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 DORVIR - Direcção da Organização Regional de Vila Real 
 

Conferência de Imprensa, 16 de Novembro/15 
 
A Direcçã o Regionãl de Vilã Reãl do PCP, reuniu pãrã ãpreciãr os desenvolvimentos dã situãçã o 

politicã sãí dã dãs u ltimãs eleiço es e prepãrãr ã Cãndidãturã de Edgãr Silvã ã  Preside nciã dã 

Republicã.  

As eleições de 4 de Outubro trãduzirãm de formã inequí vocã ã condenãçã o dã coligãçã o 

PSD/CDS. Umã condenãçã o expressã no voto que deu trãduçã o ão isolãmento e derrotã 

polí ticã que jã  ãntecipãdãmente hãviã sido inscritã pelã lutã dos trãbãlhãdores e do povo 

portugue s. Nã o hã  trãdiçã o que se invoque que ãpãgue o que ã reãlidãde revelã: PSD e CDS 

virãm recusãdã ã suã ãmbiçã o de mãioriã ãbsolutã; PSD e CDS perderãm 700 mil votos, 25 

deputãdos, 12 pontos percentuãis e ãs condiço es pãrã prosseguir o seu rumo de explorãçã o, 

empobrecimento e injustiçãs. 

O que verdadeiramente se decide em eleições legislativas são os deputados que cada 

força política elege, as maiorias parlamentares que se formam na Assembleia da 

República. E  ã pãrtir dã correlãçã o de forçãs resultãnte dã eleiçã o de deputãdos que se ãvãliã 

dãs condiço es de formãçã o de governo. O povo portugue s deu um sinãl clãro que queriã ver 

definitivãmente ãrredãdo dãs suãs vidãs o governo do PSD/CDS e ãspirãvã ã umã mudãnçã de 

polí ticã. 

Foi ã essã expressã o de exige nciã de mudãnçã dã vidã polí ticã nãcionãl que o PCP respondeu, 

ãnunciãndo desde logo ã rejeiçã o ã um governo de PSD e CDS que viesse ã ser presente ã  

Assembleiã dã Repu blicã e revelãndo inteirã disponibilidãde pãrã ã construçã o de soluço es 

que ãssegurãssem umã respostã cãpãz de gãrãntir o desenvolvimento econo mico, devolver 

rendimentos e direitos, vãlorizãr sãlã rios e penso es, promover o emprego e combãter 

injustiçãs, recuperãr o pleno direito ã  sãu de e ã  educãçã o, gãrãntir umã segurãnçã sociãl 

so lidã e com ní veis de protecçã o sociãl mãis elevãdos. 

Trabalhámos para este objectivo de uma forma séria e empenhada. Com a frontalidade 

e franqueza que nos são reconhecidas. Com inteiro respeito pelos posicionamentos e 

opções do PS, não iludindo dificuldades nem escondendo divergências, afirmando a 

nossa independência e identidade, não prescindindo do nosso Programa e Projecto. 

 

Desde a primeira hora, o PCP colocou em primeiro plano a valorização dos pontos de 

convergência, as matérias que pudessem assegurar uma resposta pronta a legítimas 

aspirações do povo português de verem recuperados os seus salários e pensões, 

devolvidos os seus direitos, asseguradas melhores condições de vida. 

Forãm os pontos de converge nciã e nã o os de diverge nciã que ãmbos os pãrtidos optãrãm por 

vãlorizãr. Foi esse grãu de converge nciã que permitiu este ní vel de compromisso que 

ãssumimos e respeitãmos. Sãbemos que este e  um cãminho nã o isento de dificuldãdes e 

exige nciãs. E  ã profundã ãspirãçã o do povo portugue s ã umã vidã melhor que nos ãnimã, 

intervindo e lutãndo em todos e em cãdã momento pãrã que os compromissos com umã 

polí ticã que respondã ã direitos e interesses inãdiã veis se possãm verificãr e concretizãr. 
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Existe nã Assembleiã dã Repu blicã umã bãse institucionãl que pode permitir concretizãr um 

conjunto de medidãs e soluço es que de em respostã ã interesses dos trãbãlhãdores e do povo, 

umã bãse institucionãl que permitirã  ir tã o longe quãnto for ã disposiçã o de cãdã forçã polí ticã 

que ã compo e pãrã suportãr o cãminho dã reposiçã o de sãlã rios e rendimentos, nã devoluçã o 

de direitos, no reforço do ãcesso ã  sãu de, ã  educãçã o e ã  segurãnçã sociãl, no ãpoio ã s micro, 

pequenãs e me diãs empresãs, ãos reformãdos, ãos jovens. Com a sólida prova de quem 

honra a sua palavra e os seus compromissos. Com a reconhecida garantia aos 

trabalhadores e ao povo de que não faltaremos em nenhum momento e que não 

desperdiçaremos nenhuma oportunidade que possa corresponder a assegurar-lhes a 

defesa e afirmação dos seus direitos, a valorização dos seus rendimentos, a plena 

realização de uma vida digna. 

 

Entretanto, a DORVIR discutiu ainda a situação na região, reafirmando a sua 

preocupação com a situação económica e social, com o elevado número de 

desempregados, com os problemas sociais e as dificuldades no acesso aos serviços 

públicos, com as consequências dos cortes na saúde que põem em causa o acesso da 

maioria dos habitantes do distrito a cuidados de saúde dignos. A DORVIR reafirma 

ainda a sua preocupação com as questões relacionadas com o investimento público e o 

desenvolvimento económico, destacando a urgência da conclusão do túnel do Marão, da 

revogação das portagens nas ex-SCUT da região, da necessidade de apoios aos pequenos 

produtores e da urgência da anulação das alterações impostas na Casa do Douro – 

devolvendo-a aos vitivinicultores. 

Os deputados do PCP na Assembleia da República não deixarão de intervir para a 

superação destes problemas e a criação de condições para uma vida melhor na região. 

 

Candidatura de Edgar Silva, à Presidência da República 

 

Estã e  umã novã bãtãlhã que temos pelã frente, que merecerã  o nosso empenho, destãcãndo ã 

cãndidãturã de Edgãr Silvã como pãrte integrãnte dã ãfirmãçã o dos Vãlores de Abril e dã 

defesã dã Constituiçã o. Objectivos tã o mãis importãntes, quãnto ã confrontãçã o do povo 

portugue s com um Presidente dã Repu blicã, que ãfrontã ã Constituiçã o. 

Porque este é um combate eleitoral, cujo resultado, pelo que implica sobre opções e 

orientações do órgão de soberania Presidente da República, exercerá uma influência 

muito significativa na evolução da situação do País e na criação ou não, das condições 

para a defesa dos valores de Abril e da Constituição e para a afirmação de um Portugal 

soberano e independente. 

A DORVIR, considerando Edgar Silva como um destacado lutador pela justiça social, um 

opositor dos PEC`s e do Pacto de Agressão que afundou o país, destaca a importância da 

convergência dos democratas e patriotas em torno desta candidatura. 

Este e  o momento em que iremos procurãr dinãmizãr um forte movimento de ãpoio ã  

cãndidãturã de Edgãr Silvã. Temos confiãnçã que estã e  umã cãndidãturã que vãi recolher um 

ãlãrgãdo ãpoio populãr.  
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Temos muito ã fãzer no esclãrecimento, nã mobilizãçã o, nã ãfirmãçã o dã distintã nãturezã dã 

nossã cãndidãturã. No s temos confiãnçã e ã certezã que estãremos ã  ãlturã de trãvãr mãis este 

importãnte combãte.  

A DORVIR informa ainda que Edgar Silva participará num Jantar com apoiantes, em Vila 

Real, no próximo dia 21 de Novembro, na Escola Diogo Cão, pelas 20H00. 

 

A Direcçã o dã Orgãnizãçã o Regionãl de Vilã Reãl do PCP 
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