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rNrRoDUÇAO

ta1 coEo aponta o plano anuaf, ala Or8anizaQão Regionâ1 de Lisboa,
vai realizar-se no 1o trimest-re de 78 o I Encôlrtlo de Quâalros e Àctivis-
tas dos orgãos dê Massas.

Estâ justa e oportuôâ decisão vai ce.rtaDente contribulr lara o re-
forço dâ u;idade !o1ítica e (-lnialaale táctica nas orga!1izaçõee 

'Ie 
úassês dâ

cla;se olexária e alo ?ovo, ê fazem avânçar o Paltido para a suâ coôsoli-
alação e desenvolvine[t o.

0 Encontro será de una grande inportânciâ para todôs os caDala'las
que ttabalhan ou venhan a trabâlhar nos cfübes ê colectividadês, pois e1e

vai sêrvir para a troca ale experiências do trabalho realizaalo úesse ca!1
po, o qL1ê vai certaBente enriquecer a sua experiência e contribuir para o

afargamento alo nosso trabalho nestâ frente, criando as condições para lan
çar urna g!'ande ofensiva contr:a o Revisíonismo e o oportLlnisroo, que co,tro
iarn grande núme.rô destes orgãos, e coôqL1ístá-Iôs pâra o lado da Revo]ução,
e educação das úessaa.

I- AGRANDE OFENSIVA PARA AS COLICTIVIDADES
= ar r tQtrc.L L I-L-, L-)I- J

. Àrs ctulres e c.olectividades como organlzaçõês ale massas qtre são, ca-
be uú papel importante na educação e oxgânizaQão das nas6a9r a qlle os vex
dadeiros coBunistas unidos aos deüocrâtes e patriotas e Ila base de uroa po

ljtica progressista alevem ousar dirigi-1as

Â sitLlação actuaf.numa parte inpoltante alos c1úbes e colectividaales,
é que estas se encôntran scb a direcção dos revisioniÉtas e deBais o?or-
tunistâs, que aí vão alesenvoll/ênalo Llna politÍca contráriâ ao§ interessea
do povo, caracte.rizanalo-se toda a sua activialade, pô! iniciativas que

úâis Ââo visan do que controlar, corrolrper e enfraquecelf o oovinento as-
s oc iat ivô dâê úaseas.

'E nossa lsrefe escorrêÇar
nárias e coloiar esses orgãos
gres s ist as e revolLlcioná!ias.

À unialade criaala na diràcção do traiâlho nestes o!gãos, dêve assên-
tar em, eixos fundaúentais.

a) IÀcêntivar o associativismo cono forma de combater o indivi'
dualismo lequeno -b urguê s , e preenchimênto dos tenpos 1ivles,

. rêtir?nilo as massas à iüf1uênciâ da ialeologia burgl9-sâ qu,e' visa óon todos os neios ao seu alcance (televisão, filmes)
côrrompe! desmobillzar e desviar ô Pova da sua enancilação,
cabend.o aos clubos e.colêctÍvidaaleB lrohilizar as iaassa§ pa-
ta as iileias novas e progressistâs sendo a juvêntuclE comlo-
nênt- imDortante do nosso traoalno.

todas essas direcções venalidas e reaccio-
de massâs ao Êervlço alag ideias novas p-ro_

bJ lJlIusâo oê umâ .u'Iura rova,
1a descoberta dâ veralaale ios
ê pefa união ala teoria coü a
dos ass oc iado s en larticular

que seja nacionaf, que seia !e-
factos, pela verdaale obiectiva
lráticâ quê silva os interessea

ê do pcvo e[r geraf. .

c) nesenvofver uE Deslorto popufat e de massas, coÚlo foroa alo

ales envo lv inent o físico e rLoral dos participentesr.e que êÊ-

1 ta activialaale sirva lara reforçar a uaidaale no seio alo povo,
alevenalo a sua lrática se! êncaraila no espÍlito ala anizaale
prineiro c a com!.1:ção d,tois.



UA POLIIICA. DE FRENTE UNICA

- Áplicar a política de frente única para a elaboxação de listas, conba_
tendo rs aloi6 desvios, o derresquerdaÍ qúe . rubstima as a1j-ançâsre o de
dirêita ql,le co]oca a cfasse operária a reboque da burguesia.

- Conbater todos os pontos de viÊta êrraalos que se nânifestaú no seio do
clube ou colectividaaie, cortralonalo as ideias correctasr tenalo no entan
to o cuiidade de não càir no sectarismo e êsquerdiÊúo, utilizando o méto
do da !e!suâção.

-Itr 
LI N HA DE MASSAS

- Ousar sêr a minoria

- Conqlristâr as massas seú partido p!óxinas alos clubes e c o f ect ivi(Iaales
(sócios, colaboraalo!es, e praticantes) alisctltinalo todos os assuÀtôs,
com eles mobilizando-os e uninalo-os, não caindo no entanto Iro erxo dlo

denoc rat ismo.

E FAZER DO TRABALI-IO EM IODOSOS DOMINIOS

DO ORGÃO DE I/A55AS UM COMBATE AO RE.

vrstoNtst4o E Ao OPolTUNlig§ro

- Í,utar per expulsar os levisionistas e os oportunistas do Êeio alas di-
recçõeÊ alesses o-rgãus, c.ntrapondo listas áa basê da frente úoica.

E COT\SOL IDAR POSI OES NOSY CONÇUr5TÀR

CLUBES E COLECTIVIDADES

- nar especial atenÇão à céIula dc ?altialo, que aleve se! o principal núc-
1eo alirigente de todâ a nossa actividaale da c.lectivialaale.

- Àgarrar com firneza e conÊolialar as posições avançaalas alent,ro da cofec-
tividade, e ter planôs concretas !a.ra avançar eú naiÉ frentês.

- Saber mane.ar b.m os ilois d.svlos, ile nÊn cleiÁar o ParLido à porta cla

coleciivi(lade, nêú fazer da colectiyiiladle a seile alo ?artido, tendo seÍú

lre êÍ0 conta as coÀdições, as situações e oE lugares.

- !sra_ sempre arento à intronissão aos socia.t-têscislas. que aparecêndo
can uma lâchada democrática, nais nâo visaD que destruir o trabalho, e
dividir a lolítica de flerte única, sabendo nós ir c.riando o caElo pr.- '
picío para na devida aftura tornar claro ás massas os seus alesigniosr ,

isalá-lis e dlesroasca]:á1os, ê que isso sirva pala -refoxça! aindla mais a
frente, e nostrâr a po1ítica traidola e de golpaças d.§ revisionistas. *



- tr'aze! assembleias geráis r leriódicas dando a conhêce! aos sócios' atla
vés de balânços, a actividâde que Êe ilesênvo1veu.

( NÁs cor,EcrrvrDÀDEs oNlE NÃo EsrÂMos-Á coNQIIrsrA )

Às có1uIas de lreguesia devem establecer uln plallo paxa oÔJrqulÊtet
as ca1êctividades.l.cais pala o lado ala Revolução, tendo en conta os ca-
nalaalas con melhôres conalições lara âí tlabalhalen.

U O PARTIDO EO ESTUDO

- Conbatêr o desvio dos que su'bstiloam a iropurtância da airecção alo ?arti-
alo, apre8oaÁaI. a âpaltiaLariÊúo, alroveitando . trâba1ho de massâs para
!êfo!ça! e consolidar o ?artido.

- Nos clLrles e colectivialailes eú ql1e haja conaliçôes para isso a cé1u14
alo Pâ!tido deve prop6r a criação nâ colectiviilade duna Escola Mao Tsé-
-iang !.r. sócios dlo c1[be e não só.

UNIFICADA I?ARA OCRIAR UMA DIRECCAO-E
TRABALHO NOS CLUBES COLEC TIVIDADES

- Cria! na Região.. Secrctariado para o tlabalho }1.6 clubes e colectivi-
dadês que devêrá reunir uma vêz por mês e é coroposto 'pa! canaraalas Qne
trabalhaú neasa frente.

O GRÜPO DOS C],!tsES E CO}ECTIVINÀDES
DO ITSTRTTO NE ],1SBOÀ


