
Revelação
Exposição Eu tenho um sonho!

Sou cigana/o e quero 

mostrar que, como tu, sonho 

com uma vida bonita, feliz; 

sonho com o dia em que 

sejamos – eu e tu – tratadas/os 

de igual modo, independente-

mente da etnia ou das tradições 

deste mundo multicultural.

Sou criança, sou jovem, 

e, como tu, não escondo os 

meus sonhos. Aqui não há 

segredo, não há medo, não 

há preconceito, não há 

discriminação. Aqui há a 

liberdade para sonhar com 

o dia em que os direitos 

de todas/os nós, ciganas/os 

ou não, façam a nossa união. 

Sonhar com o dia em que 

as nossas vivências não 

sejam barreiras, mas pontes 

de passagem livre.

Este é o meu rosto e este 

é o meu sonho. Dá-me a mão 

e vamos viajar pelo mundo 

da igualdade.
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“Eu gostava

de continuar a

estudar para ser

professor.”

ABRAÃO / 8 ANOS 



“Eu gostava

de ser jogador

de futebol.”

ALÉXIO / 14 ANOS 



O meu sonho

é ser advogado.

ANTÓNIO / 14 ANOS 



O meu maior 

sonho é estudar 

até à universidade 

e ser designer 

de moda.

SÓNIA / 12 ANOS 



Eu queria ser

apresentadora 

de televisão.

SULAMITA / 17 ANOS 



Eu gostava de 

abrir uma escola 

e ensinar muita 

gente.

ANTÓNIO / 12 ANOS 



Eu gostava de

ser motorista

de camião.

ANTÓNIO / 15 ANOS 



Eu gostava

de aprender

alguma coisa

prática para

ter uma

profissão.

NOÉMIA / 14 ANOS 



“Eu queria

ser como o

Quaresma.”

VALENTINO / 13 ANOS 



“Eu gostava 

que as pessoas

olhassem para

mim de igual

para igual.”

LEONOR / 16 ANOS 



“Eu gostava
de ir para fora
do país estudar
em Oxford.”

MARCO / 14 ANOS 



“O meu 
sonho é ir 
a Madrid 
visitar o 
Estádio 
Santiago 
Bernabéu.”

MANUEL / 15 ANOS 



Queria 

escrever 

histórias. 

Eu gosto 

de escrever. 

Escrevo 

muito bem.

SORAIA / 7 ANOS 



O meu sonho

é ser advogado.

ANTÓNIO / 14 ANOS 



“Gostava de

ser convidada

para as festas

de aniversário

das meninas

da minha

escola.”

MARA / 11 ANOS 



Revelação
Projeto Fronteiras O Projeto Fronteiras

é promovido pela CooLabora

em parceria com a Universidade 

da Beira Interior, a Junta de

Freguesia de Tortosendo

e a colaboração da comunidade

de etnia cigana desta mesma

localidade.

Tem como objetivo contribuir

para o desenvolvimento de 

estratégias capazes de 

incentivar e cimentar o diálogo

intercultural e a não discrimi-

nação das comunidades 

ciganas, através da organização 

de iniciativas que procuram

o seu envolvimento direto.

O Projeto é inanciado pelo 
Alto Comissariado para 

as Migrações, IP através do 

FAPE - Fundo de Apoio 

à ENICC.
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