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Voto de Pesar n ° 1 /ot4k’J I

Pelo falecimento do antigo Deputado Jorge Almeida

Jorge Almeida, faleceu, no passado dia 26 de abril, vItima de doenca prolongada, antigo
Deputado a Assembleia da Repüblica eleito nas listas do Partido Socialista pelo CIrculo
Eleitoral de Vila Real.

Jorge Manuel Monteiro de Almeida nasceu na Régua a 20 de setembro de 1954, tendo
dedicado boa parte cia sua vida a regiâo duriense, nomeadamente a estudar e a pensar boas
práticas e soluçöes para Os vários problemas da RegiAo Demarcada do Douro e, sobretudo,
aqueles que afetavam os pequenos vitivinicultores.

Ele mesmo fazendo questão em exteriorizar o orgutho de ser vitivinicultor, pugnou por urn
Douro de sucesso, sustentável e solidário, integrando o Consetho Regional da Casa do Douro
e o Conseiho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e pertencendo a
Associaçäo de Viticultores e Engarrafadores dos Vinhos do Porto e Douro e a Liga dos
Amigos cia Saüde e do Vinho.

Medico de profissâo, defensor convicto do Serviço Nacional de Saüde, foi, na area da saüde
püblica, Chefe de Servico de Medicina Geral e Familiar na Sub-região de Saüde de Vila Real
e, mais tarde, Vogal do Conseiho de Administraçao do Centro Hospital de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

Já em estado adiantado de desgaste fisico e psicológico, em pleno itinerário da doenca que o
vitimou, fez parte de urna comissão para apresentacâo de urn estudo para a reabi1itaco do
Hospital D. Luis I da Régua, tendo, mesmo, sido o autor do respetivo relatório.
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Cidadão exemplar, corn releváncia na comunidade em que se inseria, empenhado em

questOes humanitárias, sociais e culturais, integrou os corpos sociais de diversas instituicOes

nessas areas, designadamente, da Associação da Regiâo do Douro para Apoio a Deficientes,

da TertiliaJoão de Araüjo Correia, da Cruz Vermeiha Portuguesa, do Rotary Club da Régua,

de que foi Presidente, e do Sport Clube da Régua, cuja bandeira cobriu a urna durante o

funeral.

Homem de cultura e sensibilidade, publicou urn livro em que deixou registadas as

experiências que viveu como parlamentar, dando destaque ao envolvimento liderante e ativo

que teve nos projetos de lei referentes ao “Estatuto do Enólogo” e a diminuicao de sal no pAo,

e urna quantidade assinalável de artigos, em jornais e revistas, muitos deles dedicados a
temática e ao sortilegio do Douro, sobre o qual tinha reflexâo e pensarnento estratégico.

Dedicado a causa püblica, militando no Partido Socialista, Jorge Almeida foi Deputado a
Assembleia da Repüblica na X Legislatura, onde integrou as Comissöes Parlarnentares de

Agricultura e Saüde, tendo sido também, ao nivel autárquico, Presidente da Assembleia

Municipal de Peso da Regua e Vereador da Câmara Municipal de Peso da Régua.

Em tributo a sua memória, a Assembleia da Repüblica, manifesta o seu pesar pela morte de

Jorge Manuel Monteiro de Almeida e envia sentidas condolências a farnilia.

Palácio de S. Bento, 2 de maio de 2014

Os Deputados,
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