O

L~SE

é uma Secç ã o da Associação Académica que se prop~e levar a

cabo um efectivo trabalho de investigação sócio-económico.
Ne sse sentido, um grupo de trabalho da Secção decidiu, desde já,
realizar um estudo sobre a evolução do capitalismo em Portugal, promovendo-se colóquios e debates sobre as conclusÕes a que no decurso

do

trabalho se fôr chegando.
Consideramos este aspecto de
trabalho pror.wvido, pois ser i

import~ncia

fundamental em qualquer

o Único meio de não isolar o trabalho de

uma S9cção dos estudantes em geral, ao serviço dos quais ele deve

ser

posto. Além disso, será a melhor forma de abranger a participação

dos

mais largos sectores das massas e assim através duma discussão ampla se
podem chegar a conclusÕes mais profundas.
Esta iniciativa deve ser alargada a todas as pessoas que queiram
participar neste ou noutros grupos de trabalho a constituir.
Considera-se de fundamental importância a promoção de inquéritos
junto da população, para averiguar das suas condiçÕes de vida de trabalho, sobre os reais problemas com que se debatem. Pretendemos, assim,evitar o estilo de trabalho rotineiro, teoricista, procurando uma investigação viva e ligada à vida e aos problemas das massas trabalhadoras.
Para que tal se possa efectivamente concretizar é necessário reunir determinadas condiçÕes.
A grande importância que o trabalho cultural progressista tem

ne~

te momento entre nós e o facto desta Secção o poder promover duma f'orma
consequente e ampla, s6 pode ser realizado com a máxima participação dos
estudantes nos seus <'liversos grupos de trabalho, man(:ira eficaz de abar-car o trabalho cultural nas suas diversas fontes.
Atendendo a isso, propóe-se a todos os estudantes interessados nee
te género de trabalho, a inscreverem-se na Secção dando assim o seu contributo:

HORARIO DE EXPEDIENTE

Todos os dias, excepto aos sábados das 18 às 20 horas
na sala da Secção do CESE

