CITAÇÕES FAMOSAS

“A imaginação é mais importante que o conhecimento”
Alberto Einstein (Físico norte-americano)

“Todas as verdades são simples de compreender quando são descobertas; a
questão é descobri-las”
Galileu (Matemático, Astrónomo e Físico italiano)

“Acredito profundamente na sorte e acho que quanto mais trabalho mais a tenho”
Thomas Jefferson

“Não há substituto para o trabalho árduo”
Thomas Edison
“O trabalho consegue banir estes três grandes males: aborrecimento, vício e
pobreza”
Voltaire

“As raízes da verdadeira educação são amargas, mas os frutos são doces”
Aristóteles

“Em questões de ciência, a autoridade de milhares não vale o humilde raciocínio
de um único indivíduo”
Galileu

“Não se pode ensinar nada a um homem; só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa
dentro de si”
Galileu

“Se vi mais longe, foi por me ter erguido sobre os ombros de gigantes”
Isaac Newton (Físico e Matemático Inglês)

“Deve aprender-se sempre, até mesmo com o inimigo”
Isaac Newton

“Descobrir consiste em ver o que toda a gente viu, mas pensar o que ninguém
pensou”
Albert SZent-GyorgYi (Bioquímico norte-americano)

“O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as
verdadeiras perguntas”
Claude Lévi-Strauss

“Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis”
René Descartes

“A educação é a higiene do espírito, assim como a higiene é uma verdadeira
educação do corpo”
Paolo Montegazza

“Um radical é um homem com os pés firmemente plantados no ar”
Franklin Roosevelt

“Um doido é aquele que acredita em tudo o que lhe vem à cabeça”
Alain

“Se a teoria esperasse pela experiência nunca se realizava”
Friedrich Novalis

“Por vezes penso que Deus, ao criar o homem, subestimou a sua habilidade
Óscar Wilde

“O riso é a distância mais curta entre duas pessoas”
Victor Borge

“As únicas pessoas completamente consistentes são os mortos”
Aldous Huxley

“Vêem-se grandes coisas a partir do vale e apenas pequenas coisas do cume”
G.K.Chesterton

“Eles conseguem porque pensam que conseguem”
Virgílio

“O homem é aquilo em que acredita”
Anton Tchekov

“O começo é sempre a parte mais importante de qualquer trabalho”
Platão

“A mais terrível das coisas é aceitarmo-nos por completo”
Carl Jung

“A coisa mais simples torna-se imediatamente complicada quando falamos dela”
Herman Hesse

“A sorte favorece os audazes”
Erasmo

“Não basta ter uma boa cabeça. É preciso saber usá-la”
René Descartes

