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rro â!1ô quê lassou foi um ano em que o nrsso Partido sê leforçou
no !la;o p;1ítico. À sua 1iÀha ge!a1 revolucionáriâ foi Úelhor
comireeqdida, foi inelho! apficada e mê1hor prosseglrida' 0s que

se equivocavan com alguns aslectos do nos§Ô passado recenteros
que julgavam que o iaalicalisno e o alirêitisno tinban lugar nas
nossas fileirâst enganarên-se, e tiveram ou ile fazer invêrsão
de Darcha ôr entãô de ir lrocurar nolrtros la'lDs o sitio Ônde

!os sdÍ0 chafrrdar.
Ioi no plano da ldeologia quê o ano de 19?7 mais ensinamentos
trouxe ã todo ô Partidor e será tambéo nesse aloroinio quc o ano

dê 1978 nais vai êxigír de nós. Neste campo o.ue é u da luta eq
tre ô marxisno-leninismo e o levisionisÍro de todas aÊ cores e

natizes, o Partialo lassou e vai ainala passar por oomentos difi
ceis. Têmôs ale possuir a firmezE dos operarlos a conscrencla
dos comunistas e as virtudes côrobativas alo lovr, para que onos

. so Partialo e a nossa cfasse operárla mantenharn L seu nome na
dispata que se trava t]o noviúento comuni§ta internaciÔoal, e

qu._nao é estranha à classe operária poxtúguesa, polque tânl'ém
se trava no seu seioi'.

1.

2.

( canarada Árnaldo Mat os
sarau ôonício de N/aqz/L97'l)

O ano de 79'17 taí L ano da .fensiva política do Pârtialo CoBunista d9s
Trabafhaaorês ?r,rtu.gueses, ofensiva vito-riosa cLnsubstanclada na eplica
çãô da linhe geral'definlde no CongreLso i'iacionel do Partido e nas dl_
lectivas alos 1e IMenos do Comité 'entraf.

Glanales batalhas p6líticas foram travâdas e êxitcs inegáveis foran
êlcançaaloÊ nas nossas tarefas revolucionárias, que nos trouxeram ao fon
go do ano ul]]a inlluôncia semlxe cr.scentre e un alarganento cÔnstante do
Partido e ala" ncosas filci"as.

À organizaÇão Comuniêta dos Professores da Região de Lisboa, se -beB qL1e

a sua activjalaale se tenha caracterizado pela irrêgualri'lade ou até nun
certo.recllô face ao trabalho dêsenvc]vialo ató úeio do ano, fruto dê 1ô-
suficiências e do baiÍo nívê1 ide,T1ógico d.a Êua dlrecção ten no entantô
loas !e!spêctivas pa!a ô desenvolvinento alô seu trabâ1ho cn 19?8.

o txahalho desenvoivido no trj.nestre Novenbr o/J ane iro , desenca'lea'lo
côro o novi4er}to ale. llolaganala e alifusão do volLrme y, mostra-nos quÊ e-
xiBteli condiçôes I)ara que c sector possa avançar mais, melhor e mais ale

plessa, contanüo quÉ seja capaz de continuax a empunhar a bandeira do
Partido, aplicar uma corlecta finhâ dê ÍIaÊêasr luLar }ela aplicâçâo do
?rôglarLa Geraf e específico e desellcâdes! unra vigorosa ofensiva contra
todas as formàs ale xêvisionisüro e oportunisÀro eÍn todos os campos da sua
actlvialaale.

,.- À orientação que nô6 apDrlta a consolialação e d e s envo lviroento do _Partidlo

nos llanos Aa ideologia, da potítica e da organizaqão tendo como tarefa
!rincipal ô desencaalear e prosseguir urlr aoplo movinento de estudo que
recebe[ do I]I Pleno dl! nosÊo Comité CeBtrá1 'uma definiÇão clara e pre-
cisa d inteiramente justa e devê Derecer o iâiol empenho de toalos os ca
nâradas na êxecução das tarêfaF a ele ligadas.



O !1ano Ànua1 da Organização Conunis'ta alos Professoles da Reglâo de Li6 -
àoa deve pois refleãtir essa orientação 8era1, sendo 'lue !a!a a soa feitu
ra - tal ãorno depôis na sua âlltcação - 8e teve êm cÔn{a' o€ 14 pontos

lrlnclpais do P1àno Ànual, a àisc,:ssão havida em torno do P1ano, ,--qLres-
iÉ"" "àpucíri".": r) os ÁiÍos À ÁTrNorR; 2) Às rÀRErÁs qÚE ?ERIllÍrÀM A{rN-
G;:;o;; -; ) 
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1. EDÍI'ICÂR O PÀRl rno EI{r TODÀ À REG]Ão, À?LrCrlR O PROGRÁr(À Dó PÀRTÍ10'

- À Aplicaqão alo ?rograaa do Partido passa ântes do nais l)ela assiúi1ação
corieeta do seu conteudJ através do eBtudo do ma rx is mo-l eninisEo -mao iêno
e lefa cumpreensão e aaopçãã das xesoluções saídas do III Plêno do Comité

C ent raI .

- À Edificação do ?artido e a aplicação do Prcgrama ten co'oD alvos a cuntra
-revoluçãÀ e o combate ao revi"ionismo no novinento revoluoiÔnário e ao

oportu.rlisroo nas nossas fileiras, às ilusões no parlâmcntâ'isno e na deno-
cracia burguesa, aos governos anti-populare§ do capital e de 

'lÊfesa 
duú Cb-

velno Popular.

- Àplicar o Programa:dL Partido no nosso Sector'ó ter una visão úarxi§ta 
'lB§eBcôfas e de dênunciar constaniesnente o conteudo !o1ítico e idê01ó8ico

reacciunáriôs do ens in, bulguiB.

- A luta pela a!1icação do lrodrama do Pârtidc naa escolâs consiste ain'lê
en lutar pela unidÀde de tcdos ,s Sectores deroocráticos quê nela traba'
thaB: funcionálios, professoles e eÊtudantes.

2. INTgNSIFICÀÇÃO IO CO]úBNTE ÁO RI]VISIONISMO E AO OPORTÚNISMO

- Condição indispensáve1 para a uniã', e o"Sanizaqão da rraBsa de p'rofessoles'
deve àpoiar-se'na oenrincla cônstante na base dos factos' 

'las 
trallções e

da d.emàgogia dos !artidos burgueseE e do revisioiismo e na contraPoslção
alo ploglana geral e específico do Partialo.

- Intensiflcar o combate âô levisionismo en toilas às frente e doniÀios pàssa
pÔr:

- Luta! pela ESCOLÀ NOVA' côntra a escola velhê, contra- o conieuilo
!o1ítico e o carácter ale classê ala eBcola bulguesa;

- irluta! pelo cont!ô1e dos lxoíessoxes, do§ eÊtudantes e 
'lQs 

trâba -
thadores dos estabeleciarãntos de ensino, §obre todos os órgão6 dâ

escole e pefLS princípios da alenocracia de gestão. ?ela dinaoiza_
çãr, drs órgãos ã. vo"iuae de proless.!es, dos estuda4teê e de trq
balhacores nâs escolasl; (I.P. 580)

- 'rPela contratêiçãô de professores na base ale utrl critério de i'l'nei
aaãã-porítica á"ro""áii". e dê conpetôncia científica e pedagógi''
ca e pelo efastamentc do§ inconpetentes e alos professorês anti-de
mocráticos"; (L.P. 580)



rr Pô! uoa reestruturação ge!a1 alo ensllro teÀalo eD ooÀta as ne-
' cêsslaladlês polítlcas e eêonómioaÊ alo nossô ?o1ao e ?êla t!âns-

foldação alo ensino de fôIna a atriluir-lhe !ú oontêúd.o o1e4-
tífico e orítico, 119êdo à vidê e à lúta dos explolaal9ô ooÀ-

(r. ?. 5so) ' .!
H Pe.Ia ligação ala tçolia à prática do trabaLho intê1êcÀraI aJ

trabalho oanual e pela coligação ila experimentação científl-
ca ooú o trabal-ho plodlEtlvo e a prátioa da luta de olasse§"i

(r. p.5Bo)

- Conlater o diletantlÊúo, o alogEatiaoo ê o suljectiyisúo sob toêes as for-
Daô e o ecooonicismo no o'anlo d.o Tlabalho Slndlcal.



,. A IOLITICA NÀ IRENTE ÚNICA

Estabelece! unra co'rrêcta política de âlianças é ult meio necessáriô pa-
ra a consolidação e alaiga&ento da nossa iofll1êlrcia ê direcção soble a ]g
ta abs professores e na conqLrista dos órgãos das escolas, ile comissões e
Delegaaos SiÂdicais. Tenalo coúo base o llosraúa Geral e especÍfico do Par
tido e a análise da situaçãô política e alo local a polÍtloa da lrente Ún!
ca deve se! plosseglriaa e alêsenvolvida

À Bplicêção dâ 1)oliticê alê tr'reote Única passa pê10 coBbato dê t!ôs deg
Ylos:

- 0 alos que gubgtiBaÍr a necêssidade do êstâbelecinento
ça§.

- - 0 de os que se colocâo oo seio da freÂte a reboqLre da
dos Par L' dos Dur8Jeses.

- 0 alos que defenaleú a allança do canpôrrpoprla! e coB ariêsquer-
da alart idáriar'.

II
Às ll0ssÁs [_anEIAS

de alian-

pol ít ica

TAXEFÀ CENTRÁI

4. NESENVOIÍXR COM SUCESSO O MOV]MENTO }B ESTU}O }E BOI,CCEEVÍ.ÁÇÃO NÀS TT],8]
RÀS ?ARIIDÁRIÀS.

'!O terce-iro P1eÂo do Conité Central txaçou os Planos e adoptoua§
nediaas necêssárias a uEl grandê reforço ala capâcialade d.e direc-
ção dô ?artido sobre as diversas frentes do movimento de nâssas,
êpontou os desvios cometidoÊ neste canpo e definiu as tarefa§
gerais, e6!ecíficas que se colocaú ao diversos níveis pelo cun-
prinento alaquele objectivô".

I'reafirmando a justa política de princípio definida no CongresÊo
do Iartido, o III P1êno txaçolr urtr vesto e inloltantisaimo Plano
de mobillzação de forças côú vista à consoLi-daÇão e desenvofvi
mentô do Partido nos planoÊ da !o]ítica, da ideologla e da tàoai!tr
à preparação de u]n granale âtaque poIítico ao levisionrsmo e ao
o!ortunisnô e âo leforç.o da capacidade de direcção dôs conulri§-
tas sobre o moviürento ale Ínassas. Á base e o sllpolte de un tal
Plano é o lÍrvimento ale fassas ale Brtudo do VofLrae V atas "obraê
Escolhidas de lileo 1'sé-t llng,'

( ConTunicado do II PIelo
do Comité Centrat do Partido)

- 0 II Pleno do Codité Central aô apontar coúô tarefa central no interio! alo
Pallido o Movimento dê ús'goo, ú.o1a prooJ.lsora de ul outru majs ampl. a dg
sencailear el.ãln"ã1vãi-ão- sãio aas n.assas (Lscoia' i!:ao;sé-tung) -o tendo-
como instrumento o Volume Y tomou uma nedida inteiramente justa, rêsultag
te de una análise ooxlecta da Êituação interna ilo ?artido, ôas tarefas qt1e
a Revolução Portuguesa i!l!õe que êstejanos en conaliç5es Aê cuioprir, e da
Irece§sialade de !êsposia às questões que se levant€Jn nô l\riovinento Cog]unis-
ta Internacional'

- Ú nas célu1as de base que o MovjÍnento de EstuCo ê Bolchevização asselltarr,
e cabe aos caúaradas secletáxios dlrigiÍ esse novinento, ouÉando trava! o
coÍobate pela realização das reaniões semanais.



l.

Todo o Comité do Sectoi
dê g-ianale raobiliz ação e

e, part ic Lrfarürente, o secrêtário
entüs iásoo no cumprinento alesta

aleveú dar provas
tarefa

REÚNÍõES }E ESÍUIO
SEMA]IÀT S

v-F.x1Ã,4 LISBOA ÁZA}EÚJÀ SINTRÁ
4e. tr'eira I 6c feira 4 afê ila ja Íeira

nEuNrÃo. Do cor1lT! ...: -§Á3Àlos À rÀaDE. qürrízENAu{xNTE

- qUE 100 ESCoLAS MAo TSÍ DTING TIoRESÇÀ],iI El[ TonÀ À REGlAO

inquérlto a Escola de Mao Tsé- t. ung do Cacén e cliar
ergue! dâ Escola Mac Tsé- trung de Lisloa, sãc as tarea
caúpo.

- ErgLler 100 Escolas Xtao tsé-tung eô toda a itegião de l,isboa, arma podero
Ea no combâte ao revisionísmo e a todas as foLoas alê opoftunisÍnô .-
difundidas no seio das llassa6, constitrli uma ofensiva de 1ar8o alcance
nc 6entido de DIVUI,CÁ1i O lÍAnXISldO-LllN INISMO-MAO ISMO C0M0 A CÍENCIA n0
PROIETARIAM ASSIMILÀNÁ ?E!ÀS GRÀ§DÊS IVIASSAS, E COMO EIÔ EORIE E SEGÚ-
R0 DA FUS-\o nos CoMUNTSTAS CoM Á CLÀSSE oPERíRrÀ E ÀS MASSÀS ,

- Erguêr , escola6 no Secto!
VI],A FRANCA DE XIRA
CÀC,M
],ISBOÂ

- ÀteÂdlendo ao br,o trabalh. desênvo1v1du pelos canaradas plofessoles da E6-
crla Ind. e Crm, ale Y"ila lranca ale Xi!a, que se teD tradridc peLa perúa-
rência de à 4 anos paia cá nos cargos de alelegados Êinalicais ou no órgão
d- GÊsrãô ala Escola,.e tendu ainala êo conta ' conheciúF;to e a experiên-
cla q[e o trabalho alêsenv.olyido teu leroitidc ecuirllla!, aleveEos ceotra!
esf.!Çt§. rto crgue! da Esc-ola Mar, Tsé- tung de V. F. de Xira no alecurso do
1ç ?1aoi [rlmestral da Região, começanak, !írr conEcfidar c6 câ!gos de ,e1e-
êadôs Sind.icaiB, pltq(,vendo as eleiçôes quê se devem rea\iza! e apontando
u]Ia data ar,s ptofreFsores e prúpaganaleanda a abertuxa da EBcola.
?repara! atravée de
es condiçlJes !a!a o
fas seguintes nest e

5. úTIÍ.IZÀR E DEFENDER ÁS 
' 

r-{CÀS nÀ C0NS0r,I}ÀçÀ0 }0 pÂRTIno CoMUNISTÀ.

'' u 0 üoviment.l de Eêtudo vai sêr a !êdrê onde sê af Larão AS TRSS
tr,ÂCÁS con qu€ o IÍI Plenun lesolveu dôta! o Far:tldo para as
grandes batalhas nú campc da teoria üa ialêologia e da aliregqão
das maBsas:a'Editcra, a Rbvista te6lica e c 0!gão Cel1traf alo Pa!-
tido.' 0 Movltr!êúto ale Estualo se!á a sua basê e elas terão ona iopor-
dânci.a alêcisiva nc seu alargamento e justa diie'cção, atravásdo.
nateriaiê que editaB , da futa de ideias que conduzém, aloE ca-
Einhts que apontaB.,' (L. P. 511)

Enrdízar a Ed.itora d. Partido I1o secto! avançado alas ÍoassaEi constltuir
u,na base mínima de 1.20O esslnantes para a Revista Teólica; utiliza! o Ór-
8ão Central ccmô úa faca da cônsoliAação ideoli;Bica, garantix o seu pa-
8aneot.,, integrâ1 e alargar a rede.
) jdstas directiva6 qlre o nôsso Sector deye te! em conta sôbretualo no que
se Eefere à atitudê a tôúa! face ao 0rgão Centla1 ê aô qual devemos p!es-
tar a ngssa naior atenção e emprega! e6fo!ços que conduzaB a. una alte!a-
ção radLca] na situêçã. de dívida peroanente que se tem vindo a acunular.
Superar as dificufdades internas traçax uma clrrecta !ofíiica e toaa! r.ma

atitude Bólia face ao LüBA POPúLAR que se tlaaluza na ãonsolidação ile uma

'rede fixa que peraita o pagaúênto integlal de 40 dos 60 jo!ràÍ6 que a 0r-
8ânização actualmeEte lecebe e âIelgamento ala rede d,té ao fio ile Junho'
lara.s 60 jôrnais.



?repara! desde já o exraizaúentir ala Ealitora d. Partido através do 1ânça-
úend(, nas esaslaÊ de uqa car!gaqha de propâganda s.hre a Ediçãô alas Obras
Conpletâs de LenÍne.
Arganízat uüa realê fixâ de assinatulas para a dlstlibuiqão da Revista [eó-
ricâ du Partidu tendô crin. ba]e lll alo oúmeró de livrôs ver-di-dlê na caú-
panha dê difusão do VôluDe V.

v-F
LüTA Po?ürnÀ 4 11 I 1

REVISTA T!ÓRICA 50 ÀSSÍNAÍt?ÀS

6. À ÁRt{A nÀ PRo}ÀcÀNDÀ coMlrNrsrÁ
irDeveúos ir ao seio das lrassas, aprenaler com e1as, sintetipa! as

ê'uas er.periônciasF deduzir alestas princípios e métodoe ainala Ee-
th.!es e siSteúáticos, explicá-1oe então às ma6sas e chamá-las a
'tr)ô-los êm p!ática de roaneila a resolve! os seus prollemaê e a a1-
cançalesallbertaÇãô e felicÍaladlei,.

(A IrrlHA DE MnssÁs
CITÀÇOES }O ?RESIDENTE
xú0.-rsÉ- TúNc)

- Á iôtensificação da Plrpaganala comunista é un factr,r determinante para a
compreensão e adopção d1 Pxograna do ?artido Irê1as massas.

PliveligiandL a !rupaganila !o1ítica deyemos nr enta-nto saber bem ma-
nejá-14 }igando-a âr,s prollenas ala vida daÊ rnassas ao desüascala4entc da
política do goverrio e às questões do enslnu ero paltlotúa! - deseúplego,
conôratação, etc - e en quálquer alos casôs aã. aleixar nunca dê fú!úuIa-r
pro]]cstas concretas pâla a reBoflrção aloB sêus prôblemas ao quadío dla Po:
Iítica de que só os TRÂBALEAI0RES po)EM vENcER a cRÍsÊ.

- Te-r p1aôôs pa!â a prolaganda nas células é un métodoqrs toalos os Canara-
das SecletáIiôs devee aaloptar, têndo en atenção o Plêic Anl1a1 da Região
e dc SecLor.

7. CoNQUISSÂR E REü'OnÇÀR POSIÇõES NOS óRcÃoS DE MÂSSÀS u O A],ÂRGÁMENTO nA BÀ-
sE .DE MASSAS n0 PlRl.tlo.
- Ser firme noê princípios, não faze! ala luta de Galinêtes o ful-clr ala 1uta,
leva! a tr,A., o ?üv.J a Landeira da Escola Novâ, 1utâr lelas leiíindÍcaçires
imediata6, ,trilhar o caninho ala revolução

- lada a táctica de liquidação e es1.aÉianento ale contêudo alos Slndlcatos a-
dc!taala pelo lartialo revisionista .o desenvclviüento do nossô trabalho no
Sindicatô, e no leforço da nüssa figação às nassas pasaa ?ela consolialação

.aqd 5 Delegêdos SipÍLicais existentês nô sector ê pela conquista de lcais 5
delegadoB a!é Ju1h..

- !a!a a consolidação dôs 5 DelegadoÊ Sindicais do sectôt deve.0os te! em
at enç ãc, i

1 - Nas escolas onde os câÍnaladas fol:an efeitos este ano, àevm
intensifica! â sua ligação aoB professoles âtravés de Irnl

anplo esclaxecj.mento d.o que se pasÊa no norlimênt.o siÂdicatrelo
geral e na int€,nsificação da plopaganda.

2 - Nas eEcolas ônale oÉ câmaraalas forâú eleltôÀ ú ano passaalo,de-
vem t-ratar de pronover nun b!êve prâzo a reàIizâção de e1e1-
ções, afixaÀdo caltazes paxa o efeitL. e tlatando ala âplesen-
tação ale nova candidat[re coin base no proglama 6sra1 alo Pai-

,. tido e do proglana da 1lnha IrolÍtica Sindj.cal LIITÀ-UNIDAIE-
v r -t0h TÁ.



.: Nas clnc, escolas - Lriê de Camões/Antónlo Sérgio/ Ple!ârâtólia dê Àleaque,r/
Preparatória de ÀzâEbuja/Secundária de Carcavelo6 - ônale se dlevêo ceêt!a!
esfo!çJ6 na êIeição de Canaladas DelegaaloÊ Sindlcals de]/e-se luta! pêla !ee-
Iizâção de elelções, aplesentando candiilatulas inaiivid[ais ou ?or 1i6ta,
tr1as em qlraIql]e! dos caso6 loaleat]ilo seople êsse trabafha côm un beB cuialealo
't!abÊlbo ile plopaganda.

- 0 trabalho alo sector oeste oampj da nossa actividade deve incidl! num pla-
no ên I pontos a sabJr:

1. - truta! pela deúissão da di!êcção siÂalioal venallala!

2. - RecDqê alo projecto de l,eL de Sases lara.a lunção PúIllca, pe-
1a ..apodliião )de ue Contlatu Colectivo ale tlabalho que o sector
est á a elabora!;

," - Exigência ale cof,rcação ale toalos os ploíessuleê que leciona -ran eÍn 76/'17, ccntla o deseolreg.o ê a inge!êocia inpeliâlis-
ta ê aÊ suas exigências de coltêê o!çêúêntaj.B pala o eôslÂu!

4. - Exigéncia ale crntageE de toaLL, o teúpo de serviço.
. 5. - Eêig6ncia iio descongelaoento alas fâses.

6. - Exigência de u$a profis ê lona1i zação dos pnrfessores, contra
as Escolas ile Ío!úêção plulostaE leIo MEIC e as eêcolas ale
pedagogia ayançadaB pelos revisionistas.
Por cursoB de recictageE eú funçãu aloB interesses dô Pov.{, e
controladoÊ pelos prôfes6qreê, teídu ero âtenção a opinlão d(E
eatud.antes e doa tlabalhado!ês da6 EscolâB e Lr cônteualo do êrF
s lno,

7. - Exigência da âbolição alo "numeruÊ clauBus,r,cxtÍa a Êe1ec -
ção üulgrlesa alo elrsj,tlo, contla o encerlament.j dlaê Escolas,
cont!a , ,ab.scurant ismo.

8. - Por ura tabela saLarÍal qlre uns todos us p!,rfessoxês e t!a-
bafhaaloleÊ da Função Páb1ica.

- Combate! e aleamascara! as ldeias que ênteúdem que a luta Éi!1dical éuo dê-
gra.Ir 1}ara uma fase supeliu! da lüta eú vez de consj.alera! quê a 1útê.sindl-
ca1 dêve ser entenaliala à fuz dos objectlvos políticqs d.a Revolução,na pef*-
pectiva de que só os trabalhado:res poaleB vence! a clise Eas lla bêse de ud
plos!ana loIítico de classe, sâo ideies que longe ale fazeleú avançar a l-u-
ta dos plofessoles a farão caminha!'pará Aelrotas sucessivas.
0 econo:oicisno é.nlq, pexspectiva exrada.São as ideias dos vue nacla que,reo
íen poalen úualâr o actuâI Eistelca de eaÉ.iÃo.São as ideies ilo oloxtunj.sBo,
alô !ev1slôôiEno e dô ne o -relrl s ioÀisBo que qEando Euito, pod.erão sê! a de
ulÃa ala raalical ala burgüesia, Bas não alo Povo e da Revoluçãu.

- Â realizar periódi.aoentp reuniões da frâcção Einalica.I
I A 3ÀÍÂiEA DÀ EDTFICÀÇÃO nÂS 9 CÉI,UIÁS !r SASE nO SECTPR

- ESC. PREP. XE AZA$BÚJA

- ESC. PRE?. NE AI,ENqÚER

- ESC. I[D. CIJM. }E VIIA IRANCÁ DE XIRA

- ÉSc- ?REP- 1,úIS nE CÀ.I?ÍõES



- XSC. PNE?. ÀNTdNIO SIRGIO

-- ssi. src. no cÀcÉM

- Sendo ae célu1as de base os pilares ônale âssenta o Pa!t1du, ê oltalê se
colcretiza a a!1icaÇão da IINEÀ DÁ oRIENTÀÇÃo !Âs úEIIDÀS PoIÍTÍCÁs E
clae várias TAnXfÁS nE COltsÀtE que o ?artid. define, e sendo ô NúCI,EO
eúE pr,BuÍTE Ào pÂ!.Írro couúNrstÁ EXERCER A sul lrnocçÃo so3Rn Às üNIDA_
DES Df BASE E ÀS CUTRÂS oRG1NIZÀÇoXS nE UÁSSAS, a batalha da edlficaçãr
das 9 células ale ba6e ala organização é factor determinante na ap1Icação
du PlanD Anual e no leforgo da direcção do Sector.

- Na consolidaçã() e refu!ço das 9 céIu1aÊ üo sectoi e na elevação alo níve1
idêológIco alos quaalros o Movinento de Eêtud.ô ale Bofchevização é a tarefa

. prLncipal dluraÂte o perÍodo do Ia Plano TlimeÊtral e o úeío lrincÍPa1 é'o Volune Y alae obraB de Mao Isé: tung.

- Edl.f1car até ao fim alo âno nais 5 cé1u1.as nas sêgui[tes EEcolaÊ!

- PREP. PENRO NE SÁXTÀÊTM

- PBEP. GASPÁR COli.RElA

- PREP. N. CARLOS I
- LICEI} }. LEONOR

. IN}. COM. IÜISÀ }E GUSMÃO

- Levar ã p!átlca o plano dle reuniões ale estudo, leger-sê pela aplicêção
alo cêntlalisno aleúocrático e dos estatutos do ?a!tid. e aplicar perser
vêlanteBente oÊ lO DEVERES )0S MILIIANTES C.oMUNISEAS.

fII
9. Â?Í,ÍCÁR ÜMÀ

- Rêcrrita! 10 nilitântê!, e 20 N0V0S ÂIXRENTES

CORRECTÀ LINUÀ DE MASSAS

,r0 Povo e só r ?ovar constitui
a fo!ça Eôtliz na criâção aia
gistór1a Universalii.

(A lINEa DE MÁssls
crTAÇõxs Io ?REsrDrÀi1x MÂo os!-túNo

- ousar'6ex a minoria, cônfiar nas llasBas, opuiar-áe Âê1as e ouÊa! se! a

- Não confundir nunca
erlos;.ucertoec

- l.êctifica! o êstilo
a inaliêciplina.

- CoBbater o dogÉatj.smo, o autôlitalismo, o seguidisúo, o sectaliBno e as
atitudes alroganteê l1o tralalhr.

- Adopta! nétodos de alirecgão
moc!acj.a, depo is centralisÍoô

- l,utar por un ambiente e uIo espír.ito de ?arlidô p!óprio dós coútrl1lstas
alentlo das nôs6as fileiras.

a Re1/ofuçãú com a contla-levolução; os ôxiiog com rs
e!!aalo.
de traLalho, conbate! o bulocratisúo, a inpotência e

c.,rxectoB;aÉ1iear ! lrilrcípiôi prlloelrô de-
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10. ETJEY,AR À CAPACIDÁDE POIÍT]CÀ E NE IIRECÇÃO NO COMITÉ }O SECÍOR.

" Nds Êouôs s inult âôeaoent e, dirigeotes e ô-rgâEizaalores da Suer-
ra xevolucl-onária e da viala alas EasEaê. A o!êanização'. alâ guer-
!â !êvoluciônária e a nelhoxia ila r/ida das úassas c,rnstitueB 6

- nosêaa duas glandes tarefae.'Í justa4ente aí que ,, proBleea aloÊ
Dátoalos ale trabalho se nog alleseotari.! en toda a sua glavlalaale.

. Não basta f.rmuIâr tarefas; é nêceseálio resolve! ô lrobleea
dos métodôe qu€ perniteú cuúpli-laêr.r

(v ,'t une I
fl ;n' i. $" u,',íãi' 

u" 
"t "

- A ctnsolidação da dilecçã, dô sêctil! é o factôr decisiyo na rpti"rçaa 
"vitória do lfano e conilição necessá:ia na criaçãô de u-ea só1lda uÂidade

política, unialaale ale vontade, unidade de acção d de una IInECÇÃ0 úNICA
e capaz no seu canpo ale actividade específica.

- A ê1âbolação cle planrs anllais ê ô nótodo seguido na sua feitura é uma
côntribuição lüpottante para o âtingi! dos objectivôs atráÊ expostôs.

- ?ersistlr na prítica ila feitura de balanÇos lerióalicos c.m base IIôs !e-
lat or10s.

- ?ersistir na luta êntre as duas linhaE Ãa irase alôs p!1úcípioÉ e tendr
como centlo a aplicação alo Ptarlo.

- 0 Comité do 8ect.'r continuará a reuni! roensalmente no últino sábadô dô
mês, e reunirá quinzenalnente pala as suas sessões de estudo.

- 0 Secletariado xeune semanalúeote âôs sábadoÉ.

v
11. AS TINÀNÇÀS

- Sendo que a quase tôtalidadê aloÊ Caoaradâs al. Sectu! já cumprilr a plcpus-
ta agôra feita pelâ Conlsêãr ale olgânização e tr'undo§, quanio ao paganentô
da quota, regiBtân-se no entanto resiÊtências por parte ale alguns Carna-
ladas $ que leva a ü0a celta ir]1egulalidade no s&u pagamento.

lor consolida,B íis 4.rr0$00 que pagaxá ,oensa1-
Írievisto na proposta até ao fin alo 19 ?1ano

v1
12. ?REPARÀR E ?ÂRTICI?3! MIJ,]TÀNTEMENTE NÂS TAÊEIAS DÀS DUAS GRÀNDXS

REÀIIaÀqõEs .rNEERl{Às }o ?ÀRTÍno

- I1 C.nfe!êôcia da Oxganlzêção negional ale LisL,oâ (MAIO)

- II Congt'eÊso do ?artido Comuôista dôs l.rabalhaaloles PL,rtugueBes

v11

QUESTõES EÁ QUE ESTE Pi,ANo NÃo AI}oR!A DE UMA I.oRT,IÀ SISTEMÁTICÀ, MÁs quE
?E!Â SÜÀ ]I{?ORÍÂNõIÂ TERÍO IE SER DÍSCUÍIDOS PELO SECTOR MÀRCÀNNO-ItsES
OBJECTIVOS PRÓ?BIOS Â oUTIPRIR;

- 0 sect.! dêve assim co&êçar
mente e procede! ao aufiento
T!lBestral.
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1J. À lÂÊuftciêâoia alo noáÉo trabalhc Do secto! lrimárl! teú alo se! leEollriala
. e . ulirapas sacla- decididaeeEte, já que ee tlata alo 6ecto! Eals exploxaalô ale

todrs )Ê sesto.res de ensl!]L, e aquele onale taobém Eais se faz sentlr o con-
trolo idêológico da burg[esia.
0 eÊtaleleclBsíto de contactoG con p.rofesso.res do l),rioálio nuoeadaúe:lte
pale a feitura e discllssão do êontrato ColectlrD de Tlabalho ql]ê o sectl]!

' ,Ial elaborar, deve se! a prinêira nedida a toear para o arranque d.o .nossô
trabal ho nesre sect or,

14. heparar e colll/oca! o 11 coLEcTIvo DA oRGÀNrzÀÇ.ó coMUNÍsTÀ }os moFEssoREs
nÀ REGrÃO nE lrssoA PARA O FrfiAL DO ANO IECTM 77/?8.


