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Apesar de termos consciência de que estas camp~nhBs representam- um contributo
muito pequeno para a catastr~fica situação em que o fascismo nos neixou, achamos
que no actual momento pol!tico elas repr~sentam um importante passo em frente para o proc~sso de democratização do nosso pa!s.
A subalimentação existente para a maioria da população portuguesa gera inevitavelmente um aumento de doenças, um decréscimo de capacidade e de rendimento no tr~
balho, um insuficiente desenvolvimento de todas as aptid~es f!sicas e montais dq
ser humano, e por tudo isso uma inadequada participação na v ida, enr toda a plenitude que esta mesma envolve. Dests conjunto de circunstancias forma-se um ciclo
v1c1oso POBREZA-IGNORANCIA-DOEÇÇA-POBREZA• que inutiliza ou subutiliza qualidades
humanas que poderiam s e r real o convenientemente aprovoitadas cm prol do desenvol
vimento s6cio- ~1 con6 rn ico do pa is.
Como objectivos ~ ~ c umpa nha visamos:
-combater o olevado !ndice de analfab e tismo existente. _
-"'ot.i.uar as popul a çõ as par a a s normas sani~tias mínimas.
-troca de ex~ o ri6ncias s 8cio-culturais entre os participantes ~ ~ povo
Para al~m dost es objectivos, estee campanhas permitirão um estudo sobra a reali
dade nacional in loco, como complemento da nossa formação. sgrvindo p~ra quebrar
o isolamento a quo t omos sido conde nados e cri~ndO às bases que nos possibilita~
avançar para um ensiuo ligado às r e al~dad g s populares.
Preparação_dos

participant e~

Todos os inscritos terão que participar numa aprendizagem das têcnicas necessé~
rias à realização desta campanha. Esta aprendizagem compreenderá um curso conju~
to sobrs conhecimentos de din~mica de grupo e cursos aspec!ficos de alfabetização e sanidade.
Prevê·sa o início deles dentro em breve, exigindo a preparação dos alfabetizado
res cerca dg doze dia~, com sess~es diárias de trOs horas, havendo 3 turnos à
escolha: 9~30/12.30 h, I7/20h, e 2I/24h. Om~todo a utilizar será o do brasilei
ro Paulo Freire , adaptado para Portugal por Lindley Cintra, que c9ordena e e~
trutura QS cursos a n!vel nacional. Paulo Freire virá brevemente a Portugal a
fim de pr estar a sua cola boração.
A campanha terá lugar durante os meses de Agosto e Set embro, tendo cada peesoa que col nuor s r no m!.n i mo durante um m~s(Alfabetizaç~o) ou 15 dias (Sanidade~
Neste prir;1 oiro ano p rocurar-se-à cobrir IHnho, Tr~s-os- i .i ontos G Oeirns, segundo -um esqu sma do prioridades a estab elecer, sondo livre a escolha da zona de
trabalho.
·
Esta campBnha be ne ficia já do apoio do m.E.C., 111.f.A., fl1inist~rio da Sa6de,
e da colaboraç5o do M.D.P., dos Sindicatos dos m~dicos, dos Enfesmeiros ados Pro
fessores.
A todos nós comp ete participa~ na construção de um pafs novo; a todos
comete planificar e concretizar o pr esente projecto. Portanto, desde já, ins
creve-te e integra-te em qualquer das Comissões Organizativas já existentes:
Comissão de Propaganda, Comissão de Levantamento, Comissão ds Recolha de material, Comissão do Curso de Dinâmica de Grupo e Alfabetizaç5o e Comissão do
Curso de Sanidade.

- Direcção Geral da A.A.C.
- Diracção Da Associação De Estudantes do Lice.!) Josê Falcão
- Direcção da Associação da Escola Brotero
- Pró-Associação do Instituto Industrial e Comorcial de
Coimbra
Pr6-Associaç5o da Escola Agrícola
Inscrições o ulterior es informações, 2Q piso-A.A.C

