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L. Realizou-se com êxito, no dia q de Maio, na Sede Regional de Lis-
boa, a Segunda AsseÍü1eia PLenária da organização do Partido para
a Marinha Mercante.
Na s€gunda Assenbleia pa!'ticiparan L6 camaradas I I da cNN (Erede-
rico, Leandro, 26, IÍiguel, Saôoivo, Silvino, carlos, Pe§cador,Can
razedas), 6 da cTM (t'íiguel, fernandes, carlos r Serla, Paulo, Ma -
tos) e I da SOPoNATA (Salvadol"). O canarada Mato6 (CTl'Í) so Parti-
c-ipou na segunda parte dos t!'abalhos.
Dos canaradas que faltaran, o canalada Larouco (CNN) nandou in-
folma" que não podenia estaÍ' presênte por a conpanheira ten dado
entrada na Mater.nidade e o camalada Abreu Ílandou inforna, que ti-
nha sido forçado a trabalhar.
A Assenbleia contou com a valorosa participação, duranEe todos os
ürabalhos, do camarada Ârrnaldo Matos, Secretãrio Geral do nosso
Pantido.
Participaran ainda na nossa Segunda AsseDblêia os seguintes cana-
radas: Paulo (C.C.)' Migue] (C.C.), Fernando (Redacção do L.P.) r
Ana (Vice-Secretária dos Sectores do Partido)r xavierr Concêiçao,
Silva, Mário e zê (coÍnitá Secfor dos rnansportes), xico (secreta-
rio do C. L. Alcântara),
No quê respeita à participação na Assenbleia há a r"egistar o fac-
to áe ela ier contãdo com- máis dois camal'adas que a antêr"ior (1da
CTM e 1 da CNN) - o que tnaduz o trloviÍnento de tr:ansfornações e de
senvolviÍnênto em curso na organizaqão, ainda qug haji que-intênsi
ficar e consolidaÍ' esse novinento con novrs vitónias tanibem nê6te
campo, A AssêÍÍbleia §audou os nossos camaradas p!'esentes.
o camatada JoÍ'ge (cTl't), menbro do conitá do Partido não pantici -
pou na As s enüleia.

2. No primeiro ponto da Orden de T!'abaLhos - tsal,oLço do act.LvLdade do

Pot-iLdo no si-ctun e dedinlg-ao dq.Á noááaá te,LLóL^ - a As§êmbleia a
pneciou e aprovou pori únanirnldade o Informe sobre a Actividade do
'Partido no àector r' documento de grande importância porque nele se
esDelha o que forarn a Luta e as vitõnias dos trabalhadores do mar
no pcrÍodo-a que o Relat6rio respêita, tendq sido justômente reat
çadà a gnande'vit6ria que foi o êrandé Plenánio doã Trabslhadorêã
áo Marãe 26 de Abril á as irnportantes decisões neleitodadasi bent
cono traduz o que foi o trabaiho positivo,,as tliânfoiÍíaç:6es e os
êxitos da oreanizacão do Partido e de todos ós eamaradas quêr no

""ã.""iài. 
ià e"oâr, cunprinarn com as tarefae quê thê6 eátavarnfi

;ã;;-;*ã.;";;.i;;;; ;;;ft -;; erinàe activiaaáe, tendo-se regiã
tadô Dro€ressos sisnificativos' Mas a Assenbleia rea]çou a par!i-
cular' irniortância ã significado do Informe que the advém do fac-
iã-ãá ãói"tli"io ,.t. ,ír.gu^ e ur, corte con o passado tos tãtodos
ã; ;;J;ih;-;-ãã ài".."áã-"ó quà respeita à pnàstação de contas à
Assembleia Plenária da-organização.
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Esta vitór,ia do espÍrito novo e de mudança que teni vindo a f4zeÍ,-
-se sentir na nossà onganização da Mar:inha úer:cante, já r'iea de
corüecinentos e experiãncia áo que respeita aos probleÍnas e à di-
recção das ,nassas,'constitui un'exenplã para todà o Pêrtido e de-
verã tornar-se, desde agona, ern prãtic_a normal a seguir.pelo Coni
té e célu1as, pois se tnata dê una linha que coneçou a j-nrpon-s e
contra a outr'a.
Cono tanêfa fundanental, a Assembleia apontou q necessidade dê em
Denhar todas as forcas Dara consolidar ô comitá do Partido e re :
iorço das céIu1as, iendã em conta de que isso só podená ser conse
guido mergulhando senpne e cada vez :nais no seio das nassas e das
suaE Lutas, e aplendêndo a caminhar. Eenpre s ôbre duas pernas: o
Partido e ás maêsas. Nêste camDo. a oniãntacão da Asseirbleia é
iustamênte sintetizada nos oniircÍoios secuiátes: o Conité deve e-
áifi..n-". como cêntro únicà ae direcção'das nassas e do Partido
pax'a todo o Sectori as cálul,as deven Àsfonçar'-se por dirigir as-1u
tas dos trabalhadorês na unidadê de base a que -pêrtenceÍ!; as celu
1as devêÍn ).efonçar a educação ideol6gica e iotÍtica dos sêus metn-
bnos, aumêntandõ assin a súa coesão inter.na e capacidade de inter
vençao nas lutas.
Sêr activos e ordenados e fazer reuniões produtivas e Í[elhor Pne-
paradas, de forna a quê ên cada reunião se , um grande volunê
de tr?abalho e não seia necessánio andar a rêunin todos gs dias -
foi una orientacão dá Assenbleia oue deve ser tida Danticularmên-
tê en conta à tüz aa expeniência passada, nas que dãve igualmente
gen seguida por todas aE cefulas.
Na discussão do Infonrne, meneceraÍr una particul,ar atenção da Ae-
senbleia os pnóblenas nelacionados eom o Jornal do Partido ê aô
questões ben cómo as medidas adêquadas para uma rápida regülar:iza
{ão e or. cólrecta atitude da orlanização do Partiào ê de-todos õ
quadros do Sector face a estas dúas inpor.tantes questões e taniê -
fas de todo o militante, importantês ainda pelo factô de concên -
traren er! si, designadanente o Jornal, os grandes pt'oblemas do
Partido neste momeÀto.

Ainda no que respeita ao Informe apresentadô pelo Conilé, a Asse,Il
bleia aor'óvou. tãnbán oor unanimidãde. duas rêctificacões a intrõ
duzir nô seu texto: unà pa:ra referir á vit6ria que foí a destÍtui
ção, neste perÍodo de tenpo, de 3 delegados eindicais soclal-fas-
ãisías dos àerviços adminisinativos da-CIM; e outra' a etiminação
da r,efer,ência que esoecÍficanentê -ne1e se fazla Eo camarada .-",:
oJeito pêIo cdlt6 dô PaEtlco, f,alou no conÍcio do 19 de Maj-o

Tarnbárn quanto ao ÍnforÍÂe, o canarada Secretário qeral nanife§tou
vi.vanenfe e explicou por-que conside:rava inaceitável a r:eferência
que nele the ei.a feità, tándo sido remetida para ô conrité do Par-
{ido a apreciaeão dessa-)resêuva e a decis.ão sobre o assunto.
Dêntro do princÍpio de:que se deveÍn resolvellr mas efectivanenteÍE
soLver, os problenas qm a run, a Assembleia apgntou cono um dos p1"o
blenas a t'eãolve:r dê inediato a questão das quotas, passando de
seguida ao DrobleÍna do JornaL' dado que eln neleqão a qualquer de-
teÀ existia urna situação que era e õ urgente regularizar definiti
v.Lmente. cono ,nedida dê enorme significado para o reforço ê coe -
são do Éartido, no que respeita à opgani:ação e dinecção do Parti
do.
A Sêsundâ As6êhbleia toÍrou uÍ[À roedida de largo alcance e de enor-
ne sÍgnificado polÍtico que foi a constituição da.c61u1a na CoIDis
são dã Luta eleita no Plenániô dos Trabalhadores do Mar' de 26 dê
Abril. Medlda de fundanental irnpo:rtãneia Para que a Comissão de
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Luta possa aplicar uma táctica revolucioaária na aplicação do Pro-
grana definido, como thê corÂpete, sendo que is6o passa pot que ,antês, a celula do Partido discuta todos 06 problênas e adopte aÉ
,nedidas adequadas Dana se assegurar de que as mcdidas que propõe
são justas.-foi ta;bén decididã qu. os ,i camaradaE da óéluia àeve
niajll Dassan a reunir nesularmente e oue a orimêir.'a tarêfa da suf
prine.ira reunião, u reaÍir.r na z4 feira sàguinte, êra a de proce
ãer à eteição do',;eu Secretário, dando conhãcimenio do rêsultado
da eleição-ao Comitá do Sêctor.
A pr:opósito da discussão havída no 19 ponto da ordên de Trabalhos
e que merêceu, de todos os camanadas una participaqão activa e ri
ca dê ênsinamentos e conclusões iustas, fãra:n coioõados à reuniãã
uÍn conjtrnto de problenas que, não podendo, naturalxnente, se!' to-
dos eIês tratado6 e tieSolvidos nesta Assembleia. Dasaaram no en -tanto, a constituir indicações preciosas qu. o óoirit6 iná aganrar
para os ir tratando e propóndo para todos el.es soluções, opóntuna
nente, problêmas que são reveladores do pnofundo conhecimento quã
os oossos caÍnaradas tem dos Droblenas dos trabalhadoles do mlrr e
do Pa!'tido e da sua preocupa!ão e enpenhanento ern tratar de toda6
as questoes ê de o§ resolver a todos cotrecta e opontunanente.
Entr e esses problernas, referern-sê:
- A neeessidade de definir con ursência e claranente as tarefas

doa canaradas êmbarcadoa - que ã a forma dê resolver o problema
de cono mantêr a sua f.igaçãó com o Partido, como 6 un profundo
dêselo ê uma necessidade sentida desses camtrJdas.

- A nêcessidadê de a1êr.g3r a ouganização a outras enpresas
lemos la nêste nomento camaradas.

onde

- 0 problena da onganÍzação dos trabalhadores do rio,
- A quêstão das eleições que se irão nealizar: nos Sindicatos do

Mar.

- A nossê panticipação no Sindicato dos Trabal-hadores da Marinha
Mêrcantê Aeronavegação e Pesca§, onde está en curso a revisão
dos Estatutos.

- Â quêstão do preenchimento do lugar gue irá ser deixado vago po
un caÍnarada nosso na Caixa de Previdência da Marinha Mercante.

3. A_segunda Assemblêia analisou sêguidalrente o ln{onme LobtLe a Actiniddde d.o. CodíáÃAo d.e T)Lab a.t-ho pána. o paojecto âe Re.ottnuÍunagí|
da \trl.»ínha. Mencante que merecêu a .p"or.ção unâniine e um calonoso
apoao cle todos os canaradas. A Asser,lbleia ueal-çou a seriedade ê
empenho que-a Comissão tên colocado no seu tra6a1ho. Conel,uiu que
e,xisten e-tên vindo a ser no essêncial corrêctarnente aprovêitadas
as condiçôes para que, por êsta porta se venha a constituir, uúvasta fnente das fonças democráticas capazes de ser intereésadas
na dêfesa de 'uma Marinha Mercante renovãda, independente e ao sepviço do povo, êontra o Projêcto capitalistá de liquidação da MarI
nha Mercante.
A As s enbl-ei-a !êalgou mais uma vez a importância fundanental de que
eate trabalho sê revêste tanto para a luta dos trabalhadores dol'Íai, cono para assêgurar o êxito da batalha pelo Sindicato único,
co]llo -pa'ra o.ueforço e desenvolvinento do traÉa1ho e da organiza-
çao do Partido no Secton.
A Assenbleia.fêz un apêLo a todos os cam.Lradas que disponhard & da
dos ou de meios que dê qualauer hodo interessen oara o tr:,abalho á'
Cornissão, que torÃem a iniciátiva de thos facultai sen denora. contribuindo assin para o êxito desta tarefa oue merece a máxiú aeí
ção e o apoio de todo o Pantido.
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O comitã do Partido exorta a Comissão a Drossesuir con o mesno en
tusiasmô os seus tÍ'âbãlhos de modo a comltetá-Íos con êxito ro piã
zo que a si mesna se assinal"ou.
À Assênbleia recoinendou ao Conité que a fim de podêr estar em con
dições de p!êstar todo o apoio ê aôonpanhan todÀ o tnabalho de foE
na a estati dele intêi!'ado, deveria providenciar para a realizaçãã
de uma r:eunião de trabalhó coniuntaiente com a Cãnissão.

q. No têrceiro ponto da Ordêm de T!.abaLhos a seEunda Assemblêia fez
um dêbate sãr:io e vivamente DarticiDado Dor iodos os camaradas a-
cerca do Sind,icaÍo Ínico e tàmou a àecisão hist6r'ica de conferir
ao Pa}.tido a tanêfa de fundar o Sindicato único dos Tr.abalhadorês
do l,Ía, e de neter de inediato ombros a esta tarefa.
Para isso adoptou as sêguir'ltes medidas:
13) Que o Comit6 de Sector dô Partido eleia un G!'uDo de TrabaLho

pãra êIalorar" os estudos pneparatórioó, com um' levantanrento
Sindical do Sector., Sindicató a Sindicato.

^4, ^2:) CnÍar u.na Escolé de dirigêntês Sindicais em que podenão vir
chanados a participar elãmenros que não sejai do'partido, e
que devera ninistrar conhecimêntos essenciais de economia oo-1ítica, da contratação colectiva e acerca de organização àum
Sindicato, cobrança de quotas, direcção dê Asse;b1eia; etc.

4ê) Pneparar, de sêguida, un plano de agitação e pllopaganda demé
sa.

Na-rica ê extremamente Fnoveitosa discussão havida acêrca do quefoi a principal decisão-desta Assernbleia, foi clar.aDentê apontádo
que o carninho a seguir. é o de urna nova orientacão Dara o no§6o trB
balho Sindical, no sentido de que 6 absolutameÃte âecessár.io quE
se coloquê de irnediato en tenlnos concretos aquilo que êté ao mo -
rnênto tem sido a nôssa linha Sindical abstra{a e córrecta.
Trata-se de pas6ar de um trabalho disperso, desorientado e roti -
nearo parar.ut trabalho planificadô que deve resolver o problema da
Organização Sindical dós Trabalhadóres, e não .p.na" qi." se 1iÍni-te a disputar a direcção neste ou naquéle Sindiãato.
Trata-se dê conprêênder quê concorrer ãs eleições 6 ur,ra tarefa se
cunCi.ria e quê o P.lrt-ido não pode ser educado nuna colÍtica deoí
corrên a ete-ições. No entanto, á precisc ainda concàrrer, lutar ai
dunamente para disputar a direcçãà, criar condições para conquis-tar esses Sindicatós ou para crlarmos os nossos propi.io" Sindica-tos, ê no que respeita aos Sindicatos do l,lar., tratalse de concor,-
lrer coÍn um prao'grama que diga claramente aos t?abalhadores quê que
renos conquistar esse SÍndicato para o levarnos para o Si;dicáto-
único.
Trata-se
a nossa
dicato§

de conipreender que, fêce à divisão do novinento sindical
saida - uma nova Central Sindical - não á possivel sem Sin
e sen Ínobi,Lizar as massÀs.

Trata-se_de comp!'eender que é pr.eciso agarrar num plano de lees -truturaçao Sindical que! pondo en causa e altêrandô toda a actualê erx'ada estrutura Sindj.cal, Iance as duas centrais Sindicais (In
ter e UGT) no vazio ê abra, de facto, o caminho ã resolução do1{
blem,a da onganização Sindicô1 dos Trabalhadones,
Quanto aos trabalhadores do Mar, a segunda Assenbleia coné1uiu
que"a situação não á noje tão bóa conrõ já foi para a fundação do
Uandr-cato; nàs, por outro lado, existen hoje vantagens que onten
não havia:
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En primeino lugar, a FSM está hoje nais isolada do que nunca, fru
to das traições-que tem cornetido contna os trabalhador"es, e-sobrE
tudo a traiõão ã'gneve dos 84 dias e ao ACT, nas fruto tambérn dã
luta e do tfabafho que contra ela têr[os vindo a desenvolver de a-
cordo com ut( plano ãcrrreeto e urna táctica amadurecida e acertada i
En segundo lugar, ainda não se coloca no Mar o problena da esco -
tha entne duas alternátivas - Inter ou UGT -. n];ts entre u[ Sindi
cato ou a ESM; não se põe o Droblêma <ie oual-á d Cêntral Sinãftãi
quê--vai diiEir, ÍÍras dà quel ã o Sindicaio, E este facto constitui
uma -vantager,r, jã que o cffintrr-Eõ-ããTã-ãEãiTo, e porque s6 em abstrac
to 6 cornéctó àizár"-se rrnem Inter,, nern UGT'1, pài"'o qr. ná na r:eã
Iidade a fazer 6 criar Sindicatos: '

Na análise a que pnocedeu sobre êste assunto - o Sindicato Únj.co-
a Assenbleia concluiu e r"eafirmou tanbérn que os trabalhadores a-
ceitariam a direcqão do Pat"tido, e que essa-aceitação foi êonsub§-
tanciada na aproúação da conis;ão áe luià no pfenâric do dia 26 deAbril; que a luta-óontra PRT e pelo Caderno Reivindicativo 6 o ca
minho que conduz ã criação de uma estrutura sindical dirigente;eã
sa estÍ'utura iná conduzir a nova luta peLo ACT e não 3a apenas por
um Caderno Reivindicativo.
Este plano á refonçado, apoiado e articula-se con o plano de Reês
truturaçaô da Marinha Mercante não apenas cono cimênto do Sindicãto 0nico pel"a seriedade e solidez quà cor fere ã nossa poIÍtica dãalternativa à polÍtica dos governoá burgueses e dos 1aàaios rêvi-
S:.onastas, ôas tarnbêÍr cono instrr.rmênto fundanênta1 para o reforço
e desenvolvimento do Pa?tido e da sua direccão na Mãrinha i{encan-
te.onde exerce já uma influência signtrieáiivi q"" ã-iiiirijã- -^â.
pode ignorar.
No.que respeita ã questão do ânbito do novo SiDdicato, êIe devêrácoincidir no fundanental, com o ârnbi.to aêtua1 da fSM doutra for.roa
poclênIa pênsar-se quê se-.estaria a lutar por una outra quaLquer
or,ganização sindical e não pr:ecisannentê càntra a FSM e po:r, seca --1a, o que-tor[aria inclusive vulneráve1 o nosso plano aos ata -ques do inimigo.
No oue r.espêita aos problemas de organização, a Assenü1eia apon -rou argumas ôrrentaçoes que, tendo de ser deviCanentê aprofunda -das,-pêrmitiran tamb6m desde fogq coi,tpreendêr como é possíveIe necêssario, a dentro do Sindicato único, ten em considêraçao as ca-ractêristicas e condições especificas dos vários secrores, cama -das ê claSses que ele intêgrá podendo ser encontrêda uma solu -
çao de,unidade correcta na base dê una certa autonorÍLia . Unidade que,
de qualquêr modo, devê ser: por nós seÍnpre pross.egui.da e pnocu::aàa-
com lêaldade, dê foryÍra que,-a não ser lossÍveI nürn ou noútro casq
ou no caso de êm qualquer ÍÍiomento se vir a romDer con esta ou a-quela camada de classá, que tal nunca seja por'que n6s não procu-
rãBsenos manter lealmênte en tê!,mos de una aliança colrecta e jus
ta.
Quanto aos Sindicatos existentes, a táctica a sesuir á a de con -correr a-tqlas as eleições e disputar a direcção-aos oportunistasna Dase de um pnogÍ'ana em quê claranente dizêmos aos trabalhado -ltês que concorremos para defenCêr e fundar o Sindicato único.
O caLoroso_e entusiástico apoio que a decisão ace!.ca de fundar oSindicato único mereceu de iodos'os cêraradas, bcm Jomo as orien-
taçoes a esse respeito, são apenas a gatiantia de que há condiçõee
Parg que os tnabal-hadores do Mar e o Partido obtenham uma grándê
vatorla nêste campo, desde que seja aplicada com firmeza a ;olÍti
Qê-e a lactica definidas, que cão tamb6m a demonstração ae [ue É
esEa a-unaca orlentaçao para- o nosso Trabalho Sindical capaz de
responder" às necessiáades e às aspirrações dâs naqsas € cqaz àe nobi-
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liza! e unir tôdo o Pantidg na batalha contlra o oportunigno no no
vünento Sindical e pê14 onganização Sindical dos Trabalhadorês '

5. No ouanto Donto da Orden dê Tnabalhos a Assêmbleia cqneçou Por a-
nalisar a ãrientação para a Comlssão de Luta' a proPósito de uoa
dÍvergência sur"giáa aôerca da táctica a seguir'
o debate travou-se tendo cono base dois documentos -un inicial e

outro final- que se::vian para a aprêsentação ao Govenno e-aos-Ar-
madores do Caáerno Reivindicativo aprovado pelo Plenario de 2b cle

Abril.
A questão de fundo
gurr na nêgocr-açao
Se una táctica fi:rroe e r:evolucionár'ia emlora sufi.cientenente fle-
xíve1 para não cr:ian ã partida obstáculos ã negociação;

0u uma táctica que dêixasse na dúvida o conteúdo da Portarj-a e as
intêncões dos sáus actores e defensores -o Governo, os Arnadonês
e, naiuralmente, também o S.E.M.M.

A discussão. franca e Dl'ofunda' que a AssetlD1eia provou estar êÚI

condiqões dá realizar ãe forma conclusiva, pernitiu reforgar a^u-
niaadá ao Partido no Secto! eÍn torno de questões de principio ful
damentais para irm cor:recto exercÍcio de direcção do Partido no6
6ngãos de na6êaê' tais cono:
a) f, uma obriç:cão de cada câmarada que trabalha num 5rgão de mas

"." *ar.a.- nérrn i ões nesses 6rgãos s6 depois de ciscutir Ôs Pro
b1êt4as na Célula do Partidô, óu, de qualquer modo, deve anteq
ã;;; ;;";iã;;-p;;";ã;-ái;.;ii" i.,,ip,"'o" problámas coro a cá
lufa do Dart ido. -

b) Dê aco,r.do corn o pnincÍpio de quê a minoria se subo:rdina-à naig
nia e que deve sãr saliraguardáda a unidade-e coesão do l1:rtidq
oualouér decisão aorovadá oor naioria na c61u1a do Parlido e a
õ"ããã,iàaã-"ã- ã;s;ã- ãà-;.;;; ã ãàiunaiau por todos eanaradaE
em bloco.

c) Não se pode colocar o Partido Perante o facto consumado, quan-
do se trlata de tr'açar ori-entaçoes Ôu tonar dectsoe8'

d) Na apreciação de um texto, o crltér:io Pa!'a,se saber que 9-1e. á

cor:::ãcto pàssa por nos penguntanmos o que 6 que um tnabalhador
conscientê ditia se o 1esse.

e) É absolutaoelte necessá:'io qtre se respeiten escruç ulosamênte as-' ã"ôi;áat justas dae nassas á nos mosti'ernos dignos rlos rnandatos
que nos con fian.

Revestiu-se. no entantô. de pàrtjcul-ari impontância para a aplj'ca-
cão da poIÍíica e das oiientãqões traçadas a medida-da constitul-
ããá àã õêr"ru na Conissão de Luta,, tai como ficou jã anteriorn4!
ieferido e ê ihdicâÇão de que L C6tuta-devia proceden, na sua pr1
neira reunião, à eleição do seu Secuetario.
Passando,dê seguida, a \rm pftínelto e.xa s dqÁ^. div etLqã'no Lat tutcLta
daa no azío do PqLtico " p;;iii;;;; âi'tída"tho potitlib no sLctoi'
á segunda Âssenblêia toúau conhêcinênto de toda a docunêntaçao e-
xistãnte e sobre estê assunto iniciou com gnande franqueza! e ele
vado espÍrito comunista de unidade, um dêbate profunclc e sê1110'

Pronunciando-se vivêmênte contra qualquer fonna caluniosa 9u qua!
orrer. rnátodo imor6orio de coÍ4unistas dê trat-ar as divêrgencias no
l"i" âã-É""tiáã. ã Àssemrreia definiu url rnétodo conz'ecÍo Para
;;;;";;ri;' ;-;;ári"." i"i-"i"ãã ' 

nó sentido de sistemêtizan os prin
ãipais-problemas, e para isso confiou ao ConÍte 

'lo 
Partldo a lare

;;"ã;- pí;;ã;;-á' cõniiq,"ãáã-qã-ãi"""" "ao 
e à s ua s istematlzaçãol

cêntrava-se êm torrno de saber que táctica se -
da Portaria:
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e marcou desde 1o9o lr'na nova Asserôbleia para o alia 26 de Àbril a
fim de prossegiul-r de forma conclusiva a análise das dlvergências
de modo a superá-Ias corrêctamentê.
TaÍüén nesta natária a seguoda Àsseilrbleia da orgarização do Parui
do para a Itarinha Mercante deu passos sêguros e abriu exeelente§
perànectlvas dê una unldadê nova e superLor ê de um maLor reforço
e alesenvolvLmênto do PartiCo.

6. À sêgunda Àssdrblêia da Organização do PCTP Para a i{arlnha }Íerca!-' t"-iái; 4..-eú;iú; dà extiaoraiiária irnportância e franqueou umã
etapa nova e dê maicreÊ vitórias para a luta dos trabalhadores da
l,larinha lrercante; ela contribulu dê forna signiflcatlva para una
uni-dadê nova no seLo d-o Partidoi e constitui una Ínola lmpul§iona-
dora do segundo congresso do Partido que de'rê ser reallzaalo no in
terior da força das nassas e à frênuê das suas lutas.
.À segunda Àssênbleia foi uma expressão da unidade ale classe dos
trabálhadores do llar e da sua firne deternlnação de luta be-n 99
no a expressão cla excelentê fo!ça alê que o nosso Partldo dlspoê
no Sectôr fruto alo trabalho abnegado ê no essencial corrêcto ê rm
bom número de quadros experienteÀ e anLÍnados do esPÍrito de el.1 to
,las as clrcunstânclas aplicar a potÍtica do partido.
À segunda Àssemllleia da Organlzação do Partltlo na &iarinha l{ercan-
tê constitui urna nensagê.r:r ale confiança' de unidade e de fgrça pa-
ra todos os nossos camàradas na Mari;ha de conêrcio e Pala todo o
PartiCo-

Lisboa, 5 dê l,laio tlê 1979

À SEGUI'iDÀ ÀSSEI4BLEIA
DÀ ORGtu'iIZÃÇÃO DO PCTP
PAXÀ A I{ÃRÍNHÀ MERCÀNÍE


