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ÃO TRABALI{O 24
B(f,LÉTIM INTEFINC, trlcl MAEESL

O ,,ÂO TR ABALHO ' 24 sai completamente dedicado ao trabalho de. 'f árias e

especiarmente ao acampame";;:ã;;-ã:l"P:':l:I::-:":^::^""1^:"ã:;íã: :*.Í;

;::"";'::"il;*ã;;;; ;;r;ã-árq..,izadas e dinamlzadas pela direccao'
:á

;:§::";"EiiI==ãíu;;;:;1;;;;";-;:-ií 11^l?:':::" .l31l3;^T"ã"u:Ii3i* " '"t
-se encarado apossibilidade dà p..Éi.ipacão nas Camoánhas de êIfaletizae

ção(ó que-arinàt, se veio a verificar ""i 
i*oo==ível), a preparaçáo d'o a

campamenro que tinrra sido ;;;;;ã;-Jã ;* Junho só acÍora foi reatada i por

isso, a convoãaião aos colaboradores gara o acampamento tornou-se ::'âúais

dificir,, "rsrl3"ããr"ãtãr;ã;ã-;ã;-ãrtãã 
ini,:im.aõ' do trabalho de''ÊÉràas

que vamos realizar i com ""ttá=, 
não-falamos de'sde há bastante tempo ; Pa-

ra urrrapassar esras airicr]iã;á";;-é preciso d.efinir desde iâ, g oroblen

ma dos contactos com os colaboradores como dos mais importantes'-t"::::+
var esses contactos e trabalhar para. conseguir amaior particioaÇao po:sl
vel neres po'-páiiã au t"aã= ãã.ãorabor"9:i::; -:f: ::?:'^?:.:::X?'"to"=

COMBATAMOS O ESPIRITO

DE GRUPO CONSOLIDEMOS

OS NOSSOS OBJECTIVOS
<:í_. t<--:i-]r

I-ANALISANDO O TRABALHO DE FERIAS

O trabalho associativo . 
sofreu

ultimamente 9, ,ecuo' DePois de

um curto Perrodo, no comtçortdas
f -erias, em que otrabalho nas esco
i"" toi orgáni zado, tendo. tido a

pá.aicip.ção de um número: relati-
,.r"rrt"--giande de colaboradores'
estes começaram a disPerser-se e

o trabalho foi-se desorganizando '
Ora, esse trabalho que se começou

a realízar ,t"" """oi'" 
tinha umâ'

importância fundamenEal que ererâ
àtg"rrir.t no trabalho associativo
, "frande maioria dos .colaborado''
r.ã, de mod'o. a cumprirmos o nos so

it"úa1ho de f ãrias ' Ao 3ão .real,i::

OFIGANIZEMOS O

No art'igo anterior, f oram f oca-
das as finalidades do acamPamen

--ta;-neScê -. ãta''='i'i<-Ü es5ele{=l:len-
te dos aspectos-organizativos i os

dois aspeêtos não àstão, 'e cla:-i-
desligaãos e á só se tivermos em

conta as finalidades do acampamen
I.á il" poderemos falar de organi-
zaçao.

tecordemos Pois, antes do rnais'
qrà-pt"tendemôs em êgosto reali-

, ãar üm acamoanrentq Pm crqe a gran-
aem

= g: Proi:fe-

fundamen
@.desenvolva.9ry- am

ffigo, se gueremos

@ fins, necessitamos
ã; orianizar a vida interna do a-
campaáento, dividir as tarefas '
;t;; de modo a evitar os dois Pe-
rigos PrinciPais Parl. o acaTPaT"?
toi o ãesPrezo Pela discussao e o

convivio e o desPrezo Pelas tare-
fas quotidianas ' O Primeiro con-
sistá em abandonar os ob3ectivos

. princiPais do acamPamento e Por a

ã,-,a frànte as tarefas ; os que co-
ÃJd.* este erro não enÇaram as ta
fárrt quotidianas como um comPlen
mento necessário da discussão e

.l

zarnos e s s e tr ab alholãã9 ab and o-

feito tem sido mau'
Analisemos o Problema mais eD

pormenor:

O asPeqto fundamental do:

ã-TãTE;; -e Por isso, como e e-
íTããTãIq,re o trabalho que temos



@MBATAMOS O ESPffiTO DLGRUPO*-

E êü que eonsiste o e§Pirito de
grirpo, ãnt.-" qs colaboradores? O

ã"pi.l. to 6 s'- gi.tr$o cotls i s te no a-
baodono do trabalho assoeiativo e

,GE P.articular do trabaLho parâ a

uaiiicação de todos oB colaborado
res, êE favor da fornaçáo dée''r:um
'ou vãrios gruPos de colaboradores
igl,to f.igaãos entre si que §e ins
Itr1a, c6noaae€sle aa io""r.jietd-?i.
.Quaado generafiza-ão eatre os cola
boradores, e esPírito de gruPo a-
feeta todo o trâbalho e tem conse
ouencias bastaate graves '

PsssuÍdos do esPÍrito de gruPo'
os ço-laboradore,s -Iiq rideeeqYq'*tetn
@ãs gjtrl ynirrgal q. T?l!! il.-- de coleboradores emmero Dosslver
tôrno do trabalho' er antes )Bê'o

suÍdos do espírito de gruPor os
co1ábôradores degcuraru o trabalh.o
organi zado e a Éece§sidade de uB8
Direcção no .llovimento, l ini taado-
-se a cuuPrlr tarefas seo uE ffio
coüdutor qo. thes dã significado'
fa rrea aoJ moldcs deuocrâticoe e

díaauicos de trabalhor Passam :' I
iuptrar o abandalhanêEto e o Eare
f,isuo cego.

No nosso caso eoccretor tgdas
êstas consequênciaa se verifiea'-
ran:
.' Ve j'amls r . Por exemplo, :--'Erl*Lálre
consequenelas do espírico-dê gru-
po: o abandono da discussao colec
riva; adte -e um Êrro grave que se
tea verificado êntrê os coLabora-
dores; nos convivios, o.: eonvert
gas, oeE uItr assuntq com importan-..
cia real para o trabalho, nem uuá
discussão proveito§a; em contra-
partida, ahrundau es conversas de
Lsouerda. úuito "elevadas e pol'i-
tizadas". N6s não-'sômos, evidente
üente, coÍltrâ a discussão Po1ítif
Ea entre os colabotadores 'que corr
tideramos Parte integrante da sua
rãtráia" piogtessistá, mas sômos,
sem dúvida alguma, cootra as con-
versas intlectuaLoides em que os
col.aboradores "baEidos" se delici
am ê mostrar a. sua cultura, mas

não se escLareeendo a si nem 'ê3t
elarecendo os outrog. Nás '"aônos
êontra este tiPo d9 cgnYersas q5e
cãnsideramos reaccioaarlas e so-
mos peta aiscusáão , aeS"larecÍiaoua
e fundauentada dos Problemas Do-
rltr-cos que r-ntresgao os eolabora
------r-

ffiaboradores nao dls-
ffiã-colectivameote, mas Perdea-

csas es t6reis . Pos-

Vejaoos, Por exemPlo o tarefis;
mor áutra dãs eotr§equências do- es
pÍrito de gruPo; tambén este erro
se tem verificado ultimamente: Pe
gandol por un moueaüo, no Proble-
na das convocações e abandonando-
-o l"ogo em seguida Pera Pegar nog
tro pro blema qualquer r - os 

- 
colabo

radores não eonsêguen distinguir,
por não se aPoiarem em PersPecti-
vas gerais, o fuadamental do se-
cundãrio e acabara Por nao cumPrir
eom nada; um **erPlo dissô '' á o

problema das iastaLacçoes ceaeen-
trais do M.À.8.E. S.L. que os cola
boradores e em Particular a Di-
recção esqueceram comp 1e tamente ' ;

as contequencías do tarefismo sao
ffite o abandono do
;
rês. os maus mãtodos de .trabalho.

Itas quaL f oi a ori geqt rÍo esPiri
to de grupo entre os cclabor'adol*
res?

Foi fundamentalmente, o abando-
no das pêrsPectivas ParP o traba-
tho que f.ez com que os colaborado
rês deixassem de se Preocupar cor
o trabalho nas escolas e com'1 o

trebalho de fãrias en geral. Por
isso, devemos redefinir e ter bem
presentês as PersPectivas -Para o

ro""o trabalhà, interPretã-Las e

levã-1as ã pràtica1 trnahteddar';es
vigilantes para que nao voltÊtno§
â eonetêr os mesmos erro§.,

ll-AS ELEIÇOES-O OBJECÍ|VO FUNqAMENTAL

DO NO§SO TRABALHO

Como todos n-os sabemos, reaLi-
zat-se-ao no Primeiro Período do
pr-oxino ano. lecEivo, eleiçoes pa-
ia a Direeção do MÀEESL'

' Este 'e,r, assunto de grande im-
portância, Por(ue num momento em

à,r" otrabalho associativo engloba

" itfluância as largas massas dos
estudantes do Ensino Secundátío,
é fundamental dar-lhe uma PersPec
tiva p'.ogressista er Para ta1, te
rnos qu'e dirígir todos os aoâsos
esforços-no seatido de ganharrnes
as eleições, imPondo um Programa
de trabalho correcto-Para o movl-
nênto sindieal. Se nao .gaahar'nos
as eleições haverã rnaiores 'difi-
culdades em dar um cunho Progres-
sista ãs Lutas estudantis e esLas
lãt;o necessãriamente recuos níti
dos.

Vepos assim, que o objectivo do
.'nosso trabalho de fãrias e Para o

gtlqf devemo" lirigir- todas as nog
sas f orç1s, sao as elei.çoe?' 

.
MaB, não ganharemos as eleiÇ9e9

' §e não acabaroos com or lÊ-s-PI-Í1to
'l e lf uP o . CC[$T. PAC.. 3F'HE



dholums o [clmnrTo I$slT]

do convÍvio, eBê apoia e auxilia
estes i antes pelo contrário, vêm
a organização_do acampamento em
abstrato, I não olham a rneios Pa-
ra a cumprir, acabando Por resva-
Iar para uma disciplina tiPo "mi-,
Iitarista". O desprezo Pelas ta-
refas quotidianas do acampamento
é o erro mals generalizado entre
os colaboradores i este erro con-
siste em ver a di-.rcussão -e---o=.con-
vÍvio desligados da vida comum do
acampamenlo e abandonar quaisquer
preocupaÇoe: com esta ; os que o
cometem estão "nas nuvens " i no
fundo, acreditam que é PossÍvel
oassar Dor cima de tarefas como
Iavar a loica ou Iimpar as tendas
e dedicar-se completamente à ais-
cussão e ao convÍvio i na verdade,
não contribugm em nada Para estes
e ajudam apenas a instaurar a ban
dalheira e um espírito reacçionáf
rio em relacão ao lrabalho manual
esguecem que as tarefas quotidia-
nas do acampamento são um momento
de discussão e um eIo de ami.zade
entre os colaboradoresr ou seja,
cumprem tambêm os nossos objecti-
vos de discussão e convívio.

O_aspecto fund.amental d-a órgããi
zação do acampamento 6 a divisãõ
de taréfas. Nesta dÍvisão temos
que ter em conta a necessj-dade de
o trabalho diário do acampamento
não se tornar uma obrioação buro-
crática e um entrave à dÍsctrssão
e ao convÍvi-o ; para isso devere-
mos assegurar que todes os .,cola-
boradores acampados narticipem
nesse trabalho e que náo se man-
tenham ao longo de todo o acampa-
mento cumprindo a mesma tarefa ;i§.
to é conseg'uido organi'zando gru-
pos de trabalho que rodem de dia
para dia por todas as taqefas ; a
organi-zação do trabalho dentro do
grupo fica a, cargo dos seus e1e-
mentos. I experiência de acaÍnpa
mentos mais ou menos amplos dLz-
-nos que as tarefas esseac§,ais
não diferem de um acampamento pa-
ra outro: comprar a comida ;ê o
pão, abastecer o acampamento de
água, fazer a comida, limpar o a-
campamento, Iavar a loiça. .êinda
há a acrescentar que em acampamen
tos muitol a.mplos se torna neãessã
rio êdaptar às tarefas à extensãã
do acampamento, dividindo-o para
facilitar a limpeza, a lavagem da
toiça, etc ; ( -um exemplo prático:

se e relativamente simples câ1cu-
lar a comida para 20 Dessoas, is-
so torna-se muiüo mais difÍcil pa
ra 5O ou 60). Note-se que esta di
visão terá que ser feita de modõ
a não preiudicar nunca a unidade
do acampamento.
1' Para aIém deste aspecto essen-
cial, outros há, como horários de
trabalho e a divisão do tempo pe-
l-as diversas actividades, que te-
rão gue ser decididos no prôprio
acampamento.

Estes são problemas que é fun-
damental resolver. No ehàBnêor,ie
so não basta para que ele se rea-
lize cumprlndo as finalidades que
the apontamos; é preciso que to-
dos os colaboradores tomem em
mãos a iniciativa de criticar a
cada momento as atitudes erradas,
apontar as falhas e os mej-os de
remediá-Ias. l orqgnj-zação do a-
eamErmento lem gue ter a partici-
pacao de todos.
CoúBATAMoS o ESPIBITo DE GRL,Po [corur....I

Todos temos consciencia des d1-
ficuldades que teremos em Tgar.lr,ar
as eleiçõe: mesmo gue o traba[bo.
nos corrâ as mi1 maravilhas" Oraa
sê r aínda por cima, não Eivetuos
ume clara compreensão dos objecti
vos do nosso trabalho que nos per
ú1 tp sá6er, êm cada rnomehtol quaÀ
a sua 1-inha condutora;
se,nao conseguirmos englobar um
maior numeropde colaboradores no
trabalho de f6rias, ligando os co
laboradorea mais experiente" aoã
menos experientes, contribuindo a
ssim parâ uma ruelhor formação doã
colaboradores;
se não incentivarmos âs - r'diseus
'sões colectivas sobre os problã
mas que se pôem ao trabal-ho s indí
ea1, então as dificuldades serãã
ainda maiores pois:
não teremos o número de colabora*
dores neces sários , devidameüte
prepai'êdos, g perceber o trabalho
que e Í1 ecessârio fazer tendo em
visEa as eleições; e não consegui
remos mesrno atingir o objectivo
f und amental que -e ganharmos as e-
1eições.

Temos que acabar com este esta-
do de coisas. Temos que :reliminar
a te,adência, extrenamenLe noeiva,
para o espírito de grupo que se
manifesta nos colaboradores que
têm continuado a trabalhar nas f6
rias

E necessário que não :deixemos
que este ma1 se alargue, ,temos
que o combater duraüente-e aniqui
1ã-1odeYê:., [,6tilllgAll1PAg. I -



,&.:,. mas ,mesmo'.,n-o cumprimento das tare*. | - i --_ - ^--^:-. ..1. ^ T I â-O acampamento é uma ocasia

r I F/vss! ! qlll Ipreparaçáo e unificaçao dos cola- I ã.;il;.'boradores no sentido de conseguir

tos fundamentai s :

-o convivio entre colalorgdores.

inento e o I1I Seminário Inte?no. il , nogsos _objectivos.

I Ambos serao um Locar de drscussao_
COMBATAMOS O ESPIRITO DE GRUPO.. coát I e unif icação dos colaboradores !'. -

I. - r - I No primeiro, que se real ízat a enr
f Quanto.ail-tuta.rdeo.:Iogl'car oçvêrâiü'l :.I .-_'_-^ _ ,í-- -
E";;-ãu;;;;:.jesênvo,1lwe;§i€""""i$;;i"&*"1 -Lasos:o: '" oiscussão ligar':-ã 

"'?..,,,"--., '.omenrg no asBe"aã'a;-";i.i";-;-r"- ';. I "onvívio enrrg os colaboradores ,
. 1 ,--;--^ I que preencherã o acampamento. {)
to-crltl-ea dos erros, ].ncluslve I ,
pessoais,:,dos c.plaborador""*-p"ir,*. I ::i"113i -ql:r::::,1:::: "T^::::T^_-.^_- "' I bro sera essenclalmenEe dedlcao()eles contribuem tambem para a for I : ... -'''-:*;:-:--::^- - -: I a discussao aprofundada, nas Sesmaçao do espirito de grupo, e no I

;;;;".ã-a;-i;." contra o se"i"ri! I :ões ' dos problr:mas fundamentai s

mo dos'colaboradores mais ";;;;i; I l?"'-o avanço do Movimen'to Asso---: 
- - I ciativo no momento actual.ente: "* re raçao ":t T:io: -=:I!": : É do acampamenro que f e1 aremos

ríentes. oue órt, cEetíza taulb-em o P. uu ia.-'1 urPdrtr'rrLu quE \ Ó;t d i Errrt'o
?qu1 mals em pormenor.espÍrito de grulô. ,. :-

Quanto Itimposição de moldes "o.,' 
-É no acampagrento que o ggP-iIiÇc

rrecros na .vída interna.u" ;";r;ã tr,,.i .$,&:,§e grupo terS que ser anidyf++:
mento'e1aref1ecte-se:*l;;.P:i"''],q
mitirmos a formação de "seitas"; ,

não só nâ di";;;:;; ã"r'o";;;;i"iá | gistas na vida c-omum do acaqpamen
to.

---. ---? I â-O acamoamento ê uma ocasiao profas quotidianas do acampamento. A i '---"r---'----- - --'-----r----'- -----l--,: I picia para desenvolver a :,iiscus-1iás, tambãm para precaver desde Ir - --- - -- - --: - | sáo sobre o nosso trabalho futu-3á este tipo de erros, a Direcçao I

- I l,Iovimento .êssociativo no momenLoLHO"r uB outro artigo, dedicado a I

;;;.;i;;çã;-ãa vida intern, ào a- | ac§uar;
:^-^ r- r^^-*^- I Na verdade, embora nao se vaocampamento; os perigos de despre- | 

r\a vsr(rÕue' erttuura rlau >Ç vau
--1- ::----^-1^ ^^1^^*r--#::, I realLzar reuniões com mesa' ordemZO pela diSCUSSãO eOleCtiVa e pe- | IedIIZctl IeullIL.reb u(Jllt.tit€5cl 7 L)I(re:l.rr

I d" trabalhos , gt., os colabo::ado*Io conv1v1o, e de desptezo Peras I'---r-: .iianam I res, êÍr contacto permanente unsteretas quotl( 
ruencia I com os ogtros terào oportunidacle,apontados' podem ser conseg r diáriamente, de desenvolver a disdo espÍrito de grupo entre os co- I t 

-.:

;--=í; ^: ^- offi | res r êIIl contacto permanente uns

iãuã;ã;;;;;,-J"-u1ã-";--;;;ri""'. I cussão, tanto em conjunto cono en1
, ee I -

ResEa acrescentar que os ou.ros I qaq"enos gruDos; a ligaeao de to-
c.-- r -*^- * -.i ^ r ^ I dos cs colaboradores pela- vida co

.1"-o--_, i ':onro pelas tarefas diárias, inien
LéU IttL!Lll4lllgllLÇ l!ó4uvo ov LrJ4u;; ,; ;;;i;ifo. au f,,po I :à"Ê,3013Hã8".8,ã3.13i:"=3:".:,:3i

9_" ,,orào9 ?b 
j "ctivo, p"', o Ere i Iã"§::";:*ãã"i"::";i3':*=::*,1:i:3balho de_r-erias. são porranto,-, ,, i õã;;i;"";;=ir-ão-ã;";;,-;ã;;-' :;;

mosumforte.corPodeco].aborado.,"i,;lt,.t'vL Yv ""'::: ^ j vivio entre coiaboradores, ccrl.i i ires que es te j a* -preparados . 
para I Luindo assirn Dara a sua t"...;;;;;;enfrentâr o período eleitoral pa- 

I_ Ãr_- _:^':1"::-:::"::-^ , ,:roqressisrtê-. E is+ .rt3 a Direcçao 9:_Y1u1tl' tÍ::--:: i ]ontece porque o convivio ,l;; rüã
a1c19Ç1r, n?" temS: q:"1-.i':tl::: I i.*os realizar e que 66fsnjs:,rr., ,-,. I E.amOs LedLLZdf e qUe (}C.r-CIICl9]rl(':, i-1.as terl.as, clesenvolver dors aspec | , r ,

-_j-- | Dre-se ao oebate l(1eorogl-c,f e'ii Luentais: I Dre-Se Ae oeDALe l-Geologrco €lí:i lu

=^ ^^1^^-.:--- *:--^ U gar de o"abafar, não afasta os-a discus+ao colectiva. em torno I :--
- ---:--:--:-,-# I problemas, antes leva as nessc)ls,dos orob lemas principai s -dq-uevi- I ã; j;-il;i'rã;";"=;;"ãr""rã"an , emento Associativo nes te momento. [ :I encará-1os.

.r I n tendência parl o ":pí ri tolevados para a frente,aniquilaado X gtr.rpo e o exemplo mais actual dos
o espírito de grupo que ainda e- | erros e dificuldades que se nos

_1xiste actualmente, entre os cola- I de param na questao do convivic'l
boradoresg senão, a discussão não I por isso 6 p.eeiso estarmos,tten-

I 1 :,. I t-- - ^*-..:i-será cole.tira e'não dará quais - ] to", e1es, criticá-1os e eÍrendá-
quer frutos para o Erabalho, en- I -tot.
quanto o "or,rrivio não terá os mo1 I Estes são os aspectos fundarlen?
á.r progreÊsistas que taze\ de1ã | "tais do âcampamento. Depentie ago-
,r* *ãio para o e1"rrr do níve1,.<1 e I ra, de todos os colaboradores que
consciênàia dos col,aborador.s. ' I e1e se j a, oâ realidade 'um 

--P 
jrsso

Serão duas as realiz.ações f un- I 9m f rente na luta contr?.o gsp-i-ri
lamentais destas f ériae: o acampa jl to de grupo e na consolidaÇao do.s


