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O actual presidente do Conselho
Jurisdicional do PSD-Madeira deverá recusar a recondução no cargo, no âmbito da recandidatura de
Alberto João Jardim à liderança do
partido. Fontes próximas de Miguel Albuquerque garantiram ao
DIÁRIO que o autarca não foi contactado para esse ou outro efeito,
tendo tomado conhecimento das
intenções de Jardim através das
suas declarações aos jornalistas.
Albuquerque, que estará ausente
da Região nos próximos três dias,
não chegou a ser sondado para voltar a integrar os órgãos do PSDMadeira, designadamente a presidência do Conselho Jurisdicional,
cargo para que foi remetido no último congresso dos social-democratas madeirenses, em 2008.
Cinco dias após a publicação da
entrevista de Miguel Albuquerque
no DIÁRIO, só ontem o presidente
do PSD-Madeira reagiu às críticas
com muitas cautelas. “Até foi simpático comigo”, disse Jardim, afirmando depois que conta com o autarca para continuar nas actuais
funções partidárias. Sobre as críticas contundentes e a exigência de
mudanças no partido e no governo,
Jardim nada disse.
Fontes próximas de Albuquerque estranham que Jardim tenha
falado primeiro publicamente sobre as suas as intenções de contar
com ele para o Conselho Jurisdicional, sem qualquer contacto prévio com o visado.
Mas não é só esse o motivo pelo
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Albuquerque prescinde da ‘prateleira’ onde foi colocado em 2008 para dar o exemplo da renovação que exige.

qual Albuquerque recusará integrar o órgão aludido por Jardim.
Tal como frisara na entrevista pu-

blicada no último domingo, o autarca condiciona o seu contributo
à nova estrutura regional do parti-

JARDIM QUERIA ‘DELFIM’ NO MESMO LUGAR
Alberto João Jardim contava manter Miguel Albuquerque no Conselho de Jurisdição do PSD-M, anunciou ontem, à margem da celebração do Dia de Reis que juntou um
grupo de alunos na Quinta Vigia.
Instado sobre se as declarações de
Miguel Albuquerque, na entrevista
ao DIÁRIO, baralhou as suas contas, Jardim foi peremptório. “Não.
Para já não li a entrevista, porque
eu não leio o seu diário. Depois
trouxeram-me uma fotocópia e aí li
a entrevista e acho que ele até foi
uma pessoa simpática comigo de
maneira a que... conto com ele no
órgão em que ele está”.
O presidente do PSD-M diz que os

nomes dos elementos que vão integrar as novas listas para a Comissão Política e para o Secretariado
do partido já estão definidos. Não
estão ainda no papel, mas na cabeça.
O prazo de entrega termina dentro
de um mês, mas as listas estão quase fechadas. “Está quase, quase.
Ainda não está, mas está quase”.
Jardim recusou antecipar revelações, repetindo que procurará rejuvenescer o partido, conciliando o
núcleo duro experiente com caras
novas. “Foi sempre essa a maneira
de eu actuar durante estes anos todos”, apontou. “É o critério do costume”.

do a uma mudança efectiva no partido e no futuro governo.
“É fundamental avaliar bem a situação e antecipar, em termos políticos, as mudanças que estão a
ocorrer na nossa sociedade”, advertia Albuquerque, na entrevista
do último domingo. “Se não somos
capazes de quebrar as rotinas, se
não somos capazes de subverter
um conjunto de pessoas que estão
muito acomodadas, se o único critério para ser militante é estar calado, então não vamos a lado nenhum.”
Na mesma entrevista, Albuquerque deixou claro que o PSD “tem
agora pela frente desafios que não
são compatíveis com posturas acríticas.” Confessou estar “expectante, tal como estão todas as pessoas
na Madeira”. Sobre Jardim, disse
que “já tem muita gente para o bajular”, pelo que não se considera
“incondicional de ninguém.”

A Comissão Política de Freguesia de Santana a é a primeira a
reunir com Jardim.
O líder do PSD dá início, hoje,
pelas 17 horas, aos encontros
com os responsáveis social-democratas no arquipélago.
Em fase de contactos para a
elaboração da lista de elementos
da sua nova Comissão Política e
do Secretariado, Jardim já fez
saber que o partido está aberto à
renovação e disposto a acatar sugestões na elaboração do programa de Governo a sair do XIII
Congresso Regional.
A reunião magna ‘laranja’ é
um dos temas em destaque nas
reuniões com as concelhias, a
par com as Presidenciais do próximo dia 23.
Uma hora depois de Santana é
a vez de Machico debater com
Jardim os temas em carteira, seguindo-se, pelas 19h30, Santa
Cruz.
À noite, a partir das 21h30, o líder do PSD reúne-se com os social-democratas de Santo António, um encontro marcado para
as instalações do CEMA, em
Santa Quitéria.
As rondas são retomadas na
quarta-feira, altura em que Jardim se desloca à freguesia de
Santa Maria Maior, pelas 18h30,
seguindo uma hora depois para
São Roque.
Às 21 horas, o líder do PSD vai
estar e, São Gonçalo e na quinta
será a vez da Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Monte. As
reuniões terminam no dia 17 de
Janeiro, no Porto Santo.
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