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Jura  
 

Pelas rugas da fronte que medita...  

Pelo olhar que interroga — e não vê nada...  

Pela miséria e pela mão gelada  

Que apaga a estrela que nossa alma fita...  

 

Pelo estertor da chama que crepita  

No último arranco d'uma luz minguada...  

Pelo grito feroz da abandonada  

Que um momento de amante fez maldita...  

 

Por quanto há de fatal, que quanto há misto  

De sombra e de pavor sob uma lousa...  

Oh pomba meiga, pomba de esperança!  

 

Eu t'o juro, menina, tenho visto  

Cousas terríveis — mas jamais vi cousa  

Mais feroz do que um riso de criança!  

 

Antero de Quental, in "Sonetos"  

 

Neste dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, a Comissão de Juventude da UGT 

saúda todas as crianças, em especial, as que foram ou são vítimas desta violenta 

problemática social: o trabalho infantil. 

Segundo a OIT, na Europa, Portugal tem sido um caso exemplar na luta contra 

todas as formas de trabalho infantil, realidade muito presente em algumas minorias 

étnicas e meios rurais, no entanto, o caminho a percorrer para a total erradicação deste 

tipo de mão-de-obra é ainda longo. 

Esta Comissão assume esta luta como sendo sua também, uma vez que, em 

qualquer tempo, mas especialmente num tempo marcado pela crise nacional e global, 

devemos manter uma atitude de vigilância face a este problema estreitamente ligado à 

pobreza. 



A Educação surge como a resposta mais adequada a este flagelo, pois 

possibilitará às crianças e jovens economicamente excluídos superarem o limiar da 

pobreza. 

Segundo um estudo relativamente recente, a OIT assume que a erradicação do 

trabalho infantil poderia passar pela sua substituição através de um sistema educativo 

global, que traria maiores benefícios económicos, mas principalmente promoveria 

maiores e melhores benefícios sociais. 

É urgente e prioritário que o mundo inteiro se mobilize na luta contra este 

flagelo social. 

 

Lisboa, 12 de Junho de 2010 

Comissão de Juventude da UGT 

 


