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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amig@s,  

Este mês a nossa newsletter reveste 

uma edição especial. Saindo uma nova 

edição no final deste mês. 

Foi com imenso orgulho e satisfação 

que recebemos o nosso Secretário-

Geral, João Torres, no nosso concelho 

no âmbito do Roteiro da Interioridade. 

Esta visita ficou marcada pela 

passagem numa pedreira de mármores 

e pela Adega de Borba. Durante o dia 

debateu-se sobre a juventude em Borba, 

o que está a ser feito para atrair jovens 

e para a manutenção daqueles que 

ainda cá estão. Abordámos, ainda, o 

processo político vivido no nosso 

concelho actualmente. 

Estamos empenhados numa política de 

atracção jovem para o nosso conceho, 

criando alternativas, fazendo novas 

propostas para que o executivo se 

“mexa, pois não é a pintar vasos que se 

atraem jovens para Borba. Os jovens 

atraem-se com boas condições de 

emprego, estabilidade e com facilidades 

de arrendamento jovem!  

Façamos uma reflexão sobre aquilo que 

queremos e que poderemos fazer em 

prol dos jovens do nosso concelho. 

Ideias para colocar em prática, porque 

para “choques demagógicos” como está 

a acontecer actualmente em Borba, não 

contem com a JS! 

 

Falha no desemprego 
jovem aumenta o fosso 
entre Governo e realidade 

A  Juventude Socialista reagiu aos dados 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatís-

tica e pelo Eurostat, que apontam para a 

subida da taxa de desemprego jovem, que se 

cifra actualmente nos 35%, um valor 14% aci-

ma dos 22,1% da média europeia e o terceiro 

mais alto do relatório hoje publicado pelo 

Eurostat. 

A JS considera que os dados manifestam a 

«incapacidade do Governo no controlo do 

desemprego jovem e reforçam o seu total 

alheamento da realidade, próprio de quem 

teima em viver num mundo de fantasia pré-

eleitoral». 

João Torres, Secretário-geral da JS, considera 

que «o desemprego jovem está fora de con-

trolo e necessita de uma resposta rápida, sus-

tentada e assertiva, algo que até agora o 

Governo foi incapaz de fazer». O líder da JS 

pede uma utilização inteligente dos fundos 

comunitários, designadamente no que diz res-

peito à Garantia Jovem, que «para o Governo 

é uma certeza mas para a juventude portu-

guesa é uma ficção», remata. 

Nós, jovens socialistas, esperamos que o 

Governo reaja à publicação das mais recentes 

estatísticas, reconhecendo a importância de 

encetar uma nova abordagem política ao pro-

blema do desemprego jovem.  
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Barómetro  

Municipal 
Em destaque considerá-

mos a “dobradinha” levada 

a cabo pela equipa júnior 

de futsal feminino do GDC 

de Rio de Moinhos . 

D e p o i s  d a   

conquista do    

C a m p e o n a t o        

Distrital, soma-

ram mais uma grande vitó-

ria, ao conquistar também 

a Taça Distrital, fazendo 

a s s i m  a  f a m o s a 

“dobradinha”. 

Era este o estado do    

concelho no passado dia 

15 de Março.  

 

 

 

 

A greve da função pública 

evidentemente causa 

transtornos na normal 

recolha de resíduos, mas 

não desculpa tudo. É da 

competência do município 

salvaguardar estas situa-

ções e impedi-las! Para 

tal, deveria ter antecipado 

os prazos de recolha.   

«Portugal tem Futuro» 

I niciativa contou com a presença do Secretário-geral do 

Partido Socialista, António Costa, e com videoconferência 

com jovens portugueses emigrados 

A Juventude Socialista organizou, no Sábado, dia 28 de 

Março, na Cantina 1 dos Serviços de Acção Social da 

Universidade de Lisboa, na Cidade Universitária, o fórum 

“Portugal Tem Futuro”, uma iniciativa que contou com a 

presença de António Costa, Secretário-geral do Partido 

Socialista. 

O evento foi composto 

por três momentos 

d i s t i n t o s .  U m a 

conferência inicial, 

subordinada ao tema 

“Este país não é para 

jovens?”, com a 

participação de Maria 

João Rodrigues, Eurodeputada e Vice-presidente 

dos Socialists & Democrats, Constança Sousa, Professora 

Universitária, Graça Fonseca, Vereadora na Câmara 

Municipal de Lisboa, André Albuquerque, Gestor, e de 

Manuel Carvalho, Engenheiro Civil. Depois deste momento, 

tiveram lugar as videoconferências com jovens portugueses 

emigrados em diversos pontos do mundo, para uma conversa 

com António Costa. Na sessão de encerramento 

participaram João Torres, Secretário-geral da JS, e o 

Secretário-geral do PS. 

Esta iniciativa visou dar a palavra a jovens que, com 

diferentes backgrounds, optaram por sair do país, 

auscultando os motivos que os levaram a tomar essa decisão 

e o que os poderia fazer regressar. Contou, também, com a 

presença de especialistas, que enquadraram a situação, 

abrindo caminho para algumas propostas para fomentar o 

regresso de jovens emigrados. 
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Roteiro da Interioridade trouxe o líder da JS ao conce-

lho de Borba 

O  secretário-geral da Juventude Socialista, João Torres, visitou esta quinta-feira, dia 2 

de Abril, o concelho de Borba no âmbito do “Roteiro da Interioridade”. 

 

A visita de João Torres ao nosso concelho começou 

pelas 10h30 com a visita à pedreira de mármore de  

Plácido José Simões, S.A., onde dialogámos             

sobre a quebra de emprego neste sector de actividade, 

o encerramento de diversas pedreiras na região e                             

o s  p rob lemas  amb ien ta i s  que  advém                            

d e s t e  t i p o  d e  e x p l o r a ç ã o . 

 

Pelas 11h30 o líder nacional da JS esteve em 

visita à Adega de Borba, aquele que é o maior 

investimento privado do nosso concelho, seguin-

do-se uma prova de vinhos e azeite.  

Toda esta visita culminou num almoço e        

c o n v í v i o  e m  A l c a r a v i ça  ( O r ad a ) . 

 

Com o intuito de visitar as áreas do território 

português mais marcadas pelo envelhecimento 

da população e pela desertificação do território, 

o Roteiro apresenta-se com o objectivo de lutar 

contra qualquer assunção de uma condição de inferioridade destes territórios. 

Para a Juventude Socialista, o interior do país deve ser alvo de políticas de investimento 

por parte do Estado, por forma a potenciar o seu melhor contributo para o desenvolvimento 

do país. Temáticas como o 

emprego, a mobilidade, a agri-

cultura e o empreendedorismo 

estão em evidência durante as 

semanas do roteiro, numa polí-

tica de proximidade, dando 

seguimento à linha de acção 

que tem marcado a intervenção 

política da JS que, nos últimos anos tem promovido iniciativas idênticas, com roteiros no 

âmbito das consequências da austeridade, do ensino superior e do trabalho e precariedade. 
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Borba continua a aplicar 

a taxa máxima de IMI 

A  partir do mês de abril começa a ser 

paga a contribuição referente ao valor 

patrimonial dos imóveis, referente a 2014. 

A taxa de IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis – reverte para os respectivos muni-

cípios.  

No distrito de Évora, o IMI varia de conce-

lho para concelho, podendo incidir uma 

taxa sobre os imóveis urbanos entre os 

0,30% e os 0,50%.  

De entre os municípios a cobrar a taxa 

máxima encontramos a autarquia de Borba, 

juntamente com Alandroal e Évora. 

A partir de agora, os proprietários que 

recebam valores iguais ou inferiores a 250 

euros de IMI para pagar terão de o fazer 

numa só prestação. Se o valor do imposto 

ficar entre os 250 e os 500 euros, poderão 

pagar em duas prestações a pagar, em abril 

e em Novembro. Caso o montante seja 

superior a 500 euros, poderão pagar em 

três 'tranches': em Abril, em Julho e em 

Novembro.  

Em Borba, em cada dois 

litros de água, um não é 

facturado 

S egundo o relatório divulgado pela Enti-

dade Reguladora para os Serviços de Água e 

Resíduos (ERSAR), diariamente são desperdi-

çados em Portugal 426 milhões de litros de 

água em rupturas e fugas nas redes munici-

pais em Portugal. 

No nosso concelho, segundo este relatório, 

50,8% da água da rede pública não é       

facturada. 

A ERSAR estabelece 20% como o limiar acei-

tável de água não facturada. 

Cada concelho contribui de forma diferente 

para estas perdas, perdas que resultam de 

fissuras, rupturas e extravasamentos de 

água, de perdas aparentes devidas a impre-

cisões nas medições da água e a furtos ou 

uso ilícito de água, e ainda de perdas cor-

respondentes a consumos autorizados mas 

não facturados, que corresponde a água 

para lavagem de ruas, rega de espaços ver-

des municipais, alimentação de fontes e 

fontanários, lavagem de condutas e      

colectores de esgoto e ainda combate a 

incêndios que não é facturada. 

 



             6 

 

 

João Borralho                                

Estudante 

P ortugal soube pela voz da ministra das 

finanças, Maria Luís Albuquerque, que o nosso 

país tem “os cofres cheios”. Que notícia mara-

vilhosa para todos nós, é pena é que os portu-

gueses, e o nosso país não vejam os resultados 

desses cofres abonados, nem acreditam que 

isso seja mesmo verdade, aliás, quem acredi-

ta, ou pode acreditar que os cofres estão 

cheios? 

Se os nossos cofres estão assim tão cheios, 

porque não mais investimento na educação, 

porque não mais investimento na saúde, na 

criação de emprego, no desenvolvimento do 

território nacional a nível económico, social e 

tecnológico? Porquê senhora ministra? A res-

posta certamente é simples: porque não temos 

os cofres cheios! Se os tivermos certamente 

não é de dinheiro, é de divida que se posiciona 

quase nos 130% do PIB.  

Se tiverem cheios é de desemprego, é de pro-

blemas sociais graves que o nosso país infeliz-

mente atravessa. Mais uma declaração infeliz 

de um governo que está em profunda decadên-

cia, com uma profunda falta de conhecimento 

do que é o país real, do que é o Portugal de 

hoje! E como senão bastasse o senhor primeiro

-ministro diz-nos que “alguns se sentem ofen-

didos com as declarações da ministra”, pois é, 

esses “alguns” são o povo português, os cida-

dãos deste país que sofrem todos os dias as 

dificuldades criadas por esta maioria PSD/CDS-

PP, são o povo que quer investimento em Por-

tugal, e não palavras de glorificação própria. 

Mas este tema dos cofres, faz-me levar a outro 

“cofre”, um cofre que não existia, mas que 

afinal já existe, mas que ninguém sabe quem 

lhe fez as paredes, nem ninguém sabe quem 

tem a combinação da verdade do seu 

“nascimento”. O cofre, que é a lista dos ditos 

VIP’s. Mais um caso que só contribui para a 

descredibilização deste governo, para a queda 

desta maioria.  

É assim inadmissível, repito inadmissível, que 

exista contribuintes de primeira e contribuin-

tes de segunda, somos todos contribuintes 

iguais, todos merecemos o direito ao sigilo fis-

cal, independentemente do nosso estatuto 

social, somos todos cidadãos da República por-

tuguesa!  

 

Os cofres cheios de VIP’s 
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Mais uma vez o senhor primeiro-ministro diz 

que “ tem total confiança no secretário de 

Estado Paulo Núncio”, mas mais uma vez 

quem tem que ter confiança são os portugue-

ses, o senhor primeiro ministro pode ter toda 

a confiança no seu secretário de Estado, mas 

se os portugueses não o têm, então senhor 

primeiro ministro essa confiança não vale de 

nada. Porque um secretário de Estado, serve 

os portugueses e não a confiança do seu 

líder…  

Quem tem de ter confiança são os contribuin-

tes, infelizmente já ninguém tem confiança 

nas instituições do Estado, culpa deste gover-

no apoiado por este Presidente da República, 

que nada tem a dizer. 

E este Presidente da Republi-

ca, um senhor que consegue 

sempre dar mais chuva à tem-

pestade. A propósito das ale-

gadas dívidas do senhor pri-

meiro-ministro à Segurança 

Social que também não exis-

tiam, mas que depois já exis-

tiam, o Senhor presidente tem 

a dizer que cheira a campanha eleitoral…  

Que confiança têm os portugueses num presi-

dente que não consegue distanciar-se de toda 

a atividade partidária, que não é um chefe de 

Estado mas sim, uma espécie de diretor de 

campanha eleitoral por parte da direita portu-

guesa? Um chefe de Estado que não reconhe-

cer que isto é um problema de confiança, um 

problema de credibilidade, então só pode ter 

um caminho: o da sua demissão… 

É inaceitável o representante máximo da nos-

sa República ser uma pessoa que se rege pela 

sua cor politica. Mas a propósito destas alega-

das dividas, só há uma pergunta a fazer: quem 

acredita num primeiro-ministro, que foi depu-

tado, mas que nada sabia que um trabalhador 

independente tinha de pagar as suas contri-

b u i ç õ e s  à  s e g u r a n ç a  s o c i a l ?                            

A resposta é esta: Ninguém! 

A credibilidade deste governo está no zero, 

está trancada num cofre, num cofre que nin-

guém quer abrir porque ninguém acredita em 

nada vindo deste executivo.  

Um executivo liderado por um senhor que pro-

meteu tudo e não cumpriu nada, um governo 

de coligação em que o parceiro de coligação 

irrevogavelmente poem o país em risco para 

ganhar mais poder, pelo menos ao que pare-

ce. Portugal está farto de falsas promessas, 

está farto de jogos de poder, está farto da 

austeridade que não dá em nada a não ser o 

empobrecimento do país, está 

farto deste executivo!  

Portugal precisa de um gover-

no que dê credibilidade aos 

portugueses, confiança, espe-

rança que no futuro teremos os 

cofres cheios. Portugal precisa 

de um novo líder, precisa da 

mudança, precisa de Outubro, 

dos boletins de voto, dos eleitores, do povo 

português para construir o país que todos que-

remos e     ansiamos!  

Em Outubro será o fim deste “cofre” da direi-

ta, este “cofre” do empobrecimento, dando 

lugar ao “cofre” da esperança e de um Portu-

gal melhor com confiança.  

Viva Portugal! 
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Conhecer o nosso município... 

S egundo uma tradição muito antiga, esta 

igreja terá sido fundada pelo Condestável S. 

Nuno Álvares Pereira, que aí terá orado antes 

da vitoriosa Batalha dos Atoleiros. De facto, 

D. Nuno era o donatário destas terras e a 

igreja já aparece referenciada no século XVI. 

A fachada, típica das pequenas igrejas rurais 

borbenses, possui um alpendre com três 

arcos. No interior destacam-se os dois retá-

bulos laterais em mármore regional. Na   

parede exterior está um painel de azulejos 

representando D. Nuno Álvares Pereira,   

mandado fazer pelo poeta Azinhal Abelho, 

importante figura da cultura portuguesa 

natural da    Orada. 

Na Junta de Freguesia da Orada preserva-se 

um núcleo museológico com o espólio deste 

poeta. Ainda hoje, mantém-se a tradição na 

Orada que, quando se procedeu à eleição da 

“Aldeia mais Portuguesa de Portugal”, a Ora-

da não ganhou o tão ambicionado prémio por 

questões políticas pois os seus habitantes não 

seriam afectos ao Estado Novo. 

Igreja de Nossa Senhora da Orada 


