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1. A Direcção que aqui se apresenta é composta pelos mesmos elementos que têm
gerido o MIL enquanto Comissão Executiva (órgão que agora se extingue). Isso por si
só dá garantias da continuidade que iremos defender quanto ao rumo do MIL. Porque
nos orgulhamos do caminho percorrido, porque não renegamos nenhuma medida
tomada no passado, defendemos a continuidade desse caminho e não aceitaremos
nenhuma inflexão que ponha esse caminho – que é já uma herança – em causa.

2. Defender a continuidade não significa, contudo, defender a inacção ou a paralisia –
antes, ao invés, um caminho de reforço e expansão.
De reforço das nossas posições – sempre em defesa da convergência lusófona (temos já
um apreciável histórico, de quase três de anos, de tomadas de posição – em
comunicados, declarações, petições, cartas abertas, etc. – que fazem de nós a entidade
que, em todo o espaço lusófono, tem defendido, de forma mais coerente e consequente,
esse caminho de convergência lusófona – a todos os níveis: não só cultural, mas
também social, económico e político).
De expansão do nosso universo de aderentes – neste momento, já mais de cinco mil, de
todo o espaço da lusofonia (não só dos países de língua portuguesa, mas de outras
regiões linguística e culturalmente afins, como a Galiza, Goa, Macau e Malaca).
Procuraremos também, na medida do possível, alargar esse universo de aderentes,
estendendo ainda mais a nossa presença em todo o espaço da lusofonia, ao mesmo
tempo pretendendo chamar a nós nomes de inquestionável prestígio, como são aqueles
que elegemos como os nossos primeiros sócios honorários (Adriano Moreira, António
Braz Teixeira, Elsa Rodrigues dos Santos, Lauro Moreira, Manuel Ferreira Patrício,
Pinharanda Gomes e Ximenes Belo).

3. Tendo chegado o momento de nos termos formalizado enquanto Associação, temos
também agora uma sede que iremos dinamizar, com diversas iniciativas. Nos tempos
mais próximos, iremos, promover um ciclo de debates em torno dos 15 anos da CPLP:
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se celebrarão em 2011. Ainda este
ano, iremos igualmente atribuir o Prémio Personalidade Lusófona de 2010, prémio
que, logo no primeiro ano, tanta repercussão teve (sessão decorrida na Academia das
Ciências de Lisboa, a 8 de Fevereiro). Nos meses seguintes, iremos procurar concretizar
uma série de projectos que visam o intercâmbio cultural entre as diversas comunidades
lusófonas (concursos literários, de fotografia, etc.). Iremos também manter o nosso
trabalho de cooperação, nomeadamente ao nível do envio de livros para alguns países
lusófonos mais carenciados, como a Guiné-Bissau e Timor-Leste. No plano cultural,
continuaremos ainda a apoiar muitos dos lançamentos da Nova Águia: Revista de
Cultura para o século XXI, em todo o espaço lusófono, por reconhecermos que esta
revista tem sido aquela que mais tem difundido o nosso ideário.

4. No plano mais cívico e político, manteremos o nosso apoio à candidatura
presidencial do Doutor Fernando Nobre, esperando que o movimento de esperança
numa renovação e recentração de Portugal que em torno desta se gerou não termine
nas eleições, antes prossiga. Se isso acontecer, equacionaremos a posição do MIL a esse
respeito, auscultando primeiro os nossos associados, que, para além das Assembleias
Gerais, podem e devem aproveitar todas as circunstâncias para se fazerem ouvir. Esta
Direcção, pelo menos, procurará sempre ouvir os seus associados.

5. Procurando ouvir sempre os nossos associados e em conjunto com os restantes
órgãos sociais, com os quais pretendemos também desenvolver uma estreita
colaboração, eis, pois, em suma, o Programa que nos propomos realizar ao longo deste
mandato que agora se inicia.
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