
A1

  
i Online

 	Visitas diárias: 54864

 	País: Portugal

 	Âmbito: Informação Geral

 	OCS: i Online

 
ID: 58055289

 
22-02-2015

Madeira. Um enorme vazio ou a sombra omnipresente de Alberto João Jardim no
futuro
 

URL:
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/madeira-enorme-vazio-ou-sombra-omnipresente-
alberto-joao-jardim-no-futuro

 
"A oposição na Madeira foi sempre fraccionada, fraca e sem projecto alternativo para poder
politicamente conquistar uma posição de relevo em relação ao Alberto João Jardim"
 
 A saída de Alberto João Jardim da presidência do Governo Regional da Madeira suscita várias
questões, como saber se o futuro reserva um enorme vazio ou se a sombra do político há mais tempo
no poder estará omnipresente.
 
 Para o sociólogo Ricardo Fabrício, é "muito cedo para perceber o que vai acontecer", explicando que,
"do mesmo modo que as mexidas geradas pelas autárquicas [eleições em que o PSD perdeu sete dos
11 municípios da região] carecem de contraprova para atestar a consolidação de um processo de
mudança política na Região Autónoma da Madeira, a saída do dr. Jardim recomenda cautela nas
leituras".
 
 O docente da Universidade da Madeira e investigador do Centro de Investigação em Sociologia
Económica e das Organizações do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa
afirma que "parece que o PSD-Madeira vá tornar-se numa força mais urbana, moderna, cosmopolita",
salientando, contudo, que "o seu ADN mantém grandes afinidades com uma certa ruralidade insular,
uma política de proximidade".
 
 "É preciso ver como decorre esta metamorfose do PSD-M, pois é sabido que existem bolsas de
resistência, próximas da linha do dr. Jardim, que perante um mau resultado nas regionais podem
insuflar a sua sombra", adverte Ricardo Fabrício.
 
 "Dito de outro modo, penso que a dimensão do vazio ou da sombra do dr. Jardim será apurada a 29
de março", data das próximas eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, acrescenta o
investigador.
 
 O sociólogo Paquete de Oliveira sustenta que se Alberto João Jardim "tivesse saído um pouco mais
cedo essa sombra estaria mais protegida para permanecer mais tempo do que agora".
 
 "Ele sai em plena crise, o que provoca politicamente divisão maior da opinião pública", argumenta,
antevendo que a 29 de março o PSD renovará mais uma maioria.
 
 Para Paquete de Oliveira, "está criado o terreno fértil" para que o novo líder do PSD-M, Miguel
Albuquerque, vença e, apesar de vir a ser no futuro "de algum modo comparado" com Jardim, "irá
beneficiar" de o presidente demissionário do Governo Regional "ter saído em crise".
 
 O professor emérito do ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa adianta que "a oposição nunca
foi forte politicamente" e, nesse sentido, "não tem propriamente um fundo político que possa ser autor
de um projecto alternativo em relação às políticas que foram seguidas por Alberto João Jardim nestes
quase 40 anos".
 
 "A oposição na Madeira foi sempre fraccionada, fraca e sem projecto alternativo para poder
politicamente conquistar uma posição de relevo em relação ao Alberto João Jardim", refere Paquete de
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Oliveira.
 
 O jornalista Vicente Jorge Silva adianta que "o verdadeiro drama da Madeira é não haver verdadeira
alternativa", apontando que nos programas da oposição "não há ninguém que tenha uma estratégia
política ou que se veja o que é que vai sair dali".
 
 "O jardinismo foi um eucalipto que secou e secou não só o próprio PSD", refere o antigo director do
jornal Público, assinalando que o PSD-M "agora tenta fazer uma espécie de Marcelismo, numa
evolução na continuidade com pessoas com um ar de quem não tem nada a ver com o passado, ou
então querem fazer uma síntese impossível entre um passado que afinal não prestava porque o
homem era um ditador, como se eles nunca tivessem tido nada a ver com o ditador", declara.
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