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 “É sempre assim. Morre-se. Não se 

compreende nada. Nunca se tem tempo de 

aprender. Envolvem-nos no jogo. Ensinam-

nos as regras e à primeira falta matam-nos.” 
                       

                                     Ernest Hemingway 

                                          

“Toda a reforma interior e toda a mudança 

para melhor dependem exclusivamente do 

nosso próprio esforço.” 
 

Kant 
                                            

                                                                                                                                                  

“Onde não há lei, não há liberdade.”                                                

                                                            John Locke 

“Quanto a mim, o melhor governo é o que 

deixa as pessoas mais tempo em paz.” 

                                          

                                                        Walt Whitman 

 

 

“A palavra é a sombra da acção.” 
                                                               

                                                           Demócrito 

 

“Era-me mais fácil imaginar um mundo sem 

criador do que um criador carregado com 

todas as contradições do mundo.” 

 
                                                 Simone de Beauvoir 

 

 



“Agarramo-nos aos outros para podermos 

andar, sem nunca sabermos quem nos está 

a puxar.” 
Mr. H, 11.º B 

 

 

“As tuas atitudes fazem as minhas 

decisões.” 
Inês Tomás, 10.º E 

 

 

“Sonhar não é almejar.” 
 

João Soares, 11.º C3 

 

 

“O teu futuro precisa do tempo, mas o teu 

tempo não precisa do futuro.” 
 

César Serrão, 11.º D 

 

 

“Não se deve perder para querer ter, deve-

se querer ter e cuidar do que se tem para 

não perder.” 
Marisa Santos, 11.º C3 

 

 

“Às vezes só precisamos de uma faísca de 

esperança para nos levantarmos e 

vivermos o amanhã.” 
 

Ana Sofia Rodrigues, 11.º A 

 

 

“Arrisca hoje, mas não te arrependas 

amanhã.” 
Rita Campos, 10.º D 

 

 

“Se queres ser lutador, tens de primeiro 

lutar contigo mesmo.” 
 

Cristiano Filipe, 11.º A 

 

“O amor não é um sentimento, mas sim 

uma atitude. Os sentimentos (como a dor) 

desvanecem-se, mas as atitudes é que 

moldam o ser humano.” 
 

Diogo Carvalho, 11.ºA 

 

“Não penso, não existo: assisto.” 

                                 
                           Chimera, 11.º A 

 

“Engana-te na vida, mas não deixes a vida 

enganar-te.” 
                                     César Serrão, 11.º D 

 

“Poucos veem o que somos, mas muitos 

veem o que aparentamos ser.” 

 
                                            Anónimo, 11.º A 

 

 

“O ser humano devia ser como o planeta 

em que habita: girar em torno de si 

mesmo, mas simultaneamente em torno 

dos que o rodeiam.” 
                                            

                                         Marisa Santos, 11.º C3 

 

“O ser humano é uma criatura tão 

complexa e incrível, que tanto consegue 

fazer pequenas e ínfimas boas ações, 

como ter um grande dom para a sua 

autodestruição.” 
 

Ana Sofia Rodrigues, 11.º A 

 

“Não tens dinheiro para ir ao cinema? 

Filma a tua vida.” 
 

Sabrina e Daniela, 11º A 

                                                            

 

“Todas as ações são consequências 

derivadas de um ‘Ato’ que não 

controlamos, por isso não possuímos 

controlo sobre nenhuma ação.” 

 
Mr. H, 11.º B 

 

  

“Não é possível ter por certo aquilo que o 

próprio tempo não tem.” 
                                       

Marisa Santos, 11.º C3 

 

“A luz só aparece se abrirmos a janela.” 
 

Tomás Claro, 10.º E 

 

“O culminar da sabedoria está na ausência 

de preconceito.” 
 

Tatiana Bernardo,  


