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As 1R,ANDFI rÁanrcas sÃo a
ua apttcacÃo Do PLAN, A

TRAVE MESTRA
NUAL

alos Tlabalhaalore§ ?o!-
po1ítico do prolêtalie
dê vangllalda do plole_
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0 DEPARTAI4ENTO É A DI REC AO POLÍTI CA E IDEOLOGICA UNIFICADA

DO COM I TÉ REG I OI{AL PARA As IcO GRANOES FÃBRICAS
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Ao nepaxtameÊto das Glandes Iáb!icas cabe â tarefa de se edifica! cÔDo

direc;ão política e idlêofógicâ do ComÍté Regional paxa diligir e o!8ân1
,." uá toô Graodes rábricaà ets estleita ligação corl a o!84Àiza9ão oo' -
úal do ?art idlo.

A edificação alÀ Dêpartanento e o cuÍlpliúento do seu papel de dlrêcção
faz-se sobretuaio attavés do apoio às 1lrtas e moviúentaçõe§ dâê G!a4'les
Fábricas e pefa estleita ligação à Bassa dos quaallo§ e aos problenae e

à luta alas Dasêas.

Ao DêpartaEento cabe almar-se para prestar apoiÔ às Coúissões Ae Í!aba-
thadores e cuidâr ala sua direcião cent-ra1izaala, con vista a inten§ificar
ê rnêlhorar o nosso tlabalho " á.o."u influência nestes órgão§ Ae úàssaa'

À accão alo lelaltanênto devê traduzir-se num refo!ço da actividade e 
'La

".puãidrd" 
aIê alirecção das cólu1as ale basê, coüo artéria Yital da oxga-

,riiuqão ao ?artido' ê n9 reforço da sua collecta ligação à direcção 10-
cal à quern cabe diri.Sií â aplicação da po1ítica txaçada'

E A cLAssi oP€RÁRtA É a roeçn PRtNctPAL

'!0 Partido Conu§ista
tugueses ó o Paltiilo
do, o alestacameoto
tariado Poltuguês. tr

(EsrÀTúTos !o Pr-R?rno

AS IOO GRANDES FÃBRICÁS SÃO A TRAVE-I4ESTRA DO PLANO

No cunpriBento das divelBas talefaÊ do Plano Anua1, orientadas para a

conoolidação e desenvolvimento ale uroa fortê 0rgao12açãô Rê8iona1 dÔ ?a!
tido Conu;ista dlos Tlabalhaalore§ ?ortusueses, a c1aê6e oletárla teD de

aleseaperha! o papel ale lorça plincipal.

As 1OO Grandês Fábricâs constituem a trave_Íoestra' a e§pinha 
'lorsal 

e o

pllar funalaBental da batalha d.a consoliahção do PartiAo no niÊtrlto'

l,evar até âo fin o úovimento de edificação do Partido nas fábricas é coÂ

digão fundâúenta1 !a!a que o edifício dà uma forte olganização Regioâal
Êe elgia con a robustez ale u.Ea foltaleza pronta a resietir vitorlosa con

tra iodoB os yênalavaís da lota de c1a§§ê8.

.As 12 Granilês Fábricês do CoDité Fegional deverão constitLrir eÍeDol1os a

"ánçuao" 
e ô úoto! Ao conJunto, formando um forte núcleo báslco Aêssa

podãrosa fo!ça que são as 1oo Graldes !'ábricas.
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0 nelaltanento faxá una reunião mensal cqn os secletárloÊ das 1o0 CraÂ-
ales Iábricas. no Dlimei,ro sábado ale caala D6E, Poalexão se! chânados a
particÍpar néssus-;ã;;it;;;;;tãf os das xáblicas do cooj.té
Regional.

. As reunlões Eensais procurarão alrofunalar algüns assuntos específj.cos
rêfâcionaalos com as alivelsas tarêfas do Plano Ànua1 e o papel dâ classe
operár1a eú caala uoa delas.
Âs p!óÍiinas reuniões ocr-lpâ!-se-ão alas seguintes questõesr

1e reunião: 1. Bâ1anço alâ activialaale e alo papel das Graodes Fáblicas rlo
ano filldo,

2. O roovinento de estoalo ,ras Granales Fáillcas.
2c reuni.ão: 1. As Conissões ale [rabalhâaloxes.

2. O tlabalho sÍndical naÉ Grandles !ábricas,
lê reunlãol 0 trabalho de Pro?aganala nas GranileÊ Fá5!icas.

0 secretário dlo DeoaPtament o
.làs (;rãn.lê§ lêbrrcas
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