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 maria joão  ana carolina  sara correia  yolanda magalhães  
beatriz pinheiro  joaõ velez  joana reis  ricardo almeida  
susana bento  jessica mesquita   tiago pedro  luisa bento  
diogo lopes  mafalda lopes  mafalda pinto coelho  afonso 
martins  alexandre torres  nuno oliveira  inês vieira  joana 
delgado   diogo oliveira  joão bruno joão silva gonçalo 
caetano Filipe xavier claúdio ferro tiago ribeiro leandro 
almeida joão xisto joão rodrigues maria borges andré 
almeida andré gouveia  ana cardoso  catarina pardelha 
ágatha dias inês lopes ricardo vicente joana pinto  joana 
maia joão alves maria antoci ana coelho tiago almeida 
susana martins carla lorigo ana vasques ana fazenda joana 
ribeiro joana duarte  mariana joaquim  sara rodrigues  
carolina silva  carolina duarte  luis formiga  diogo gomes inês 
marques jorge santos tiago lemos joão ramos  marta 
gonçalves guilherme duarte catarina gonçalves  diogo bentes  
césar mesquita tiago alexandre  miguel carmo akash 
mohanlal  ricardo cardoso  jorge matosa  nuno zhou  eduardo 
gonçalves   joão cunha  bruno nunes gonçalo alves  leonardo 
pinheiro   vasco alves  leonor pina  christopher ferreira  nuno 
faria  joão dias  rúben marques joana romão tiffany cândido  
inês afonso  inês augusto rita matos hugo lencastre  catarina 
laires   joão freire  leandro gomes leonor pina  bruno sul  sara 
melo  jeni carsane  carla simões luis régio cemiclay santos 
cheila hassamo  dumika calanchande   gonçalo andrade  joão 
chambel joão correia lúcia simões rui mateus antónio ferreira 
rogério santana andreia gomes joão gouveia irene nita 
beatriz silva samuel matias rafael nogueira marisa chaves 
madalena rego bárbara bento gabriela rebelo andré 
monteiro ana costa andré costa inês seixas  

 
 
 
                                           

 
 

 
 
 
 
 

hassato djaló ana marques  tomás veríssimo maria marçal 
ana gonçalves ana landeiro mariana rodrigues rita pina 
ruben calamote claúdia pereira ana francisco sofia sirigado 
guilherme monteiro mónica felecidade ana jacques ana 
chambel bruna semedo filipa marques patrícia azevedo sofia 
almeida rui almeida  débora ferreira joão silva patrícia 
santos daniela oliveira vanessa ferreira dinicha magan pedro 
guerreiro valter salvador mircea scafari luis lopes ricardo 
jorge ruben ferreira adilson tavares sérgio duarte divaldo 
pinto joão pereira pedro pereira joão mourata ruben 
bernardo fábio rodrigues  diogo andrade sony mohan pedro 
campos nitisha ramgi marcos da silva david fé darmite 
carsane ana pereira andré ramos barbara guardão catarina 
lopes flávio fernandes inês calça joana gomes marcia fonseca 
maria ivo nádia martins patrícia carvalho rodrigo silvestre 
ruben gonçalves ruben arvana soraia almeida vanessa alves 
joão luzita sandra sila rafael vargas 
 
 
prémio para a melhor classificação final:   joão manuel pinto 
ramos: 19, ch; pedro miguel fernandes de campos: 17, prof.; 
prémio prof. herculano de carvalho: ana catarina coelho: 
sec., ana filipa pereira: bás.; prémio vitorino nemésio: maria 
gabriela mota: sec., ana filipa pereira: bás.. 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Escola  sente-se honrada com a passagem de todos estes 
alunos pelo  seu espaço  escolar: pelas aprendizagens  que 
efetuaram  esta escola passou a ser  uma escola melhor  e a 
sociedade pode contar com uma boa geração.    
A todos se agradece e a todos se deseja um futuro  decente  como 
cidadãos  competentes, cultos e solidários . 
 
                                                                                     António Cruz 
                                                                                (Presidente da CAP)                                                                                  
                                             

                                       
                                                                      
 


