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Perante toda a .juventude que recomeça ,gradativamente,mas de .mo.do firme e _cre.s centB - apÓs um interregno de poluição mental por · ideolo gia-s .contrári9:·s. em defini.t-{~ro . ~os p-rÓprios Interesses tiacionais - na busca generosa por: tr9-nsf"o-rmação e · autenticidade, sustentamos ur.1a atitude de
lealdade e ?e fé nas po_ssibili.dades e virtudes do diálogo e entendi!:Jento.
A ·nossa lista nada d~ fend·e de caduco , de r~a,gJon4_r_io _e de inoperant e .Ofer ece sim a todos os estudantes., uma · estrada dé verdade e de just.!_
ça em que todos aqueles que aliam à sua determinação e · ~.o seu fervor o c~~
sejo ôe uma empresa he~Óica e exaltante ·em prol de u~ Portugal português
terão uma função a cumprir, urna tarefa a realizar.
··· '
·· ~ · .·
. · PROGRhrJIA
1- O ENSINO

Regeitamos radicalmente o ensino acor~~ntado a id eologias
r:~arxistas que nadL. tem a v er cor:~ a cultura e a !.llaneira de ser dos Portu·".~
gueses.
Exigimos:
-u~ ensino baseado na coôpetência e na liberdade de ensinar

e

aprender .
- Um ensino que

cons~iencialize

os estudantes e pro{'essores dos

valores da Nação e de cultura portuguesa (humanismo,universalismo,region~
lismo,lusotropicalisno).
- h revisão imefiata do~-~io i~a~a~ eliminando os livros e as na
térias de tendências cornuni3Pntes e tendo en atenção as est ruturas das dis
ciplinas de Português,~stÓria,Filosofia e Introdução à PolÍtica.
O fim i mediato da farse. desJ.gnada "ano propedeutJ.co" que nao
•
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passa de urna sub ocupação nal orientada pedagÓgicamente .
A E•nulaç5.o im edi a t e. co decreto que eli~ina o redine de dispensas
de ex2..r:: e .
Que a cultura fisica seja de ur1a vez por todas devidamente mi
,
nistrada a todos os estudant es como r equisito incispensavel para a formaçao compl e t a dos es tuda ntes.
N

2 - O LICEU

Regei tar.10s qualquer teri. ta ti va de tornar a A. E.
crá ticÓ ao serviço d_e t~n-dências oti. part_idos •
..
Exigioos

ur:1

orgão buro-

- Adopção in ed iatc de un r9gul~~ento interno tendo en atenção
os Direitos e Devere s gos professores e al~nos.
u~a sala de con;{vio assin con~ ne espaços verdes onde os alu
nos possam estar, cielhoramen to do bar (inexistência de cadeiras e ou.tros ne
lhoraoen tos), da alir.ten taÇã~ fornecida pelo refeitÓrio, criação dG ur.1a saL..:.
~e fu~ o para os estudantes que GesejeM funar dentro do Liceu.
-·
- Lut~~ por transforr!ar a A. E. nu__T'l Órg2:o· ve-rdadeiramente ao
serviço dos estu0antes nomeadamente:
Criando ·act ividades culturais e desport ivas ~
Car:panha de consciencialização do mal que o tabaco e outras
drogas fE'.Ze'1 ao homem e da sujeição que as pessoas são obrigadasa suport2.r
en locai_s pÚblicos fechados e ClUe v..êem assin prejucl_ ic.s..da a sua _saÚde (Ex:
.
Bar no inverno onde e, poss2vel
estar revido ao fumo do tabaco ) •
Intervindo junto C.o Conselho Directivo ns Def8sa dos nossos
int e resse~ ten~o senpre em vista o di~logo frutuoso e as reali~ ade s do mo
(

nrento.
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