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A  Direcção  Regional  de  Vila  Real  do  PCP,  reuniu  para  apreciar  os
desenvolvimentos da situação política e preparar a Candidatura de Edgar Silva
à Presidência da Republica. 

Estamos a menos de duas semanas do acto eleitoral que reputamos de grande
importância e 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.

Eleições que assumem no actual quadro da situação política do País uma im-
portância redobrada, depois das alterações verificadas, em resultado da derro-
ta do PSD e do CDS, com a perda da maioria absoluta desses partidos que esti-
veram no governo nos últimos quatro anos e que ditou, com a nossa iniciativa
e empenhamento, o seu afastamento da governação do País, abrindo as portas
a uma nova fase na vida nacional. 

Esta nova batalha que temos pela frente é por isso uma batalha importantíssi-
ma para inviabilizar qualquer pretensão de regresso às políticas que conduzi-
ram a uma acelerada degradação da situação económica e social e criar as
condições para assegurar o aprofundamento das alterações positivas resultan-
tes das últimas eleições legislativas, com outra política e outras medidas capa-
zes de travar o rumo de empobrecimento em curso e relançar o desenvolvi-
mento do País.

Este é, um tempo em que iremos colocar todas as nossas energias, todas as
nossas capacidades e toda a nossa disponibilidade e determinação para ampli-
ar a corrente de simpatia e apoio à candidatura de Edgar Silva e da luta que
transporta pela afirmação e concretização de um projecto de democracia, de
desenvolvimento, justiça social e soberania nacional que a Constituição da Re-
pública Portuguesa consagra. 

Na pré-campanha eleitoral foi-se tornando evidente, nos debates e no confron-
to com as outras candidaturas, a justeza e necessidade da candidatura de Ed-
gar Silva.

Uma candidatura alicerçada nas mais profundas aspirações dos trabalhadores
e povo a uma vida melhor e distinta de todas as outras.

Uma candidatura comprometida, presente e solidária com a luta dos trabalha-
dores e do povo por uma vida melhor. 

Uma candidatura única no seu projecto, sem comprometimentos ou cumplici-
dades com a política de direita, sem ambiguidades ou equívocos perante a rup-



tura e mudança indispensáveis ao país, liberta de apoios dos que são responsá-
veis pelo caminho de injustiças, exploração, retrocesso social e declínio econó-
mico na vida nacional. 

Uma candidatura cuja singularidade não se traduz apenas em palavras, mas
numa permanente intervenção e acção de anos de combate em defesa dos in-
teresses nacionais e do povo. 

Edgar Silva não descobriu agora os malefícios da política de direita e que con-
duziram o País à ruína. 

Edgar Silva esteve e está há muito tempo nos combates decisivos para a defe-
sa dos interesses vitais do nosso povo e das suas condições de vida e de traba-
lho. É um homem justo. Isso o compreendeu muitos portugueses por onde o
candidato tem passado.

Uma grande e dinâmica acção de contactos,  esclarecimento  e mobilização,
onde tem estado bem patente um crescente apoio à sua candidatura e que nos
dá fundadas razões para confiar que seremos capazes de ultrapassar com êxito
esta batalha tão importante na evolução da situação do país e na vida dos por-
tugueses nos próximos anos.

Por isso estamos nesta nova batalha eleitoral com confiança e com a firme con-
vicção que os portugueses vão ajudar a levar a candidatura de Edgar Silva ain-
da mais longe com o seu apoio e o seu voto, para garantir um efectivo virar de
página na vida nacional e superar as consequências destes anos de política de
exploração, empobrecimento e desigualdades que atingiram de forma brutal a
vida do nosso povo.

Nós, temos confiança que no próximo dia 24 de Janeiro os portugueses não se
deixarão iludir  nem impressionar pela bem urdida campanha mediática que
está em curso a favor do candidato apoiado pelos partidos agora derrotados
em Outubro – o candidato Marcelo Rebelo de Sousa - e dar como certa a sua vi-
tória.

Uma Campanha metódica e nada inocente, onde tudo se faz, para favorecer a
candidatura que os grandes grupos económicos e financeiros sabem ser a que
serve os seus interesses. 

Um apadrinhamento descarado que se alarga e se refina na sofisticação dos
mecanismos de pressão e de influência e em manobras manipuladoras, à medi-
da que sentem que a candidatura que PSD e CDS desejam para concretizar o
seu projecto de retrocesso e revanche, perde força e os seus desejos estão
cada vez mais longe da realidade antecipadamente anunciada. 

Neste combate que travamos e perante o descabido anuncio das vitórias ante-
cipadas, é bom que saibam, que não vamos baixar a guarda. 

Vamos trabalhar até ao último dia para que a candidatura de Edgar Silva dispu-
te em igualdade de circunstâncias com qualquer outra candidatura a passagem
à segunda volta, porque esta é uma candidatura de parte inteira e que vai até



onde os portugueses a queiram levar. Estamos certos de que não há vencedo-
res antecipados. Os resultados estão em construção. 

A DORVIR do PCP, aproveita esta oportunidade, para informar que o
Mandatário  Nacional  da  Candidatura  de  Edgar  Silva  –  José  Ernesto
Cartaxo - participará numa acção de contactos com a População de
Chaves no próximo Sábado dia 16/01/2016, o Mandatário Distrital  –
Paulo  Figueiredo  -  estará  no  Peso  da  Régua  no  Domingo  dia  17,
também em contactos  com a População deste Concelho,  e  em Vila
Real, estará durante o ultimo dia de Campanha, (22) o Deputado do
PCP no PE, Miguel Viegas.

A Direcção da Organização Regional de Vila Real do PCP.


