
.a#

*
." *l|

I REUNIÃO ALARGADÀ
DO COMITE REGIONÀI D[ LI§BOA

ro,/'!1,12 FEVEPETRO Tgf t
"pLANtFtcAÇAo AMJAT E anrcÇÀo tJNFtcADAD Y= -t

t'

PLANO
ANUAL I97S
. 

F Suer r00Escolos lr{oo Tsê-tung
o LEgr o Morxisnro-l_enhisnp -Moõismo

o gronde rnossq dc openiriq e do porac

DEPARTAMENTO

de Estudo

*

§
I'CTT'



SXM ESTUNAR E ÁSSIMILAi À CIÉNCIÁ. }O MÀRX1S1ú0. NTO É POSSIVEL E}UCAN

ÀS MÀSSÀS E DIRIGI-IAS À VITÓRIÀ

o sucesso alo Movilrento de Estudo e Bolchevização no interior alo ?ar-
tido é a chave óara a vitólia do Movinento de Est&do no seio das nâssas.

Saber ouvi! e apren.ler con as massas, lara podê! ensioar é a 2c co!r-
diçãô para o sqcesso des Escolas i,tao Tsé-tungl

Um certo núIoero de Bscolas-modelo devem âbrir caminho pa!ÀiÀ"ÍeâÀrizê

.,..ção vitoriosa de 1OO Escolas, eD toda a Região até Outubro.

II
ÂS ESCOIÂS MAO TST-TUNG NEVEM ÍER O S]Ú EIXO NA CIÀSSE OPEBÁRIÀ E

NOS GRÂNIES CENTRoS ÍNDúSIRIÀIS, E Á],ASTRAR ÀS MAIS VÀRrA!ÀS CIUÂ"DAS

E SXÔTORNS DO }OVO

Ás Escolas'Mao Tsé-tllng nas grandes fábricas.
As Escolas Mao Tsó-tLrng nos grandes centroE industriais.
As E6cofas Mao Tsó-tung nos locais de trabatho.
As Escolas Mao Tsé-tung nas vilas e flegueslas.
As Escolas Mao Tsé-tung nos secto!ês ?iofissionais.
As Escolas llao Isé-tuna nas fo!ças armadas.

III
ÀS ESCOI,AS MÀO TSÉ-TÚNG SãO UM MOVN,'IENTO }! MASSÀ }E ESTÜNO qUE VIEÀ

ÀRMÁR À CÍ,ÀSSE O?ERÁRIÀ E O POVO PÀRA OS GRÂNNES COMBATES.

Í,evar a paltjcipar nas Escolas o mais vasto núnelc de eLenentos alâd
massas .1.500 em i oà a Região.

Estudâr pâra eleva! o nivê1 ideológico e po1ítico dâs nassas.
Estudar para úni.r ê mobilizar ag massas en to.rno da linha gerâI eclós

válios proglamas específicos do Partido.
Estualar para leva! as massas a seguil e aplicar o úatxismo-leninismo

- -úaoismo nâ coÍlpreensão e xêsolução dos 6rar1des problenas do povo lcrtu-
gues !,

Est[dar para elrslna! as úassas a úââejar a arna da compreensão e re-
soluçãr ctoE sers probfemas imedia!?6.



]Y
AS ESCOIÀS MÁO TSÉ.TUNG SãO ÜMÀ GÜERBA CONÍBA O REVISIONISMO E O OPONPg

NISMO, O FASCISMO E O SOC]À.L-IÁSCTSMO.

CAMPO lA TÉORIA: difunalindo e propagandeanalo uma concepção úa!-
' xista, científica e Irloletália ilo mundo, cont.ra as conce!

ções fâ1sas, Eistificadas e bulguesas.

NO

N0 CAUPo !Á IIEoIoGTÀ: coÀtrapondo a segurança e a intêgridaile alo
coDunisoo, à demagogia e à c.rr,rpção do "evisloni6Íoo e do
opôrt unismo.

- No üÀMPO !À PO],ÍTICÁ: mostranato qüe a solução dlos probLemas ato po-
vo !âs.sâ pela intr)osição dô Poder À do E"tudo dos o peráIt)6
dos camponeses e do ?ovo, coôtra o Poaler e o Estado bur-
gDe€

. -NO CAMPA nA TÁCTICÁ: Propagandedndo e exll.icanilo â j.lsteza da polÍ
tica da Frente Única Democrática e Po!u1âr e dâ urridadealo
povo; ê coEbatendo a falsidaclê das alianças e prograâs de
rrunidade naciôna1" de todas as classes.

I{0 CAMPO nÁ ORGANIZAçÃO: Âlontanalo o caminho parâ o reforço dos ór
gãos ale lrassas, afastando deles os revisionistas e aleúais
ôportünistas facaios e agentes do capital ê da b[rguesia.

N0 cAl'rPo DÀ IlrlPoslÇÃo nÂs ?RÓPRÍÀS nscol,Às uGo tsú-túNcr conduzin-
db uma luia "or"""in e firme e ouÀando noàilizar aê nâs-
sas po! tDdas as forDas, sem ilêspreza! oatros neioÂ, no
sentido ale j-mpor a realização dâÊ Escolas alent::o dos lo-
cais de trabalho ênâb associaçôes de ma6aas.
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AS ESCOT,ÀS MÀO isÉ-Tr,')[c nEyEM SERVTR Á CONSOTTIÁÇÃo, O REIORÇO E O

Â I,AÊGÁ,IüXNTO DÁS F]],EIRAS PÀRTTNÁiÍAS

Escilas devem contrj-bui!. para a consolidêçâo ê o âlargaÍoento daÍl
de base, reforçândo a sua j.nf,llrência e capacidaale de direçção das

Escolas dêven traduzir,-se nun !áforçô alo papel dirigente alos CoÍoi-
Partido.

Âs
cé1ulas
nas s as

As
tés dô

Aa E6colas deven ser pfaÂêaalaÊ e preparadas tenalo em ccnta o cumpri -
mento dos objectivos gerâis do Plano Ânual da Região.

ConstitLlição de 500 có1ulas de base.

Recrutaúento de 1.0O0 nilitanteB.
Reclutamêntc de 2.000 aalerentes,
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AS ESCOLÀS MAO TSÉ-TUNG DEVEII SERVTR À LÜTÂ E O RIFORÇC )ÁS ORGANTZÀÇõES

DE MÂSSÀS NÀ CLÀSSE OPEEÍRIÁ E NO POVO, E O AIARGAMENTO DÁ BÀSE DE MÁSSÀS

NO PÀRTINO.

Às Escolas alevêm alesenvofver e eprofunala!:

- a inloltância e o papel alos ólgãos de massas nas lr.rtas da classe
operária e do Pcvo;

- a via lara a unidaale des trabâlhadrres e do povc nos bairroÊ' vi
1as, etc., em torno dos seus órgãos de l]lassâs;

- a nêcessidade ale intensifica! a luta ccntrâ o controlo §ocial -
fas c ist a sobre esses órgãos.

Câala Escola deve conÊtituir um passo nc cumprlúento dos obiectivos ang
ais da Região nesta matéria:

- Reforço da nossa actividadê revolucionária: nos Sinalicatos, nas
Comissões de l-.rabalhadores, nas Colectividaale§ e Clubês, nas Coo
pêxativas, nas orgenizações da juventLlde, nas olganizações ile mi
the-aes.

-Consolidação, organizeção e direcção de um conjunto de 250 delegê
alos siÂdicais até final do ano.

- Constituição da ci1u1a do Partido nos órgãos ale mas§as.

vrI
AS ESCOTAS MÂO TSÉ-Tü]{G SÍ0 üM MOVI1UENTO PT,ÁNllÁrO, DrSCr?LrNAlo,

CU IDA.DOS.lEN IF PFÊPÁRANO E (O}i LIII. DIBECç;O LI\.1ÇICPD^

Pfaneanento das E6colas por fases e aiatas, ale âcoxdo com os plincípios
e objectivos d€fj.nidos, a situação e os obiectivos alê cada o!gani
zação.

Aplicat a linhs de maBsas na sua prelaração e lançenento; na sua leali
zâção e no seu desenvolvimento.

No planeamento e preparação das Escolas a}êve ter-se em conta: as condi
eões da sua rêalização, o núúero ce participanteB em cada uma alela§ e a du-
ração.

Os aderentes e os elementos alâs massa§ compxadoxes do Volume V são a
principal base naterial a ser mobilizada para as Escolas.

A política e os métodos seguidos na organização ê inobilização dos pos-
siveis participantes é un lactox decisivo !a!a o sucesso das nscolas cc{1o
movinento de massas.

O entugj.asn0o, a vivacidade e a Ínicietiva que as organizações devem a-
plicar no êrguer alas Escoles, deve traduzir a imagem da vitalidade do ma!-
xismo-leninisno-naoismo e ala certeza ôa vitória da lutâ do povo §ob a slta
d irec ção.
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As Eacolas aleveú Êer dirigidas ale acoralo con os seguÍntes princípÍosl
- granile denocracia, de forDa a suscitar u.na participação ag

p1a e aotÍva na.discussão

- firme dêfesa ilos objectivoc que nos propomo;.

- ser conviDcê!.1,e pela argumentação e peLa capaoidade de anâ-
1iê4, adêquadanente caila polto ile yistê e caala probleDa e
ale os siÀtetiza! em concluBôes acertaclâsi ale acolalo coú c
que se eBt|.ldlour

À plo?âganalâ sob toalâê aÊ folmás e
palação, leafização e CesenvolvinêÂto -

'nas t!ês fases ale cada Escola - ple
é una araa fúÂalênenta1.

úm grande movimento de Eaêsas oom rima alil:ecção únlca - a direcção alo
DepartaEênto de Est udo.
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VII
ESCOLAS MAO TSÉ-TUNG }EVE[ PREPAXAR

CONGRESSO NO PÁXTINO

À REÁrIzÁçÃo vrtcmrosÀ


