
 
Presidente da JS Felgueiras, Filipe Carvalho 
Em Entrevista ao EXPRESSO DE FELGUEIRAS 
 
(EF) – Quantos militantes integram a JS Felgueiras? 
 
Filipe Carvalho (FC) 
– Com as fichas que temos para entrar teremos entre 420 a 440 militantes. 
 
EF – Isso significa um crescimento acentuado? 
 
FC – Um crescimento de 200 militantes em dois anos. O principal facto a salientar aqui 
é que a maioria deles começa agora a inscrever-se a partir dos 14 ou 15 anos. O  
problema que tínhamos é que os militantes estavam todos com uma idade muito 
avançada, muitos a sair. Decidimos apostar em cativar os mais jovens para preparar o 
futuro da JS e para incutir neles um gosto pela política e dizer-lhes para que serve e as 
coisas boas que tem. Também queremos tentar limpar a imagem que muitos jovens 
tinham da política, q u e n ã o e r a muito agradável. 
 
EF – Reconhece, portanto, que os políticos não gozam de uma imagem positiva na 
sociedade? 
 
FC – Infelizmente! 
 
EF – O que estão a dizer aos jovens que ingressam na JS para contrariar essa 
ideia? 
 
FC – Mostrámos a forma como trabalhamos, para quem trabalhamos e que estamos aqui 
sem qualquer interesse. Essencialmente, aproximámo-nos deles, não ficámos à espera 
que eles viessem ter connosco. Fomos para a rua conviver com eles, passámos pelas 
freguesias, falámos e nunca pressionamos para eles se tornarem militantes. Falamos 
sempre que, quando quiserem tornar-se militantes, estamos dispostos a aceitá-los, mas 
não pressionamos ninguém. Gostamos que as pessoas experimentem primeiro o trabalho 
da JS e só no fim tomem uma posição se querem ou não ser militantes. 
 
EF – E para já os resultados são positivos, com um aumento de quase 100 por 
cento de militantes? 
 
FC – Sem dúvida. Foi aquilo a que me propus há dois anos atrás. 
 
EF – O que é que os jovens de 15 ou 16 anos procuram numa estrutura partidária 
juvenil? 
 
FC – Eles começam a ver que na JS podem ter um papel activo na sociedade, participar, 
dar ideias, criticar se for preciso, ter liberdade de expressão, lutar por aquilo que querem 
para o futuro. Começam a sentir que a política na JS não é feita só dois meses antes das 
campanhas eleitorais, mas que há um contacto permanente com os jovens ao longo do 
mandato. Isso começa a cativá-los e eles começam a querer ter uma vida partidária 
activa e terem voz na sociedade. 
 



 
EF – Esse aumento de militantes reforça, em teoria, a capacidade de influência da 
JS nas instâncias do poder. Acredita que hoje o poder autárquico e o partido 
reconhecem, 
na actual estrutura da JS, uma maior capacidade de intervenção? 
 
CF – Tenho a certeza que o PS sabe que a JS pode ser e vai ser uma mais-valia para 
recuperar o eleitorado perdido nas últimas eleições. 
 
EF – As últimas eleições autárquicas foram atípicas, com o próprio PS a retirar a 
confiança política ao candidato que representou o partido. A JS também não 
participou 
na campanha. Como vê aquilo que se passou na última campanha? A que se deveu 
o distanciamento do partido e da própria JS em relação à candidatura de José 
Campos? 
 
FC – A JS tem um líder, mas toma as decisões em conjunto. A minha Comissão Política 
decidiu, por unanimidade, retirar a confiança política ao candidato do PS, porque não 
vimos nele um projecto para a juventude. Sentimos que ele não acreditava tanto na JS 
como em qualquer outra juventude partidária e descredibilizou a juventude felgueirense 
com certas atitudes e certas palavras que proferiu. Por outro lado, menosprezou o PS e 
muita gente que estava disposta a dar o seu melhor por aquela candidatura. Quando 
deixámos de acreditar num candidato, quando sentimos que ele não é a melhor opção 
para o concelho de Felgueiras, quando tivemos a noção que iria ser difícil fazer um bom 
trabalho futuro, perdemos a confiança nele.  
 
EF – A falta de envolvimento da JS contribuiu, na sua opinião, para o mau 
resultado do partido nas autárquicas em Felgueiras? 
 
FC – Sim. Para um candidato que não precisava de uma juventude partidária, que dizia 
que a JS não mobilizava, acabou por sentir na pele a falta que uma juventude partidária 
faz numa campanha. 
 
EF – Entretanto, houve alguns militantes prestigiados da JS que acabaram por 
participar na candidatura do movimento Sempre Presente. Esse foi um apoio não 
declarado da JS a essa candidatura? 
 
FC – A JS retirou a confiança política ao professor José Campos e não apoiou mais 
ninguém. Houve efectivamente alguns elementos da JS que participaram em algumas 
iniciativas desse movimento, mas todos a título individual. 
 
EF – E a JS revia-se na candidatura da Dra. Fátima Felgueiras? 
 
FC – A JS deixou de ter um candidato e deu liberdade de escolha a todos os seus 
militantes. 
 
 
 
 
 



EF – A postura da JS na campanha de não hostilizar a candidatura do Sempre 
Presente poderá ter contribuído para melhorar a sua capacidade de influência 
junto do actual poder autárquico? 
 
FC – A JS deixou-se estar no seu cantinho. A JS não deu nenhum apoio a nenhuma 
candidatura, por isso não pode ter reforçado ligações com ninguém. 
 
 
EF – A liderança da JS tem tido reuniões com o poder autárquico? 
 
FC – Temos um pedido de audiência com o vereador da Juventude, Dr. Bruno 
Carvalho. 
 
EF – Que avaliação faz do trabalho da actual Câmara Municipal, no que concerne 
a políticas voltadas para a juventude? 
 
FC – A percepção que a JS tem é que, passados 11 meses após a eleição, é ainda 
prematuro fazer uma avaliação do trabalho feito até agora. Contudo, o pedido de 
audiência com o vereador é para saber quais são os projectos que a Câmara quer para o 
futuro, os objectivos que a autarquia se propõe com os jovens. Se quer concretizar 
iniciativas e infraestruturas para os jovens. Só após essa reunião é que poderemos ver se 
a Câmara vai ter um plano que satisfaça a juventude felgueirense nos próximos três 
anos. 
 
EF – Vão apresentar sugestões ou propostas ao vereador? Quer enunciar algumas? 
 
FC – Temos um grande plano, que foi feito por altura das autárquicas. Mas há duas ou 
três situações sobre as quais a JS quer saber o ponto da situação. Uma delas é a casa da 
juventude, há muito desejada pelos jovens felgueirenses. Outro ponto é querermos ver 
em que ponto está a reconstrução do teatro Fonseca Moreira, que é um pilar essencial 
para o crescimento cultural de Felgueiras. Gostávamos também de ter um Conselho 
Municipal da Juventude a funcionar em pleno e que as associações pudessem tirar 
partido dessa mais-valia. Há outras situações que gostávamos de ver realizadas em 
Felgueiras, como o aproveitamento da parte de trás da alameda de Santa Quitéria para 
um circuito de manutenção, aproveitar a praça Dr. Machado de Matos para ali, além de 
um jardim, colocar duas ou três pistas para entreter os jovens, uma vez que está perto 
das escolas. Também pretendemos a criação de um posto que pudesse contribuir para 
recuperar o associativismo juvenil, incentivando a criação de novas associações ou o 
rejuvenescimento das actuais. 
 
EF – Mudando de assunto. Como está a ver esta polémica em torno da criação em 
simultâneo de dois clubes na cidade? 
 
FC – As associações são todas bem vindas, se estiverem dispostas a trabalhar para criar 
mais condições para os jovens em Felgueiras. Contudo, neste momento, é exagerado 
criar dois clubes de futebol em Felgueiras. Acho que os dois clubes deviam chegar a um 
entendimento e criar uma união e trabalhar todos em prol dos mesmos objectivos, que é 
dar capacidade aos jovens de poderem jogar futebol e ocupar os seus tempos livres de 
uma forma saudável. 
 



EF – Voltando a questões mais políticas. A JS apoiou uma das listas nas últimas 
eleições internas para o PS. Curiosamente a JS esteve do lado da candidatura que 
perdeu. Esse resultado provou que, afinal, a JS não terá tanta força no PS como se 
pensava? 
 
FC – Acho que, independentemente do resultado, estas eleições provaram que a JS tem 
e vai continuar a ter um papel activo dentro do Partido Socialista. A candidatura que 
apoiámos não ganhou as eleições. Contudo, temos de salientar que, pela primeira vez, a 
JS tem quatro elementos eleitos directamente na Comissão Política. Tomámos uma 
posição, acreditámos num projecto e não tivemos medo de o assumir. É isto que 
queremos incutir aos jovens, os que são militantes e os que querem tornar-se militantes 
da JS. Estamos aqui para servir Felgueiras e fazer aquilo em que acreditamos, nem que 
em certas alturas, em eleições internas, tenhamos de tomar uma posição de acordo com 
aquilo em que acreditamos. 
 
EF – Como são as relações da JS com a actual liderança do PS? O facto de terem 
apoiado outra lista dificulta agora o relacionamento com a actual concelhia? 
 
FC – Não quero acreditar nisso. Aliás, a JS, após as eleições internas, deu o primeiro 
passo ao apoiar uma lista para a eleição de delegados ao congresso distrital, que era 
também apoiada pelo presidente do PS, o senhor Eduardo Bragança. Demos aí o 
primeiro passo, que estávamos ali com vontade de trabalhar com o partido para 
recuperar o capital perdido. Mais recentemente, apoiámos o PS na retirada da confiança 
política ao ex-vereador Dr. Rui Silva. Estamos sempre dispostos a trabalhar com o PS, 
se este entender que deve trabalhar connosco. Da nossa parte nunca houve nem há 
qualquer tipo de animosidade. 
 
EF – E é normal as reuniões da JS realizar-se num bar da cidade? Isso decorre das 
tais dificuldades no relacionamento com o partido? 
 
FC – Têm sido todas feitas lá. Até ao momento não temos recebido autorização do PS 
para fazermos as nossas reuniões na sede. 
 
EF – E a direcção do partido não vos autoriza porquê? 
 
FC – Essa terá de ser uma questão colocada ao PS. Eu quero crer que há aqui alguma 
falha de comunicação. Contudo, não é isso que nos vai fazer esmorecer. Continuamos 
dispostos a trabalhar com o PS, independentemente do local onde a JS faz as reuniões. 
O que interessa é o conteúdo que sai dessas reuniões. Estamos sempre dispostos a reunir 
em locais diferentes. É uma forma de estarmos mais próximos dos nossos militantes. 
 
EF – E a sua equipa na liderança na JS subscreve o posicionamento da actual 
liderança do PS, de oposição mais vincada ao actual poder na Câmara? 
 
FC – A JS Felgueiras tem tido uma participação activa no nosso concelho. Iremos ser 
sempre a voz crítica do nosso partido internamente. Com tudo aquilo que a gente 
concordar iremos dar o nosso melhor para reforçar as posições do PS. Quando não 
concordamos com alguma coisa não nos calamos. Dizemos, tentamos debatê-la e 
tentamos fazer com que aquilo em que a gente acredita seja levada por diante. O PS, 
neste momento, teve algumas atitudes de oposição à Câmara, que a JS entendeu e 



subscreveu. Se houver alguma altura em que o PS tome alguma decisão que a JS não 
concorde também saberemos discordar. 
 
EF – Qual foi a posição da JS em relação à constituição da empresa para gerir o 
parque empresarial de Várzea? Concorda com o sentido de voto do PS tomado na 
Assembleia 
Municipal? 
 
 
FC – O PS não nos informou da posição que teve na Assembleia, onde também não 
temos qualquer eleito. Não temos, por isso, informações suficientes para emitir uma 
opinião sólida sobre essa matéria. 
 
EF – E em relação à aquisição do edifício atrás da Câmara? 
 
FC – A JS apoiou o PS para que lutasse contra a aquisição desse edifício, porque 
achámos que não é prioritário para este momento e que 500 mil euros, na nossa opinião, 
eram mais bem aproveitados na construção da Casa da Juventude. 
 
EF – Outro assunto para concluir. A que se deveu a atribuição do título de 
militante honorário ao ex-presidente da JS, David Queirós? 
 
FC - Existe o título de militante honorário na JS a nível nacional que terá de ser 
acordado em congresso. E existe o título de militante honorário da JS Felgueiras, que 
não vincula ninguém à Juventude Socialista Nacional, e é o reconhecimento que nós 
damos a pessoas que achamos que tiveram um papel importante, dinamizador e que 
contribuíram para o crescimento e força que a JS Felgueiras tem hoje. O David é uma 
dessas pessoas que nós achamos que merece reconhecimento. Além disso, o David 
Queirós irá ser proposto como militante honorário da juventude socialista no próximo 
congresso a realizar daqui a dois anos. 
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