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Começou a lecionar, primeiro como professor provisório, depois como estagiário, 
em 1985, em escolas de Vila Nova de Famalicão e Braga. Em 1991, foi coloca-
do em Borba, já como professor efetivo, onde viveu durante três anos. 
Em 1994, foi colocado na Escola Secundária Josefa de Óbidos, 
em Lisboa e em 1999 na Escola Secundária de Camilo Castelo 
Branco, em Carnaxide, onde vive e trabalha há 22 anos.

É membro da Assembleia do LIVRE desde 2017 e do Gru-
po de Coordenação Local do Núcleo Territorial de Oeiras 
e Cascais do mesmo partido. É também delegado e di-
rigente sindical do Sindicato dos Professores da Grande 
Lisboa e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide.

CARNAXIDE
E QUEIJAS

Coligação Evoluir Oeiras      BE-L-VP 

josé
araújo
CANDIDATO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE 
CARNAXIDE E QUEIJAS
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COLIGAÇÃO

José Araújo nasceu em 1959, na freguesia de Vermoim, Concelho de Vila Nova de 
Famalicão. Filho de operários têxteis, emigrantes em França, neto e bisneto de emi-
grantes no Brasil, viveu, estudou e exerceu ofícios precários em França até 1983, ano 

Continuou os seus estudos, primeiro no Instituto Francês do Porto, passando a maior 
parte do tempo livre na livraria Utopia e no Auditório Carlos Alberto, depois na Uni-
versidade do Minho, onde se licenciou em Ensino de Português e Francês. Pelos anos 
fora, foi enriquecendo a sua formação em outras áreas, nomeadamente em Literatu-
ras Românicas Medievais Portuguesa e Francesa, na FCSH da Universidade Nova de 
Lisboa e em Estudos de Teatro, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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CABEÇA DE LISTA
À CÂMARA  MUNICIPAL
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CABEÇA DE LISTA
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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SOMOS A ALTERNATIVA

VOTA COLIGAÇÃO

PRINCIPAIS EIXOS PROGRAMÁTICOS 
PARA CARNAXIDE E QUEIJAS
Ao longo de mais de 30 anos, Oeiras foi alvo de um modelo de desenvolvimento assente na especulação 
imobiliária. Neste contexto, Carnaxide e Queijas descaracterizaram-se vítimas da betonização. O espírito 
e a identidade destas duas comunidades são, hoje, apenas memória de um tempo passado que sobre-

Porque é urgente evoluir, apresentamos a sufrágio dos eleitores as seguintes medidas:

EVOLUIR 
É AGORA

EM DEFESA DA SERRA 
DE CARNAXIDE, PROPOMO-NOS:

Carnaxide como “Área Protegida”
-  elaborar um programa local de adapta-

ção às alterações climáticas e de redu-
ção dos riscos de catástrofe

-  condicionar a construção de novas ur-
banizações e polos empresariais, dando 

preservação das áreas permeáveis ain-
da existentes

PELA REVITALIZAÇÃO DAS NOSSAS 
COMUNIDADES, PROPOMO-NOS:
-  criar uma centralidade em cada bairro, 

com espaços arborizados, áreas per-
meáveis generosas, inclusiva, propicia-
dora de interação social, cultural, gera-
cional e política

-
do a largura e qualidade dos passeios, 

combatendo o estacionamento indevi-
do e tendo em conta a uniformização 
dos materiais dos pavimentos e mobi-
liário urbano

-  trabalhar em permanente diálogo com 
as coletividades, apoiá-las na concre-
tização da sua missão e estabelecer 
protocolos para promoção de ativida-
des regulares nas ruas e praças com 
eventos culturais e outros, fomentando 
o espírito de comunidade e pertença 

PELO ENVOLVIMENTO DOS 
CIDADÃOS E PARTICIPAÇÃO 
DEMOCRÁTICA, PROPOMO-NOS:
-  defender e promover o acesso a toda 

a informação e conteúdos das reuniões 
dos órgãos autárquicos

-  criar condições para maior acompanha-
mento e participação dos cidadãos nas 
reuniões autárquicas públicas, nomea-
damente através de meios digitais

-  apoiar as associações de moradores, a 
constituição de condomínios de rua e 
promover a realização de assembleias 
cidadãs

PELA PROMOÇÃO DAS ALTERNA-
TIVAS AO USO AUTOMÓVEL PARTI-
CULAR, PROPOMO-NOS:

Combus no que respeita à frequência 
com reforço extra em período letivo e 
propor uma ligação ao Hospital de São 
Francisco Xavier

-  pugnar pela extensão das carreiras de 
transportes públicos e pela frequência 
das mesmas

-  criar redes cicláveis privilegiando a liga-
ção às escolas e às freguesias vizinhas

-  impedir a construção de novos acessos 
rodoviários que ameaçam a qualidade 
de vida e a saúde dos cidadãos, como a 
Via Longitudinal Norte
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