INSPIRAR A MUDANÇA É

TAMBÉM ESTAR DISPONÍVEL

PARA APRENDER COM

TODOS...

João Silva é de Barcelos, nasceu em 1998, e gosta
de pensar que mudar a comunidade não é apenas
um sonho, é um jogo que se ganha em equipa.
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VALE A PENA SONHAR, MAS NÃO PODEMOS

FICAR POR AÍ... É PRECISO PÔR MÃOS À

OBRA!

Encontramos o João num sábado de manhã solarengo.
Caminha confiante enquanto se apressa a colocar a
máscara de proteção comunitária. A pandemia trocou
as voltas a toda a gente e é preciso cuidado, sobretudo
quando estamos em contacto com muitas pessoas
diferentes. Todo o cuidado é pouco, diz-nos.
Confidencia-nos, logo em início de conversa, que o
Erasmus+ lhe mudou a vida, e que o Corpo Europeu de
Solidariedade fez a diferença quando se quis passar de
uma conversa de café entre amigos para um projeto
que "deu vida!" aos mais velhos, sozinhos em casa e
muitas vezes desamparados.
Mas como se refletem essas experiências naquilo que
é hoje?
"Acho que estas experiências contribuíram para me
desenvolver muito como assistente social. Conheci
muitas novas realidades sociais e muitas formas
inovadoras e criativas de atuar. Todas estas
experiências também contribuíram para me
implicar muito mais na minha comunidade local
procurando ser um cidadão ativo e um agente de
mudança social."

Ele próprio a viver fora dos grandes centros urbanos,
compreende como é importante partilhar estas
experiências com outros jovens, mostrando-lhes que
isto "não é rocket science", não é difícil nem é apenas
para uns quantos iluminados.
"Eu sei que às vezes parece tão bom que nem acreditamos,
mas temos que trazer mais jovens para estas
experiências internacionais, é a maneira mais eficaz que
conheço de combater discursos de ódio, racismo,
xenofobia... De lutarmos pelos valores europeus..."
www.juventude.pt
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Acabamos a conversa com um semblante mais sério do
que quando começamos... quase uma hora depois, os
assuntos são pesados e percebemos que não há tempo a
perder.
"Às vezes nós, os mais jovens, acabamos por nos deixar
ficar acomodados ao nosso conforto, mas se olharmos em
volta há tanta coisa por fazer, tantos desafios por
cumprir, tanto projeto europeu por construir...
A participação, a democracia, a inclusão, a igualdade (...)
temos desafios enormes e eu acho mesmo que os mais

"Às vezes falta-nos a
coragem de voar, mas
quando alguém nos
empurra de um
penhasco que remédio
temos senão aprender a
voar.
Uma coisa é certa, na
segurança do chão não
se aprende a voar."

jovens têm um papel crucial no futuro. Precisamos olhar
os decisores nos olhos e mostra-lhes que o futuro será
melhor se for connosco..."
Para este jovem de Barcelos, o futuro só é "um galo"
se não fizermos nada para melhorar as nossas
comunidades. E essa missão toca a todos...

É ESSENCIAL QUE AS PESSOAS

COMPREENDAM O SEU PODER E SE

MOTIVEM PARA AS MUDANÇAS QUE

TRANSFORMAM AS NOSSAS

COMUNIDADES.

A iniciativa "Rede de Modelos Inspiradores" é uma iniciativa da Comissão Europeia
desenvolvida pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação
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