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MpD-EUA: Novo Coordenador será empossado por Ulisses
Correia
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MpD-EUA: Novo Coordenador será empossado por Ulisses Correia
A direcção do partido Movimento para Democracia nos E.U.A., MpD-USA, realiza este sábado,
10 de Maio, um jantar gala, segundo comunicado, com vista ao empossamento do novo
coordenador, Alberto Montrond.
O evento, que está marcado para o salão de Shaws Center, na cidade de Brockton, deverá
contar com a presença do presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, e membros da
comissão política nacional.
Ainda do programa consta animação musical de uma banda, musicos e Dj locais.
Promessas no novo Lider
Em comunicado divulgado através da rede social Facebook a 12 de Março passado, o novo
lider do MpD-USA, Alberto Montrond, garantiu que nos próximos tempos o seu trabalho será
“modernizar e optimizar o esquema organizacional do MpD a nível de Núcleos em cada zona
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de modo a tirar mais proveito da posição do MpD-USA, enquanto núcleo urbano do país com a
maior concentração de quadros e de militantes”
Mais Promessas
O mesmo escreveu que pretende “criar nove secções de zona como em Boston, Brockton,
Amherst, New Bedford, Providence, Bridgeport, Yonkers, Florida, Sacramento, e Toronto” e
que “cada uma destas secções será formada pelos coordenadores das cidades que integram a
zona e será coordenada por um dos membros da Comissão Política Concelhia, facilitando
assim a articulação e o funcionamento destas estruturas em rede”.
Alberto Montrond, ainda, promete criar um Conselho Consultivo formado por militantes e
simpatizantes do partido de reconhecida notoriedade e competência nas esferas política e
técnica.
Polémica sobre as eleições
De referir que as eleições internas, por algumas vezes adiadas, aconteceram no dia 9 de
Março, foram motivo de polémica, primeiro com a retirada da candidatura do anterior
coordenador e deputado, Cândido Rodriges, e , mais tarde, pela inviabilidade da candidatura
do deputado suplente, Cristiano Monteiro, que tem sido um membro de equipa e próximo a
Rodrigues.
Por: Pedro Chantre
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