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MANIFESTO PARA O DÍA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA 

No pobo de Castiñeiras, onde vivimos e estudamos, onde nos divertimos e nos 

formamos como persoas; estudantes e profesores do colexio Sagrado Corazón de 

Jesús de Castiñeiras, neste día da Paz e non violencia, gustarianos facer unha cadea 

abarcando as nosas rúas, as nosas casas e mercados … 

É a cadea da paz, da solidariedade entre todos e do respecto a toda a humanidade 

coas súas particularidades e diferenzas. 

Somos conscientes de que habitamos un mundo con demasiadas experiencias de 

guerra e violencia, sabendo que no século XX vivíronse en Europa as peores guerras 

da historia que non queremos que volvan a repetirse.  

Coñecendo por propia experiencia e polas noticias de todos os días, que a violencia 

segue estando presente nas nosas ciudades, nos nosos pobos e ata dentro das 

escolas e nas familias. 

NESTE DÍA DA PAZ E DA NON VIOLENCIA, manifestámonos e pronunciámonos : 

Somos os rapaces e os xoves que integrarán a sociedade do século XXI e soñamos 

cun planeta en harmonía entre as xentes e a paz entre os pobos. 

Soñamos que chegará un día  no que as fronteiras marcarán só os antigos reinos 

nos que se xestou unha lingua e unha cultura, pero non serán xamais os filtros cos 

que as persoas excluamos do noso lado a outros irmáns nosos. 

Soñamos co día no que os recursos da terra permitan a cada pobo o seu propio 

desenvolvemento, que cesen as explotacións dos máis fortes sobre os máis débiles 

e o desenvolvemento e a cultura sexan os alicerces da vida das nacións en paz.  

Soñamos co día na que as nosas opinións non terán en conta o sexo nin as razas 

sobre a Terra, porque a máxima importancia consistirá en ser persoa humana. 

Soñamos co día no que os corazóns de todos nós superen os recelos, as envexas e 

as desconfianzas e que nos patios das nosas escolas non se coñezan nunca máis as 

pelexas nin as ameazas. 
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Soñamos co día no que todos os fogares sexan os espazos onde os adultos cada día 

recobren a bondade interior e a tenrura e nós, os rapaces e rapazas , 

desenvolvamos uns ollos limpos e un corazón forte. 

Soñamos co día que sexa necesario borrar do dicionario palabras como terrorismo, 

violación, narcotráfico, esclavitude… porque nada de isto existirá e ao caer en 

desuso carecen xa de significado. 

Soñamos que chegará un fermoso día no que as montañas e os bosques, os mares e 

os peixes, o aire, as prantas, os animais e as persoas serán pureza e harmonía 

natural. 

SOÑAMOS CON ESTE FERMOSO DÍA PORQUE O QUEREMOS, PORQUE O INSTINTO 

DA VIDA DINOS QUE O NECESITAMOS, PORQUE DE NÓS DEPENDE E CADA DÍA 

SOMOS MÁIS E MÁIS OS QUE ESTAMOS CONVENCIDOS. 

QUE CHEGUE AXIÑA O DÍA EN QUE TODOS, CANDO LEVANTEMOS A VISTA, 

VEXAMOS UN MUNDO NOVO ONDE POÑA : 

¡ SOLIDARIEDADE E LIBERDADE! 

 

 

 

 


