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Caros Camaradas e Amigos 

Em nome da Comissão Concelhia do PCP de Peso da Régua, começo por 

saudar todos os participantes neste Jantar comemorativo do 94º Aniversário do 

nosso Partido.  

Permitam-me que dirija uma saudação muito especial ao nosso camarada 

Agostinho Lopes, membro do Comité Central do PCP, que aceitou o convite para 

estar aqui hoje connosco.  

Saudar também o nosso camarada Jorge Humberto responsável pela Direção e 

Organização Regional de Vila Real. 

Neste jantar comemorativo do 94º Aniversário do nosso Partido, nunca é demais 

relembrar o papel destacado que o PCP tem tido na defesa da liberdade e da 

democracia e na afirmação dos valores e direitos de Abril, assente num passado 

e num presente de constante intervenção a favor das populações do nosso país, 

do nosso Concelho de Peso da Régua e de toda a região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

 
Na defesa do direito ao Serviço Nacional de Saúde, à Escola Pública, de 
qualidade e inclusiva, à Segurança Social, universal e solidária e à autonomia do 
Poder Local democrático, a um nível que responda às necessidades da 
economia do nosso concelho e às carências da população reguense. 
 
Na defesa do carácter público da prestação dos serviços básicos essenciais, 
onde destacamos a recusa da privatização da água como um instrumento 
essencial da salvaguarda dos interesses das populações e do direito à prestação 
de um serviço de qualidade acessível a todos. 
 
Na evolução para uma escolaridade obrigatória de qualidade que tenha em linha 
de conta a demografia e considere que a simples eliminação de escolas não é 
solução para um ensino de qualidade.  
 
Na defesa da cultura da região, através da promoção cultural dos saberes, usos 
e costumes da nossa terra e das nossas gentes, e na divulgação e exposição 
das obras dos nossos escritores e de outros agentes culturais. 
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Na defesa intransigente de uma política que valorize, preserve e potencie os 
recursos do nosso Concelho de Peso da Régua e da Região Duriense junto do 
poder central, designadamente a cultura da vinha e do vinho, determinante na 
economia do nosso Concelho. 

 
Na defesa do fim do pagamento de portagens na A24, já que se trata de uma 
medida que agrava e empobrece todos os que vivem ou trabalham no nosso 
Concelho, para além de afectar a actividade económica de toda a região 
duriense.  
 
Através dos nossos deputados eleitos na Assembleia da República, 
continuaremos como até aqui, a apresentar propostas e projectos de resolução, 
que tenham como objectivos: 
 

 A viabilização da Casa do Douro e a defesa da vitivinicultura Duriense; 
 

 A requalificação e modernização das linhas ferroviárias do Douro e do 
Corgo; 

 

 A melhoria das acessibilidades rodoviárias, nomeadamente a construção 
do IC26 (Peso da Régua/Amarante); 

 

 A Criação da Loja do Cidadão em Peso da Régua. 

 
Antes de passar a palavra, gostaria de vos informar que o Partido esta a organizar 
uma Marcha Nacional para o próximo dia 06 de Junho, pedindo desde já a vossa 
colaboração para a mobilização para este dia.  
 
Mas, para melhor concretizar toda esta dinâmica do nosso Partido, passo de 

imediato a palavra ao nosso camarada Agostinho Lopes. 

 

Viva o Partido Comunista Português 
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