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 “O amor é de todas as paixões a mais forte, 

porque ataca simultaneamente a cabeça, o 

coração e os sentidos.” 
                       

                                     Lao Tzv 

                                          

 

“Cada um pensa em mudar a humanidade, 

mas ninguém pensa em mudar-se a si 

mesmo.” 
 

 Leon Tolstoi 
                                            

                                                                                                                                                                                                             

“Quanto a mim, o melhor governo é o que 

deixa as pessoas mais tempo em paz.” 

                                          

                                                        Walt Whitman 

 

 

“Só o que sonhamos é o que verdadeiramente 

somos, porque o mais, por estar realizado, 

pertence ao mundo e aos outros.” 
                                                               

                                                          Bernardo Soares 

 

 

“As religiões só têm sentido se servirem para 

destapar o horizonte do quotidiano rotineiro: 

abrir o céu à Terra e a Terra ao céu.” 

 
                                               Frei Bento Domingues 

 

 



“Amamos com todas as letras, sem 

traços nem espaços, para que nada nem 

ninguém nos possa separar.” 
 

Aida, 10.º D 

 

 

 

“O silêncio, por vezes, é o maior barulho 

dos nossos sentimentos.” 
 

 

José D., 10.º D 

 

 
 

“No silêncio do olhar são ditas as mais 

lindas palavras de amor.” 
 

André Silva, 10.º D 

 

 

 

“Uma certa escuridão é necessária para 

podermos ver as estrelas a brilhar.” 
 

 

Bárbara, 10.º D 

 

 

 

“Um homem sem imaginação é um 

homem sem sonhos.” 
 

Telmo Semedo, 10.º D 

 

 

 

“A vida é um exame com perguntas 

infinitas.” 
Alberico Josemar, 10.º D 

 

 

 

“a vida é a nossa fonte de conhecimento 

natural.” 
José D., 10.º D 

 

“O amor é uma armadilha dos 

sentimentos, por vezes ficamos presos 

nela.” 
Maria Inês, 10.º D 

 

 

                                                           

“Ama quem tens de amar, vive o que tens 

de viver, faz o que tens a fazer, pois 

depois da morte já nada poderás fazer.” 
                                      

Cleofas Gomes, 10.º D 

 

 
 

“Ninguém perde o que nunca teve, 

ninguém sente o que não entende, é tudo 

um produto da mente.” 
                                            

                                          

Renato Miguel, 10.º D 

 

 

 

“Se não sonharmos com algo antes nada 

acontece, pois viajar é como caminhar 

em direção a si mesmo.” 
 

Tiago Aba, 10.º D 

 

 
                                                            

“Tentar não significa conseguir, mas 

certamente quem conseguiu é porque um 

dia tentou.” 

 
Catarina Silva, 10.º D 

 

  

 

“Mesmo que o silêncio nos tente calar, a 

força do amor vai dar-nos o que 

precisamos para agir.” 
                                       

Marcos Raposo, 10.º D 

 

 

 

“Esquece o medo e vai, porque a vida 

não para e o tempo não volta atrás.” 
 

 

Telmo Semedo, 10.º D 

 

 
 


