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    F o l h e t o  n.º  1 
 

 

 “Creio que quase sempre é preciso um golpe 

de loucura para se construir um destino.” 
                                          

     Marguerite Yourcenar 

                                          

 

“Os meus heróis na vida real são os que 

desafiam a lei em nome de um ideal.” 
 

                                                              Natália Correia 

                                            

“A História nos ensina que a História não nos 

ensina nada.” 

Hegel 

 “O amor é a única resposta sã e 

satisfatória para o problema da existência 

humana.” 

                                                       Erich Fromm 

                                                 

“O significado das coisas não está nas coisas 

em si, mas sim na nossa atitude em relação a 

elas.” 

                                     Saint Exupery 

 

 

“O belo é tão útil quanto o útil. Talvez até 

mais.” 

 
                                                             Vítor Hugo  

 

 

 



 

“A vida só é vida quando envolvida na 

vida de outra vida.” 
Filipe Sousa, 11ºB 

 

 

“A maior parte das pessoas morre aos 

vinte e é enterrada aos setenta.” 
 

Ricardo, 10º E 

 

 

“É necessário ter o caos cá dentro para 

gerar uma estrela.” 
Alexia Chabell, 10º E 

 

“Saber retirar uma gota de alegria, num 

dia em que chove tristeza na nossa vida, 

deveria ser considerado uma arte.” 
 

Ana Sofia Rodrigues, 11º A 

 

 

“Viajei para descobrir o mundo, mas 

acabei por me descobrir a mim próprio.” 
Mafalda Rosa e Mário Alejandro, 11º B 

 

 

“A vida é uma mochila vazia, até a 

enchermos de fragmentos de outras 

vidas.” 
MCH, 11º B 

 

 

“Vivemos o presente a pensar e a 

construir o futuro, mas acabamos por não 

viver o presente.” 
 

Sophia Borges, 10º E 

 

 

“O universo é como uma folha de papel 

em expansão. Quando morremos, 

passamos para o outro lado da folha. 

Assim, nunca faltará espaço para os 

mortos, visto que está sempre em 

expansão.” 
Álvaro Relvas, 11º B 

 

“Para que serve a vida se não a pudermos 

viver?” 

 
Gerson Semedo, 10º E 

 

“Por vezes o silêncio é violento.” 
                                      

Filipa Franco, 10ºC 

 

“O ser humano gosta de facilidades, mas 

são as dificuldades que o fazem crescer.” 
                                    Cláudia Viegas, 11º C2 

 

“O grande sentido da vida é o que a gente 

faz dela.” 
                                          Anónimo, 11º C2 

 

 

“Quanto mais longe nós formos no 

universo, mais fundo iremos num mar de 

dúvidas.” 
                                            Fábio Soares, 10º B 

 

“Sonha o quanto puderes, pois o céu é o 

limite.” 
 João Soares, 11º C3 

 

 

“Basta abrir um qualquer dicionário para 

perceber que só aí é que o sucesso vem 

antes do trabalho.” 
 

Marisa Santos, 11º C3 

 

“És o único representante dos teus 

sonhos. Estás à espera de quê?” 
                                           

Ivan, 10º B 

 

 

“A educação é a arma mais forte para 

mudar o mundo.” 
Rafael Moreira, 10º C 

 

“A luz só aparece se abrirmos a janela.” 
 

Tomás Claro, 10º E 

 

“Em toda a luz há um ponto de escuridão, 

e em toda a escuridão há um ponto de 

luz.” 
Marisa Santos, 11º C3 

 

“Queres ter o homem dos teus sonhos? 

Vai dormir.” 
Soldier, 10º B

 


