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REUNÍÃO DO COMITÉ OO PARTIDO

PARA A MARINHA MERCAI{TE

],CTII

Realizou-se no dia 11 de Máio
gional de Lisboa, a Reunião do

m

de 1979r,pelas 18130 honasr rê Sede Re

'Comitá do Pantido para a Marinha Men-

Tnabalhos:cantel com a seguinte Onlqm_de

l, ln{anne
''' 2. Ba,Lanço da Segunda Adaemblela: Conunicado fínat e Ac.tq

3. A Luta dot tnabaltladon.et do ínq"|L i r

.;: 4. síndícato Anico 
.,.al É.Í"eiçã.0 do Gnuyto de Tnabalito do ?anLLdo petle

o Sínd"icato Único 'doa Tnaba,Í-hadonea do lÁan

bl Tanedar

5. tjida, do ?anÍ.Ldo

al Q-uoÍ.oa

b l 3 oinat-
cl Vída neguLan daa cALuLal.

À r'eunião faltanam os seguintes eamaradas: Larouco, Jonge, Paulo e

Afonso. 0 camanada Fnedenico chegou cenca das 19r10H. 0 camarada La-

Irouco mandou informan que fhe .não era possível comparecen pot3 ter de

dar assistência ã famÍIia. .'

0s eamanadas pnesentes salientaramr'como nêgativo e apneensivo, ofac
to de 4 membnos do Comit6 não esta:rem pnesentes nesta primeina reu -
niãá'i'.p6" a impontante vit6nia que foi a Segunda Assembleia e faeeà

-a'i-,.
enorniiê's' responsabilidades que eIa confeniu ao Conitã para levan pon

diiinte e com êxito as pnofundas medidas aí aaopiadas.

Antes de inician a

ungêneia em todos
mado do seguinte:

_: a) Que
. .'.. i..- ,. dia

bro

discussão da Or"dern

os seus pontos era ,

de _Trabalhosi,pnoposta - cuja
rnan.i.festa - o Comitá foi infor-

o e.ananada can10Ê (c,TM), inã embarcan na 53 feina ,

L7 , e que fieaná na situaç,ão, de':embarcado àtá outu
apnoximadannente. : i



-2-

b) Que tinha cornj-do llessa seoana um abaixo-assinado en-

triê os trabalhadores da CTM, Promovido pelos §ocia1 -
-faseistas e pelo P"S". o abaixo-as6inado era dirigi-
do aos 6r:gãos do Poder, continha no essencial as :lei-
vindicações que faziam parte do nosso P!'ogranna e o se.t

objectivo era obter' por esse meio, o apoio dos tlraba

thadores ã Navis que vinha de nistura com as restan -
tes reivindicaqões. Un camarada nosso, sem vida regu-
lar de Partido, assinou o rêfêrido abaixo-assinado pon

considerar: ttno essencial corrêctorr.

O Conrit6 consideÍ,ou que esse abaixo-as§inado devj-a tle

recer o nepúdio dos trabalhadorês por constituit'uDa
ar"ÍradiLha hipócrita ê traiçoeira com o único objecti-
vo de levar os tnabalhadones a dar o seu aval à Navis
po!' conta dê ,eivindicações por que os trabalha
dores lutamr nas que de modo ô1gum Poderão obter atra
vés de tais apoios,

0 Conité reêordou que a sugestão de um abaixo-assina-
do de6se teor tinha sldo sugerido ã nossa cé1ula da

CTl4 no decurso da canpanha para as eleições da CT e

quê agora se vê, pela adesão que obteve das Írtassas 
'de

cono tê?ia sido justo e ter"Íarnos obtido uma vit6ria -
esse sin de interesse para a 1utã e iraLa a urj.dade dcc

trabalhadores da CTM - se ousássernos tomar então e o-
portunamente essa iniciativa em mãos.

0 CorLitá considet'ou tamb6m que a aplieação das medi -
das perconizadas pela Segunda AssenbLeia Plenária ao

apontar a necessidade peJ,a ooesão das cé1ulas e pela

elevação do nÍvel ideol6gico de todos os §êus menbros
à ê a fonna de evitar que camaradas nossos pos6am ser
induzidos a apoiar: o que não devem e quê apoiemson re
ticênciâs.aqüiIo que devem, e que 6, era princípio, a

conclusão a tirar da atitude do camarada que aasiIlÔu-

o abaixo-as s inado.

sugeliu finalnente ã cá1uLa da CTM que Éoanalisasse e-s

te problena nêsta persPectiva e isso foi considerado

cornecto pelos canaladas da CTM Presentes.
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o Conútá aprovou a redacção das altêrações que a Segunda 456êts-

bleia decidiu, Por unanimidader fossem introduzidas no Infosne'De

cidiu ainda, con I vôto contt'a' que deveria ser eliminada a r:efe-

nãncia que era feita no finaL do Ínforne ao cana!'ada Secretár'io Ge

ral, cono tinha sido vontade reiteradanente Ínanifesta Pelo eamara

da, considerando, no entanto' gue issc ên nada afectava a justeza

que o Cornité via ern tais consj-derações r nas que conp:rêendj'a as ra
zões da sLra não inclusão no Info!'Íoe. Em substituição foi aprovado

un outro texto cômo conclusão.

o texto do Inforrne será
e a todos os dirigentes
da organização Regional

divulgado a todos os quadros.. . do Sector

do Cornitã Regionat e Conitãs interEãdio§
.lê Lisboa.

7- 8ÀrÁNc0 - colluvlcA90 Flll^t E .1CÍ^

A reunião iniciou a apreciação do Conunicado linal da Sêgunda As-

sênbleia, tendo-a suspendido para tonar conhêcinênto de uma carta

do cênarada Secretário Geral" nesse mesÍÍto nomênto enviada ã neunião'

Saudada por todos os canaradas pr:e6êntês cono nais una prova exce

lente dê um elevado car:inho do Partido pel-a luta dos trabalhadores

do nar e de extrêna preocupação do caBalada Secretár:io Geral cono

Partido e de vigilância Para que o nosso jovera Comitá não falhe ou

pêlo nênos não coneta erlr'os grave§ en tanêfa dê tamanha nesponsabi

lidade e inportânci.a palra o Partido, essa carta refo'gou ainda Dals

a unidade e a confiança do nosso cotoitá'

Dado que o camarada Carlo§ tinha' entretanto, info!'ttlado a neunião

de quê teria dê se ausentarr decidiu o Comitê que não dêvêria con

tinuar os seus trabalho§ naqueLas condições (con apenas lr nênbrdi

que a iroportâneia dos assuntos a tratar e agora nais o facto de

n.oa " ",.,u 
diseussão poder contar con a precj'osa cont!'ibulção da

carta do canaÍ'ada Secretár'io Gêral não s6 irnpedian quê a Deunião

dêvesse realizar'-sê co!!t mêno8 de rfletade dos seus nqnbros ' collo e'

xigian que todô o Coni.tã estivêssê presentê'

Nesse sentido foi decidido suspender a reunião e adoptadas ag seguin

tes nedidas:
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a) convocar nova rêunião do conité Para 23 feira' dia 14'

às 14 horas, devendo o§ canaradas que diseo necessitas

6en tnatar das dispensas ao trabaLho.

b) A§segurar o contacto coÍr todos os canaradas que falta-
ram, através de delegaçôes de dois cênaradag i a filn de

aveniguar das nazões da sua falta' e as segurar a §.a plle

§ença na reunião de 29 feira;

é) Iniciar ne§sa nesma noi'te os contacto§ e cornpletá-los

no sábado e doningo.

d) Prosseguin a neunião reiniciando a discussão do Ponto

2 coÍn a leitura da Ca!'ta do canarada Seeretánio Geral'

Lisboa, 11 de Haio de 19?9

O COMITÉ DO PARTIDO
PARA Â MÁRÍNHA MERCANTE


