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 “Toda a reforma interior e toda a mudança 

para melhor dependem exclusivamente do 

nosso próprio esforço.” 
                       

                                       Kant 

                                          

 

“Ninguém pode fugir ao amor e à morte.” 
 

       Públio Siro  
                                            

                                                                                                                                                                                                             

“Só os nossos pensamentos estão 

inteiramente em nosso poder.” 

                                          

                                                          Descartes 

 

 

“Quem habita este planeta não é o Homem, 

mas os homens. A pluralidade é a lei da 

Terra.” 
                                                               

                                                            Hannah Arendt   

 

 

“Quanto a mim, o melhor governo é o que 

deixa as pessoas mais tempo em paz.” 

 
                                                            Walt Whitman 

 

 



“O amor é uma incompetência, a 

incompetência de viver sem o outro.” 
 

Gonçalo Silva, 10ºE 

 

 

 

“Tal como a vida, o pensamento também 

acaba.” 
 

Valter Ferreira, 10ºE 

 

 

 

“É preciso um momento de dor para que os 

felizes tenham mais valor.” 
 

Alexandrino Almeida, 10º E 

 

 

 

“Nem sempre as oportunidades voltam por 

arrependimentos tardios.” 
 

Daniela Silva, 10º E 

 

 

 

“Segue os teus sonhos, não pessoas.” 
 

Ana Rainha, 10º E 

 

 

 

“Em situações de crise os cobardes fogem, 

os fortes ajudam e os de coração puro 

salvam.” 
 

Marco Ribeiro, 11ºA 

 

 

 

“O mundo é dos exagerados.” 
 

Beatriz Calado, 11º B 

 

 

“Homem virtuoso é homem que não 

comete pecados, mas homem que não 

comete pecados não é homem.” 
 

Ângelo Martins, 11ºA 
 

“Todos usamos máscaras, algumas apenas 

são mais fáceis de ver que outras.” 
                                      

Miguel Manguito, 11º B 

 

 

 

“As pessoas pensam com o coração, mas 

esquecem-se de sentir com o cérebro.” 
                                            

                            Joana/Maria da Flores, 11º B 

 

 

 

“Tudo na vida é relativo, a começar pela 

própria vida.” 
 

Dr. Hewander, 11º B 

 

 

 

“Sonhar é um dom e nem todos nascem 

com ele.” 
 

Ana Rodrigues, 11º B 

 

  

                                      

“Qual será pior? Ter um sonho e não ter a 

capacidade de o concretizar, ou ter a 

capacidade e não ter um sonho?” 
 

Ivan Batista, 11ºB 

 

 

 

“Pensamos demasiado e agimos tão 

pouco!” 
 

Ana Rafaela, 11º B  

 

 

 

“Uma pessoa é como um livro, não se pode 

julgar pela capa ou pela história, mas sim 

pelos sentimentos que transmite.” 

 
Marco Ribeiro, 11º A

 

 
 


