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COMO É QUE OS JOVENS VEEM HOJE OS DESAFIOS DO FUTURO 

CUIDAR O FUTURO

Cuidemos da vida…porque “a verdadeira generosidade para com o futuro consiste 
em dar tudo ao presente”.

Albert Camus

este foi o ano em que nasceste

e prolonga-se este ano os seus
meses muito grandes por ti

este foi o ano que te fez nascer
e chegaste no seu leito como
um barco carregado de rosas

um barco sem leme sem remos
que chega na força serena do rio
e na força de um dia demasiado

forte na vida na minha vida
na vida da tua mãe que te

trouxe como um barco perfumado
de pétalas a descer um rio

uma vida demasiado forte e
a nascer e a chegar no dia

exacto deste ano em que nasceste
para nós para dias e anos

de auroras e noites distantes
dias longos a nascerem como

o teu sorriso de criança a
ensinar-nos o que esquecemos ao

crescer a ensinar-nos a sorrir
de novo na vida na tua

vida que começou e se estende
neste ano sem noite sem foz

em que chegaste como um barco
de rosas na primeira luz da

madrugada

JOSÉ LUÍS PEIXOTO, A Criança Em Ruínas
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“Olá!

Sou o que tu podes chamar processo contínuo… fluxo de energia … um ser biológico 
imerso numa imensa fragilidade! Sou a linha do tempo, sou o que alguns chamam de 
sentido. O que comes, cheiras, tocas, ouves e vês… sou presente. Existo. Sou 
passado. Sou futuro. Fui criança…e quero ser homem.

Sou o fio que te escorrega pelos dedos…. a recompensa de uma batalha pela qual me 
consagrei vencedor… 

De facto, muito do que somos não nos coube a nós definir. Jogamos com o que temos 
nas mãos e o nosso perfil enquanto jogador nasce, antes de mais, do que “roubamos” 
aos outros.

Somos projeto de nós mesmos, criaturas em construção. Colhemos aquilo que 
semeamos, somos donos e senhores da nossa própria sorte. 

A SORTE QUE TEMOS!

A SORTE QUE TEMOS!

A SORTE QUE TEMOS!

Mas não nos iludamos. A vida não é um mar de rosas! 

Poucas vezes, parece justa. Tantas vezes, intolerante, insensível, desumana!

Muitos vivem sem o mínimo de esperança, míopes de sentido. Em redor, terrorismo. 
Insegurança. Miséria. Desemprego. Intolerância. Violência. Guerra. Alheamento. 
Indiferença. Indiferença. Indiferença. 

Sonha-se com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente 
diferente… 

Mas que caminho é esse?

É o futuro! O que nos espera… resilientemente!

E por que esperas?

Sim, por que esperamos nós jovens? Que futuro nos espera? E que futuro esperamos 
nós?

Até ao fim, cada um escreve a sua história. Vagueamos por entre linhas, na procura 
de algo que torne clara a nossa existência.

Um sentido ...e pensamos nele. Chamamos-lhe no futuro!

SE PUDESSEMOS INVENTAR O VERBO FUTURAR!!!

UM VERBO IRREGULAR… CHEIO DE CONTRATEMPOS E TEMPOS FORA DE 

TEMPO…

EU …
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TU  …

ELE  …

NÓS  …

VÓS  …

ELES  …

… RECUSAMO-NOS a aceitar e a acreditar que vivemos apenas para ocupar tempo e 
espaço, para consumir oxigénio e esbanjar recursos! 

Famintos de imortalidade, numa ânsia de poder ter mais uma hipótese, mais um 
segundo, mais um “olá”… tecemos a nossa teia num emaranhado de memórias, vidas 
amplas, quase sempre imperfeitas...

No final, o que se leva? O que fica?

Porque há seres que nos completam.

Porque há um infinito potencial em cada um de nós.

Porque há tanto por descobrir e por aprender.

Porque as surpresas espreitam quando menos se espera.

Porque talvez devêssemos prestar atenção às pequenas coisas.

Porque talvez devêssemos tentar alcançar as grandes coisas.

Porque por mais coisas que nos levem, há sempre algo que fica!

Singulariza-nos uma certa irreverência, uma certa vontade de dizer não. SER JOVEM 

É, SOBRETUDO, DIZER NÃO! Cheios de incerteza, desenhamos um futuro que 

esperamos mais tolerante, mais livre, mais democrático, mais humano.

Somos fluxo de sentido. E de esperança. Esperamos ativamente, de olhos bem 

abertos e boca que não se cala. 

Queremos um mundo melhor… 

Queremos uma vida melhor…

Uma espécie de terra firme, lugar de pleno direito, inviolável e justo. À medida de cada 

um que nasceu sem ser ouvido!!

Texto construído a partir de um texto elaborado por um grupo de alunos no ano letivo 2016-17
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“Olá!

Sou o que tu podes chamar processo contínuo… fluxo de energia … um ser biológico imerso numa imensa fragilidade! Sou a linha do tempo, sou o que alguns chamam de sentido. O que comes, cheiras, tocas, ouves e vês… sou presente. Existo. Sou passado. Sou futuro. Fui criança…e quero ser homem.

Sou o fio que te escorrega pelos dedos…. a recompensa de uma batalha pela qual me consagrei vencedor… 

De facto, muito do que somos não nos coube a nós definir. Jogamos com o que temos nas mãos e o nosso perfil enquanto jogador nasce, antes de mais, do que “roubamos” aos outros.


Somos projeto de nós mesmos, criaturas em construção. Colhemos aquilo que semeamos, somos donos e senhores da nossa própria sorte. 

A SORTE QUE TEMOS! 


A SORTE QUE TEMOS!


 A SORTE QUE TEMOS!

Mas não nos iludamos. A vida não é um mar de rosas! 


Poucas vezes, parece justa. Tantas vezes, intolerante, insensível, desumana!

Muitos vivem sem o mínimo de esperança, míopes de sentido. Em redor, terrorismo. Insegurança. Miséria. Desemprego. Intolerância. Violência. Guerra. Alheamento. Indiferença. Indiferença. Indiferença. 

Sonha-se com a possibilidade de fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente… 

Mas que caminho é esse? 

É o futuro! O que nos espera… resilientemente!

E por que esperas?

Sim, por que esperamos nós jovens? Que futuro nos espera? E que futuro esperamos nós?


Até ao fim, cada um escreve a sua história. Vagueamos por entre linhas, na procura de algo que torne clara a nossa existência.

Um sentido ...e pensamos nele. Chamamos-lhe no futuro!


SE PUDESSEMOS INVENTAR O VERBO FUTURAR!!!


UM VERBO IRREGULAR… CHEIO DE CONTRATEMPOS E TEMPOS FORA DE 


TEMPO…
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… RECUSAMO-NOS a aceitar e a acreditar que vivemos apenas para ocupar tempo e espaço, para consumir oxigénio e esbanjar recursos! 

Famintos de imortalidade, numa ânsia de poder ter mais uma hipótese, mais um segundo, mais um “olá”… tecemos a nossa teia num emaranhado de memórias, vidas amplas, quase sempre imperfeitas...

No final, o que se leva? O que fica?


Porque há seres que nos completam.


Porque há um infinito potencial em cada um de nós.


Porque há tanto por descobrir e por aprender.


Porque as surpresas espreitam quando menos se espera.


Porque talvez devêssemos prestar atenção às pequenas coisas.


Porque talvez devêssemos tentar alcançar as grandes coisas.


Porque por mais coisas que nos levem, há sempre algo que fica!

Singulariza-nos uma certa irreverência, uma certa vontade de dizer não. SER JOVEM É, SOBRETUDO, DIZER NÃO! Cheios de incerteza, desenhamos um futuro que esperamos mais tolerante, mais livre, mais democrático, mais humano.


 Somos fluxo de sentido. E de esperança. Esperamos ativamente, de olhos bem abertos e boca que não se cala. 

Queremos um mundo melhor… 

Queremos uma vida melhor…


Uma espécie de terra firme, lugar de pleno direito, inviolável e justo. À medida de cada um que nasceu sem ser ouvido!! 
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