Que Raio De Democracia É Esta!
Passados 34 anos do dia 25 de Abril de 1974, questionamo-nos todos sobre o modelo de
sociedade que se está a construir neste país.
Que raio de democracia é esta, em que:
1. Os alunos já não precisam de vir às aulas para terem ‘sucesso’!
2. Deixa de ser importante sair da escola com uma formação técnica, científica,
humana, sólida!
3. É o próprio Ministério da Educação que dá os maus exemplos ao país!
4. É o próprio Primeiro Ministro que aplaude estas decisões perniciosas da
Ministra da Educação!
Que futuro queremos construir para os nossos filhos e netos, quando:
1. Vemos que se torna ‘norma’ não haver respeito entre alunos e professores!
2. Vemos que quem mais responsabilidades tem no sector da educação ‘assobia
para o lado’ como se nada visse ou nada houvesse a corrigir!
3. Vemos que quem devia preocupar-se com o analfabetismo, a ignorância, a falta
de conhecimentos gerais, menos importância dá ao assunto!
Será que os ensinamentos que nos foram transmitidos pelos nossos pais, nossos avós,
nossos velhos professores (de respeito, de trabalho, de valores morais, etc.) estavam
errados? Será que a educação que recebemos é que estava errada e a actual está certa?
Será que os valores morais também mudam com o tempo?
Será que quando os militares de Abril saíram para a rua tinham como objectivo
formar uma sociedade de analfabetos, onde cada um pudesse fazer o que quisesse, sem
quaisquer limitações e constrangimentos?
Não será que o 25 de Abril foi feito para tornar a sociedade mais justa, com liberdade,
mas também e fundamentalmente com responsabilidade, com respeito, com trabalho,
com valores sólidos?
É tempo de estes senhores, que estão no governo, serem desmascarados e deixarem
de dizer que representam os superiores interesses do país, defendem a liberdade,
defendem a cultura, defendem afinal o interesse dos jovens (e dos menos jovens) deste
país!
Os jovens deste país estão a receber presentes altamente envenenados deste
governo!
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