa sem medo de
lutar, capaz de ensinar, mas principalmente ajudar .... Uma amizade para a vida foi o que o Pilão nos deu e que nós iremos sempre
viver. Creme, Di, Bean, Ramiro. Alexandre Ramiro
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• Já nos conhecemos desde o 9° ano e a verdade é que tivemos muitos problemas que nos "obrigaram" deixar de falar, mas o facto
de seres da minha turma durante 3 anos mudou muito as coisas e conseguimos ter uma boa amizade. Agradeço a tua ajuda nas
aulas de Inglês, sem ti não ia conseguir perceber nada do que a professora dizia. Desejo-te tudo do bom e do melhor. Mais uma
vez, obrigada. Ema Silva
• De ti nem é preciso dizer muito, és ganda amigo, um orgulho, às vezes (muitas até) ganda matumbo, mas com respeito, companheiro das bebedeiras apesar de comparado comigo seres um fraquinho (é mentira obviamente), és único acredita nisso mano!
Rodrigo Andrade
• Irmão! Estou contigo desde o início. Laços criados neste Instituto. Cada memória que ficará para sempre registrada na nossa
história. Mais teimoso que tu não há. Continua a ser a pessoa humilde e de bom coração que és. Pedro Fornasier
• Aahhahahaah ai bolo, que dizer de ti ... Autor da minha alcunha. És uma pessoa incrível tanto fora como dentro do pilão, sempre
pronto para o avacalho, sem vergonha, amigo de todos (especialmente da bebida) espero que continues sempre assim és uma
alegria onde quer que seja. Estou-te a dever uma para o resto da vida pandinha. Porta-te bem e lembra-te que tudo o que quiseres consegues tens uma força de vontade do tamanho do mundo. Beijinhos da Pequenina. Vanessa Maia
• Ao longo destes anoOs criamos uma amizade muito forte. desde o nosso oitavo ano que sempre foste das pessoas mais dedicadas e estudiosas que conheço, portanto, sabes que vais onde quiseres. Sei que vais conseguir alcançar os teus objetivos.
Rui Brites
• Nem acredito que foram há 6 anos que nos conhecemos naquela fila para entrar na sala de exposições. Foram 6 anos cheios de
memórias que ficaram para sempre entre nós. Foste uma das pessoas que o Pilão transformou de camarada para meu irmão.
És uma pessoa incrível, continua a ser como foste até agora meu irmão. Abraço grande e até sempre. Vasco Fernandes
• És a pessoa mais honesta, humilde e justa que conheci na minha vida toda. Como sempre te disse és um exemplo de cidadão e
de amigo a seguir. (Claro que isto é quando não tens uma bebida na mão) Obrigado por me teres sempre ajudado, tanto a mim
como a todos os teus amigos. És uma pessoa impecável. Samuel Sousa
• Se há algo que nos define como pessoas são as nossas atitudes e postura ...algo que tu deixaste bem explicito no teu percurso
nos Pupilos e mesmo na tua vida pessoal. "Não existe ensino que se compare ao exemplo" e é isso que deves continuar a ser,
um exemplo. Não deixes de ser um bolinho, Oh Bolinho!! Creme, Ramiro. Alexandre Ramiro
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• Há 6 anos que te aturo, as tuas brincadeiras desnecessárias e as tuas bocas que não têm piada (mas que nos fazem rir), és um
grande amigo e posso contar contigo para tudo, vê se ao fim de 6 anos deixas de estar na minha turma. Não gosto de fiambre,
mas gosto de ti. Cardiga
• És a pessoa mais criativa que eu conheço para a brincadeira. Grandes momentos passamos que sei que não vamos esquecer.
Desejo te o melhor futuro e espero que a nossa amizade e camaradagem se prolongue eternamente. Desde 2014 até 2019 de
meninos a homens. Desejo te o melhor futuro Pai Vasquinho. Brites
• Maninho, nem sei por onde começar, foram tantas as aventuras e brincadeiras ao teu lado que a minha vida toda, irão ser lembradas. Passamos por momentos difíceis um ao lado do outro como verdadeiros camaradas. Muitas destas vezes foram graças
à tua maneira de ser que conseguimos seguir em frente de cabeça erguida. Sousa
• Piglet, não é de hoje, foi a partir de 2013 que começamos uma nova etapa onde existiram brigas, tristeza, alegrias, aventuras. És
um irmão para mim, conversas a lareira como dizes. Espero que venham mais. És grande Vasquinho. G. Paulo
• Três anos que voaram num ápice ... São muitas as histórias a relembrar, os sacos a voar, os sentimentos a explicar ... Sem dúvida
alguma que esta casa cria amizades para a vida e tu és um exemplo de tudo isso. Não deixes de ser a pessoa fantástica que és
pois, sei que daqui em diante estaremos sempre juntos, no grande futuro que temos pela frente. Creme, Mister Ramiro. Ramiro
• Piglet! Contigo não sei mesmo por onde começar, és uma pessoa que gosta de faltar muito respeito. Parece que não gostas de
respeitar o teu mais velho. Já vivemos muita coisa aqui no Pilão, convivemos mais a partir de 2016, mas em 3 anos muita coisa
foi ditada. Rodrigues
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• Eu sei que foi difícil (e é) termos uma grande amizade pois, ambas temos um feitio complicado. Não peço para sermos as melhores amigas do mundo, apenas peço para um dia te lembrares e recordares com carinho as nossas conversas e parvoíces. Apesar
disso, quero e desejo que alcances todos os teus objetivos. Ema
• Van... Fizemos as provas juntas, entramos juntas, ficamos na mesma turma, fomos graduadas juntas e até ficamos no mesmo
quarto por um tempo. Tantas coisas juntas, criaram uma certa amizade. És uma pessoa especial que quero levar para a vida
toda. Tenho que te agradecer pelos bons momentos que tivemos e pelas tardes em que ficávamos horas inteiras a rir de coisas
estúpidas. Obrigada por me aguentares nos momentos em que sou uma Drama Queen. Espero que tenhas um futuro brilhante
(assim como tu @) e espero que sejas feliz com aquilo que escolheres fazer. És linda e tu não precisas de ninguém para ser feliz.
Não te esqueças disso!!! Gosto muito de ti miúda. Daniela
• Obrigado por me contagiares com a tua alegria, és uma pessoa dedicada sei que vais encontrar o que mais te faz feliz na vida,
espero que continues a ser a pessoa que és. A ti Vanessa desejo-te o melhor futuro. Rui Brites
• Minha amiga de internato, contigo posso contar para tudo. Sempre que precisei de ti tu estavas lá nem que fosse para desabafarmos ou para morrermos de rir uma com a outra ahaha. Não mudes a pessoa que és apesar do teu feitio ahahaha. Inês Menezes
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• Ema, conhecemo-nos no 9° ano e desde aí já passamos por muita coisa e tu sabes disso, Chateamo-nos, rimo-nos, brincamos,
choramos e às vezes chegamos mesmo a não nos falar mais, E tudo faz parte, porque precisamos disso tudo para crescermos
uma com a outra, para aprendermos com os nossos erros e acima de tudo para percebermos que estes 4 anos nos marcaram
quer de uma maneira quer de outra, Quero que saibas, que independentemente das decisões que tomamos, vais continuar a ser
sempre uma pessoa muito importante na minha vida porque és mais que melhor amiga e por isso hoie posso te chamar de irmã,
Raquel Martins
• Um dia aprendes que as verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias, E o que importa não é o que tens na vida,
mas quem tens na vida, Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam, Frederico Oliveira
• Nem sei por onde começar, tantos segredos partilhados, tantas conversas super produtivas, tantos momentos juntas, Tenho um
enorme carinho por ti és das miúdas mais puras que já conheci sempre pronta a ajudar sempre preocupada com os outros fazes
sem dúvida a diferença, O fim do pilão não será de forma alguma o fim da nossa amizade, Quero que continues a fazer parte
da minha vida por muitos mais anos para compartilharmos todassss as nossas histórias de vida por mais estranhas que sejam,
Estarei para sempre aqui sua maluca, Vanessa Maia
• Bem.Passamos por imensas coisas juntas e apesar das coisas difíceis que aconteciam na nossa amizade, nós sempre conseguíamos superar e confiar uma na outra, Tu sabes que eu gosto imenso de ti e sabes que quero manter para sempre essa
amizade que nós criamos ao longo desses 3 anos, Tu foste uma das pessoas em que eu mais confiei desde o início da minha
entrada aqui e houve sempre muita amizade e confiança entre nós, Obrigada por estes anos de amizade pura e de fofocas,
Obrigada pelos dias em que me fizeste rir com as coisas idiotas que dizias, Obrigada por seres uma amiga tão "falsa", Tu
sabes que eu te adoro imenso e quero que tu tenhas um futuro feliz e que consigas realizar todos os teus sonhos, Ouve o
teu coração e faz aquilo que tu realmente desejas fazer, Nunca te esqueças que és incrível. Adoro-te "falsa", Daniela Gafencu
• Ema, sei que sou bué chato contigo e que muitas vezes me estico nas brincadeiras mas isso só acontece por que para mim és
como se fosses a minha irmã mais nova e um pilar para mim, foste tu que estiveste cá para muitos dos momentos mais difíceis e
podes crer que isso me ajudou muito e que graças aos teus conselhos abri muitas vezes os olhos para cenas que eu não notava,
és uma pessoa 5 estrelas e que eu vou querer levar para a vida toda mas nunca deixarás de seres como uma irmã mais nova
para mim, e vê se cresces um pouco em altura, Diogo Marcelino
• Que nome se dá a uma amiga de meio metro e problemas de agressividade? Ema! Gonçalo Paixão
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• Dani, és sem dúvida uma das melhores pessoas que já conheci e que o pilão me deu. Tivemos as nossas discussões, as nossas
divergências e as nossas disputas, mas de entre todos esses maus momentos também tivemos os melhores 3 anos das nossas
vidas. Nunca pensei criar laços tão fortes conncc. És sem dúvida uma pessoa que quero levar para a vida!!! Desejo e espero
que alcances todos os teus objetivos. Adoro-te muito e fica sabendo que nunca me esquecerei de ti. Ema Silva
• Pelos velhos tempos do barco: Bons tempos são aqueles que não voltam mais, pois na lembrança permanecem e a saudade
sempre traz. Frederico Oliveira
• Bem és daquelas que posso dizer mesmo que é desde sempre ... fizemos as provas juntas, entramos as duas, fomos a melhor
dupla de trapis e continuamos sem dúvida a ser a melhor dupla de estrelinhas. Aprendi muito contigo, obrigada por todo o apoio,
por todas as gargalhadas, por tudo o que já fizeste por mim. És uma miúda cheia de garra com a cabeça no sítio e que sabe
bem o que quer para a vida espero que continues sempre assim a perseguir os teus sonhos, vais longe acredita. Um beijinho do
tamanho do mundo à miúda mais limpinha, limpinha do pilão. I lave you Dani! Vanessa Maia
• Rox!! Muitas discussões, muitas brincadeiras, mas apesar de tudo a amizade sempre perdurou e já lá vão 3 anos e muitos mais
virão, quem diria .... Já sabes que se precisares de alguma coisa podes contar comigo. Um beijinho!! João Rodrigues
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• És simplesmente uma das melhores pessoas que eu conheci até hoje e que eu posso dizer que tenho muita sorte por te ter
como amigo. És uma pessoa 5 estrelas e da qual eu gosto muito. Não sei como te agradecer por tudo o que fizeste por mim e
que continuas a fazer. Obrigada por me aturares, ouvires-me, desculpares-me, fazeres-me rir e por continuares presente. Estarei
sempre aqui para ti. Raquel Martins
• Sê forte e continua a voar alto mesmo quando não poderes mais. Frederico Oliveira
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• És uma excelente pessoa e um bom amigo apesar de seres um cusco de primeira. Espero que tenhas muito sucesso. Ema
• Obrigada pela companhia no barco e obrigada pela ajuda na realização deste livro. Hahahah ... és uma pessoa 5 estrelas e acredito que se continuas com essa atitude vais chegar longe. Desejo-te um futuro feliz e desejo que alcances todos os teus objetivos.
Daniela
• Entraste como mais velho e sais te como irmão! Na ESEou naAM estamos lá batidos. Conversas de homem até às 3h da manhã!
Paixão
• Meu amigo e camarada, rijura desde o início, filho de lenhador seguiu a tradição e seguiu-a com orgulho, cumprimentos seu
weeb. Carvalho
• Vai em frente lenhador. Nos vemos em breve. Bruno Nunes
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• Aquele pôr do sol da Parede que só tu sabes, belo bitoque que pitámos com aquela jola fresca que eu nem gosto, mas que tu
tanto amas. Momentos assim têm de existir para sempre nos nossos verões da vida. Fornasier
• Seja na luta de galinhas ou no carrinho de mão, tu tás sempre lá! Obrigado por seres quem és! Paixão
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• Companheiro de estágio, de noitadas e muitas aventuras, há 3 anos a aturar-te e apesar de frustrares facilmente és grande, tanto
de altura como de coração! Continua assim mano. Andrade
• Desde do momento que nos vimos ficámos amigos, desde do momento que nos conhecemos ficámos irmãos. 6 anos se passaram e esta irmandade só cresceu. No fundo estes 6 anos não eram os mesmos sem ti. Uma coisa nunca me vou esquecer é de
ouvir os teus conselhos. Mano mais teimoso. Cardiga
• Desenvolvemos uma grande amizade ao longo de todos estes anos mesmo nunca estando na mesma turma passamos por momentos espetaculares. Não tenho dúvidas que a nossa camaradagem será eterna. Nunca tenhas medo de seguir os teus sonhos
e sabes que estarei cá sempre para o que o futuro trouxer, nos bons e maus momentos. Brites
• Tudo começou quando entramos os dois para a mesma turma. Sempre tivemos os nossos desentendimentos, mas acabamos
sempre por pôr de parte o nosso orgulho e pôr a nossa amizade em 1°. Os nossos avacalhos irão sempre superar todos os outros,
assim como, as noites mágicas que passamos. Obrigado por seres um dos que me acompanhou nesta etapa. Não é de sempre
mas é para sempre. Sousa
• Camarada e amigo, compartilhador de pitéu, histórias, camarada de Rainbow, amigo e psicólogo quando estou mal, nossas idas
ao bairro alto, mas acima de tudo meu tropa. Carvalho
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• Depois de 3 anos no Pilão, mostraste ser um bom camarada e um amigo ainda melhor, companheiro da matemática, do acampamento e de Licor Beirão e churrasco na 1a Companhia. És um gajo 5 estrelas e espero que daqui a uns aninhos vou poder
chamar-te Engenheiro Carraça. Cardiga
• Camarada de estágio melhor não há, para não falar das festas nas ruas de Lisboa. Irritante por ter as melhores notas que possas
imaginar sem mostrar nenhum esforço. Fornasier
• Juntos lideramos dois pelotões de miúdos de 10 anos, juntos aprendemos quase tanto como o quanto lhes ensinamos. Um ano
vivemos naquele quarto na primeira companhia um ano cheio de experiências e memórias um ano que nunca vou esquecer.
Sabes que tens uma mente brilhante e tens o maior potencial para ser o que tu quiseres. Desejo te o melhor futuro. Brites
• Pinguim, o senhor MasterChef que diz fazer a minha comida favorita ahaha. Para além de comparça das aulas de FQA ainda onde
ficamos a rir desalmadamente não esquecendo, mas és o melhor a português quando ficas a dizer "estogâmo". Menezes
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• Bem ... nem sei por onde começar e sim digo isto desta forma porque temos imensas aventuras e histórias para contar! Foste e
és uma pessoa fantástica e eu sei que discutimos muito e chateamo-nos às vezes por coisas que até nem fazem sentido, mas
no final das contas tu sempre me apoiaste e estiveste cá independentemente das minhas escolhas e decisões. Agradeço-te por
não teres desistido de mim e por continuares do meu lado. Gosto muito de ti e desculpa-me se às vezes não demonstro, mas
quero que saibas que sempre que precisares podes contar comigo. Raquel Martins
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• És por vezes um espinho oculto e insuportável, que temos cravado na carne, mas é isso que nos torna difíceis e duros um com
o outro. Oliveira
• Noites memoráveis pelas ruas de Lisboa e arredores. Irmão de festas e bom camarada. Brincalhão de primeira, irrita-se facilmente, parceiro no Snooker, que vai lá quando mais ninguém pode! Fornasier
• Palavras não existem para descrever as nossas vivências desde o nosso oitavo ano, irmãos não de sangue, mas irmãos para a
vida, passamos por quase tudo lado a lado e sei que estaremos cá um para o outro sempre que for preciso. Desejo te o melhor
futuro. Brites
• É incrível o facto de pareceres meu irmão mais velho, sempre com aquela postura de pai. Ainda me lembro daquele em dia que
eu estava cheio de febre e tu me foste dar o pijama à cama, tapar-me e até mesmo dar o reforço noturno. Como tu não há muitos
por aí, muito menos com postura de pai. Espero que continues a cuidar de mim como tens feito até agora. Abraço Irmão Mónica
Sousa. Vasco
• Meu irmão, mais uma etapa que está a chegar ao fim, crescemos muito aqui dentro, aventuras inesquecíveis. Jamais vou esquecer o que passamos. Já foram muitas aventuras experienciadas contigo mano, desde muitas gravações e fotos "estica a
perninha" ... "não te deixo para trás". Grande Máquina, aqui para tudo G.S. Gonçalo Paulo
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• És uma pessoa incrível e eu digo isto porque além de ser verdade, tu demonstras isso para comigo. Obrigada por me ouvires
quando mais precisei que alguém me ouvisse, por ouvires os meus desabafos e por me ajudares no que precisei. Obrigada por
me fazeres sentir que tenho alguém sempre do outro lado com quem contar e que acima de tudo me faz feliz, mesmo quando
não estou. És um grande amigo, obrigada por tudo. Raquel Martins
• És uma das pessoas mais criativas que eu conheço, inventas histórias e anedotas com uma facilidade jamais imaginável. Obrigada pelo teu bom humor matinal comigo e pela paciência que tens todos os dias. Obrigada também por me fazeres rir e sorrir
nos piores momentos. Sê feliz e espero continuar a ouvir as tuas piadas durante muitos anos. Ema Silva
• É fácil ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre
a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz. Frederico Oliveira
• Compatriota de quarto, alfacinha e externo de raiz, mas as tuas folhas mudaram para um sítio melhor, três anos seguidos (colega
de quarto) e aventureiro desde aí. Jogo do leite e do iogurte e quem se tramava no final eras tu. Grande abraço ao meu eterno
colega de quarto. João Carvalho
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• Quero-te agradecer por toda a paciência que tens e tiveste comigo, és um grande amigo que quero levar para a vida. Desejo que
atinjas todos os teus objetivos futuros e que sejas muito feliz! Obrigada por tudo. Ema
• O teu ódio é reconhecido com facilidade, mas a verdadeira amizade só os bons conseguem distingui-Ia e apreciá-Ia. Oliveira
• Sei que posso contar contigo sempre que precisar, interno de raiz, partilhador de pitéu, veio direto de Mafra para mostrar como
é! Pedro Fornasier
• Mano sabes o que vales para mim, foi à 5 anos a trás que eu te conheci não dá melhor maneira mas para nós pelos vistos resultou até muito bem, mas nesse mesmo ano em que nos conhecemos eu entendi que irias ser como um irmão para mim e olha
como somos hoje, somos como irmãos, e espero que seja assim o resto das nossas vidas porque tu és uma pessoa fantástica
sabes que és o melhor. Diogo Marcelino
• Colega de quarto desde 2016! És um papo seco com o coração de uma baguete! És um bacanásso! Gonçalo Paixão
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• Diogo, desejo que tenhas muitas realizações pessoais e profissionais. Raquel Martins
• Mars, quero que saibas que és a pessoa que mais me irrita diariamente, mas que mesmo assim és um excelente amigo que
está sempre pronto para me fazer rir nos meus piores momentos. Agradeço-te mesmo muito, podes contar comigo para tudo.
Ema Silva
• Se me esqueceres, só uma coisa, esquece-me bem devagar. Frederico Oliveira
• Camarada, amigo, irmão, desde do início sempre lá. Por momentos difíceis passamos e finalmente chegamos juntos no 12° ANO.
Violento a jogar as cartas no olho**. Sempre a tirar más notas (seu ignorante), mas nunca desististe as idas á piscina na tua casa.
A minha guerra no PaintBal1.As longas horas e diretas a jogar CS GO. As idas a praia do Meco e as pernoitadas na casa um do
outro. Grande abraço seu gordo. João Carvalho
• Estou-te a dever muita coisa na Steam almofada! Bruno Nunes
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• Conhecemo-nos desde as provas de admissão e sinceramente nunca imaginei viver 4 anos da minha vida com alguém .... É
estranho a forma, como as coisas aconteceram, mas hoje agradeço tudo o que se passou até agora. Eu pensava que tinha feito
uma amiga quando na verdade "ganhei" uma irmã, uma família que me acolheu desde o primeiro dia. Discutimos muito, mas a
verdade é que todas as nossas discussões e divergências fizeram com que a nossa' amizade crescesse e ficasse cada vez mais
forte. Houve certas coisas que foram difíceis para ambas e que fizeram com que nos levasse ao extremo, mas nunca duvides que
gosto imenso de ti e que podes contar comigo para tudo. Ema
• Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida e uma delas é um sorriso. Oliveira
• Muito obrigado por estes 3 anos, eles não seriam os mesmos sem ti. May the ways of pico be with you! Vou will always be my
best friend. Até amanhã!! Bruno Nunes
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