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Nascida do impossível contingente,
a IMPOSSIBLE, ao denunciar as virtudes
altruístas neoliberais (organizações sociais)
que entretém os pobres, lhes agravam
e prolongam os problemas, em vez de
os resolverem, tem por missão tentar
reconstruir a sociedade de uma tal maneira
que a pobreza seja uma Impossibilidade.
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Associação de pessoas apaixonadas:
• pelo Impossível;
• por uma indesconstrutível ideia de Justiça;
• pela dignidade de todas as coisas;
• por um incondicional respeito e amor pela Natureza;
• por um interminável e transformador diálogo com a
diversidade;
• por um mundo inclusivo e fraterno;
• pela cultura do suficiente e do bem;
• pelos mais variados saberes, experiências, artes,
espiritualidades e estilos de vida.

CONTINGÊNCIA
A empatia, o diálogo e a cooperação são
a única prática capaz de levar a um mundo
de Justiça e Paz para TODOS.

POBREZA
A pobreza não é fatalidade, nem necessidade.
Sendo criação humana, ela deve ser contrariada,
parada e ilegalizada, porque é violadora de
direitos e deveres fundamentais.

INCLUSÃO
O 1º grande direito/dever de todos os seres
é o de pertença à Terra. Aqui, ninguém
é ilegal. A inclusão é um dos principais desafios
de qualquer milénio.
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PROJETOS EM CONSTRUÇÃO:
DiaPOSITIVO
Global Network for Good News
Movimento Pobreza Ilegal
Centro para o Diálogo
Impossible Day
Impossible Awards
Impossible Care
Escola de Atores Sociais
EIRA – Artesãos do Pão
E tantos outros.

MEDIA
A realidade do mundo não é igual nem se reduz
à violência e generalizada negatividade que fazem
as manchetes diárias dos meios de comunicação social.
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Realizar - Premiar - Celebrar
os IMPOSSÍVEIS para lá do horizonte
possível e do impensável, que a salvaguarda
e promoção da dignidade de todas
as coisas exigem em cada tempo e lugar.
Responder ao Impossível é subverter cada
momento presente.

A única maneira de penetrarmos o coração
de um dos maiores desafios com que se confronta
a Europa, o mundo de hoje é o de insistirmos na
Solidariedade Global dos Explorados e Oprimidos.
Talvez esta Solidariedade-Justiça para Todos seja
uma Impossibilidade. Mas porque não desejamos a
nossa perdição, a IMPOSSIBLE representa um
concreto e incondicional compromisso com ela.

