
Part ido Comunista dos Trabalhado].es Porlugueses ( PCTP/MBPP)

REUNlÃO DO COMITÉ DO PARTIDO

PARA A MARINHA MERCANTE

PCTF .r"'ã-ã'--i'

Realizou-ôe no dia 25 de Maio, pelas I8'30H' na Sede Regional? a reu -
nião do Conitá do Partido Para a Maninha Mercante, con a seguante !I-
dêm de Trabalhos l

Pontos Drávios I

A) A falta áo canaraada PernandeÊ

B) O acordo de cooperação cotn Angola
1. Questões do Conit6: funcionaÍoento e cumPri&ento das tarefas defini-

das .

2. A conissão de Luta
3. O Gt upo de Trabalho para o Sindi cato Único.
q, AsEuntos divensoe:
. a) os Estatutos para o S.T.u.M.A.P.

b) A questão da -.:ntabilj-dade das cTs

c) A actividade do Partido.

ALÉn do carnarada fer:nande8, faltaram ã reunião os calnaladas ''orge e 6a1
vadot'.

A) A falta do eamarada Fernande6

o canarada Paulo infornou o conité de que o canalada Fernaldês o tinha

""ããüãão-r".à lhe comunican ãuã nãà "{tpar."ia à reunião Porque tinha
ã.ãiaiãá-.iã.ãonar as tanefas 

-no comitêr-e que isso se dêvia funda'ne!
talmente a que |testava na Marinha Mercante 

- Po:l acasot úaE nao sê sentla
un honen da'Harirüa l't.rcattãn, nen se sentià nealizado na actividade.trS
fissional oue degemDenha; que as tárefas de Partido lhe trouxerar aJ' -''iii-IlãirliI"-àã1'ãiã"Iã.-pã";;.i;- q;; a vida intensa de PantÍdo exisi
ãa oeio trabalho da Marinha Mencante o impede dê estudaÍ' e de desenvor-
;:"";;"";;";;;Iaã!t'ã"ii'"t iàà" 

' 
ã a. l,'u"àtigação; que a sug deeisão es

tá tonada, neÀ ã susceptÍve1 de 6er diEcutida eÍn ternos polLtJ-cos i .que
the faLtou a cotlagen palra exPor esses problemas à delegação quê o viÊi-
tou êm casa Dara o convocarr iara esta i'e .união e infor'nar-se das razoes
ã'"ü ;;ii.'ã- i"""iáã ""t."iàr ao comité; e ainda que eose desajusta-
,ã"iã- ""i". as suas aptidóes e o trabalho na Marinha }tercante--aeÍrPre ê-
xictiu e que esteve p.o. 

"oioã.o 
esse pnoblena ao camarada {:it-li,:l:g

,i "t 
qr"'o camanada- falou coÍn e1e cono falou corn o§ restantes quaoros

do Sectgr.

Acerca desta questão, o Cornitá consj-derou que:

a) A atitude do camalrada rernandes {e não comparecen - 
à r'eunião do coÍni-

-' t;-i""i-."tào ô" s.u" Droblenas á inaceitáver: prineiro, Porque cono
;;^ã;;-;il;; ó 

".raouã. 
Fernandes qabe que os problenas devem 9tT

i;;iáà.; é iesolvidos qos próprios 6rgã06 do.Partido' 6ênpre con r-n-
taina franoueza - tal é urnã eiigência dos pnincipios e da di§ciplina
froletánia'de un Partido comunista' tanto maiê que' ao que Palece'o§



proble'rês .Iuc o carnarada levanta não serãc de divengências p?1í:i:i:l
mês clúurro-tipo; en segundo lugar, PonqLIe a Pràtica Pecente cto uolltLre
da l,Íarinha Mercánte tern sido aã mófãe á inspit'ar confiança a qualquer
àànarada para exPor abertamente todos os seüs problenas e discuti'-los
.o. i"t"ii'. franiuez.. rsi" " a"ári"e que unan-imanentê teÍl Eido feita
e quê a atitude d'o cainaraca lernandes não leva na devida conta'

b) O camarada deveria ser convidado a vin expor e discutir oE ProblenEe
no Comit6 de quê faz parte.

c) Uma delegação dê 3 camaradas (Pau1o' zã, Miglel).dev""á ptgoY:T.1:i9
tar-se cõn-o camarada Fernàndes na pr6xina 2= feira, con os seguantês
ôbiêctivos: - transmítir-Ihe a decisão do ComiÍe de que êle oêve vrr
à neunião êxpor os sêus Problenas;

- Caso se recuse' procura!' saber das razões por: que o fez
e o que leva a tonar a atitude que tomoui

- Neste 29 caso, a dê1êgação ::eduzirá a egcrito as conclu
sões que extr'áiu do encóntno, a firÍI de as aPlesentar ao
ComitÉ.

d) o conit6 rêcomentou que.a cãlul-a da cTM anali§e tarüén o Probrema e e

labore as ccnclusões a que chegar Bobre o assunto'

B) O Acordo de CooperaÇão com Angola

forarÍr dados a conhecêr ã r:eunião ôs lextos do rtAcofdo Especial de coope-

"áiàà nJ domÍnio dos Transportes MarÍtimos entre a RePübrica Portuguesa
e á q.púu1ica Popular de Angola" e do !'Contrato dê Prestaçao de Jenva -
los {riip"r"qõ.s)", que iriãm ser assinados nesse nesmo dia'

E:aDostos Dor um camarada oÉ têrrnos gerais do Acorto e do Contrlato t o Co-
nriiá r", üma dem.rada discussão sobie o assuntor hàvendo, à Par de -un
consenso se.aI oe quê se torna./a necessário fazàr un estudo apnofundado
á;;-i;;"; -;-i*"iiáàãõ." 

do Acordo ê do contrato e pana isso solicitar o
aooio do Comité'Centíal do Partido dada a natureza dos documentoÊ en
;ã;;,-;.;i; ;""-"iÉÃ-aii"ã, auas posiçóes fundameitais: una que consi-
'-eravá o Acorào e o contrato no funàamental "vantajosos Para anbas as PaI
tesrt e "politicamente correcrosrt, ê ainda o Conrato cono susceptLvel oe

m.""""" ã interesse dê um bôrn núÁero de trabalhadores pelas vantagens.e-
con6micas que oferecia; outra posi.ção que, não apenas-Pelos ST?pl:?:-::!.' "mos do Acoido - sobretudo Dor .'.}Éu1las das Suas c ^i^rtl'-s vlsando proLDlr
.'á"iiriãããà-p.IÍ;i;; ã;; áoãpà"i',t." - nas tambêm pela natureza d: :1?9
se e neaccionánia dos governoã e!tl'.e quen era aesinado e pelos conpÍ'om-ag

sos quê-o.Governo portíguês mant6n com o inperialismo' esta posl-çao man-
tlnhà sêrras reservas t"ú"" ã irii..a, as intenções desse Acordo de coo-
pã"ãôaã 

-.-i- 
"iiiuae a tei- àn-ráiiiaã á un Aco:rdó de cooperação deste ti-

po e, concrêtamente, quanto a este.

Nodecorrêrcadiscussãolêvana.ram-sedêsignâdanente.algunsPontoEde
visrâ diversêntu, or". ,o"-r,âã ,ã i.r "niuaã 

uma unanimidade acerca da

pãiiãaà'á"'"ãi"";;pã;;à,';. ;;;, iã";;; iu'bé. opo"tu''o 1l"ii?=..iii"^,"^p3
fundadámente noutras condiçóes e coÍll p aProfundamento da dl"scussaooo IÍo
pni o Acordo. loram eles:

, ê a troôa de têcr,icos: que princÍpios de-

.rieitar-se sinplesmente ãs leis desses.PaÍ-
rã deve emperütar-se em proteger, no ProPrlo
.,s cooperantes face ãs leis réacéj-onarrSg e

a) A questão da cooperaçã
ven se! salvaguarda.'os

b) 0s coopêrantes dêvêill s
ses ou o par-s cooPeran
a.9ri9, :" .t1+q"T11::



c) Pode um Acordo de cooperação entre dois governos reaccionárj.os eobdientes aos ditãeea do impenialismo -ou-do s oc ia1- irnperialisrno,ser vantajoso para os povos desses paÍses?
A coopenação p€1o fornecimento de não-de-obra que este Acordo entrê E6têdos estàbêIece (para sen curlprjdo através de uma enpresã)
nao serà apenas una forma de ernignacão e adernais una forma àe irnpon a enignação fonçadas caso nãõ vánha a haven voluntários?

d) Que sentido atribuir a estes Acordos entre o Gove!'no por"tusuês eo Governo de Angô1a na pr.efer"ência da urão-de-obna técnica pãntu-
guesa para a Marinha Mercante, pana a1ém das vantasens da linsua.
sabêndó que o conrolo nilitan-sà mantém ainda confiado. re""ãrrá'f,ios cubanos e rus sos ?

e) cual a relação entre esta polÍtica chanada de Ícooper:açãon e o
prancapr.o cle que nos quex'emos uma Marinha Mercante para as nog-
sas nêcêssidades ?

f) A1én disso, no que r.espeita ao Contrato que concnetiza os ternos
do Acordo, as condieõeÉ acordadas êntnê á CNN e a Ansôrnave Danâ
o fornecinento de mão-de-obna foram estabelecidas inieiramenie à
marteD doa trabalhadcres. E comDetindo ã CNN asseErr.ar. os efêcti
vos necessánios a cada tripulação, ela pode n..nllEir à"au ."iãn=
der.

O Acor.do entra en funções na próxima sernana. DaÍ a urgência em haver
uma posição definida, a fin dã que a CI pos6a tonan urna-posicão eobre o
::::r:?f,I?lt. mais que as opiniões divergentes existem -e déntro do própr1o t,artado.

Nes6ê sentido foi decidido dar
Sêcretar.iado do Conit6 Central
do intergsê do Comitá en poder
assunto que permita romar uma
patada.
1. o Conité: funcionamento e cunpnimento das tarêfas

conhecimento iÍnediato dos docunentos ao
e ao canarada Secretár'io GeraL, ben coÍto
fazer una discussão aprofundada sobre o

decisão seguna e não superficial ou pteci

dêfinidas
a) Continuando-se a -venificar uma acentuada irrêgutaridadê por par-

te dê um cento núnero de mêmbros dc Conité ãs"neuniões. io-i 'r.rr"
vez mais-cLamada a atenção dê todos os camaradas para á signifi-
cado politico das faltas ê para a necessida.le de ãada un aãsurnir

. âs 6uas tles p-ons abi lidade s fãce ãs inporlantes t"""fas e ãs !"i-ves. !.esponsabilidades que cabem ao Coiité e que a Segunda AJsenblêia fhe confiou.
A coesão do CoÍtrité na basê de princÍpios justos e a sua capacidade,e eEpenhane-nto en da'r€6lDsh ãos prôblernás sem nada deixai. panã
trás são decisivos para a aplicação corn êxito da potÍtica defini-
da.

b) Por ter embarcado, ô camarada Carlos (CTu) deixou oe pertencerô
conité de Sêctor.

c) 0 Conité cooptou como membro interino e atê à Terceira Assembleia
Plenária, o canarada MiguêI, Secretário da cê1uLa da CTI,Í.

d) O Conitã decidiu adiar a Terceira Âssernbteia Dara ô dia 23 dê
Junho, tendo em contF a coincidência do fim dã senana de 16 con
u4 grande nirmêro de feriados - o que podêr'ia vir a pnejudicar o
nÍve1 de panticipação na Assembleia. -

e) 0 Conitá decidírl propor à Conissão de lrabalho para o projectode
reestruturacão da-Ma;'jnha Mercante uma reunião àoniuntã oára do-
mingo, dia ãz de Maio, ãs 9,30 horas, a firn dê o Cómitê ãe intei
rar. dô egtado de desenvol-vinento 4os tlabêlhos, uma vez que ]en pnincípio.a Cornissão-se tinha fixêdo o prazó de 30 de Maio pá
!a ter um pnirneiro pnojeeto.



f) 0 Comitó analisou a situaqão do Luta Populan e o significado po-
1Ítico desta batalha para a edifieaqão e rêfo!ço dê todo o Parti
ãã,-ã-r"r-ãã"-ã;;i;ã"; . orientaç6eÉ do comité-central do Partil
do.

Quanto a paganentos r o Sector entnegou 1669 do objectivor tendo
cumpridô o objectivo una e outra cêIu1a
No entanto o Comitá analisou e alertou Para os riacos-que Pode -
tiam resultar, por exêmplo, do facto de- uma organização, como foi
o caso da cãrúlà aa cNN ter, na base do pagamento de apêni']s
6 assinaturas' ultrapassado o objectivo: o que significa que- ,
tendo êm atenéão os óbiectivos da batalha pê14 salvaguarda do.Icn
nal oue são oi dc consolidar e aLargan o Pantido e re§oIver os
pnobiemas do Partido, tonna-se neceãsár'io assegunan o contac -
lor a distribui.ção e o pagarnento do Jor:nal por todos os can€Lra -
daá (que não esiejan eroÉaicados ) a fim de-qúe a campanha sinva
paÍ'a ampr1mar uma nova vida a todo o Partido' -doutra forÍna as alt
àinaiuràs dei.xariaÍn de servir Pax'a dar estaúilidade financeira-
ao Jornal e sêriam uma fol:rna de escanotear oE Probler,aB dê Pat'ti
do - o que só poderia acontecer pon algum temPo, adiando-se as -
ein apeias, pon un curto perÍoclo- a cõnpteta liquidação do Jor-
na1. Não é esta a situaQão nêste caso' da celula em causa, mas
na medida en que isso cónstitui urn perigo real Pana o nosso Jor-
nal, o Cornit6 entendeu alertar Parra êIe a fim de que sejan adgp-
tadas as medidas adequadas de discu§sao' controlÔ e organazaçao
por parte de cada c61u1a, pana o inpêdir.
Acerca da forrna cono tl^avar a I'uta entre as duas linhaÊ, nefgr'-
çar o Paltido e salvagua?dar o Jornal nesta batalha, 

- 
o. Comitê @n

iid.oou q,r. o painel ãfixado--na sede Rêgional previlj.gia o di -
nheiro qüe as àrganizações vão entregando, 

-sern 
espeeifica:r- corno-

o que lévará a qü. ,t-s prineiras senanas vão aParêcendo 1008 e
rnais dos obiectivos cumpridos e a curto Pnazo os pagamentos so -
fnan uma reáuqão drástiãa que Ponha em cá,rsa a sobnevivência do
Jornal. A ".ráo é qr.,., aên que eata batalha a§sente nuata cobeltu
ra e revitalização integr"al da rede e sobretudo no alargamento e
expansão da venda efectiva do Jortnalr o Jornal' nao sobrevlvera '
ô Àovir.ento pnincipat deverá ser. pon isso' o do alargamento e e
nisso que as'céIulãs do Sector se àevenão tambáÍ! empânhar r come-

çando pon intensifican a venda mili.tante e cumprin os objêctivos
fixados.
vêrificou-se que o.Torna1 só chegou à cltl na 63 fêira, ao. contrá
r{o do objectivo fixado de que oé jonnais deveÍn Éer 1evêntado6
qg fêira ã noite oa"á Àenãm-àistniffi
nanha.
ÁI-fEt-rrr." deverão passar a discuti! o conteüdo do Jornal na suâ
reunião semanal- e tãnar posição: quer" eniticando, que!' enviando
coiaborações de todô o tipo.

E) Editôra. Foi lida a circular do Comitê Central sobre o relança -
nento da Editona e toi fixado o objectivo de 25 exenPlôres do li
vr:o de Maiakovski:
10 par.a a cTM e 15 para a cNN.

2. A Coniêsão de Luta

Acerca dos Droblênas que târn vindo a sur:gin nesta matér'ia, folam aPonta
ã;;-;;"ã; ãuestões fúndanentais de que-imparta fundanentaLnentê tirar
as }ições pára o futuro e para inventér a situação no preÉente e no que
podê sêr, invenlida:



13) Trata-se de comprêênder que foi um error fal-ta de prudência e

substinação dq àxperiência do Partido e do Ponto de vista das
iêBaoas oue tem experlencia o facto 4e ge ter narcado.o Plená
;i;-;;"'ãõ áiis àãpol". Na luta po1Ítica, os acontecimentos
;ã; ãõ;rã.* ;;ànas'cte-n6s e á ennado assumir compromj'ssos pa

r:a con as Inassas que nao haja garantia de que podern ser rês _

pãiiáaour po"qru d-"ru*o" ser rigorosos no respeitô do§ conPro
nissos assunidos.
o Plenár'io dêve sêr feito: quanto à qata, tnata-se dê convo -
cá-1o quando houver côndiqões. Mas há que assunlr as resPonsa
liria.,i." perante ôs trabálhadores, explicando, de forna cor'-
recta, porque não foi feito.

2a) foi urr er:ro não Êe ter feito ainda nenhuma infonmação aos tra
balhadores. o princÍpio que tinha que ser.adoptàdo era o defn
iàrrnar: contir,uàmente de iocas as diligências' Ja houve naLs
;i."-*iffi";i";ã;;;;;";;;-ã."prineirasdi1igêneias
à-;";;; ;;;";à àoi adiarnentos ' Não o fazen, leva ao isolaÍlento
da corriesão de Lutê e iã"á 

-.á"".["a1tias graves no futuro' Há

que alteran raPidaÍnente esta situaçao'
3a) 0 reconhecimento da Comissão de Luta tem-dê.se impor pê1a luta

u corn os trabalhadores que a elegenam. Não é uÍra quêgtao pacl-
fica.
Foi cono Comissão de Luta que foi escolhida e nandatada e não
sob oual,ouer outra forma. É preciso defendê-ta e lutar Por.iB
oô-ti conio tal. Este problema não ten-sido ass j'm colnp]'enoloo
ã, iáa"" is circ,.rnstâncias pera Comissão de Luta'

q3) Tnata-se de conprêerder que o s'E.M.u. ã unr iniroigo e que e-
xiste, nesse caitpo, una ünidade de interessee entfe e1e e og

r:evieionistas contra os trabalhadores.

A fim de analisaç
de Luta a sair 2=

- A cá1ula do
8,30 horas i

estes problemas e aPrlovar um conunicado da Conissão
felra, foi aPontado que:

Partido na Comissão de Luta deve reunir 23 feir:aràs

- A Conissão dê Luta devia reunir 'a 21 feira, à§ 14 horas'

o Coraitá fará urna nova reunião pana apreciar a situação, z3 feir"a' ãs

19 horas.

dê Tr.aba1ho ra o Sindicato Único3. 0 Gnu

o Comité foi infonnrado dos resultados da t* ngunião do Grupo de T::aba
tho ê consratulou-sê Delo facto de o Secnetário do GruPo-- o-canara
da MiguêI (õru) - ter: sido eleito por unaninidade ' A rêunaao so ra1Íou
o camarada Mato§

O Conité foi informado peloE camaradas meÍibros do GruPo de IrabàLhÔ de

quê ester na sua últirna e 3= reuniror concluiul

a) Que não foi possÍve1 cunpri' a§ suas tarefas atá ao dia

b) Que o Grupo se fixâva o Prazo dê 29 de Maio'

c) onde se estão a registar maiores dificul"dade§ 6 quanto aos fo-
gueiros.

Foi apontado que:

a) À nedida quê os estudos Por Sindicato- fos s em ,estando feito§ de

veriam seí êntlegues Para serem dac+ ilograÍ ados '



b) Devenia fazer-se uma relação conpleta de todos os documentos que
vão ficando arquivados em-cada dôssien e sesundo uma nesma clásEi
ficaeão pana todos os Sindicatos.

c) Par:a os Fogueiz'os poderá necor.rez.-6e a pessoas êstr'ônhas e dê§ -
conhêcidas quer-paua efeitos de estudor-vá soticita! os docuBen-
tos ou infornaçôes necessarias.

d) As actas das reuniões do Grupo ser"ão aprovadas pelo Glupo e ae6i
nadaE êm nornê do Gnupo.

foi feito uln repalto ao facto de a acta apnesentada ao Conitê não nencio
nar as faltas.
4, Assuntos divensoe

a) Acêrca da revisão doa Estatutos pêra o S.T.l,l.l4.À.P,, o Cor0ité fti
infornado de que não apr.esentámoi p?oposta, apesan de o assunto
ter sido levantado en dêvido tenpo.

b) Quanto à questão da contabilidade das CTs nas EP, foi sugerido
que se pedj.sse u!! parecer sobre o a€§unto aos nossos advogados.

c) 0 Cornité foÍ tarnbén infonrnado da realizacão dê 3 coÍnÍcios oue@r
tarão corn a pnesênça do camanada Secretáiio Geral: dia 27 ' àe -
Maio, na Brandoa; áia 2 de Junho no Cacém (inauguração da Sede)i
dia 10 de .runho, en S. Doningos de Rana.

Lisboa, 25 de Maio de 1"979

O COMITÉ DO PARTIDO
PARA A MARTNHA MERCANTE


