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Exmo. Sr. Deputado Manuel Alegre,  
A sua actuação de cidadão livre tem sido uma voz da consciência, poderosa e 
crítica, contra as derivas totalitárias do regime democrático.  
A sua figura é a memória viva do passado de resistência anti-fascista do núcleo 
que fundou o Partido Socialista.  
Consideramos que é, hoje, urgente fazer uma reflexão profunda sobre as 
seguintes questões:  
1.  É ou não verdade que aquilo que o levou, a si e aos seus companheiros, à 

resistência anti-fascista foi a existência de mecanismos de controle pessoal e 
ideológico da população, e não o facto de não serem vocês a controlar esses 
mecanismos?  

2.  É ou não verdade que aquilo que fez combater as disciplinas de doutrinação 
obrigatória das crianças e jovens, pelo Estado Novo, foi o próprio conceito 
de doutrinação do Estado, e não apenas o facto de discordarem das ideias 
transmitidas nessa Educação Nacional? 

3.  Com base, pois, na sua experiência de resistência aos regimes que 
instrumentalizam o Estado para impor ideias a todos, que formas de luta 
propõe aos pais de todo o país que querem resistir à salazarenta lei 660/X 
que impõe uma filosofia sexual de Estado, arrogante, prepotente e 
desnecessária, pois há todos os meios para dar essa educação a quem a quer e 
não a dar a quem a não quer? 

Disponibilizamo-nos para um encontro consigo onde e quando quiser para 
podermos ouvir todas as sugestões que entender por bem dar-nos. Destas 
perguntas que verbalizam as preocupações de muitos pais agrupados em torno 
da Plataforma de Resistência Nacional demos conta à comunicação social.  

Portugal, 7 de Julho de 2009. 
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