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“Ajusto-me a mim, não ao mundo.” 

AnaïsNin 

 

 

“Ser livre não é apenas quebrar as próprias 

correntes, mas viver de uma maneira que respeite 

e aumente a liberdade dos demais.” 

 

Nelson Mandela 

 

 

“Não sou ateniense, nem grego, mas sim um 

cidadão do mundo.” 

Sócrates 

 

“Viver para os outros é não somente a lei do 

dever, como também a da felicidade.” 

 

Auguste Comte 

 

“É um erro ter razão cedo demais.” 

 

MargueriteYourcenar 

“Muitas palavras não indicam necessariamente 

muita sabedoria.” 

Tales de Mileto 

“Antes, a questão era descobrir se a vida precisava 

de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao 

contrário, ficou evidente que ela será vivida se não 

tiver significado.”                                                        

Albert Camus 

 

 

 

 



 

 

“É na memória que encontramos as nossas 

reservas mais profundas de energia. ” 

 

Richard Matos, 10ºA 

 

“Dizem que a vida está escrita nas estrelas, mas 

somos nós próprios todos os dias que a 

escrevemos.” 

Ana Rodrigues, 10º A 

 

“O valor das coisas não está no tempo que elas 

duram, mas sim na intensidade com que 

acontecem.” 

Anónimo, 10ºA 

 

“Sem fé, qual é a razão da existência?” 

 

Diogo Inácio, 11ºB1 

 

“A fé é relativa, a fim de servir o absoluto.” 

 

Diogo Carvalho, 11º B1 

 

“Procura deixar a tua marca não no mundo, mas 

sim naqueles que amas.” 

Capitolino, 10ºA 

 

 

“Se nunca foste criança, jamais serás um 

homem na vida.” 

Iara Rodrigues, 11º B1 

 

“A vida é uma viagem em que não se sabe qual 

é o destino.” 

 

Camila Godoi, 11º B1 

 

“A felicidade não é um estado, é um intervalo.” 

 

Igor Lança, 11º B1 

 

“Amanhã vai ser tarde demais para fazer o que 

quero fazer hoje, e hoje é cedo demais para 

fazer o que quero fazer amanhã.” 

                                              

                                         Inês Pereira, 11ºB1  

 

 

“O arrependimento é fruto de más decisões.” 

  

Anónimo, 10º A 

 

“E se o porquê de tudo residir só e unicamente 

na consciência de cada um de nós?” 

                                           

                                           Hugo Faustino, 11º A 

 

 

 

“Nenhum ponto final significa o fim de uma 

história, mas sim o começo de outra.” 

 

Inês Pereira, 11ºB1 

 

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo 

para a vitória é o desejo de vencer.” 

 

Anónimo, 10º A 

 

“O contrário de vencer não é perder, mas sim 

desistir.” 

                                      Bárbara Filipa, 10º A 

 

“Nem todas as flores têm a mesma sorte, pois 

umas enfeitam a vida e outras enfeitam a 

morte”. ” 

                                       Bárbara Filipa, 10º A 

 

 

“Muitos não têm liberdade, os que a têm não 

sabem como usá-la.” 

                                     

Sabrina Fortes, 10º A 

 

 

“ Cada um não tem a sua verdade, tem a sua 

ilusão.” 

                                        

 Diogo Carvalho, 11º B1 

 

 

“O tempo não pára, e o que ele leva também não 

volta.” 

                                                    Anónimo, 11º A 

 

“Sem um presente, o futuro é um papel em 

branco.” 

 

                                           Diogo Inácio, 11º B1 

 

“A verdade ficará sempre oculta para quem 

insiste na cegueira.” 

 

Richard Matos, 10º A 

 

“A injustiça que se faz a um é uma ameaça que 

se faz a todos.” 

 

Mónica Santos, 10º A 

 

“Não tenhas pressa: os melhores momentos são 

aqueles que simplesmente acontecem.” 

 

 

Ana Rodrigues, 10º A

 


