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José Luís Araújo volta ser o cabeça de lista do Bloco 
de Esquerda à Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. Depois de ter assumido o desafio pela
primeira vez em 2013, regressa à primeira linha da
ação política em ano eleitoral. 
Consciente do bom trabalho que o partido fez ao longo
destes quatro anos, na oposição, o cabeça de lista
acredita que o partido está hoje mais próximo 
do objetivo de eleger um vereador para o órgão 
executivo, e simultaneamente mais preparado para o
efeito. Na certeza de que o próprio eleitorado o 
reconhece, garante que o Bloco fará a diferença 
na Câmara Municipal. Afirma, nomeadamente, que com
o partido no executivo deixará de haver margem para
uma governação ditada por grupos de “privilegiados”,
em detrimento de setores “excluídos” da população.
A cerca de quatro meses das eleições, acredita no
sucesso da candidatura, e deixa em aberto todos os
cenários. O da não eleição, o da eleição como vereador
da oposição sem pelouro, mas também o da eleição
para funções executivas, num quadro político que seria
o de eventual coligação pós-eleitoral com o PS. 
Perante este último cenário, deixa, contudo, 
um aviso: “o Bloco não está à venda”, frisando que 
o partido nunca alienará a sua identidade 
por contrapartida de poder.

Povo Famalicense (PF) – O que é que o move a ser cabeça de lista à
Câmara pela segunda vez?

José Luís Araújo (JLA) – Move-me, essencialmente, o trabalho
que tem sido desenvolvido ao longo destes quatro anos. Em
que o Bloco assumiu o papel de oposição, em que eu assumi
a responsabilidade do partido em Vila Nova de Famalicão, e
todo um trabalho de incorporação de novos militantes, em re-
lação aos quais eu tenho tido um acompanhamento muito pró-
ximo. O partido também entendeu que eu seria a melhor opção
para este desafio, e, tendo eu a responsabilidade que tenho
no partido, não poderia esquivar-me a essa responsabilidade.
Portanto, é uma consequência natural do trabalho que tenho
vindo a fazer.

PF – De há quatro anos a esta parte o Bloco, como estrutura política,
também cresceu, certo?

JLA – Cresceu, tem tido novos aderentes, tem tido consistên-
cia no trabalho desses novos aderentes, e essa é também uma
das razões que me leva, nesta altura, a aceitar ser candidato,
precisamente para continuar esse trabalho com os novos mili-
tantes, no sentido em que o Bloco ganhe outra capacidade de
intervenção, ganhe outra capacidade de organizar iniciativas,
e de ter expressão política, crescendo e contribuindo para a
democracia e para os órgãos democráticos de Famalicão.

PF – Nessa medida, podemos dizer que o Bloco parte para este ato
eleitoral com outra estrutura que não tinha há quatro anos? Mais re-
forçado do ponto de vista da estrutura e da ação política?

JLA – Sim, o Bloco parte reforçado na sua capacidade in-
terna de trabalho, mas o maior reforço tem a ver com o trabalho
autárquico que tivemos nestes quatro anos, em que nos afir-
mamos como uma oposição coerente, interventiva, cumprimos
aquelas foram as principais proposta que fizemos, e isso tem
reflexos na população. As pessoas reconhecem isso. Por outro
lado, o quadro político nacional levou a uma certa mudança da
opinião das pessoas em relação ao Bloco. O Bloco de Es-
querda passou a ser visto como um partido que assume res-
ponsabilidades políticas, que assume uma agenda política com
influência direta na vida das populações. As pessoas deixaram
de ver o Bloco como um partido de protesto, e passaram a ver
o Bloco como uma partido de opções e de governação, porque
apesar do Bloco não estar no Governo tem influência direta na
governação. E as pessoas passaram a perceber que em
Famalicão isso também pode acontecer de alguma forma. Já
acontece ao nível da Assembleia Municipal, e a estruturação
do partido nestes quatro anos dá garantias de que o Bloco
poderá ter uma influência muito mais concreta a nível da gov-
ernação.

PF – Quais são os pilares fundamentais de uma alternativa governa-
tiva do Bloco de Esquerda?

JLA – Quanto melhor oposição existir, melhor poderá ser a
governação, e em Famalicão tem havido um défice de
oposição notório na Câmara Municipal. O Bloco, estando re-
presentado na Câmara Municipal fará uma diferença substan-
cial na forma como se tem feito oposição em Famalicão. Essa
oposição tem que ser fiscalizadora da ação da Câmara Muni-
cipal, e ao mesmo tempo propor alternativas, devidamente dis-
cutidas com a população.

Por outro lado, o Bloco de Esquerda quer que em Famalicão
não haja privilegiados ou esquecidos, daí o slogan “Famalicão
para Todos”. Porque esta governação, com uma maioria muito
expressiva, com tudo o que isso significa, com interesses muito
bem instalados nos órgãos autárquicos, e corporativismo den-
tro da Câmara Municipal, faz com que haja famalicenses ex-
cluídos, e famalicenses privilegiados. É muito fácil perceber
isso. E no entender do Bloco isso é mau, desequilibra a so-
ciedade, porque os órgãos públicos deve esbater e não
agravar diferenças. Esse será o foco central na nossa inter-
venção, estando na Câmara Municipal.

PF – O Bloco entende então que há um défice democrático, quando
faz essa leitura de desigualdade social…

JAL – Esta Câmara, e esta coligação, tem pautado a sua a-
tuação por um populismo permanente e obsessivo, realçando
tudo o que interessa, mas ao mesmo tempo escondendo os
défices da governação, e aquilo que é menos bom. E isso nota-
se, nomeadamente, em setores como o Ambiente. Os proble-
mas ambientais são completamente ignorados ou camuflados
com a permanente propaganda.

Mas há outros sinais que vamos notando. Por exemplo, no
concurso público para a colocação de auxiliares de ação e-
ducativa, houve claramente o benefício de algumas pessoas
em detrimento de outras. Não foi um processo transparente,
de todo. E estas coisas são propiciadas pela situação política
que se vive, de um poder quase absoluto.

Só com o Bloco na Câmara Municipal, com uma exigência
e com a coragem que o Bloco tem demonstrado, podemos mi-
nimizar a possibilidade destas situações continuarem a acon-
tecer, e de certa forma garantir que toda a população tenha as
mesmas oportunidades, garantindo ainda que as opções go-
vernativas sejam mais equilibradas, dirigindo-se ao todo e não
apenas a um ponto de vista da sociedade.

PF – Ou seja, o Bloco entende que as opções governativas favorecem
determinados setores…

JLA – Não é só o Bloco que entende. Um olhar mais atento
à sociedade famalicense demonstra claramente isso. E esse
corporativismo que existe, e influencia, só pode ser atenuado
ou eliminado com uma oposição capaz de exigir da governação
uma discussão aberta dos temas. Para que isso aconteça é
necessário que a própria população tenha maior disponibili-
dade para participar na vida democrática. Para acompanhar de
perto, e para questionar, acima de tudo.

Hoje vivemos um tempo em que há muita informação e
pouca discussão. E esse é um problema muito grave, porque
grande parte das pessoas não está esclarecida em relação a
muitas opções governativas, desconhecem as alternativas. In-
verter isso passa pelo envolvimento das pessoas na vida
democrática, e passa pelo contributo do Bloco na Câmara Mu-
nicipal, e pelo aumento da representatividade do Bloco na As-
sembleia Municipal.

Esta Câmara Municipal teve todas as condições para, no
mínimo, cumprir o que prometeu. E até aquilo que prometeu
não foi capaz de concretizar, desde logo o saneamento, porque
prometeu concluir a rede e ela está a 85 por cento na maioria
dos casos. É uma promessa que fica claramente por cumprir.
Depois há um défice tremendo no setor do Ambiente. A Câmara
veio com algumas propostas paliativas, como o Laboratório dos
Rios, que não tem dimensão para aqueles que são os proble-
mas ambientais em Famalicão. Mesmo em termos das
questões sociais, que a Câmara tanto apregoou, nós sabemos
que não corresponde à realidade. Sabemo-lo pelos contactos
que temos tido com instituições e associações. Os apoios
estão muito longe daquilo que esta Câmara apregoa e daque-
las que são as necessidades sociais.

PF – Portanto, o Bloco recusa a leitura de uma “avalanche social” de
que por vezes fala o presidente Paulo Cunha…

JLA – Isso não aconteceu. Por um lado, felizmente, a mu-
dança de Governo atenuou alguns problemas sociais, mas
ainda vivemos num ambiente de carências. Nesse aspeto a
Câmara Municipal tem estado abaixo daquilo que é necessário.
Essa “avalanche” de apoios sociais não se traduz em nada de
significativo. É mais um chavão, que é paradigma do populismo
em que esta Câmara está enraizada. Esta Câmara solta
chavões e temas para o ar para encantar as pessoas, mas de-
pois não há tradução prática na vida dessas pessoas. O con-
celho consegue manter-se a um certo nível porque tem
empresas de grande capacidade, tem grandes empreende-
dores, tem uma localização que lhe permite um desenvolvi-
mento sustentado e diversificado, mas é preciso que a Câmara
não se limite ao “show-off” e propaganda, mas que haja sobre-
tudo medidas concretas, e que aquilo que é responsabilidade
da Câmara Municipal seja efetivamente concretizado.

PF – Fazendo uma avaliação da governação, há elementos positivos?
Da mesma forma que desmascara o que está mau, o Bloco reconhece algo
de positivo, ou o desequilíbrio de que fala está acima desse reconheci-
mento?

JAL – Há um desequilíbrio entre aquilo que tem sido a prop-
aganda, e aquilo que na realidade se concretiza. Obviamente
a Câmara fez o seu papel, em algumas áreas melhorou, mas
no essencial tem-se limitado à gestão corrente.    (CONTINUA NA PÁG. 13)
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É verdade que as Câmara têm agora competências que
antes não tinham, que resultam da extinção dos Governos
Civis, ou da transferência de novas competências, e temos
noção que isso implica alterações na orgânica funcional, e
provoca algumas dificuldades de adaptação, mas reconhece-
mos que esta adaptação tem acontecido de forma positiva.
Mas depois tudo esbarra nos tais interesses de que já falei, e
que se sobrepõem a esses elementos positivos da gover-
nação. O bom trabalho que seja feito é manchado pelos inte-
resses que estão instalados na Câmara Municipal e que não
contribuem para aquela que devia ser uma boa imagem desta
Câmara Municipal.

PF – Quando refere áreas em que a governação municipal melhorou,
o que coloca em causa?

JLA – A área da Educação e a renovação do parque escolar
é uma realidade, e é trabalho que tem que continuar a ser feito
nos próximos anos, porque continua a haver carências. No en-
sino básico há uma gestão razoável, mas depois há opções de
que discordamos frontalmente, nomeadamente, a forma como
a Câmara apoia escolas do ensino particular e cooperativo,
contornando a lei e as alterações introduzidas pelo Governo.
Mas esta Câmara tem mostrado trabalho ao nível das in-
fraestruturas, mas depois, lá está, mancha tudo com um con-
curso de contratação de auxiliares de ação educativa que é
tudo menos transparente.

Depois a Câmara centra-se naquilo que sabe fazer muito
bem, as tais mostras associativas, fazendo disso bandeira,
mas o facto é que não é feito muito mais do que isso. Nós
temos contactado com associações por todo o concelho, que
nos revelam que, na prática, uma exposição uma vez por ano
vai de encontro aos apoios que têm, não havendo margem
para mais.

Quando disse, na minha intervenção do 25 de Abril no ano
passado, que havia medo na Câmara Municipal, não o fiz por
acaso. É importante que as pessoas tenham esta noção. Ao
longo do tempo temos vindo a receber denúncias em que todo
este poder instalado na Câmara Municipal gera medo, gera re-
ceio nas pessoas. Gera medo de criticar opções por medo de
depois serem discriminados. E falo de associações, de pes-
soas, e até de trabalhadores municipais, que nos pedem para
que o seu nome não seja invocado, porque o seu posto de tra-
balho pode estar em causa. Este poder absoluto tem este prob-
lema, de se criarem medos, de vivermos num regime quase
totalitário, enfraquecendo a própria democracia. É por isso que
é importante que o Bloco esteja na Câmara Municipal, para
poder, com a coragem que tem na abordagem das questões,
com o acompanhamento e proximidade que tem com as pes-
soas que não estão nesses setores corporativos e nessa fo-
tografia que a Câmara tira, que são excluídas e são afastadas
da Governação, tenham voz no seio da Câmara Municipal. É
extremamente importante, num regime democrático, que todos
tenham voz.

PF –Quando repetem o objetivo de eleger um vereador, que já tinham
feito há quatro anos, fazem-no desta vez com outra convicção e outra
crença. O que é que leva a isso?

JLA – São vários fatores. Mas em primeiro lugar volto a
referir a diferente visão que a população tem sobre o Bloco de
Esquerda. Esse é um fator muito importante. Depois, os resul-
tados eleitorais das duas últimas eleições, transportados para
estas eleições, permitiram eleger um vereador. Por outro lado,
o trabalho desenvolvido ao nível autárquico local é reconhecido
pela população. Sabemos que é um objetivo muito ambicioso,
mas também estamos hoje muito mais preparados para as-
sumir essas funções. Temos pessoas que têm um trajeto
político firmado, que têm trabalhado feito e acompanhado este
trabalho, e também temos pessoas novas com alguma capaci-

dade de iniciativa, o que nos leva a crer que tudo poderá
traduzir-se em votos. 

PF – Caso esse objetivo seja alcançado, pretende assumir o cargo?
JLA – Só depois dos resultados eleitorais poderemos avaliar

isso. Não tendo pelouros, é perfeitamente conciliável com a
minha atividade profissional. Naturalmente que terei outro tipo
de trabalho, mas estou perfeitamente ciente das contingências.
Se, eventualmente, o cenário político for diferente, e se for
chamado a um exercício executivo, com pelouros, terei sempre
que equacionar. É uma situação a ponderar, mas o interesse
público irá sobrepor-se à questão profissional.

PF – Quando fala desses dois cenários, aborda a possibilidade de uma
coligação pós-eleitoral com o PS?

JLA – O nosso interesse é o desenvolvimento do concelho.
Iremos sempre analisar aquela que é a postura das várias can-
didaturas, os seus programas eleitorais, e depois iremos ana-
lisar os resultados, e, em função disso, decidir, mediante o
cenário que se colocar. Uma coisa é certa, o Bloco de Es-
querda não está à venda, temos a nossa coluna vertebral,
temos bem definido o que queremos para o concelho, e iremos
decidir sobre a melhor forma de contribuir para o futuro de Vila
Nova de Famalicão. 

Em todo o caso é nossa convicção que há necessidade de
uma mudança de políticas em Famalicão, há necessidade de
uma nova forma de governação, e estamos a trabalhar para
que, a médio prazo, o Bloco possa ter o mesmo papel que con-
quistou a nível nacional.

PF – Mas ponderar dois cenários: o de maioria da coligação e eleição
de um vereador do Bloco para cargo sem pelouro, ou de minoria do PS
tornada em maioria através de uma coligação pós-eleitoral que colocaria
o Bloco na governação, considera duas realidades?

JLA – São cenário possíveis. Mas neste momento não de-
vemos focar-nos nisso. Devemos focar-nos nas nossas pro-
postas para o concelho, na nossa capacidade de chegar às
populações e perceber quais são as suas expectativas, e em-
penhar-nos em transmitir confiança numa mudança política.

Claramente, só é possível uma mudança política, uma mu-
dança real, com o Bloco na Câmara Municipal. Mantendo o
mesmo cenário não haverá mudança. Em última instância
haverá uma alternância. 

O Bloco é o partido que mais tem trabalho, que mais se tem
empenhado, e é isso que nos leva a acreditar que se vai ma-
terializar no próximo ato eleitoral. Em função das escolhas dos
famalicenses cá estaremos para avaliar o contributo que o
Bloco possa dar ao concelho, sendo certo que o Bloco nunca
alienará aquela que tem sido a uma coerência. 

PF – O que é que as pessoas podem esperar de José Luís Araújo como
vereador na Câmara Municipal?

JLA – Os famalicenses podem esperar de mim um vereador
próximo das populações, até porque, de todos os candidatos,
serei aquele que mais se identifica com elas. Podem esperar
também uma pessoa com condições para desempenhar o
cargo, para analisar e para tomar decisões. E podem esperar
alguém que estará sempre do lado das populações, ouvindo-
as, sobre as suas necessidades e os seus anseios, e sobre
aquela que é a sua visão para o futuro. Trabalharei para que
não haja os tais privilegiados e excluídos, esse será meu ponto
de honra na Câmara Municipal. Todos têm que ter acesso às
instituições, todos têm que ter respostas às suas necessi-
dades, de forma equitativa. A governação tem que ser um e-
xercício de diálogo, e não a materialização da visão de um
determinado grupo restrito de pessoas.
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