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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amig@s,  

Pela segunda vez num mês aqui 

estamos. Muitos não querem esta 

newsletter online, publicada, mas como 

não somos de virar as costas aos 

desafios acompanhamos a tendência. 

Para aqueles que nos querem “fechar” 

tal como aconteceu a outros em Borba, 

façam ou tentem fazer um vosso, pois 

ainda não vímos nada. 

Fico contente que, lá fora, Borba seja 

bem vista e até se “coma” o slogan 

“Borba faz bem!”. Mas por cá não “cai” 

muito bem. Ora o nosso presidente vai 

dar de comer a quem precisa e fala que 

tem de pagar uma dívida que não fez. 

Para relembrar as pessoas, a maior 

dívida sempre foi a da Matriz sem esta 

fazer obras! 

Dou os meus parabéns sinceros à 

Associação Borba Jovem pelo seu 16.º 

aniversário e aos Iniciados do SC 

Borbense pela vitória distrital. 

Os tempos que se aproximam são de 

mudança e mobilização, e Borba foi 

chamada a participar na elaboração do 

novo programa de Governo do Partido 

Socialista, tal como aconteceu com a 

afluência que tivémos nas eleições 

primárias. Não queremos ficar para trás, 

e vocês? O Futuro depende de Nós! 

 

 

Órgãos Nacionais da JS 
reúnem este fim-de-
semana 

A  Comissão Política Nacional e Comissão 

Nacional reúnem este fim-de-semana em Via-

na do Castelo 

Os órgãos nacionais da JS reúnem este Sába-

do, dia 2 de Maio, na concelhia de Viana do 

Castelo, diversos anos depois da última activi-

dade nacional da estrutura realizada no Dis-

trito. 

Com uma ordem de trabalhos intensa, a 

Comissão Política Nacional e a Comissão 

Nacional preparam-se para discutir o Compro-

misso Eleitoral da Juventude Socialista, mas 

também diversos documentos internos, nos 

quais se inscrevem o Regulamento Eleitoral 

Geral, o Regulamento de Disciplina e de Pro-

cesso Jurisdicional, o Regulamento de Inscri-

ção e Transferência de Militantes, o Regula-

mento Geral da Organização de Estudantes 

Socialistas, o Regulamento Financeiro, o Rela-

tório e Contas e o Plano de Actividades do 

Secretariado Nacional. 

Destaque ainda para a discussão acerca da 

alteração da nomenclatura da Federação Dis-

trital de Viana do Castelo, proposta que será 

votada no decurso da reunião da Comissão 

Nacional. 

A JS Borba e o Distrito de Évora estarão 

representados na figura do Presidente da Con-

celhia da JS Borba, David Serrachino. 
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Barómetro  

Municipal 
Em destaque considerá-

mos a conquista do Cam-

peonato Distrital dos Ini-

ciados do Sport Clube Bor-

bense. 

Os Iniciados de Borba 

venceram, no passado 

Domingo, dia 26 de Abril, 

o S.L. Évora por 4 bolas a 

uma, sangrando-se assim 

campeões distritais da sua 

categoria. Parabéns! 

Daria para rir se o caso 

não fosse tão sério. 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

de Borba, António Ansel-

mo, numa recente entre-

vista disse que deixaria de 

pagar ao PAEL se houves-

se fome em Borba, mas 

gasta 6 Mil € em fogo-de-

artifício. Das duas uma, ou 

o presidente não vive a 

realidade de Borba ou 

apenas usa a demagogia 

a que nos tem habituado. 

 

Manifesto #Alentejo2030 

P ediram-nos e nós respondemos. Marcamos “presente!” 

na construção de um Alentejo e de um Portugal com um 

futuro melhor. 

Nós, jovens socialistas do distrito de Évora, temos mais do 

que uma palavra a dar, temos um berro a dar. Berramos 

pelas oportunidades que nos roubaram. Berramos por terem 

tirado as recompensas pelas vidas passadas a trabalhar pelos 

nossos pais e avós. Berramos pela destruição do Estado 

Social. Berramos por condenarem o nosso Alentejo ao 

abandono e ao desinvestimento. 

Nos capítulos que apresentamos neste Manifesto está o 

caminho que propomos para lá chegar. São 30 das nossas 

propostas para o Alentejo do Futuro, para o Alentejo que 

queremos que os nossos filhos tenham em 2030. Escolhemos 

este caminho não a pensar em nós, mas neles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro destas 30 propostas surgimos com temas que nos 

abrangem directamente, como as Políticas de juventude, a 

Economia, o Estado, a Justiça, os Transportes, a Educação, 

a Saúde e a Reforma Administrativa.  

Poderás encontrar o Manifesto detalhado em: http://

jsevora.org/alentejo2030/. 

http://jsevora.org/alentejo2030/
http://jsevora.org/alentejo2030/
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A Juventude Socialista comemora o 25 de Abril 

D ia 25 de Abril de 1974. De madrugada,  mili-

tares do MFA ocuparam os estúdios do Rádio Clu-

be Português e, através da rádio, explicaram à 

população que pretendiam que o País fosse de 

novo uma democracia, com eleições e liberda-

des de toda a ordem. E punham no ar músicas 

de que a ditadura não gostava, como Grândola 

Vila Morena, de José Afonso. 

Ao mesmo tempo, uma coluna militar com tanques, comandada pelo capitão Salgueiro 

Maia, saiu da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, e marchou para Lisboa. Na capital, 

tomou posições junto dos ministérios e depois cercou o quartel da GNR do Carmo, onde se 

tinha refugiado Marcelo Caetano, o sucessor de Salazar à frente da ditadura. 

Durante o dia, a população de Lisboa foi-se juntando aos militares. E o que era um golpe de 

Estado transformou-se numa verdadeira revolução. A certa altura, uma vendedora de flores 

começou a distribuir cravos. Os soldados enfiavam o pé do seu cravo no cano da espingarda 

e os civis punham a flor ao peito. Por isso se falava de Revolução dos Cravos. Foram dados 

alguns tiros para o ar, mas ninguém morreu nem foi ferido. 

Ao fim da tarde, Marcelo Caetano rendeu-se e entregou o poder ao general Spínola, que, 

embora não pertencesse ao MFA, não pensava  da mesma maneira que o governo acer-

ca  das colónias. 

Um ano depois, a 25 de Abril de 1975, os portugueses votaram pela primeira vez em liber-

dade desde há muitas décadas. 

A Juventude Socialista assinalou o 25 de Abril com a participação em Marchas evocativas do 

25 de Abril, associando-se às marchas comemorativas da Revolução dos Cravos, nas cidades 

do Porto e de Lisboa. 

Apelou-se à presença nestas iniciativas, que reforçam o empenho da JS na preservação dos 

valores de Abril e na preservação da memória colectiva da Democracia Portuguesa. 

Durante as marchas, a Juventude Socialista aproveitou para fazer eco de uma das suas cen-

trais preocupações, aproveitando o momento para relançar o tema da emigração jovem 

portuguesa e das precárias e instáveis condições de vida da juventude portuguesa. 



 5 

 

Piloto do concelho de 

Borba venceu 28ª Edição 

do Raid TT da Ferraria 

António Maio, natural de São Tiago Rio de 

Moinhos, venceu o Raid da Ferraria que 

mobilizou 78 pilotos na vila alentejana do 

Gavião onde se realizou a segunda etapa 

do Campeonato Nacional de Todo-o-

Terreno.  

O piloto Alentejano refere que “há já 

algum tempo que não tinha um início de 

campeonato assim. Claro que começar com 

o pé direito o campeonato, deixa-nos não 

só a mim mas a toda a equipa e patrocina-

dores muito contentes, porque estamos a 

ver o novo trabalho de pré-epoca a reflec-

tir alguns efeitos”.  

O piloto alentejano 

terminou a corrida 

com uma vantagem 

de 1m28s para Mário 

Patrão. Depois da 

queda no dia ante-

rior, Mário Patrão partiu para a corrida um 

pouco condicionado fisicamente, mas 

melhorando o seu percurso conseguindo 

alcançar o segundo lugar durante a prova. 

Quarta posição para Hélder Rodrigues, 3º 

TT2, que terminou à frente de David Megre 

e de Ruben Faria que foi o segundo mais 

rápido da classe TT1. Entre os Quad e a 

jogar em casa, Beto Borrego venceu e con-

venceu. Já nos UTV/Buggy o domínio foi de 

João Lopes repetiu e está agora mais con-

fortável na liderança do campeonato.  

 

António Costa visitou o 

Alentejo, em Reguengos 

de Monsaraz 

N o passado domingo foi organizada uma 

Jornada Socialista organizada pelo Conselho 

Autárquico Distrital da Federação do PS Évo-

ra que terminou com um almoço debate 

com a presença de António Costa. Damos 

especial destaque ao primeiro painel que 

contou com a presença dos jovens presiden-

tes de Junta de Freguesia Rui Caeiro (Vera 

Cruz/Portel) e Pedro Delgado Alves (Lumiar/

Lisboa, ex-Sec. Geral da JS), moderado pela 

Élia Quintas (Reguengos/Reguengos de Mon-

saraz).  

Durante o almoço foi entregue ao Secretário

-Geral do PS, António Costa, o Manifesto  

# Alentejo2030 . 

Um trabalho intenso levado a cabo pela 

Federação de Évora da Juventude Socialista 

onde se encontram 30 propostas para o 

Alentejo do Futuro.  

Como não poderia deixar de ser, a JS Borba 

esteve intensamente envolvida na elabora-

ção deste manifesto e acreditamos que as 

nossas propostas farão parte do programa 

de governo do Partido Socialista. 
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Conhecer o nosso município... 

E sta igreja foi fundada em 1630 pela 

Irmandade de Santo António. A igreja tinha, 

para sua manutenção, várias propriedades 

agrícolas que todos os anos davam grandes 

rendimentos, que eram aproveitados para a 

sua ornamentação artística. 

Na fachada, dentro do frontão da entrada, 

existe uma escultura popular em barro de 

Estremoz representando o santo patrono. No 

seu interior, o visitante pode admirar o mag-

nífico retábulo em mármore, da autoria de 

José Francisco de Abreu, de cerca de 1750. 

Lateralmente, encontram-se dois outros retá-

bulos em mármore, de finais do século XVIII, 

da autoria de Angélico Velez. Um é dedicado 

a São Francisco Xavier e o outro à Sagrada 

Família. 

Em 1751, refere-se que o interior estava 

completamente revestido por pintura mural. 

Em 1789, Vasco Martins de Góis, um rico vini-

cultor que morava no palácio contíguo à igre-

ja, mandou-se sepultar no seu interior e é 

provável que tenha mandado fazer obras 

decorativas. O órgão terá sido feito nos iní-

cios do século XIX. 

Igreja de Santo António 


