ESCOLA SECUNDÁRIA
DE AMORA
2019/20
Folheto

nº 1

“Se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te
servo da filosofia.”
Epicuro

“Ser livre não é apenas quebrar as próprias
correntes, mas viver de uma maneira que respeite
e aumente a liberdade dos demais.”
Nelson Mandela
“Para muitas pessoas, os filósofos são noctívagos
inoportunos que as perturbam durante o sono.”
Schopenhauer
“Viver para os outros é não somente a lei do dever,
como também a da felicidade.”
Auguste Comte
“É um erro ter razão cedo demais.”
MargueriteYourcenar
I
“Interrogado sobre o que havia aprendido com a
filosofia, disse: 'A fazer, sem ser comandado, aquilo
que os outros fazem apenas por medo da lei'.”
Aristóteles
“Antes, a questão era descobrir se a vida precisava
de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao
contrário, ficou evidente que ela será vivida se não
tiver significado.”
Albert Camus

“Ao longo do tempo cada um vai percebendo que
mais vale viver sem as pessoas do que estar a
sofrer por elas. ”
Nair, 10ºG

“Aos olhos de certas pessoas, quem é diferente é
visto como alguém inferior, mas aos olhos de
outras pessoas quem pensa isso é muito pior”.
João Alves, 10º G

“Nem tudo, nem todos são o que aparentam ser.
Traz a tua verdadeira cara ao de cima, e pára de
colocar cortinas e máscaras na tua vida.”
Inês Campos, 10ºB

“Quando a vida nos mostra o seu lado mais
obscuro faz-nos perceber quem realmente tem de
permanecer nela.”
Beatriz Narciso, 10º B

“Paz, amor, aventura! Desde que haja pessoas a
procurar estas três coisas, o sentido da liberdade
nunca se perderá.”
Johnny Bravo (Pseudónimo),, 10B

“Será que a nossa mente está algemada a um
pensamento profundo do qual não nos
conseguimos libertar?”
Iúri Silva, 10º B

“Eu sinto-me como se fosse um nada com
eternidade.”
Marta Silva, 10ºG

“A religião limita-nos, o amor limita-nos, o
Estado limita-nos… Somos livres, de facto?”

“Sem conflito a vida não vale a pena.”

Bruna Silva, 10ºG

João Irrumbo (Pseudónimo), 10º B
“Viver na ignorância é viver na alegria.”
Anónimo, 10ºB
“Se queres avançar com o teu futuro, tenta antes
superar o teu passado.”
Pedro Vieira, 10º G
“A dor e a solidão convocaram o caos, e deles
veio até mim a paixão”.”
Anónimo, 10ºG
“O mundo evolui ao ritmo da música.”
Carla Ferreira, 10º B
“Silhueta de um mundo escondido mesmo
debaixo dos nossos narizes: não damos atenção
ao que é importante porque estamos todos
ocupados a observar o que é constante.”

“A religião, raça, sexualidade, género não
definem uma pessoa. São apenas algo no meio de
muitas outras coisas com maior importância e
impacto no mundo, como o respeito, a humildade
e o amor”
Anónimo, 10º B
“A relatividade é igual à individualidade de cada
um.”
Beatriz Ramos, 10º B
“Eis que a paixão sai
E o amor aparece.
Assim como tudo vai
Tudo também prevalece”
Beatriz Direitinho, 10º B
“É nas aparas da borracha que estão as palavras
que não tive coragem para te dizer.”

Beatriz Direitinho, 10º B
Mariana Pereira, 10º G
“Com a quantidade certa de poder qualquer
homem ficará corrompido.”
João Calado, 10º B

“Olha para trás e saberás o que fazer mais à
frente.”
Madalena Lopes, 10º G

“Se tens a oportunidade de corrigir os teus erros,
porque vais voltar a cometer os mesmos?

“A liberdade não é um direito, é um privilégio.
Quem não a estima, não a merece.”

Raquel Dias, 10º G
“O maior prazer que o cérebro pode obter é a
música.”
Alexandre Batista, 10º G

João Irrumbo (Pseudónimo), 10º B
“Arrisca tanto como uma bala perdida.”
João Calado, 10º B

