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I. Constitu-iu ull acontecinento ale enorme importância polÍt1ca para a

luta dos Trabalhadoles da Marinha de Comêrcio, para a Organlzação
êq: garttdo neste Sect'or e para todo o Parlldo. e como tal nerece
ser saudada, a reallzação da II rÀssenbleia da Organização do PCTP

para a Marlnha iíêrcante que se realizou na Sedê Reglonal de Í,13 -
boa, no dia 5 dê I,:â1o.

Contando côn a partlclpação actlva de 16 canarêdas (9 atá cMl,6 dá

CTU e I da SOPONATA) a II Asser,blela fol un êspelho de rlca êxpe-
rl-êncLa de luta dos Tf,abalhadores do uar e da experlêncIa acuri,ufa
da Delo Partldo nêste sector na dlrecção alas nâssas coroou pro-
gressos e vitórias assÍnaLáveis registatlos dêsde a I Àssembleia reg
Ii zádd un rnâs antes e toÍnou tleclsõês de signlficado hlstôrlÇo pa-

ra o futuro da Organização do Partldo e para a luta dos ?rabalha-
dôres do l4ar, franquêando ulna nova etapa de um maior aprofundramen

to e un novo desenvolvirnentô tanto no que respeita à dlrecção da

luta das massas, como no que reslreita ã edificação e rêforço da

vida do Partido e alas suas organizações no sector.

À fI Assg[ú]lêia conlou colr a Dartlcipação do canarada secretárlo
GerâI 'quer cÕn constante atenção e intervenção oportuna e,ta todas
a6 questões quê nos propusemos discutir e resolver, ê viva preocg
pação com o reforÇo de uma sôIlda unldade do Partido, 'deu à nossa

Àssenülela uma colaboração valiosa.

PartlcipaÍam tanbêm dê forna actlva na nossa II Àssemblêi.a o ca$a

rada secretârio do Dêparta$ênto gtndlcal e nenbro do conLtã cen-

tral do Parlido, un canaraile da ilêdacção do ,.UTÀ PoPULAR, a vLce-

-secretárl"a dos sestoleg, o conltâ Co Sector dos Traosportes e o

sêcrêtártô do conlté Local de Àlcântara ê menúro do Cônitã Rqtcral.

2. Ã IÍ Àssêtllbleía coube apreel'ar e votar por unanioiaade o primelro

Informe do Cointté do Partldo acerca da activldade da orgaalzaqão

dêsde a primelra Àssembleia. Docqmênto lmportante. porque nelê se
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traduz coffectanente o quê foram a luta e as vltórias dos Traba -
Lhadores do l{ar ê do Partido no oerÍodo a que res?eita, sendo .de

sallentar o crândê Plenário de 26 de Àbril e as lnportantês decl-
. *,,À .sões aí tonaCaÊ i i.i inportante sobretualo pela novidadê polÍtlca

que eÊse tnforne introduz na ectividade e na vida dê. nossa Organl
zação ê do seu Comitê cumprinCo o seu alêver de preslação regular
ale contas ãs raassas e ao Partldo ê constitulndo u!! exe$olo a ser
sêguldo por toalo o Partido, Nesse sentido fol lgualrrêntê i$portân
te a narcação da fII Ãssenrblêia Plenária.

I

,

À vltórta da II Assenblela Plenária conflou-nos
bllldaêe de testenunhêr perante todo o Partido

a enorme lesponga
corno, aplicando urE

llnha polÍtlca justa e urda táctica nadura e firne, s2 obtêm real-
mênte âxitos de que são exenplo as transformações palpávêis e aE

v1!ôrlas slgnificatlvag regLstadas num curto êspaço de tenpo pela
Olganização do Partido na tlarLnha Mercante.

A II Àssembleia pôae tamb6rn concluLr que o respeito escrupulosolE
las ilecisões tonadas e lnteira fidellaladê aos nandatos que as nag
sas nos confiam.ê condlção fundanental para êÊcLdlr do êxlto das
nossas terefas e do reforço de confiança das naBsas na nossa dL -
recção.

Tãrtlbé.oa no que respeita ao núrnero dê partLcipantes o sentldo da
nossa II Asseüblela foi o do crêscirnento e o do rêforço da unlda-
de tlo Pêrtlato. Àunentou o nümero ale camaraalas prêsentes, tanto da

CNN como da CTM, 9e ben que alnda multo haja a fazer para um aprg
veltamento completo da ríqueza da força actual do nosso Partlalo
no Sector. Esta Àssenillela confiou-nos a responsabL lítlaCe tlerprog
seguindo na via traçada ê no essenclaL apllqado, alcançarnos 

' 
tam-

bán neste canF)o, novag e rnaiores vitórLas na coesão, desênvolvi -
mento e rêforço do Par-tido até ã IÍI Àssemblela Plenárta.

3. À IX *lsse[ü]e1a aprêclou e aprovou por unanimldade o Inforne so -
bre a actividatle da Cornissão de Trabalho para o Projeeto ale

Reêstrutulação da l,larinha Mercânte. Rêalçou a seriedadê e empenho

que a CorÂlssão têm colocado no 9êu trabalho. Concluiu que exlsteú
e teÍlr vlndo a ser, no êEsência1, correctEunente apLov€ltadas ã con

alições para que, por esta porta, 5e vênha a eonstltulr miia valta
f,tente da5 forqas democrátlcas capazes alê ser interêssadas na ale-
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fesa de irma llarlnha !{êrcante renovada, lndependente ê ao servlço
ato povo, contra o ProJecto caoltalÍsta de lLquldação da ltarl'nha
!'tercante. A Às§erüleía realçou ríais uma vez a lnportâncla funda -
nental de quê êste trabalho se reveste tanto Para a luta do§ Tra-
balhadores ilo l{ar, cono gara assegurar o ôxlto tlê bàtatha pêlo Sln

dLcato ünlco, qono para o rêforço e ile9envolvLnênto do trabalho e

ila organlzaÇão do Partldo no sector.

À Àssemblela fez um apelo a todos os camaraalas que dis?onham& da

dos ou de Íreios que de qualquer nodo Lnteressen para o urabalhoà
Cornissãon que tomem a iniclatlva tle l"heE facultar sen denorarcon-
tríbuindo asslm para o êxlto desta tarefa quê dterece a rnáxiiaa a-
teúçãô e o apoio de todo o Partido.

o comitó
tuslasmo
zo que a

d,o

os
si

Partido exorta a conrlgsão a prossêgulr cort o neEmo en

sêus trabalhos dê moalo a completá:los (!{Ír êxlto no pra
mêsnlo sê assLnalou.

4. À II Assênblela pennitiu, asslm, consolidar as aquislções frolíti-
caa da lrrLrnelra À.sseÍüllela e rasgar novos e úais ousadas PersPec-
tlvas e def,lntr novas e nais ouaadaÉ tarefas d.a naior lnportâncla
para a luta dos Trabalhadores do !,14r e para ilesenvof,vlmênto e re-
forço êo Partido, mêdldas. que inerecera$ una calorosa saudação e

constltuÍ.ràrn uIn novo estÍmulo paÍa todos oa carnarêdas presentes ,
sêndo de realçar o espÍrlto dê franca, vlva e proíunda ttlgcuEsão
que presldÍu ã análtse e decisão Eobre todos os probfe$as que a

AsseELlrlêla apreclou e que se sallentamr .o sindlcato Únlco, a tác-
tica para a coniEsão tle Í,uta e o priBrêlro exarde das divergências.

À II ÃssembLê1a ooube lorlrar a declsão hlst6rica dâ corferLr',aokr
tido a têrefa ilê furdar, no lriais curto espaço tle teatpo, o,sindica
to onicà dos. TrabaLhaaloras alo l,1ar. E pàra isso adoirtou às mêdialas

adêqAadas designadame{rle: reconenalou ao coÍÉtá do Partido a elei-
ção tle ,I,n crupo de Traba!.ho do Partido paia a crtação ilo Sinallca-
to onlco doê fiâbalhadores do l,!ar e deflnlu as suas tarefas lne -
d!.atasi tonou a iaportante declsão de criar urBa Escola de DírLgen
tes sind-icals, Àpontou, assinr a todo o Partldo' que é necessárlo
avançar maaluraiBente, nas sem hesltaÇões e sêm perder oportuDida -
de§, na concretização da nos3a lin-hâ sindlcal ê imprlÍÉr d,eci':IqÊ

mentê uía nova orlentação ao nosso Trabalho sindicaL Fara a reso-
luÇão do problêÍoa tla OrganlzaÊão slndlcal dos Trabalhadores, ou -
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sandif avançar na tonad.a ê crlação ilê Slndicalos onale as roassas e
a luta alas maEsas o exigÀ e as conallÇões o penÉten.

6" A II Àssenblêia fez u$ exâme sêrio e aprovou conclusões ê orLen-
taçõês justas acerca da táctica a sêgulr pela Comlssão de Luta ê
lelta no Plenário de 26 de Àbril. O Cornité sêúda a lmportanle me

dida que a ÀsEenblêÍa tomou dê constltuir a cóluLa do partr.do rEs
se órgão de tnassas e a ind.lcação de proceder ã eleiqão alo seu gg

cretário na prLmêira reunião da céLuta nedlda de fundanental in
Dorlâncla e quê devê constitulr um exêrnpLo a segrrir pois essa é a
forma de exercêr a direcÇão do partldo nos órgãos de ixaasas de
forma a que elês aFliquem una polÍtlca e uma táctlca revolucioná
rlas. À dlscussão havlda pêrrÍútiu reforçar a unldade do partido
no Sector em torÍro dê guestõêg de pri,ncÍplo fundamentais para eg.
ses órgãos de nassas e salvaguarêa dos intererses e da vontaale ,

dos trabalhailores ilo mer.

À II Àssenütela Plenária revestlu-se alnala de un enorme signlfL-
cado pe1o9 progressos reg1§tados para o esclarecl&ento das diver
gências nolÍtlcas lcunuladas no seio do partiúc, trerdadas do paf
sado, deslgnadaÍente pelo exaÍne a que proceêeu sobre esta natã -
ria, con granile f,ranqueza, seriêdade e êlevado espÍrlto corounls-
ta de unidade. A Àssenbleie definlu o rnêtodo de eontlnuar a aná-
llse iniciada, no sentido de sistênatlzar os princtpata. proble -
nas, t..n' marca"ô aleec'ê- I.rq. nova .qscr{rIsi1.pf,r1 . rlia :j úe
Junho a fim áê prossegulr dê fôrma. clnclusrvl a enãIlse .la8 di-
vergâncLas, Ce aodo a superá-las correctamente.

7.

8. No do&Ínio da vida lnterna do partlalo, a Àssêablêla apontou
conjunto dê inportantes medidas e orlentações que pernitlrãa

um

a
no6sa Organização ala i,larinha Mercante alar novos e aleslslvos
5os e cani.nhar.. ern equ!,lÍbrto, danilo §lnultaneamente atengão
Partiilo e ãs nassas, ã vida do partldo e ã vlda das massas,
dlficação do bar:üido e à luua alas Íoassas.
Tanto pelas medldas quê adoptou para quê as Civergências herda -'

-das dô passado vêll-ham a ser lntêlra e corf,ectaÍtente esclareÇldas
ê resolvldas, corco pelo6 obJêcttúos traçados e que visan a reso-
1ução de todos os probleÍoas tlê pârtldo segundo o rnêtodo de os a-
garrar ê resolvêr un á um, a II Àsgê$blele assinalará, sem düvi-
ala novos progrêssos e novas vitórias no reforço do partido.

pas-
ao

ae-
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10 Comitê ÍLo Parti.lor conflou a Àssenlrleia a tarefa de se cons.-ll
dar cono cêrtro único e flrllre de dl-recção nc 6ector, §âii alguÍoa
vez rrerder dê vLsta cue só o consegulrá, mantí:ndo e aprcfundandoa
sua lntina Iigação coro as massas e a Lula dcí trabalrradores do
roari conflou-1hê a Àssenblela a tarefa ciê tryiar en mãos o reforço
e a coesão de cêda cálula e da nelhoria .jc seu trabaliro, con Eran
de espÍrLto de uniSad-e.

Âs CélulaÊ do Partlaie, a 1sseftbLeLa al?onicu a tarefa de se ê,1pe -
nharen sn obterem novae, guÇesslvag e naic,res vi.tórlas cono 6trjãi§
Ce dlrecção daB massas ê na suâ coesão j-nt.:rna. refcrço e alarga-
nênto, qul"ando-sê nelos seguLntes rrrLncÍoj.csg a côlula deve eÊfcr
Çar-se pôr dirlcir a luta dos trabalha4orqjl na unldade de basê a
{ue pertencei a cóIul.r dev.? rêfôrçar a educação ideológ1ca e oolÍ
ticâ dos seus ma,!n-.bros.

9. o conitã tlo Parti.do está seguro dê que esta foi uma ássehblela de
êxtraordlnárLa Lmoortância para a luta dc6 trabalhadores da úari-
nha l{ercante, §orque as dêclsõe; nela t"rüaCas os arnrarão neLhor;q
ra 09 cor!5ateg a travar contra o seu ininlgo - o governo, os armC
dorês e os sÊus lacalos revisionistas.
O Conité do Partido está convlcto dê que a II itsEeriblela Çontrl -
tuiu de forna slÍnificativa oara o fortaleciinênto da unidade no
Beio do Partldo 4 que os Drogresscs reglôtados ê as perôpectirras
quê êIa abriu nerecen s?r sê-udadas por tcd_o o partid.o.

c CoErttê ,Jo Partldo êsLá confiantê que a IÍ ;lssembleia será uira
no1â ilBnulsionadora do Segundo Congre6sÇ úc f,1rtldo preparado e
realizado ro lntêrlcr da fcrça da âaEsa .: ã frente de Euas lutas,
C Co!Âlté do Partla.i .1esêJa saudar ôs trd.,el\a,.ores de rlarinha'-..ler
caDtê ê a gua luta ê lodog os camaradas. ein t.erra ou a navegar, e
êxortar a todos a lnten§lficar esforços fara 1ue, aprêndendo a cn
Írinhar cada vezIlefhcr scbre as duas pernas - o partldo ê as nas-
sas - preparàmos, cola novas e Ííalores vlt5riâs a nróxirna Àssern -
blela plênáriat iêseja saualar tarüráro torio o lertido a íuero calre a
enor'Íre reslronsabi Llda4ê e a honxo§1 tarêiâ il_ê dl-rlgir e unlr nu$â
persDectiva verd.aCêlraÍrente revolucLonária, corn clarividôncl.a e tir
Beza, a luta que as lllêggas se áispõeri a Lr.f,ver, coÍí novo vigor,elq
tod.es as frentes.

Llsboa, 14 dê l(alo ae 1979

O COIIITo I,]') PÀRTIDO
PÀRÀ À ií1R1;{i]Ã TÍERC-A.NÍÉ


