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REUNIÃO DO COMITÉ PO PARTIDO

ACTA

flE:f-Fno dia 3 de Abnil, pelas 18H30 na sede Regional de Lisboa

a prlmet-ra reunião do Comit6 do Pantido par:a a Mai:inha Met-cante elei-
to na Reunião Plenánia do Secton que teve lugan no dia 31 de P1arço.Pre

sentgs na reunião todos os membros do Comitá ã excepção dos camanadas

Car"'los e üorgçe da CTM

úo inÍcio da neunião, o Comitã tomou conheei.rnento de uma canta do ea:

manada Secretário;Geral atnavãs da qualr trâ impossibilidade de estar:

pnesente pelas nazões que a pr6pnia ear:ta nefene, não deixou ainda as

sim de q,r"o*o tnansmitin, por escrito, orientações, pnopostas e Sugeg

tões que o.nosso Comitã considenou da máxima impontância para os im -
pontantes assuntos que essa reunião tinha a discutin e Para o êxito do

tnabalho futuno do nosso Comitã e, nesse sentidor oS teve na devida

conta

O Comitá entendeu deven saliental: o aplleço em que teve e o significa-
do que atnibuÍu ã mensagem e ao gesto do camar:ada Secretánio-Gena}, pe

1o que eles çignificam de mais urn bom exemplo para o nosso Comit6 e no
.{:.nrcio do seu trabalho, do ca::inhor. do cuidado, da pneocupação "e da

atenção com que nos devemos empenhan em tnatan das massasrde dentro e

de fona, de todos os assuntos do Pantido e dos quadros.

'À 1uz das onientações e sugestões

apnovação e discussão da seguinte

O. Pontos Prãvios:

ro comuRicado 5179 doPosr-çao rece É

Infonmação sobre a destituição de 3

-faseistas no secton administrativo

c)'Infor"mações sobne a CT da SIPONATA,

d) 0 Trrabalho Sindical no Secton

dadas, o Comit6 passou de seguida
0rdem de Tnabalhos:

Conselho de Genãncia da CTM

.

'delegados sindicais social-'
da CTM

necentemente eleita

a

a)

b)



1. CONCLUSOES DA REUNIÃO PLENÃRIA DO SECTOR

?. pREpARAÇÃo oo pr,ri,lÃRro Dos TMBALHADoRES D0 MAR

3. ESTAD0 AcruAL DAS ELErÇõrs rARA AS coMrss0rs DE TRABALTil\DoRES'
DA CTM E CNN

:

No que nespeita ã alÍnea a) dos pontos pnãvios, o Comitá considenou
que o comunicado do Conselho de Ger'ência da CTM apenas vem confirman
e refonçan aquilo para clue temos vindo a alentan os tnabalhadones;á u
ma bnill':ante demonstnação da justeza das nossas posiçôes i e constitui
uma excelente oportunidade que a nossa CãIula da CTIí não deve despen-
diçan nêm pon um só momento para o nosso tnabalho de agitação " 

p"on=
ganda dos nossos eandidatos ã CT e assim nos impormos ã massa dos tra
balhad.or:es da crM como a única dinecção para as sus.s lutas.

Neste sentidorfoi necomendado ã CãIuIa da CTI{ que fossem adoptadas tg
das as medidas necessánias de modo a assegunarrno di-a irnediatora saÍ-
da de um comunicado assinado pelos nossos candidatos ã cr.

Foi ainda deeidido que a C6lula devenia prepanar uma proposta a apre-
sentar no Plenánio que se pensa que a CTICTI{ iná convocan para SÊ fei
Pâr e que ês§a pnoposta deveria eontnapôr ãs medidas do C.G. ras medi-
das que n6s temos vindo a apontar pat:a combaten a crise do Secton e a
finme defesa de todas as conquistas já obtidas pelos tnabalhadores e
que esse comunicado vem atacan.

Foi tambãm lido e consider:ado coqr.ecto um

/CNN (Man e Tenna) sobne o mesrno assunte,
nes da CNN e CTM.

comunicado conjunto das CTd
a distnibuir. aos trabalhado

A neunião foi tambá:,,r

(i'lar') a alguns 6bgãos
CIM e considerou-o no

infor.mada do teon de um telex enviàdo pela CT/OIN

do poden acerca do refenido comunicado do CG da
fundamental con::ecto.

No que respeita ã alinea b) rconstitui uma vit6ria a
nário de 3 delegados sindicais soeial-fascistas do
tivo da CTMrpor se terem oposto a uma neivindicação

destituição em ple
seeton administna-
dos tnabalhadones

0 nosso camat?ada nesse local de tnabalho apnesentou de imediato a sua
candidatura. A neunião exontou a Cãlula da CTM a não se poupan a es



fonçosPara,apnoveitandoestaexce1enteopontunidade,@
um Dçlegedo Sindicpl e pnepararmos a candidatura de outnos que nos mg

reçam alguma confiança.

No que nespeita ã Ct da SOPONATA (alinea c), o camanada infonmouareu
nião de.que the tinha sido atnibuidarno intenion da Conissãóra resPon
sabilidade pelo Jonnal - o Por:ta16.

0 Comitá devená muito bnevemente debnuçar-se sobne dois assuntos
podenão sen tnatados pela nova CT: a nevisão dos seus Estatutos e

visão dos Estatutos do Jonnal.

Quanto ãs pn6ximas eleições Sindicais (alinea d), o Conitã encanregou
o camauada Fnederico de necolher.,todas as infonmações necessániasauna
pnirneina dircusção do pr:ob3.enra numâ pr-6xima :retrniãç, de modo a essegu
rar a prepar?ação antecipada da nossa panticipação nessas eleiçõesrd.i
xando clano que isso não s6 não contnania, como 6 uma exigânci" 9. Lg

ta pelo nosso objectivo central que ã a constituição do Sindicato Úni
co pana os Tr.abalhadones do Man,

o Comitá passou seguidamente ã discussão do ponto 1 da 0rdem de Tnaba

thos - Conclusões da Reunião de 31 de Manço.

Todos os camer^adas fonam unânimes em considenan que a reunião foi um

êxito de lango alcancerdesignadamente porque nela um novo espÍrito co

munista ;feito de se::iedade e fnanqueza eomeçou a ab:rir caminho pon en

tne uma situação eivada de alguma eonfusão e sobne o qual todos os ca

manadas unanimente manifestaram a. sua viva desapnovação e apreensão.

O Comitá aprovou um comunicado final com as âonclusões da Reunião, pg

na sen distnibuido a todos os camaradas do Secton; e decidiu aindatrro
pô:: ã dinecção Regional a sua divulgação pelo resto do Pantido, aten-
dendo ã impor:tância de que essa neunião se revestiu e eüer por tal na

zã.o, devenia sen do eonhecimento e poden senvin e enehen de alegnia a

todo o Pantido.

No segundo ponto da Ondem de Tr:aba1hos, o Comitã analisou, ã luz dasi
-.tuação e das impontantes onientações da canta do carnar.ada Secnetário-

GenaL, o estado de preparação do Plenánio de todos os tr.abalhadoresdo
Mar. e adoptou as medidas que considerou adequadas no sentido de úõ fa
than e gar:antin o pleno êxito desse Plenánio, cumpnin inteinamentec'om

as nesoluções e o mandato do P1enário do dia 28, manten a iniêi.ativa

que

are



e neutnalLzar qualquen manobna do inimigo, manter e alargar o espÍni-
to desse Plenánio, traçar e cumprin com nedobnado vigor e entusiasno
um cuidadoso e eficaz plano de mobíLização, de fonma aque nem um só

tnabalhadon, embaneado ou em terna, ficaná sem ser vivamente despentar
do e mobilizado pana tnansfonmar: este PlenáriorDUtr gnande Plenánio rnu
ma poder.os'a nanifestação cie fo::ça e numa grandc vit6nia dos &hElad.ore§.

Foi apnovado o seguinte plano:

4B feira, dia 4 de.\bril:a CT da CNN envia:rá convocat6nia a to-
dos os Sindicatos e CTs do Seeton, para uma reunião nas instala
gões da CTICNN, a nealizan dia 9, ãs g honas, pana discutir a

nealização e orientação desse Plenário. ..'.

Dessa convocatória sená d.ado conhecimento aos tnabalhadones*que
podenão assistin ã r:eunião se o entendenem - e ã Impresa.

At6 dia 13, elabonação de um comunicado de divulgação das deci-
sões e exaltação do novo espÍrito de unidade e de luta saÍdo do

Plenánio do dia 28, dinigido a todos os t::abalhadores do Sector
e anunciando o di-a do Plenánio Genal.

Envian êsse comunicado pon carta para todos os tnabalhadoresatá
ao dia 18.

Malcan para 26 de Abnil, 53 feina, a data do Plenãnio. (Esta da

ta sená, entnetanto confinmada de acor.do com o nlvel do movimen

to de navios em Lisboa, ganantindo, no entanto, a nealização do

Plenário Ger:al no mãs de Abril confonme o::ientação apnovada pe-
1o Pl-ená:rio da CNN).

Local do Pleninio: Anmazãns da CNN. Foi considenado queralám de

não sen fácil encont:rar um il1oea} neutrott em condições, o f acto
de o Plenário se nealizar nas instalações de uma das ê&p?esas

não constitui facton que influisse negativamente no êxito do Plg
nánio, pelo menos no que nespeita aos trabalhadores dq t{AR.

Confeqâ+cia de Impsns-+: dia 18, ãs

todos os 6rgãos de Inforraação, a fim
do Plenário.

t honas, com convocação de

de divulgan a convocatória



Envío

udr.çao

uclr.çao

pela CT, de 9. Telex pana a fnota:

de 750 êxr de um Laltaz., at6 dia

de um auto-colante (3.500 ex,)

10, 23 e 30 de Abnil

16,

Asseguran a saÍda de um númeno espeeial do
PlenánÍo. Responsável:

Camanada Fnedenico.

Man e Luta, pana

senão feitas diligências pantieulares junto de alguns 6rgã.os ge

Infornaião a fin de aseegurar quertal coÍno doutras vezes aconte
eeu, se po§sâ assegurar uma maior divulgação do pLenánior'desi-
gnadamente na semana que o antecede.

Pensistir na po1íticar euê o enorme volume de tanefas e a exi-
guidade do tempo exige seja intensificada, de mobilizar os tng
balhador"es das empresas para panticiparem nas vánias tanefas ê
preparação do Plenánio, e desde logo o envio das eonvocat6nias
e a feituna e colagem de eantazes.

0rdem de Tnabalhos a propon para o Plenánio:

1. INToRMAÇõES.

AI.IÃLISE E DTSCUSSÃO DA PROPOSTA DOS TRABALHADORES

DA CNN.

MEDTDAS A TOI.íAR.

0 Texto do cantaz não ficou definitivamente decididoo tendo si
do, no entanto, adiantado o seguinter GRANDE ptENÃRr0 DOs TRA-
BALHAD0RES D0 MAR DA MARTNHA MERCANTE 26 de /rbnir 29 - 9 Horas

CONTRA A REPRESSÃO DA PORTARIA.

A neunião tomou na devida conta e considenou de gnande impon
tância as recomendações acerca da poIÍtica a segui:: e dos es
fonços a desenvolven para resolven de fonma acer:tada a questão
da comissão que convocaná e dirigirá o Plenánio, tendo em eon-
ta o essencial dos nossos objecti.vos que são:

2.

3.



{t Fazen un gnlrnde PLenário de Tnabalhadones do i'{an;

* Consegui.n a apnovação do nosso Cadenno Reivindicativo.

rl Exencen a hegemonia - alguma hegeúonia (não ê pneciso que e-

xerça uma hegemonia esmagadona) foi pante da CT da CNN/I'ÍAR;

Dado o- adiantado da hona, a reunião não discutiu o 39 ponto da Ondem de

TnabalhoJr" tenao :siab mâícâda novâ nêdn{ão-e** "Sâbed"o:, diâ'"?, à; b H.

Lisboa 3 de Abnil dç 1979

0 Comitã ào Partiôo
pana a Mari-nha Mer-qante


