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FrrtHo Çomrurhfu da T**rflrrdolr Forturum íFcTHffirp,

Reunião Pletúriq
do Sector

ds Msrinhs Mercsnte
COMUNICADO FINAL

Convocada pelg Csm1t6 êe §ector do Partldo (Frovtsôrj,o) reallaou-se
com pleno âxtto e elevado espÍrllo comunLstar ro dla 31 de Marçorna
§ede-Reglonal de Eleboa, a Rãuníão Pl"enãrLa de Qrraêros do Sectór da
Marl,nha MErsanter tendo partlclpado L4 camaradae (8 aa CNNIS da CTM
e I" da §OF0llÀIBt) .

A reunJ.ão contou som & partlcÍpaçãoedo çamarada Arnaldo Matosr§ecre
tárlo-Geral do no§sCI PartJ.do. Foram aÍnda conviüados e partlçlparam
na reunlão o §ecretãrlo do Departamento sÍndíca}, a Vtce-§ecretãrla
êoe §ectores do Partldo e o Coml"tê d.o §eat,or dos Transportes. o 0r-
gão Central do Partldo esteve tanibâm presente.

No prlmeLro ponto da orde$ de Trabalhos, a ReunÍão procedeu ã gÀgf:
cão'do ComitÉ ao Part,ido para a MarÍnha Mercante sue mereceu ã]ffiã

r Parte os segtlinl'
tes camaraáasc

- Camarada SALVADOR, da §OFONÀTA

- Camarada FER§A}íDE§, da CTM

- Canarada PAULO, da CTM

- Camarada eâf{LO§, da CTH

- Camarada JORGET da CTÊí

- Camaraéa FÊ§OERICO, da Ç?!,t

- Caraaradã uÉ, da CIIN

- Camarada LÀRO{JCO, da CNN

- Czunarada MIGIIEL, da CNH

â etetção do Comltê do Partl"do foí saudada por todos os camaradas oo
mo utna-nnedi.da lmportante e uma vÍtôrÍa ds pártido e da ltnha para f
preparação da Coigreseo, e deverã. çonstítulr urn marco a asslnãlarum
novo desenvolvímento do trabal"ho pol.Ítíço do Fartido na dlrecção da
luta dos trabaltradçres do Mar,

â fÍm de assegurar a coesão, a reguS.arldade e a Fermanente efectivÍ
dade de funçõàE de todos oE m*mbràa do Comitã - âssunto de mâxirnã
lmpoftâncJ.a para a consoli"dação e refçrço do PartÍds a qualquer nÍ*
vel - e tendo em sonta as part,leulartdades do trabalho do Marra Reg
níâo degldÍu que qualquer memirro do ComJ"t6 {e hem assím aas câ}ul,a$
gue venha a. erücarEar serâ imedl.atamente subetitlríáo nos seus postos
de d{recção por rllrt outrç a eJ"eger,

Em segundo lugar, a Reunlão proeedeu ã dla$ussão, votaçãoe posse da
Comleeão de Trao-alho para o Froiectô dê Reestruturação da . 

-Marítilhâ

Merc'ante - deçÍsão qqe foÍ saudada por todos os carRaradas como ufira
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medlda de lgrgg alcang.e. polÍttco E ara um novo e decisÍvo desenvolv*L,
mento da lutq,.{Ê!s;guê*o nôsso partidq..no Sector se tem enpenhado eo[
tra a reeÊttri€trtiL§ãli;cdpiüaltsta e 'al':,ltqutdação do sectol e por umã
l'larí.nha Mercante ienovadal lndependente e ao-eervlço 4o povoi avân*
çardocom uma proXpata'cibncreta para vencêr a crLse-do §eCtor en f,a-
vor dos trabalhaàobes e que eirva o desenvolvlmento da Revolução. A
Reuntão realçou as,tarefãs relevantes e de enorme responsabrÍrdúile
d* qü.g.,,"s1á.icomlggão.'f r§.*,' Lncumbida e bem"âàsÍ.m a eúa ãcertada cGm-
poslção.

À ComLsaão, ,,ürabâl*ret{, §o-b, á dl.recção. polÍtlca do Csnttê de §ector e
a aprovação. ftnal do' projecto d,e ,iue ãetâ incumblda pertencerá ã eg
serúlela PlenãrLa do Sector.

4, Enr terce.Lro lugar, a Reuntão. tornou eorúecLmento e dleeutlu con ptro-
fundLdade. um proJecto dê $E4t'tgsÊ§.3'o'g' EE&glhE§pr-eg_4o-_§ê leg" ; no
PCEP e a Luta-doã rrabaf t6
de §ector (Frovls6rlo), e Í.ncrrmblu o novo cãml$ eleltã de asaegrr -
Târ, o mal.s,brevement,e, a publÍcação e a dlstrtbutção maclça deeee
lmportante documento, depol"e de eáriquecl"do e refoimulado á,e acordo
com as consLderações-ieÍLas pela Reuíião.

Binalmente, no quarto e
ta ReunLão, proCedeu-se

to da
rl-o d

5. o prlnclpal pon
. '§'ir :ridade da

Ordem de lf,rabalhos
a um' o-a

des
'a! 

-
são de tra'ba'Lhadores da C}§tit-&far a

Antes de mals, a Reunlão reafLrmou e deíxou bem claro o prtncÍplo
marxlata dq que o crltêrto da verdade â a prâtica e que ,Êô. na baee
desse critârfo se pode proceder a uma corràcta e justi avalíação -d,otrabalho das organizaçõãs de rnassas, designada*enãer á u"irã iãifiica que aplÍcam; a sua-llgação ãs rnassas e o trabalho que deseirvol 3
vem na dlrecção das suas lútasl o culdado e o carlnho com que tra -
t* {ot probLemas das masoas (dos maÍ"e olmples aoe maLs eompJ.exos.
dos f.ndl-vLduale aos colecttvoe, dos lmedl"ai,os e dos flnal.El;-o apoi
o ê a confLanca ãuê, êm consecruâncía- rsrr Ífiâ*lrrãq dllstlanllãm e'eg's,ellãr
sãos e ã eüa- §lr3}ã*.3 

*ot"equêncíar â8 masaas dLspensan a esseã Ç

Acerca da guestão de que baLanço f,azer de { anos de actlvldade da Cq
mLssão de Trabalhadoree da CNN-Mar ã frente da luta dos trabalhadoSreg do Mar, a Reunlão charnou a atenção para o facto de ee tratar de
uma Comlssão de unldade e sonstderoü hl,eiranente justa a potÍttca
de allanças na base da qual fbL conet!,tulda e se tãn mantídã e re -forçado a CT ê a nossa actlvldaêe no seu seLo.

Â, Reunlão co-nc-lu$u que o trabalho da Cs da Ct{N-Mar êsltivo e qüã:õE-Spectos negatlvos do seu rrabalho -
ctos - Bao o secundãrLo e que eles podem ser e serãorl"gl"dos, .!

tonno prlnclpals aapectoe posltÍvos que târn caraçterÍzado a activléa
de e permítldo a cónsoltdáção e refõrço da CÍ, a Reunlão ealÍentou?

a) o-.sentldo operá.rLo de llgação âE masgas e a pre'cicupa -
ção em cutdãr das maisaa e-de toêos,,às seua problúas-
- condlção funclamentàl para*quê utrià' Corqlesão-de :Eraba-
thadoreá ou um qualquer-ôrgãô de'tnassài:'ttEntenha o a -
polo das maggag.

\.1:.i-ij-.; i:.1: r i

francamente po
tanbEm apontãI

certamente cor-

b) A continua lnfonr,ação em relação .agq.t-rsaUalhadores do
l[ar. i



c) A :.utê LntranslsrêÍ)te quê a Ct tem üravado para def,en -
i!j..,: .1 : ,:.ir: ;r def,.çq dif.ettag-adqutriaos..êçe gaab3lha{Çtrês ê A ca§}A-

cldade de segposta ímedlata ,de que üeru dado provaa, aln
: .,, dê.§g?g qpr,vãzêe1 ,comatenêo âtguns erros-r Do conJunto

leq§nelârtos'
r ": i ,,'i

d) âa lLgaçôea quer.contra loda a demagogia, a CT^ten sa*
bído fraáter á tàaog,oe nÍveig * polltlea Lntqlramente

,,' ' i . :

Jueta, eeat&nto que Jamale s8 E1êreê§ âe vLstalâg,{-nte-
igsgeg áos.*perãrloã e doe trãba]-hadçrqs {ug ,com talE
Ilgações guerã*o* defender, - preocupação que a prãti-
eatdáúonsüra tem stdo a da CT da CNN - Mart 

,

e) A sua flexibllid,ade táctÍcarempenhando-se en üratar âíqg

quadamente caáã-iltuã;il--á' *o-tomar poFlçãa e defintf
üma orlentação para çá trabalhadoree sobre todos ?E ag
suntos de gáetãô que lhes direm reapelto sob gualquer

âe manteÍ, â tntcíattsar Pas§êthno":ratr&
tarefa ou de uma luta travada a novos
e de luta.

A ReunÍão sallentou como uma lmportante vltôria da CT da CNN-Marr o
Plemãrj.o de 28 de Março :d.os traLalhad,ores do ptar da Ct{N que aprovotl
o Caderno ReívindLcativo d** Brabalhadores do Mar na sua l.uta cô!,r -
tra a partarlar ê êt convêÊâçã<l de um Flenârlo Geral de Sectcr dos
tfabalúàores do,tlar. incumbtnd,o a eT d.e lerar â prâtLsa eesa d,ecL-
são por t,odo o mês de àbrll"
À Reunlão elrortou os camaraêas das trâs Cêlulas preeentes a aprofun
üar e intenstflcar o Eeu trabal.ho ctr$unr.stâ, a manter e reforçar u8
Íntlma ,ltgação. ã,e maspasg e a tomaram multo a eêrtol de forma a ob-
iàr com'eiaã'grandes êxrlosr âs eLelçõea e$ curss Bara as CTcdÊ C§§
e Cft'l.

A Reunião, que decorreu num eleva{o esptrltc de unLdade e 1ut3 Pela
salvaguarda e reforço da unlêade do PartJ.ôo na base dos prlnclFlos,
constitu{ um êxtto áe grande aLcancê pãrâ tods o Partldü, sêbrotuáo
Ilorque um novo eeplrltá corrmn*sta, tectdo áe serl"edade e franquez&,
ã qúe deve *er prâsevado csmü a menÍna dos noeeos ollios, comêç$u a
ani* camínho p-or entrs uraa sI"tuaçâo etvad,a d* algiunra confusão.

À Reunlão, decldlu atnda cclnvocar para o áLs 28 de Abrl1r§á!aa9'P?-
Iae F9Ií00 e nE §ede Reg!-onal $e Liãboa, a &esemblEia Plenárla-de tg
dos âs mttltantee de pãirtfao no Sect*rr co:E a reguínte ürdera de Bra
balhoel

]",ÉALA!{çO DÃ. ACTITIID&DS D0 F&§tIDo lIO SECr$R E D§§I§I -
ÇÃo ues NovAs tARETA§,

Z, XNFOÊ!,!§ §OBRB ^§ AC§§VIDÂDE Dâ CO!,IISSÃO Og T§ABâÍ..I{O
p&,Râ o PRCIffACrü DE ng§srn$TuÊàçÃo DA t{âRr§ttÀ
!'IERCA§ITE.

3. BEBÃTÊ SOBR§ O BEOBL§IbIA DO §I}Í§TCÂTO Ú!{XCO
üo§ tÊÀBâI,I{ADQRES SO ll[B&.

4. pRru'I§IRO §NãF{§ DÀS §IV§RGâ!{CI&§ §Ü§CTTADAS
}iÔ §§1O DO FAR§ISO À BROPÔSÍTO DO TRàBÀL}Tü
§oi,Ííiio-úo sucron, §sstluo DÂ, üocuu§slr*Ç§ü
§XTST§hIT§.

for$ai
f l ,À *.susi,cs,pâçàd*de

.dasiente de uma
planos de acção

6.
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':'r i""i: üO''eri*ttl d"o '?*aiidü'Íi'dtta, a'tlm];únhalMe,ic,ahte icotigi-d,* aa cailtq.tlü
'' d,*á.1lo" Ocf11ç{a#enta 'SLiú,*Aa,L" e 'dib',Seêtorr: d:oi,tÍnühspattet d,* lngan?
''}eYEe-' §g$í'ona,l'de 'LÍà:'boa'do:\ani:id,a' 'fàna pr.t-t/czip*ttem n& AaaeníÍü' ia'.Pte:hãi;í* d'o 's!e'etah, à'onv/.,le qüü."toana.:extentiíttv q.aE demaít cün&
+q4a§" §^u o,Lganíamod d:o Po,ni,id"o iue potadn'A'ai,úrtú.',conttLbuíçã.o ü:üL A dilcuaada e e.àcÍ.a.tecínentã iai dtie.ttailioiiÃ nexe,riaic'uà oõo
to-' !: : dB |tr,dertt. : d'e Ttabàtnsl';' dtqijnaAiniii"e-:õí' iúe Eâ,iam ;idr- t'ig:
natãtio,t, do r da eutitehtoi,- o: 4Le. ã1. i:c i ['ai- n àitfio:, ],' -- 1 - do pàli'ti.di p*:i' a" $a';lin]na' tte.rtcan'*e canctwta todad oôA. §gnítí

, eandnadaa a empentta.tletn-ág nq boa, pnz.pataçã,o da neuntí;ã.o, porl ionnad..aa^eguftafi, a áe.ú pÍ.ena dxíÍ.o., a neíone6Â. a unidqde da ?afr"tido na,
baae d,-ad pníncípíot iaatat e a eontííbíi't eaJLe a diteceã.a e deaen-
vstvímento d.d t-uts'dbt tnabaLhadoà.e-ó da l,lanínha do conã.nc,Lon,.., ,) .- _, :

7*:' $: go*ttâ d6''Piirttdo'parâ a Marlàlia'rtrlercante eaüda, rrâ eua prLmeLra
Reunlão, todos os cúaradas da !,larlrrha Hercante {no Mar ou am Tsra}

t. . i ê, todo :.o PartlÉor ,.ê . apela 1,ê .Ç[uê ,.toér>s os i carsaradas sê unâm, nâ ba-
1,., '.8ê de;Frl*cÍplos juatoel para t"rêvernros com êxito a baüalha áa prê*

paração do II Congreaeo dô ,Partldo ê. da edlftcação de ram forte ê co
ãso Éartido Comunísta e úa forte organtaação Cômunieta â altura dã

i..:) , ,,dlf*,gpr,-g,e,lttas doe, tqabafhado-rs§ {F,,M*:Íiha l{ercante e. ,!e,,povo,
' i:' '.',. Li ::" 'iii l.

:,...1 ' !:1. . i: j

..:, i i

!f, §boai de
!i

Abril de 1979
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