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INTRoPUÇÃo

Ao -apnesentan ã Agsembleia Plenánra o primeino infonme da actividade do pantido no sector da Maninha Mencante nos úrti*óÀ ã;i;-*.".", o corniiá-*;;";ãàdeven nealçarn o_ impontante significadg de que tal facto 
"ó "."ã"iã-p;;;;';;fonço e desenvol-vimento do paítiao e «la 

"'rá activiãããã-pãiilià;-;õ ãããio-".=
Ao mesmo tegPo gue estes informes senão um instnumento para impulsionan astransfonrnações e o desenvolvimeT::I jlue estgmos "*pà"fi"ã;r;:ãã; agoraeapnesenta constitui jáBela sua proprra existê-;;;,uni neflexc do novo esDrnr-to' dos novos mõtodos e das-attenações que têm vilA; " ;;;'pi.ã;;ã;; ãã;;deverão sen incnementadas I é uma cór"nec{a aplicação oá ;;irãi;;ã-'i"oi.istado_ajuste nesulan de eontas do comitá consiã"-p;ã;"iã-.'ãi";;ã;;"çã;-ã-;;;tas ã Assemblgl*,Plenániai.penmite.fix6n a õadà mômento o ponto onde nos eãcontnamos, verificar se estãmos a i.n bem ou mal, e defj.nir as rrorur-pã;;pãã
::yi?:'I:"Ti:.:,3y9 ? luta se tnave.e^g rlnidade á. rã"j;-;:";.;;;*;"'bu";-áãcrLterlos e onincipios clar:amente definidos; e contnitupa pana a edifiea -çáo.do pnõpnio Comitê como 619ão dinigente áo Par.tido e da luta de classesem todo o eecton.

o Comit6 do Pantido está:eonvicto 
-d" gye, sendo este infonme uma manifesta-

ção, drry' .espÍni"to, novo "u org"nr-zaçao:, oosi ".""àt.r lr6tou""*. de tnabariro do
f:? f:Itiao, hã que tnansfonman-esáe mátodo na pnátioa connente e nesulando cornite, porque isso neforçará a unidade de todà a or!ani;áaã;-.-.1,;;;;í-"
§+aeidade de dinecção dcÍ Paí:tído sobne a truta dos tr.abalhadones da ManinhaMecante

O COMITÉ DO PARTIDO

II
PARA A MARINHA MERCANTE

A decisão de constituir um comitá do Pantido pana o secton da Maninha Men -cante, e com funciolgm,enlo negular, f oi urna mãdida de lango alcancà"i"iiii-co para unifican ."dilisln a Íuta.4or tnabalhadones oa Maiinr'rà úã"""nte;onstitui uma vit6nia.da riãna aa eaiti"áçã; do pantido à-aâ-"pií;"ôã; de con ::rectos mátodos de dinecçãã * onganr-.zaçao dum partido Comunista.
A fonmação de um centno dinigente ünico - 619ão fundamegtal da dinecção doPantido no seeton i ena uma ãedida absolutamãnte 

"."."Jâ";; ;*,];'iu"o merecêu um calonoso^ip:i3 de todos os_""*uoãdu.s; -medid"-qrr", aplicãr,áo-ã, ã";;;ãt! . -r-Lsmo oemoeratrco Por-que todo o Pantido se deve regen, será um valioso 
"oãtributo Dana a estãuilidade do sectonl-á o"rponsabilizáçã;-i"ãi"iã""r e coãtnibuiná pana a unidad" ãã todo o pantido. áclgcte rrlqavlclt

A decisão de constiluin o Comit6 do Pantido (Pnovis6nio) foi tomada na reu-
$ã9 cgniunta das c61u1as aa-õrú_ã-cNN; do dia 12-ã;-üurço, nealizada na se
_dg §egional de Lisboar e a eleição do óomit6 a.ii"ii:.vo feita "" nuJiiã;pIãnani.a do Sector, do dia 3I de Mánço.

F t* foi, sem drivida, a-vit6nia mais impontante e significativa dos üItimostempoe para a onganização do pantido no secton. --o-
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0 Comitã nasceu numa altura de
no seeton (a luta entne a pRT,
pana dinigin essa luta.
Foi decidido que os membnos do
não imediataménte substituídos
elegen na pn6xima Assembleia de
mental para assegurar a coesão
tes nas condições do secton,

agudização da luta de cl.asses na sociedade" epela Contnatação Colectiva, a luta na CTM) re

Comitã ou das_CêIulas, uma^vez embancadosrse
nas suas tarefas de direccão pon um outr"o a
sector ou da CêLula - meãida-poIÍtica funda

e funcionamento neguJ-an dos 6n!ãos dinigen f

Neste cunto espaço de vida, o Comitã desenvolveu uma actividade relativamente intensa: teve como taneia centnal a luta contna a pRT pana os tnãtãl}r;ãã
T9". do-marr pelo Cadenno Reivíndicativo e_pelo Sindicato Único, e nesse seãtÍdo planeou e dinigiy um eonjunto de acçõãs, algumas de gnandé impontânciãe no essencial com êxito.
Empenhou-se em aplican uma táetica connecta para a r-eso1ução dos pnoblernase P?ocunou tnata:r de todos eles (tanto os da- luta das massas como õs inten-nos), §em no entantoo penden de vista o fundamentaf áas-ãúããtãã" a nesolvennesta fase. Pode dizen-se quer tro esseneial, com insuficiências e alguns erro§, o Comit6 obteve âxitos no seu t::abaIho.
o pnoblema da unidade do pantido, com base nos princípios. tem sido um dosobjectivos e uma das preocupaçõeé do comité a qüem 

""ãpáié "iiá"-r"r o vec-ton e o moton dessa unidade-e-defendê-ta como à menina'dos olhài.---
Atã ao momento e desde que foi Qeeidida a sua constituieão, o comitã neali-zou 7 neuniões (enquantô pnovis6nio) e convocou uma-R;üiãó Érã"á"i" dc Secton, e o novo Comité .eleito reali'zou 10 neuniões, convocou um coleetivo áaquadnos e simpati'zantes e eonvocou a pnesente eséemUfeia de Secton.
Pode dizen-se qu? lo fundamental o balanço 6 positivo e que neina no Comitáum bom espÍnitó feito de vigon, u"."ãiã ã entüsiasmo pana nesolven bem to -dos os pnoblemas.

y::-f-"llunalmente, este bom espÍrilo que-domina no Comit6 e os passos posi-tl-vo§ iá dados - que são o essãnciàr . não podeq senvir Bara *"ià"pn.r.o eesquecer o que ainda não vai bem no nosso Cômit6, e que e preciso que passea in bem, ou melhon: não se impQs alnda como vendadei;; ã"ãã;-oãiiii"o"diti
g:rr§.,pana-todo o secton, isto-6, há que resolven algumas instriiciânciasq6
I?-3 lt$tç"?-e.articul1eão com as- CêIulgs; tem que eÍevar o seu nÍvet polÍ;tLco e i-deologigo e neforçan a sua coesão como centno dinigente fundamãntal
Plna todo o-sector; ainda não se:preencheram atã ao momentõ, todas as condi
!?:t neeessánias pana que.possamos passan.de imediato ã ereíção ã,r*-".""ãtãrLo - -pa§§o necessanio e impontante que deveniamos pr.eparar ão rnais curto &paço_de-tempo; não se conseluiu aindá (,e o numeno d" ;ãüiô"ã-*"t;":õ -ili
llqglanidade de.funcionamenio do Coriri-tá, nem quanto ã fi4ação de uma data -meorda necessal?ia para a sua estabilidade -, nem quanto ã lanticipação neguLan de todos 9s_gaqaTadas, sendo de salientaq, corio negatiiro, o eigiiiiããiivo numero de faltad de alguns camanadas e o fáeto de aÍnda náo ten"conseguLdo neunir eom todos os seüs membnos desde que foi "ruiiãl*Nãã:r.i^pana tenã
mos um Comitá--t^:l !9gsão, que se tomou a acãntada medida de dele faãerem pante apenas membnos não embáncados.

0-Comitã devená intensifican esfonços pon se edificar e consolidan como 6n-gão dinigente fundamental gana o sõctoi't-ú;ô;:;;-;i. connecto tr:abalho deoLrecçao; dar gnande atenção aos pnoblemas:d.a unidade de todo o Par:tido sem
::*?I.1:: B:llos de vista-ennadosl ehaman a si a aàrinição ãas o"i"ãi;§il;politÍcas fundamentais e o tnatamento dos-pnincipais pnóblemas do sectáira-!xando que as cêtulas desenvolvam a sua iniãiáil;ã;-"ã;F;;ãüfuiã"ãepa tegdo mesmo gnande impontância-quer por tal facto, se venhàm a cometer alnrnaerros, desde que haja o espÍnito ãe os anarisaí ã ""*f"ã""ã""-í;;;- p"d!Ã§er corrigidos.



Finalmente há que cuidan de
ção do Pantido-para alám das
ear a si pnõpnio a tanefa de
a seu tempo. '

3

nesolven o pnoblema do alargamento da onganiza-
3 principais empresas e o Comitã devenia colo-
_lançan as bases da onganização dos pescadones,

TII
ÂO OE LUTA DOS TRABALHADoRES DÁ MARINHA MERCANTEA SIT

Os principais pnoblemas que se eonoeam
tgr g sobne os quais se tem cent::ado e
tido no sentido de melhon os c-onhecen e
tas, são:

ao eonjunto dos tnabalhadones do sec
se devê centnan a actividade do PanI
mais eficazmente intervin negsas lu

- A luta pelo pagamento integnal e pontual dos salários
(Na CTM, Componave e Viei::á e Silveina);

- A luta contra os despedimentos e a repressão
(pnocessos disciplinares, designadamente na CTM);

Neste camPo há a assilalar as vit6::ias obtidas sob a acção da CTICNN(Har'), com a absolvição em Tnibunal de alguns, trabalhadõr.es da CNN.

- A luta pela defesa dos postos de tnabalho;

- A luta contr:a a canestia a e pelo aumento genal de saIánios;

- A luta contna o Govenno - auton das medidas que se abatem sob.r^e os
tnabalhado:res da Maninha Meneante e contna o seu projecto de liqui
dação do sector.l

- A luta pela neestnutunação da Maninha Mercante, por uma Marinha Me:r-
cante nenovada, independente e ao senviço do povo;

- A luta contra as dinecções traidonas e por uma nova e justa-dinecção
paua *s lutasr. Do que ássuminam g assumem uma gnande iápontância:i a
eleição da CT/CTM ã a consolidação'e desenvolvfmento doã fnutos reco
thidosr ê ô eleição pana a CT da CNN.

:

A situação que se vive 6 excelente: pana diniginmos os tnabalhadones que e-
xi.gem uma dingcção cagaz_e segura para a sua Íuta; para eonsolidanmos e ga-
nhanmos posições nos õngãos de massas.

IV
A LUTA p_os TMBALH4D9RES g0 MAR 

:

É aqui que se tem centnado panticulanmente quer a aeção dirigente do Panti-
do quen a actividade da CT da CNN/Mar.

A luta contna a Pontania, pelo Cadenno ReivinQicativol contna a FSM e as di
neeções sindicais traidoáaê e pelo Sindicato Único doé Tnabalhadones Oo Ma{
constituem, neste momento, o centno da luta dos tnabalhadones do Man.

:

f'leg-ta-1uta, dois mancos há a -assinalan, como duas gnandes vit6nias dos tna-
balhadonesí o 19; foi o Plenár:io dos Tíabalhadones"do Man d.a CNN, nealizado
no di.a 28 de Manço e que confiou ã Cr/Cutt o mandato de convocar um Plenánio
de todos os tnabálhadõnes do Mar^, de aí apnesentan e fazen aprovarl um Caden
nq R,eivindicativo e de elegen umá Comissãô de luta; o ?9, foi o gnande PIe=
nánio dos Trabalhador:es do*Mar:, nealizado no dià i(t ae eúrir, à,rE-àontouc.cma pnesença de cerca de 400 tnabalhadones, e que apnovou o Cadenno Reivindi-
cativo e a- Comissão de Luta e aplaudiu -calorósame;rte as intenvenções que se
nefeninam ã necessidadde do Sinãicato Único para os tnabalhadoneã do úan.



O P1enãuio foi no essenciaL urtta vitSria dos trabalhadores. Mas nós conêtê -
Ínos alguns erros de liberalisno ê alguns desvios ê06 conproniissos assunido8
com os trabalhador,es, tânto na sua pnêpârâção como na direcção do pn6pnio
Plenàrio,

Â quêstão que agona sê coloca á a de lutar por inpôr a Conissão ao práprio
reconheci.nênto da burBuêsia, mas sobletudg cotllo utna outra dir.eccão àeniidapelos tr.abalhador:es cõntna á ai.r:ecção da FSM_e da sua potÍtica,iespeitar es
êrupulosaÍnênte a vontade expressa e as decisões dos trabalhadores nada altã
raando sen o geu conhecinrento e assentimentoi consolidar' e refor"çar a unidal
de alcançada con a CT da Soponata; não perder de vista os objeeiivos e so -
bretudo objectivo essencial - a fornação de un Sindicato único.

v

O PARTIDO E A CTICNN (MAR)

É justo.salientaro papel relevantê ê o tx,abalho esforçado que ten 6ido de-
senvolvido nesta luta pela CT da C\N (}4AR): quer pela iniciátiva. entusiaG-
mo e espÍrito de luta àe que ten dado Drovas na a;licacão da oolÍtica traca
dal quer pelê grande vit6ria que foi o-plenário aos trálatnaaàres ao Man áã
CNNi quêr pelos contactos que tem sabido estabelecer" tanto no sentido de i-
-solar o. inirnigo como no sentido de tirar paitido das contrad.ições no seioda
burguesia I quer pela a!-iança que se conseluiu estabêlêcêÍ' êon-a CT da Sopo-
natar-o que constitui una boa vitórie sobretudo pelôs documentos apnovaãos
que sao a base dês6a a).iança; e ainda pela propaganda quê ten realizadoede
que se dêstacaxn: o conunicádo aos trabáthadôreê áa CNN-e cTM, de 20 de Mar-
ço, a '{oção de solidariêdade con os traba}hadores da CTM en Íuta contra o
não pagamento dos salániosi o comunicado das duas CTs (Mar e ?enna) àcer:ca
do comunicado 5/79 do ConsêIho de Gerãncia da CTM.

Facto de grande significadô e ínportânci.a foran tanbélir as conclusões àcex,ca
da actividade da CT da CNN (Mar)-saÍdas da Rêunião plenária do sector, a 31
de Março, e nas quais se fixa, de forma dêfinitiva Dêra o partido. quá o balanço da actividade da cTlCNN(Mar) ã francanente ooàitivo e ore oé ásoecto§
nêgativos do sêu trabalho são o secundário. que ã1es podem sen e serão cer
tamente colraigidos.

Deve ser ainda 6alientado o-espínito de unidade que a CT tem conseguido ctiar e nanter dentro dê si prôpr"ia,

É_aqona necessário que o Partido e a direcqão do partido reforce a sua ac -
çao no sentido de que sobre todas as questões se.iam dadas orientacões cor -rêctas ê pnecisas de cono orientar a ácção dos nóssos canaradas nãsse 6ngãode massas.

v1
A SITUÀQÃO DO PARTIDO NO SXCTOR

Hoje é nelhon a situação do Partido no sector do oue à 2 roesee atrás: o go
verno está- profundamente isolado e n6s remos agorá melhores condiçõcs pdrã
agarrro6 soDre un corando unrco.

a discutir ê a tooar posição, dê forima organizada sobre oE
das naBsas do sêctor e os problenas internos do Partido.

das Cálu1as a situação é a seguintel

0 Partj.do passou
pnobLemas da luta

Quanto a cada uÍna



A Cá1ula da CTtÍ dispõe da vantagen de integrar canaradas do Mar e dê TERRA-
o que pêrmite uma maion unidade dê acção- ã1ãm dê qqe o apoio en votos que
os candidatos ã CT obtiver:am (os nais"votados tiveiàrn 76 irotos nas oficiiae
e 96 votos nos eecy'it6r'ios) são uma prova ê uma garantia do apoio de tuassas
de que o PaÍ,tido aÍ desfruta, . qu. ãss. apoio sã desenvolver,ã se soubernos
actuar de foflna a Éanhar a maionia Dara o nosso lado ê a iBolar. o revisio -
nismo. É de salieniar a participaçãô da cé}uIa no Plenánio da cTM com pro -
oostas pr,óprias. Constitui tambéà rima vit6ria dos trabaLhadonês e da nossa
ôérula ira êTM e destituição em Plenãnio de 3 delegados sindícaís social-f,aq
cistas do sector adninisinativo.

No entanto, o ponto fnaêo DrÍnciDal a supelar r,eside na pouca coesão de to-
aa a cáIulá, pnoblena a reàolven-com um êénio esfonço no'sentido de elevar
o nivel ideolõgico ê politico de todos os seus menbros e fazer. da luta que
os trabalhadores da CTl.l tr.avam o prineipal motor do de6 envolv iÍnento da Celu
Ia e da sua consolidagão.

Intensificatl a nossa acção e reforçar: a organização no secton Mar corDo alê-
uanca para o coniuntor no que dêvê deseapDhar un inpcrtante papel o nossocEl
Íoar:ada deleqado á cT:'mantár en actividaàe e alarear o núcle: ãe candidato§
à cT; dar párticular atênção às oficinas, apoiandó a acção dos nossos cama-
radaá nessà sector.i daÍ' giande importãncia às questões áa dieciplina do Par
tido - são tanefas en que a cé1u1a da CTI'Í deveria êrnpenha!'-se como via pana
resolve! oe seus pn6prios problenas e contribui!, para o reforço do Partido
no sectôY'.

A cniação do Comité fez.se sentÍr na CéIu1a da cIM desde logo na nudança de
atitude dos carnaradas tanto face ao Partido cono face ás tÂassag.

Ser'á ainda um bom contributo par,a a resoluçãq-4os problenas con que a Cálu-
1a se defronta a clarificação dê todas as-situações equivocas herdada§ do
passado e suragidas dêsignadarnente quanto á dinecçáo da cêIu1a.

A Cã1u1a da CNN àlarÂou o seu número de 6 para 12 meÍibros desde o MlenuÍo
- e essa é urna boa vit6nia. No entanto esse alargamento é insuficiente dado
o apoio de que o Partido goza, e por isso deve a c6lu1a Pnocedêr a novos re
crutanentos e novas adesõés. ós trabalhadot:es da CNN Sêbêrn e !'econhecem no
tuabalho poEitivo feito pela CT a acção do nosso Partido e concordên con elat
cono nais uma vez o denoirstrou o Pleiário do dia 28 de Março.

Outna vit6rias há a registan neste perÍodo: o têrlnos feito eleger na Assen-
bleia para aprovar o rãlat6rio e contas do Sindicato do6 Maquinistas Pràti-
cos urn- eamarãda para o conselho fiscalizadori e o terrnos votado eÍr Daioiiê
a regeição do retat6rio do Sindicato dos }larinheinos.

t{4s há pontos frqcos que é pr.eeiso resolverr - a reguLarização da vida da
cêIula que devená passan a reunir e a discutiri lodos 06 prioblenas daB r0as -
sas e do Partido e a traçar orientações para eles; - o necessãnio alarganen
to da Cêlula -ao sector-Terra.

Quanto ã onganização da S0PoNATA, á ainda fr"aca e o nosso caÍlarada dever'á
ser apoiado Delo Cornitã no seu trabalho no sentido de, a curto prazortanbem
aÍ ee'pân de-pé urna C61ura. Para isso 6 de grande importânciq a sua parti-
cipaçãà regulãr nas reuniões do Conité e o trabalho qüe deverá sêr desenvol
viào"àorn a"cI da SOPoNATA designadanente no âmbito dá Comiss-ão de Luta, dã
forna ê salvaguardar a unidadê-ê a refortça!' as Dossas posições e influência
entre os trabalhadoÍ'es da SoPONATA.



l{o gera1,
se fôr€n

estanos ea condições de obter náliaos e significativo8 progr:eEsoa
tidas em conta as questões levantadas.

A propaganda central
CNNenãooãainda

e
nâ

o Coni.té tinha-se proposto a etaboração de un llanifesto fO PCIP e a Luta dos
Traballado!:es do Man" o oual têm vindo a sen adiado Dor cumDrinento doutras
têrlefas que tên exiqido p'rioridade e sobretudo devidó ãs liinitações do pn6-
prtt o coÍtrrte.

VII
A PROPAGANDA DO PARTIDO

geralnente distribuida aos trabalhadore6 na CTM e na
§OPONATA e nout!'aa enprêsaa do sêctor.,

Quanto ã propaganda das cÉl-ulas,
sendo de salientar o Conunicado
ção sem uespoeta". :

. .,ORNAIS RECEBIDOS
POR SEMANA

C?H OFICINAS !7
ESCRITõRIOS 10

HAR 16

ONII ,1

aDenas a CTH ten feito alguna Pt?g
"Nàm urn tostão enr dÍvida' ãe,n una so

PAGAMENTOS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

0 t 47t I'+l"i

pa8anda
ttei -

Nesta natéria houve un progresao, §obretudo pê1o abandono de cêrtas forÍtas
feitaa, atende-se naie ãos-factos da luta daÀ rnassas e adoptando fornaa o{is
Binples e dinectas.

0 Cordté êonaidera que: deve envidar êsforqos para o nais brevenente divul-
gar o Manifeato ao§ 'trabalhadories i as CéIuias àevenão passan a dar nai6 in-
õor.tância à onooasanda do Parotido. con iusando-a con a DroDasanda das orEa-
irizações ae irasàaã; é de grande iÁportánãiu que se cuidà dà ãuali<lade e ií-
vel da propaganda.

Nô que r:eepeita ao 6rgão CentraL do Partido a situação ã a seguinter

33t 0â

2 54t 66$

250t 100?

DÍvidas actuais: CTl, - oficinas (1.490$00), Escritánios (1.220$00)'
. Man (382$50).

Vê-se que a situagão quanto ao Luta Popular no sector não tern sido boa. !{ão
se eornineende cornó pode uma Cê1ula ter-08 de paganentos durante 2 nesear cq
mo podà rur quadno dã Partido não ler e não p.!.i or., Ier e não pagan o Óigãã
Central. e hue o Jornal não seja anplarnentê utilizado como un neio fundanen
ta1 de íigaéão do Partido às náesas'e das nassas ao Partido. E isto aconte-
cia (e er!-cárta nêdida acontece ainda), apesar: das condições excelente§ Pa-
?a una anpla penetração do .Jornal no sector cono o cotnProvan as canpanhas de
venda de êxclqsivos én que se vende!,atn 700 Jolnai.s (1 Jolnal por cada 3 con
pradoÍ'ea possÍveis ) .

Cotno os nümer:os nostran, eeta situação terFse vindor no êntantor a a}terêt?
nos últirnos têrípos e isso devê-se, áem d{vida, ao novo espÍrito-que pasEou
a existin no sector e que teve a assinalá-lo a criaçáo do CoÍnite.

12t 0t
6?8

20* 2 50*
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Medidao. a adoptan pâna apliqar ao aector3 o plano de salvaguarda do órgão Cen
traal:

1. O Conité e as CáIulas devenão oassar a discutin e a tona! posição sobre o
o conteído do,lornaL e o sà" lãpài "ã-air"ã!àã ã.a lutae aos' traúalhaôobs

da Marinha líercánte, e sobr'à êIe solicitar a opinião e a cr'Ítica das naE
aas.

2. Âlanganento substancial da rede, no que respej.ta à CNlt (a CéIu1a decidiu
aLaÍ,gaó para 30 !Íornais a partii do §r6ximo- núrnero); consolidação da re-
de de 43 Jornais na C?l,l e alarganento para 25 do secton rnan; eriação de. -condições para a rede na SOPONÃ1A.

3. Paganento integral e pontual,
vl(las exlstentes.

4. Controlo de toda a rêde da CNN por palte da CéLu1a, garantindo que o Jor
na1 chegue a todos os canàradas e seja pago.

5. Passar a fazetr a venda nilitante.

problerna das a66inaturas corno forrna de evitali os atrasos no pa
Jornal por parte dos canaÍ'adas embarcados.

campanhas de fundos pala o .ronnaL.

VIII

con liquidação, ôté dia Ls de Haio das dí-

6. Resolver o
ganento do

7. Cuidar das

O COMÍCIO DE 23 DÊ ABRIL E A JORNADA DO 19 DE MAIO.

O Conité analisou as irnpontantêB nealizações de nêssas do Partido que folan
o ConÍcio de 23 de Alrii e a Jornada de luta do 19 de l.Íaio, e ê pa;tieipa -
ção que nelas têve o sectoÍ,, e concluiu que:

a) Una e outna significaran una vitór:i.a da tinha do PaÍ'tido contra a
linha da capitulação e que pretende íEolar o Partido das rnassas io-
pedi-Io. de cunpnin o seu_pape_I.dê direeção, responder con.prontidão
aos problemas e á situacão Dolitica a cada nonento, paralisar o Par
tido-e inpedir que. srá voà chegue às rnassas, -peó"i. das rnassas õ
exigirern ê teren do papel e da necessidade do Partido urna ideie cla
r:'a traduzida ern expressões como esta: ttjá se corneça a falar do MRPF,
yai haven borrasêatr.

b) É por isso tarnbém.eue o comitá considerou que o pr6prio tenpo de
convocacáo do conicio é uÍna resDoata á linha revisionista que pne -tende páralisar o Partido e tor;á-Io incaoaz de rêsDonder nur, ôurto
espaço de terspo a uma nova situação potítlca,

c) A particioacão do Sêctoi. nestas iornadas. sê bem oue êrnDenhado na
pnêparaqãà âa jornada de luta quá foi o Étenário <io dia'26 de Abril
e na prepanação desta AssêEtblêia, não foi a qqe poderia ter sidorde
signadamente no trabalho a de€envolver nos pr6orios locais de trabã
lhõ; e não pode passar em claro o facto de irem'todos os membros dã
comité terem participado na nanifestação. i.lo êntanto, o cornité con-
sidera dever rêa1ean o facto de a Comissão 19 de Maio ter convidado
um membro do corniiá (que o conité elegeu) para faLar no conÍcio em



S. Bento - nu$ lranifesto gesto de atençãó para con a irÂPontância e
significado da luta que nestê noxnento travan os ,trabalhadores do
nai - tat cônô tinha iambém iá acontecido no comÍcio do dia 23 ao
ser'Lido a saudacão enviada-pelo comité. Iseo significa que o Par-
tido está atento e que a nós assiste a res pons abj.lidade de nespon-
den ãs exigânciàs que aa lnasàas ê o Partido nos coLocam.

d) No sentido de aDlicar no Sector o espírito que com Bstas jornadas
deve alastran a'todo o Partido, o coínic6 deCidiu que se deve cui -
da!' de,preparar as condições páz'a.a nealização, oportunanente r- de
um comicio Dana os trabalhadores do Sector sobre r'0 PCTP face a Do
lÍtica de liquida€o da Marinhc Mercante, do Governo Mota Pinto".

IX
COI,IISSÃO DE-ESTUDOS PABâ A REESTRUTURÂÇÃO

cônô ficôu 6a1iêntado no Conunicado final da neunião plenária do dia 3f, de
llanco. . constituicão da Conissão de Trabalho para o Proiêcto de Reestrutu
racáo-da Marinha Mércante foi nais "uma medida de largo alcance" a assina-
1ai "para um Dovo ê decisivo desenvolvimento da luta en que o.nosso Parti-
do no Sector se tem ernDenhado contra a reestruturaçao ca-Dl"tailsta ê a ll-
quidação do Sector e pôr wra llarinha ltercante renovada, indePêldente e ao
serviço do povo".

O Partido e os trabalhadoltes da Malinha MeÍ'cante tãro os olhos Postos nesta
Conissão que ten condiçõês Para sê Poder transformar nuna voz autorlzada e
nú vetdaáeiro catal"izádor ãe todas-as forças interessadas na luta contra
ô pfano à" liquidação do Secton e por u,na úalj.nha llencante nenovada' indê-
pendente e ao serviço do povo.

O ConLit6 entendê dever saliêntar o apoio que nereeeu dê todos os cênarada§
a e""ã}," dos menbros da Cord"ssão e áesignadamente o seu Presidentê que a
te![ dit'igido com grande dedicação, entusiasno e sabêr'

A Cotnissão ten reuni.do regulatrÍlênte e pode dizen-sê que o irnpacto e os fru
tos do €eu trabalho já se-fazem sêntir"-quer pelos novos contactos que 6e
iãr .à"ieeuia". ouên Delo facto de a pi6pria imprensa da burguesia ( como

foi o casã da ór6pria-televisão na entrêvista que fez ao Secretario cle LS-

tado da i{aritüã Mãncante) ter sido obrigada a col-ocar os probiênas que nos
teÍnos vindo a levantar acerca da situaçao do Secton.

o conité desêja saudar o espÍrito de entusiasno e a roobilização que. rei'na
;"i;-; ãarnaiadas da conisàão e exortá-Ios a ProsseguiÍ'exo os 6eus t!'aba -
iito" co* afinco, tendo en eonta a necessidade ào Partido e dos trabalhado-
r,ài aa uarinr,a úencante ae-ã"ã-essà trabalho sêja conpletado corn âxito e o
rnais br:evemente poss íve1.

A

x
OUOTAS E FUNDOS

situaeão do Sectonr quanto a quotas, e a segulnte:
SOPoNATA passou a pagê)l quotas a pantir de Maio'



Situação quanto à

células Quota8 a
pagar

c?r, s.950$00
cNN 2.650$00

CTll e CNN:

QUOTAS PAGAS

.rAN . rEV . l,ÍARço ABRI L

3.600$00 ?.65ís00.-2.200$00 2.000$00
9s0$00 1,25ú$00 1,600$00 4 00$ 00

canaiadas com 4 quotas ern atltaso 
tI

||3q
n2 1
r'I 1

Canaradas que não pagan ulrr diê de salário:
caH - 6

CNN-6

V"nifj.câ-se que ten havido uÍn progrtêsso, nêg-ta Datâia, quaÃtg à cálula da
CNN e un certo abaixanênto no que respeita á CTM.

É praticqnente geneÍ'al.izada a situação de quotas en atraso, situação que
não se vê corno DosÊa sêr' exD}Ícada ouando un dos deverês dos Ínilitantes do
Pantldo á o de lagan a quotâ. Tal situação s6 pode senvir ã linha que pre-
tende par:'alisar o Partido e i,npedi-lo de diepor dos ríreioE necessàrioe para
desenvàLver a necessár.ia actividade potÍtica.

Í taOán êIevado o níroero dos quê ainda não pagan un dia de salár'io.

No sentido de regula!'j.zar a situação, o Conitã aprovou aE seguintes nedi -
daa :

t. Pr.opon às cálulas a discussão deste pr"oblena numa das euas prinei-
rag'reuniões após a Assetnbleia, apro-vando as úedidas adequaâas.

Tqdos os nilitante6 dever'ão passar a pagar pontuaLnênte a quota a-
tá ao dia 5 de cada mâs.

3. Cada caEaÍ,ada dêve erJpenhar-se eÍn liquidar rapidanente aE quotâs €ír
atÍ,a6o, devendo ae céIuLas fixar urn p?azo para o efeito.

A Dolítica de fundos ainda não ã cornoreendi,da e aDlicada cono uma necessi-
daáe co4stante-iló-Hãrtido, coÍÀo uma fonte fundatneãtal do apoio que a clas-
se ope:'ãria e as masgas devem dan ao seu Pantido, e cono forna de ligar o
PaPtido ãs rÂÀssas.

No entanto, têm-Ee verificado mudanças, desiguais embora, tarabén ne6ta nê-
terÍa, corno og nunergs nostran.

CTI,Í CNN

Objeetivo §ntregou ObjectLvo Entnêg

Fundos para o congresso ?.500$Q0 3.800$so 4.500$00 4.600$00

fundo6 paÍ'a 0 conício 1.500$00 935$00 1.500$00 t.500$00
fundôs para o 19 Maio 1.500900 - I.500900 3q0$00

Füdos p/ o Luta Popular 2,500S00 1.20s$00 2.000$00

CNN

3

1

I
5

2.
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Acenca

XI
O SECTOR DA MAR]N}TA MERCANTE

E O SECTOR DOS TRANSPORTES

do Sector dos Transportes, o Conit6 entende quei

Ele é necessário e indispensáve1 pana unir toda a luta doste Sector:
vital da econonia;

E1e neflectirá o quê forem os conités dos vánioe sectores e a aua
capacidade dírigente nessas áreas i
Não á possÍveI constituir u'l vêrdad.eiro Sêctor dos Transporites seÍÂter en conta a Mar"inha Mercante e a experi.ância do Partião neste Sec
tor':
Por isso, a connecta resolucão dos Dnoblemas Do1íticos suÉcitadoE qn
torno dêste Sector é condicão funda;ental par'à a edificação de un
vêrdadêino Comité dos Tran6portes.

l,'rqa vez clanificados os Dnobl"emas e a natureza e onieem das diven -gências existentes, o Comit6 da tlarinha i.Íercante devãrá intesnar n:E
nalnente o Comitá do Sector dos Transportes e ernpenhar'-se en'contri

XII
O SECTOR E O CONGRESSO DO PÂRIIDO

0 Cornit6 do Partido está convicto de que a via e os mátodos seguidos para
a resolução das divergêocias surgidas -no sej-o do Partido à res;eito do tra
balho do Partido na l,Íarinha Mercante serão una contr:i.buicão deõisiva na 1ü
ta quê Eê trava entre as duas iinhas êcerca dê ouê cêminúo sêsuir na DreDã
r,ação e nealizêção do II Congresso do Partido: áe a via da luia das nàssãE
e do dêbate franco e a.betato de ideias no seio do Partido.e da6 rlassas ise avia do afastarlento das massas e da Linha revisionista e oportunista no tna
tanento dos problênas do Partido.

O ConitÉ pensa que ir:á dan o seu contributo e que se vêi coLocau do ladoda
linha que quer" rnobilizar todas as forças, apoiár-se nos quadnos e nas mas-
6a6, pana fazêr do II Congresso uma gnande vitória da edificação do Pa!'ti-
do cono estado-maior dê co[üate da classe operária.

. XIII
BAIÁNCO GERAL E ORÍENTAÇÃO FUTUM

a) Con-o isolamento do goyerno ern coneequência da sua poli
ticê anti-popu1ar, com a cÍ'escente revolta daa massês contna ta1-
política e com o apoig de quê o nosso Pat:tido goza no Sectolt, es -
ião criadas condiçães exceientes pat,a que o Pa;tido realize úm tra
lho de intenso deéenvolvimento e àe di.reeção da luta dos trabalha:

. dores da l,Íarinha Mêrcante.

b) A actividade Oo Partido foi no essencial positiva ne6tê período:no
que respeita à iuta dàs nassas foran pontôs altos e vitói'ias de
[r'ande ãIcance o Plenário do Man, da ôNN e o Grande Plenário dos
Trabalhadoriês do Mar e as Resoluções aÍ apnovadas I no que respeita
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à r"esolução dos problemas inte'nos e ã salvaguarda da unidade doPartido' muito sà fez e g!,êndês 

-e- a."i"irã" -iàlãàs 
se derar, nosentido de precisar e nostrar que á à tuz aa tuia dai il9;;;-a*;- 

"ÊpnobLetlras deven ser analisad'os p"ru-ãi."iriãài Jitu.ço"" confusasque se vinham Derisosamente 
"""Àurà"àã-à-ãl"luuiã" "é, qu" 

"à-,riise una via conrecta de solução para e]es.

c) Â-táctica definida foi ]usta e-_foi no êssencial seguida pelo Comite e aplicada petos õrgãoe.de llr""u" ainàrãi-ãã" -qüui" 
".pã"tiãã=procurou influenciar ê dirigir as Iutas.-

N9 entanto e no sentido_de -aprender coÍn oB erros eometidos rpara osnao voltar a cometên. não deien pur.u.là"p."ããíiào" aLgt,ns .n"osê-l:!vio: graves , soúnetu-0" uq""i." 
- 
qu" ,e"1,lit*ra-à;-"ã;-;;;p;iià;eac! uput os a,nente e en todas ' "s .ir;ãun"t-an.G- à" àããlãããã -ã --ã

nandato quê os trabarhadore, .." .;;ii;;;;:""--'
d) A consolidaçâo e o reforço do Conité, cono órgão fundanental à dingcção potíiiea e táctica pa?a todo ó sector, ã a áefesa da suacoãsao constitui. urn objectívo' iÍnedi"i" à"-;;i;; i^;.;;ã;;;.-;.;;:;ãronço do partido, para o. aprofund"^";ii'ã;;- 

"il5;i"" "i;J;;ãu:-;para o exito do nosso ôbjectivo essencial u pa"À-ã futuro da lutados trabalhadones da Marinha U"o.a"t..---
e) o cumprimento escrupur.oso e sem nos afastarmos um mÍrimetro dôsmandatos que os trabarhaao""s no. 

-ã""ii;;;;'"ãi ;i.;:;i;;"iã."i;i"ctar,'iente a nealização dum novo plenario dentro de ;-;ê;-.';"õàã§.no_Reivindicativoi, será a roràa ae 
- 
i 

- 
cãri" "ão'ã.*lrt. se erigir-como a nova dineccão Dâna-o sector . a.-"ãã-"ã iáo*ii i"-ãrã- ã-iilltentê sequêr revaátanlse ao ãã*fiãtã ãã"i,iãaii.rãil' que caru.

f) A. luta.pêlo Sindicato único dos Tnabalhadores do Mar constitui unôbjectivo essencial e ianaís podená ser perdido de vista, na pr6_pria tutê ern cursô.o.irà ã pf,i-ã' i" ià' cãããiiã"nlirtnai."ttuo.

8) A unidade do partido teÍt- ,o . ,u1ini-d;;';i;;" :='J^9te, 
s er- pnos s eguida e semPr'ê

mo um bloco 
"ou"o " f ir*i' :-11' . 

t"!o c, sem-um Partido
* "»:ã.ii'.""à;; il';I:;J33.seÍ'a possivel leva,qos

o-comité dever'á ocupar'-se fundanêntalnente das ta,efas de ditec -çao politica e táctica e trás cãruraã-a- ;;;;;'; ;"i:i:ií,3".*:'::$"::à;lli:::3;_iiÍi"13_
.LuÇag dos pfoblêrnas que Lhês dÍzem respeiio.

1-93t:ç4" para a Reestnuturação do Sector: deverá empenhar_se epers,.str_r em cumpnin com êxitó e corn a bnev iáaã;-p;gi;i-.; " ir:pontantes tarefas que thê êstão confiadas.

A-c_álu1a-da CNN e os camar,adas da CT devenão dedican agora maior.
ã'ilf ãi'Í"0,"]'à'!;:"i3i:,ã":l',ij"i:fe,ã- §ãiàiiii'i,u-.ru= "u5 

u,

Devenos êctuar s enpre con pe)ispectivas e horizontes langos.

defendida co
a actuar. õ

por diante-

i)

h)

j)

I)
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CONCLUSÃO

O Comité considera que 6 seu deve:r pnoeseguir pela via que têm sído apon-
tada, apnendendo e aplicando no seu trabalho os iÍnportantes ensinarnentos
PolÍticos êom quê tem podido enrrquecer a sua experrencia desiqnadamente
na forna de tnávar a l-üta entre as- duas linhas nõ seio do Pantído em ínti
na ligaqão e tomando cono ponto de r.efe:rência a luta das ÍlaBaas e a atitü
de face à luta das nassês; ater-sê à linha geral, lutan pêIa eua ealvaguã
da e defender a unidade do Partidoj e guiar a sua acção pon aplicar cofr
firrneza a crientação geral quê o VIII Élenum aponta !ana- o neiorço de to-
do o Partido.

Lisboa, 5 de Maio de 1979

O COMITÉ DO PARTIDO

PARA A MARINHÂ MERC.ANTE


