
BLOCO. O QUE ANDA A FAZER FRANCISCO LOUÇA?

Faculdade,
escrita e férias
(ah!, e política)
Asua vida não mudou muito desde que deixou a liderança

do partido. Excepto isto: os amigos sentem-no mais

descontraído. E ele diz quetem maistempo para descansar

SARA CAPELO

Logo

no fim-de- semana a seguir a dei-

xar a liderança do Bloco de Esquerda

(BE), em Novembro de 2012, Francis-

co Louçã foi fazer rafting para o rio

Paiva. Não era uma novidade - já ti-

nha feito outras descidas -, mas pela pri-
meira vez em muitos anos podia vivê-la com

toda a disponibilidade.
Assim que publicou no Facebook as fo-

tos desse dia, um seguidor escreveu-lhe:

"Mais radical era vê-lo intransigente a de-

fender o povo, como coordenador do Blo-

co, na Assembleia da República ou noutro

lugar onde nos pudesse defender. (...) Acre-

dito que como eu milhares se sentem órfãos

de alguém como você."

Louçã (que não respondeu aos contac-

tos da SÁBADO) passara a pasta a João Se-

medo e Catarina Martins e não comentou.

Sabia que a partir daquele dia (e como um
mês antes tinha deixado de ser deputado)

poderia finalmente tirar férias longas na

ilha Graciosa. É isso que tem dito neste úl-
timo ano aos seus amigos, que reparam que
o Chico está mais descontraído: antes rece-

bia chamadas constantes do partido e de

jornalistas, agora pode estar à conversa sem

ser interrompido - e pode dedicar mais ho-

ras à investigação em economia.

Além de ser responsável por três cadeiras

no Instituto Superior de Economia e Ges-

tão, onde é professor catedrático, está a es-

crever um livro com João Teixeira Lopes e

Jorge Costa sobre a história da burguesia
(terão capítulos sobre as suas práticas de la-

zer ou o aparecimento dos condomínios). "É

ele que vai puxando por nós. Tem o papel
de pivô e o condão de não nos deixar esmo-

recer", confessa Teixeira Lopes. Trocam os

textos por email. Encontram-se duas vezes

por mês: aproveitam reuniões do partido

para se verem em Lisboa e as viagens que o

ex-líder faz ao Porto com a mulher ou para

participar em conferências. Está quase pron-
to. Louçã trabalha depressa e "detesta estar

sem nada para fazer", diz Teixeira Lopes.
Este será o seu segundo livro desde que

deixou a política activa. O primeiro, Isto É um

Assalto, começou a ser pensado logo em De-

zembro: era uma simplificação em banda

desenhada do livro A Dividadura, que assi-

nou com Mariana Mortágua. Começou a

trabalhar neste projecto com o ilustrador

Nuno Saraiva no início deste ano, num ga-
binete que mantinha na sede do Bloco. Du-

rante dois meses encontraram-se todas as



segundas-feiras às íoh. Louçã só falhou
uma das reuniões por causa de um passeio

que fez à Argentina - "coisa para a qual não
tinha tempo antes", diz Saraiva.

Tem viajado até à América Latina para
conferências e dar entrevistas. Antes ficava
só o dia da sua palestra, agora alarga a es-
tadia. Além da Argentina, esteve no Brasil,
onde até se reuniu com sindicalistas de Por-
to Alegre preocupados com a privatização
da TAP. E como tem carta de marinheiro,
costuma passear no seu barco pelos Açores
ou alugar um com amigos no continente.

A PARTIR DE 1 DE MARÇO, a sua semana

ganhou uma nova rotina: passa parte das

sexta-feiras a estudar os temas que aborda
a partir das 22h na SIC Notícias. O convite

para fazer 20 minutos de comentário sur-

preendeu-o. "Está a gostar. Permite-lhe ter
uma intervenção que não é como líder par-
tidário. Não fala em nome do BE e procura
não colidir com os coordenadores. Prepa-
ra-se para que não haja esse conflito", diz
o ex-deputado João Teixeira Lopes.

E continua activo no partido. Propôs com

José Manuel Pureza e João Semedo uma
nova plataforma (a que chamaram Socia-

lismo), que pretende acolher as correntes

que formam o Bloco. Esta ideia acabou por
provocar uma cisão: o comentador Daniel

Oliveira queixou- se de que apenas alguns
militantes tinham sido ouvidos e de que
Louçã continuava a coordenar o partido e

deixou a militância. Ao que a SÁBADO apu-
rou, a preparação das autárquicas concen-
trou a atenção do partido e a plataforma
tem estado mais apagada.

Uma semana depois de ter deixado a

coordenação, foi laierrafting para o rio Paiva

Está a escrever um livro sobre
a burguesia e para ir à SIC

prepara-se no próprio dia

Louçã tem participado em todas as reu-
niões da Mesa Nacional (o principal órgão en-
tre convenções). Quando era o líder, abria e en-

cerrava os encontros, agora tem o mesmo
tempo que os outros. No último encontro, no
dia 12, só teve cinco minutos para intervir. E

não criticou a estratégia das autárquicas, em

que o BE perdeu a Câmara de Salvaterra de

Magos e não elegeu João Semedo em Lisboa.
Na campanha, esteve em arruadas e em

apresentações de candidatura em vários con-
celhos (Porto, Sintra, Loures, Ovar). Em Sal-

vaterra de Magos, os jovens blo-

quistas quiseram que participas-
se num debate sobre a crise. Luís

Gomes, responsável pela estrutu-
ra local, convidou-o por telefo-
ne. Quando Louçã era líder, con-
ta, "agilizava-se com o partido".

Agora é com o próprio. Um militante, que es-
teve com ele numa arruada no Norte, expli-
ca porque é que fazer campanha com Louçã
é importante: "As pessoas continuam a fazer
a associação ao partido com o Francisco. É

outro campeonato quando ele está cá. Atra-
vessam a rua para ir falar com ele." •


