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            AMORA     
 
    F o l h e t o   n.º  2 

 
 
“Tudo foi calculado. Excepto como viver.” 

                                                   Sartre     
                                          

 
“As palavras permitiram elevarmo-nos acima 
dos animais, mas é também pelas palavras que, 
não raro, descemos ao nível de seres 
demoníacos.” 

    
Aldous Huxley     

 
 
 “A água corre tranquila quando o rio não é 
fundo.” 

                               W. Shakespeare 
                                                               

“Eduquem as crianças e não será necessário 
castigar os homens.” 

 
Pitágoras     

                                              
“A história de cada indivíduo deveria ser uma 
Bíblia.” 
 

Novalis     

“O princípio moral é um título menos lucrativo do 
que os juros financeiros.” 

                                     Abraham Lincoln

“Temos de ser um acontecimento uns para os 
outros.”                                                                  

Natália Correia

                           

 
 



“Aquele que falha o planear, está a 
planear falhar. ” 

Chimera, 11ºA 
 

 
“O egoísmo consome toda a humildade 
que podia haver nos seres humanos, e é 
por isso que o mundo em que vivemos 
se tornou numa terceira guerra 
mundial.” 

Ana Rodrigues, 11º A 
 

 
“Por vezes afundas-te tanto na mentira, 
que acaba por se tornar realidade.” 

 
AFF, 11ºA 

 
 
“As emoções são as ilusões das paixões 
da nossa alma.” 

Lúcia Gomes, 10ºE 
 
 

“Luta pela possibilidade de surpreender 
o impossível.” 

 
Albertino dos Santos Amélia, 11ºA 

 
 
“As caras mais vulgares têm os 
corações mais invulgares.” 

 
Marisa Santos, 11º C3 

 
 
“Devemos ter consciência da morte, em 
todo o lado e a toda a hora, sem deixar 
que isso nos impeça de viver.” 

 
Mr. H, 11º B 

 
 
“A vida é como um plano inclinado, o 
atrito é difícil de combater, mas a força 
ajuda-te a subir.” 
                                              

Sabrina e Daniela, 11ºB 
 

“Perde-te pela vida para não perderes a 
vida.” 

 Percalço, 11º A 
 
 
“O homem pode ter toda a gente a 
indicar-lhe o caminho ideal, mas quem 
o escolhe é ele.      

João Silva, 10º B 
 
 
“A tua vida é uma folha. Pinta, rasga, 
desenha. Mas, sobretudo, preenche essa 
folha o máximo que puderes.” 

 
Luana Santos, 11ºA 

 
 
“Antes de quereres tudo, aprende a 
viver sem nada.” 

Percalço, 11º A 
 
 
“Não importa dar anos à vida, mas sim 
vida aos anos.” 

                         Marisa Santos, 11º C3 
 
 
“Nunca se deve julgar um livro pela 
capa, mas sim pelo conteúdo.” 

                  
 Marisa Santos, 11º C3 

 
 
“Todos começamos no mesmo ponto, 
percorremos diferentes caminhos e 
acabamos no mesmo ponto.” 

                            
Mr. H, 11º B 

 
 
“ O passado tem algo do presente, tal 
como o presente tem algo do passado.” 

                            
 Marisa Santos, 11º C3 

 
“Penso, mas não existo.”  
                                       Chimera, 11º A

 


