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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Passados estão, cinco meses desde 

que tomei posse como Coordenador da 

nossa concelhia e, a palavra que encon-

tro para descrever este timing é, obriga-

do. 

Lançámos o Projecto Circuito Jovem, 

uma plataforma que visa aglomerar os 

problemas do jovens do nosso concelho 

e apresentá-los no futuro Conselho Mu-

nicipal de Juventude. Quero, mais uma 

vez, agradecer a todas as associações 

jovens que a nós se juntaram. 

A menos de um mês para as Eleições 

Europeias apelo ao voto de tod@s! Está 

na hora da mudança e, este é o momen-

to certo. A Europa “vive” há muitos anos 

a sombra do neo-liberalismo que os par-

tidos de direita nos incutem. Estas elei-

ções serão diferentes, a Europa irá virar 

para o rumo do socialismo, do investi-

mento nos países mais pobres, nos jo-

vens e na vanguarda do crescimento 

económico. 

Sem mais demoras, quero apelar aqui 

ao sentido critico dos jovens, se estão 

satisfeitos com o rumo a que o nosso 

Governo nos suprime ou preferem um 

Estado em que os jovens têm uma pala-

vra a dizer… Pensem nisso, pois o FU-

TURO DEPENDE DE NÓS! 

 

Seguro diz que o futuro 
está nas mãos das gera-
ções 

O  secretário-geral do PS, António José 
Seguro, evocou a revolução de 25 de Abril 
de 1974 e os Capitães de Abril para afirmar 
que o futuro do país está nas mãos das 

gerações.  

"Há 40 anos derrubou-se uma ditadura e 
restitui-se a liberdade às pessoas, mas a 
construção do nosso regime democrático e 
do nosso país depende de cada geração e 

das gerações", realçou.  

"A nossa responsabilidade como geração é 

de entregar um país melhor do que aquele 

que recebemos", acrescentou. 

António José Seguro defendeu ainda que é 

possível atrair investimento privado para o 

interior do país, numa fase inicial, através 

de "discriminação positiva e de um regime 

fiscal mais atrativo ou outro tipo de incen-

tivos". 

Já o investimento público, disse, deve ser 

feito de "uma maneira mais equilibrada e 

solidária", porque "não tem sentido Portu-

gal ir à Europa dizer precisa de fundos 

comunitários para ajudar o desenvolvimen-

to do país e, depois, chegar a Portugal e 

não utilizar o mesmo critério com as 

regiões menos favorecidas". 

"Se a lógica é, a pouco e pouco, as pessoas 
saírem do interior, encerrando serviços e 
escolas, naturalmente que estamos a matar 
o interior e eu recuso-me a aceitar que o 
interior seja visto como um fardo ou um 
encargo e que seja um grande lar de idosos 

de norte a sul", alertou. 
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Barómetro  

Municipal 

Projecto Circuito Jovem 
O Projecto “Circuito Jovem” tem como função, tal como o 
nosso slogan indica: APOIAR, COMUNICAR, REUNIR e APROXI-
MAR todos os organismos jovens a fim de fomentar uma 
maior dinâmica entre estes no nosso município de modo a 

construir as bases para um Futuro melhor. 

“Apoiar” porque NÓS jovens devemos e temos de apoiar-nos 
mutuamente rejeitando todas as formas de segregação, é 
nossa função, independentemente da ideologia, da cor ou 

crenças. 

“Comunicar”, pois a comunicação é a base para tudo aquilo 
que se realiza, é um passo largo para surgirem coisas novas 

e é neste sentido que nos dirigimos a vós. 

“Reunir”, na medida em que neste ano de 2014 celebramos 
o 40º Aniversário da Revolução de Abril, e importa salientar 
que, as nossas associações surgiram graças à Democracia 
que se estabeleceu em Portugal e que nos deu esta oportu-

nidade tão valiosa. 

“Aproximar” a juventude das várias associações com reali-
dades diversas, envolvendo planos como Ambiente, Educa-
ção, Saúde, Desporto, Cultura e mesmo a Política que nos 
rodeia, pois só assim poderemos reivindicar os nossos direi-
tos como jovens. Queremos saber quais os problemas em 
comum dos nossos jovens munícipes e, em conjunto, alcan-

çar metas que rebatam essas dificuldades. 

Durante o mês de Abril a JS Borba “fez-se à estrada” e obte-
ve, com sucesso, o encontro com as várias associações 
jovens do nosso concelho onde tentámos perceber os pro-
blemas de cada associação e, em conjunto, encontrar-mos 

caminhos para superar essas adversidades. 

As associações que se encontram no Circuito Jovem são a 
Associação Jovem de Orada, Associação Amigos do Barro 
Branco, Barbus Associação Borba Mais, por enquanto. Fal-
tando reunir com a Associação Borba Jovem, que por moti-
vos de agenda de actividades não podemos reunir mas ire-
mos agendar nova data, e o Grupo Jovem de Rio de Moinhos, 
do qual não obtivemos nenhuma resposta, pela qual aguar-

damos veemente.  

O PE encerrou o último 

capítulo das negociações 

da Política Agrícola 

Comum, com a aprovação 

dos actos-delegados na 

Comissão de Agricultura.  

 

 

P o r t u g a l 

p o d e r á 

assim aplicar a partir de 

Janeiro de 2015 o regime 

de pagamentos directos a 

agricultores e distribuir a 

verba de 500 milhões de 

euros a que tem direito no 

próximo ano no âmbito do 

Programa. 

Governo aumenta IVA 

para 23,25% e agrava 

TSU aos trabalhadores. 

Taxa social única e IVA 

ajudam a financiar pen-

sões, que também serão 

cortadas.  

A taxa máxima do IVA 

sobe em 2015 para 

23,25% e a taxa social 

única a cargo do trabalha-

dor será agravada em 0,2 

pon tos  percentua is . 

 

  

 

 



Manuel Alegre acusa Passos Coelho de ser insensível à 

voz da rua  

O  histórico socialista Manuel Alegre acusou o pri-

meiro-ministro de "insensibilidade" em relação às 

manifestações e "ao desespero dos portugueses", o 

que considerou ser "muito perigoso em democracia", 

alertando para "situações extremas de rutura". 

 "Já estiveram milhares e milhares de pessoas muitas 

vezes na rua. Este Governo, e sobretudo o primeiro-

ministro, é totalmente insensível à voz da rua e à 

voz da opinião pública e isso é muito grave, porque 

pode levar a situações incontornáveis", considerou 

Manuel Alegre, que assistiu em Lisboa a uma conferência sobre "O 25 de Abril visto de fora", 

com a participação do antigo Presidente da República Mário Soares e o ex-Presidente brasi-

leiro Lula da Silva.  

Alegre acusou o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, de julgar que "a democracia come-

ça e acaba no dia das eleições", mas, advertiu, "há muitas outras formas de viver e de pra-

ticar a democracia". 

"E quando um governo se fecha e não ouve a voz do povo, isso pode levar a situações extre-

mas de rutura, que nunca se sabem quando começam e como podem acabar", sustentou, 

em declarações aos jornalistas. 

Passos Coelho, considerou, "nunca tem em conta a expressão da vontade popular, está mais 

preocupado com o que pensam os credores e a 'troika'" e está "mais preocupado em agradar 

aos credores do que em atender à voz da opinião pública e ao desespero e à angústia dos 

portugueses", o que, na sua opinião, "já está a criar uma rutura muito grande no país". 

"O mais grave é a insensibilidade em relação à voz da rua e ao sofrimento das pessoas. Isso 

é muito perigoso em democracia", alertou. 

O actual Governo, acrescentou, "está a fazer uma política que atinge, na sua essência e na 

sua substância, as grandes transformações sociais, o Estado social" e "não tem em conta os 

problemas do desemprego, atinge os salários da função pública, corta nas pensões dos 

reformados". 

"Nunca vi um governo que governasse desta maneira, contra a juventude, contra os idosos, 

e sobretudo, num Estado democrático, contra os próprios valores e o espírito do 25 de 

Abril", lamentou. 
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Fórum Europa 

A  um mês das Eleições Europeias, 

a Juventude Socialista organizou neste 

Sábado e Domingo (26 e 27), no Grande 

Hotel da Curia, em Anadia, o Fórum Euro-

pa, uma iniciativa promovida para abordar 

algumas das matérias políticas mais rele-

vantes para o futuro das novas gerações em 

Portugal e na Europa. 

O debate ao longo dos dois dias esteve divi-

dido em quatro áreas temáticas fundamen-

tais: o desemprego jovem e formas de o 

combater, estratégias para retomar o cres-

cimento económico, a igualdade em Portu-

gal e na União Europeia, o aprofundamento 

da integração europeia. 

Estes dias de debate contaram com a parti-

cipação de ilustres nomes da Juventude 

Socialista, como o nosso secretário-geral 

João Torres, Pedro Nuno Santos, Jamila 

Madeira, Catarina Castanheira, Diogo leão 

e Carlos Granadas. E com convidados do 

Partido Socialista, sendo eles o secretário-

geral, António José Seguro, António Vitori-

no e Carlos Zorrinho. 

Comemorações do 25 de 

Abril em Borba 

As comemorações do 40º aniversário do 25 

de Abril de 1974 sucederam-se um pouco 

por todo o país e no concelho de Borba não 

foi diferente.  

O espetáculo de fogo-de-artifício à meia-

noite deu o início para o dia que se inicia-

va, pelas 8h30m seguiam-se as alvoradas 

festivas, na cidade de Borba e nas fregue-

sias de Rio de Moinhos e Orada, às 9h a 

cerimónia do hastear das bandeiras com a 

Fanfarra e Corpo dos Bombeiros Voluntários 

de Borba.  

As comemorações con-

taram ainda com a 

actuação de nomes da 

terra, do Rancho Folcló-

rico Cravos e Rosas do 

Alentejo de Orada e a 

sessão Solene da Assem-

bleia Municipal Come-

morativa dos 40 Anos do 

25 de Abril e no dia 26 

com um espetáculo do 

cantor Paulo de Carva-

lho. 
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Vera Martins                                

Comissão Nacional Jurisdição 

 

D epois de refletir nas palavras que me 

foram pedidas, decidi, com pesar, escrever 

aquilo que muitos pensam mas poucos arriscam 

dizer. 

Sempre fui patriota, adoro Portugal em todo o 

seu esplendor, sou fervorosa quando se trata 

de defender o meu país e tudo aquilo que nos 

oferece. E é por isso que sinto uma tristeza 

enorme ao perceber que quem nos lidera sim-

plesmente nos abandonou, e não falo apenas 

do atual governo. Desde 1983, o ano em que o 

FMI “declarou” a falência do nosso país, os 

nossos governantes não fizeram o suficiente 

para que Portugal não voltasse a entrar em 

rutura. 

Como é que é possível os nossos políticos 

terem deixado que Portugal voltasse a esta 

situação ridícula!? Não aprenderam nada com 

o que foi dito pelo FMI naquela altura!? Não 

aprenderam que o “saco tem fundo”!? Não 

aprenderam que se não houver receita para 

cobrir a despesa acontece uma coisa chamada 

falência (hoje denominada apenas como insol-

vência)!? 

 

Sou militante do Partido Socialista e da Juven-

tude Socialista e orgulho-me de assim ser, mas 

todos os dias, quando leio as noticias, fico 

mais desiludida com os políticos portugueses. 

Uns nada fazem ou fazem tudo o que não 

devem fazer, outros falam muito e nada fazem 

e outros “metem o rabinho no meio das per-

nas” e seguem o “rebanho” porque assim tem 

que ser! 

Fico muito triste por ver os governantes deixar 

que Portugal se afunde cada vez mais e em vez 

de lutarem por nós Portugueses, limitam se a 

dizer “emigrem”. Claro! Vamos todos emigrar, 

vamos todos deixar este país que tanto nos 

deu, de que tanto nos orgulhamos! Vamos dei-

xar os nossos governantes sozinhos neste país! 

Este país rico, lindo, imenso, capaz de se auto 

sustentar em variadíssimas áreas, mas que é 

preferível exportar tudo o que produzimos por-

que se não exportarmos não vamos ter exce-

dente suficiente para pagar salários, impostos 

e obter lucros para poder criar uma “folga” 

orçamental para o próximo ano. Vamos todos 

sair de Portugal! 

          Desabafo Patriótico 
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É isto que nos pedem, é isto que muita gente 

já fez e muitos outros farão. E é triste, muito 

triste dizer que até eu, que sempre adorei 

viver neste país, não direi que “desta água 

não beberei”. E dizer que nós, jovens, somos 

o futuro deste país, assusta me, porque todos 

os dias há jovens que deixam o seu país do 

coração para ir de encontro a um futuro pro-

missor. Um futuro que também é incerto mas 

que não será num país que de 30 em 30 anos, 

quase parece um ciclo, precisa de ajuda 

externa porque quem nos governa não o con-

segue fazer. 

Que futuro nos espera? Espera nos um país 

pobre e despedaçado porque nada nem nin-

guém se impôs a este saque politico de que 

temos sido alvo? Ou Portugal precisa de uma 

revolução a sério? Ou de uma guerra civil para 

os nossos governantes perceberem que esta-

mos cansados, que estamos fartos desta poli-

tica que só tira aos pobres? Sim, porque os 

ricos estão cada vez mais ricos, classe média 

já quase é uma miragem em Portugal e todos 

os dias aumenta a classe “pobre”. Podemos 

ser pobres monetariamente, mas somos ricos 

de espirito e não somos burros como os nossos 

políticos acham! Somos muito capazes, se 

todos nos unirmos de acabar com esta vergo-

nha em que estão a transformar o nosso Enor-

me Portugal. E se isso acontecer, não será 

uma nova Revolução dos cravos, não será um 

novo 25 de abril. As comemorações dos 40 

anos do 25 de abril mostraram um total des-

respeito pelos Capitães de abril e consequen-

temente pelo povo português, houve uma 

grande arrogância por parte dos governantes, 

mostraram que não querem saber de nós, que 

não precisam de nós, que somos apenas uma 

peça de xadrez e isso fere o orgulho de qual-

quer patriota, feriu o meu orgulho patriótico. 

Durante quanto tempo vamos permitir que 

isto aconteça? Está nas nossas mãos, mas os 

nossos pais e os nossos avôs também estão a 

ser afetados. Se os portugueses se unirem, 

sem olhar à cor política, pensando apenas no 

bem de estar de Portugal, pensando apenas 

que não queremos emigrar, que queremos que 

os nossos emigrantes regressem ao nosso 

belíssimo país, pensando que vivemos em 

democracia que significa “governo popular” 

por isso o poder está nas nossas mãos, os 

governantes apenas nos representam e somos 

nós que os elegemos, por isso só depende de 

nós proporcionar a mudança, é preciso mos-

trar a todos os políticos que estamos fartos, 

que não estamos subjugados ao poder.  

É preciso mostrar que estamos cá, que o país 

não é deles, governantes, Portugal é nosso, é 

do povo e não podemos permitir que o afun-

dem e o amarrem ao fundo do mar. 

Orgulho me em ser Portuguesa e quero con-

tinuar a sentir este orgulho! 
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Luís Baltazar                                     

Secretariado PS Borba            

M uito poderia eu escrever sobre estes 41 

anos do Partido Socialista. Mas como disse 

Almada Negreiros “Nós não somos do tempo d’ 

inventar as palavras. As palavras já forma 

inventadas. Nós somos do século d’ inventar 

outra vez as palavras que já foram inventa-

das.” 

Arrisco-me a associar que o pensamento acima 

referido pautou o percurso do PS na nossa 

democracia. Que, sob a liderança de sete 

secretários-gerais, muito diferentes entre eles, 

com vitórias e derrotas ao serviço do povo por-

tuguês, sempre orientaram a linha política do 

partido assente nos pilares do socialismo 

democrático. 

O PS reinventou-se nestes 41 anos. Estando 

sempre à altura dos tempos, e com coragem 

não hesitou em propor roturas e saltos para o 

futuro. Foi o partido que mais portuguesas e 

portugueses conjugou a sua volta na luta pela 

liberdade e na consolidação da democracia.  

É por isso oportuno afirmar que a história do 

PS confunde-se com a história da Democracia. 

Tentar resumi-la num pequeno texto, não só é 

impossível como é também inadequado.   

As marcas do PS estão evidentes ao longo des-

tes 40 anos de Democracia. No progresso civili-

zacional, nas relações externas com a União 

Europeia, com os PALOP ou com a CPLP. No 

PS, o desenvolvimento do país anda de mãos 

dadas com o investimento nas pessoas.  

Sem menosprezar todas as outras propostas e 

iniciativas, tão ou mais importantes que as 

seguintes, acho por bem referi-las. Pois no 

meu entender, espelham o desejo do partido 

em contribuir para avanços sociais em direção 

de uma sociedade mais justa, a favor da igual-

dade, de onde destaco como não poderia dei-

xar de ser, a legalização o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo e a despenalização da 

interrupção voluntária da gravidez. 

O PS esteve sempre ao lado de todos os portu-

gueses nestes 41 anos. O Partido Socialista é 

um partido plural diversificado que, ao longo 

da sua história, batalhou sempre a favor de 

uma maior inclusão social e da luta contra 

todas as formas de descriminação. 

É para mim uma honra estar no mesmo partido 

que incorpora tanta personalidade ilustre. Mas 

também no partido de milhares de militantes e 

simpatizantes de base, que fazem do PS o 

grande partido do povo português. O PS o par-

tido da liberdade.  

Nos dias que correm, todos os partidos políti-

cos, sem exceção, atravessam talvez o período 

mais negro da sua história. O descontentamen-

to popular é enorme, e as promessas não cum-

pridas defraudaram as expetativas dos eleito-

res. Confesso que por vezes, esperava do PS 

uma atitude mais crítica e interventiva dentro 

do quadro europeu. Nomeadamente em rela-

ção ao Tratado Orçamental, que na verdade, 

‘amarra-nos’ a uma europa que tende a cami-

nhar para um projeto político moribundo.  

41.º aniversário do PS 
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Bem  distinta  da  solidariedade  do  modelo 

social europeu, onde os partidos socialistas 

de todo o continente, assumiram um papel de 

tamanha importância quer na sua construção, 

quer na sua evolução.  

Mas essencialmente, o PS terá de assumir a 

dianteira na abertura dos partidos às pessoas. 

Na renúncia aos compadrios, à cúpula que 

transita  das  juventudes partidárias  para o 

poder, sem que o percurso político ou acadé-

mico assim o justificasse. O PS sempre soube 

reinventar-se. E hoje o país e democracia 

pluripartidária  necessitam  de  recuperar  a 

confiança e precisam devolver a esperança ao 

povo. Todavia, assumo que esse ânimo ape-

nas poderia materializar-se no momento em 

que os partidos se libertarem da subserviên-

cia em relação aos próprios aparelhos inter-

nos. 

No mês em que se celebram os 40 anos da 

Revolução dos Cravos. Nenhuma outra come-

moração 25 de Abril foi tão importante como 

esta. Não por ser um número redondo, mas 

sim por, 40 anos depois, as liberdades, as 

garantias e o progresso alcançado com o 25 

de Abril estarem como nunca, ameaçados. 

Como escrevera Mário Soares, “A democracia 

está efetivamente em crise,  por múltiplas 

razões. Entre elas, porque os Estados nacio-

nais estão a ser corroídos nos seus poderes 

tradicionais pela globalização económica e 

suas consequências.” Não há democracia polí-

tica que subsista onde não há democracia 

social! 

 

                                                                        

 

 

                                                                  Foto: Fundação Mário Soares 

Livre não sou, que nem a própria vida  

Mo consente.  

Mas a minha aguerrida  

Teimosia  

É quebrar dia a dia  

Um grilhão da corrente.  

 

Livre não sou, mas quero a liberdade.  

Trago-a dentro de mim como um destino.  

E vão lá desdizer o sonho do menino  

Que se afogou e flutua  

Entre nenúfares de serenidade  

Depois de ter a lua!  

 

Miguel Torga 

Hoje como no passado, o povo português pre-

cisa de um PS forte, de um PS audaz, corajo-

so e ambicioso. O papel do Partido Socialista 

revelar-se-á  nas  suas  linhas  gerais,  como 

indispensável.  Na  defesa  da  liberdade,  da 

democracia  e  da  igualdade.  Debatendo-se 

pelos valores da esquerda democrática que 

sempre foram e serão os nossos. 

       

 

           Viva o Partido Socialista! 
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Hugo Silva                                                  

Coordenador JS Estremoz 

H á uns meses atrás foi-me feito um convi-

te para reactivar e liderar a JS em Estremoz. 

Não nego que o convite me surpreendeu e me 

suscitou alguma insegurança, por não saber se 

tinha perfil ou se estaria à altura de tal res-

ponsabilidade. Dialoguei e convidei várias pes-

soas que, quer por proximidade, quer por par-

tilharem das minhas ideias, se enquadravam na 

minha visão para a JS. No entanto, tive muitas 

respostas negativas e as razões eram as mais 

variadas.  Alguns  diziam-me  que  a  política 

tinha perdido o interesse, outros que não con-

fiavam em partidos ou que tinham medo de 

sofrer represálias por estarem ligados a um 

partido específico. Outros ainda que, simples-

mente, admitiam não ter interesse no estado 

da cidade porque não tinham intenções de 

continuar por cá. Foi então que me perguntei 

a mim próprio… Se eu não lutar pela minha 

cidade, a que me viu nascer, quem o fará? E 

foi então que acabei por aceitar o convite fei-

to pelo José Ramalho, a quem agradeço a con-

fiança e apoio e embarcar neste projeto. 

Por isso, aos jovens que se lamentam acerca 

da inércia da cidade, onde faltam actividades, 

emprego e inovação eu desafio-os a juntarem-

se à JS, porque finalmente existe um espaço  

 

onde os jovens têm voz e onde as suas ideias 

podem ser ouvidas. Não fiquem no conforto do 

sofá ou na esplanada do café a debaterem o 

que está errado na cidade e juntem-se a nós 

para arranjarmos soluções em conjunto, por-

que aqui todos são tratados de igual forma e 

todas as iniciativas e ideias são bem-vindas. 

Nunca se sabe quando uma ideia que possa 

parecer, à partida, descabida e que é desvalo-

rizada por provir de uma mente jovem, pode 

fazer toda a diferença e aqui damos-te a opor-

tunidade de expressar todas as tuas opiniões. 

Por isso lanço-te o desafio: junta-te a nós e 

ajuda-nos a fazer com que a nossa voz seja 

ouvida, porque nós somos o futuro!  

Uma outra voz... 
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Dina Letras                               

Assembleia JS Borba 

‘’Lembro-me perfeitamente do que fiz nesse dia’’, respondeu imediatamente após pedir que 

me conta-se como foi o seu dia 25 de Abril de 1974. 

A rotina matinal de todos os dias, repetia-se, igualmente, naquela manhã “acordei era 7h da 

manhã. Em casa, era frequente o rádio estar ligado para ouvir as notícias, mas naquele dia 

algo diferente se passava. Primeiro porque as habituais músicas matinais deram lugar a 

constantes marchas militares, e depois porque o locutor interrompia as músicas para ler 

comunicados do MFA”  

“Pediam que a população ficasse em casa. Apercebi-me que estava em marcha uma revolu-

ção”, acrescentou antes de continuar o relato do dia. Desabafando que “os acordes daquelas 

Marchas ainda estão na minha cabeça. Durante a manhã as notícias sucediam-se, sempre 

pela rádio. Era estranho ir à janela e não ver ninguém na rua”. 

“Naquele dia não larguei o rádio. Ouvi o relato da concentração das forças militares no Ter-

reiro do Paço, da rendição de alguns quartéis, da tomada da Estação de Televisão e do Aero-

porto. Cada vez mais, os relatos eram acompanhados de um barulho de fundo ensurdecedor, 

à medida que a população lisboeta se apercebia do que se passava e invadia os locais onde 

estavam os militares revoltosos para os incentivar e aclamar. A meio da tarde, só o Quartel 

do Carmo ainda resistia e aí se concentravam centenas de pessoas. Se os sitiados tivessem 

atirado sobre o Largo do Carmo, teria sido um massacre. Mas isso não aconteceu: acho que 

já ninguém tinha vontade de lutar pelo regime!” 

À medida que as horas passavam, a instabilidade vivida dava lugar à ansiedade de ver o des-

fecho de tudo, “lembro-me que toda a gente falava com toda a gente, comentava, pedia 

informações.” 

“`À noite, na TV e na rádio, ouvia-se o general Spínola que apresentou a Junta de Salvação 

Nacional e o programa do MFA. Um programa à medida dos desejos de todos os portugueses 

com os 3 dominantes D’s: Democratizar, Descolonizar e Desenvolver” 

E hoje, 40 anos depois como olha para o 25 de Abril? 

“Muitas vezes dou por mim a pensar se realmente preservam a Democracia que há 40 anos 

conseguimos conquistar. Se realmente, o mundo actual é uma democracia ou uma ditadura 

movida pelo dinheiro. Creio que muitas vezes, os nossos governantes se esquecem dos valo-

res que Abril nos deixou, se esquecem dos direitos que foram conquistados… possivelmente 

porque não sentiram na pele a falta deles.” 

Relatos do 25 de Abril de 1974 
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Conhecer o nosso município... 

M ais conhecida como Fonte das Bicas, o 

Chafariz de Borba é uma imponente constru-

ção barroca setecentista, em mármore bran-

co, mandada edificar pelo município da cida-

de em 1781, para assinalar a visita dos reis 

D. Maria I e D. Pedro III, conforme inscrição 

que ostenta. São conhecidos os nomes dos 

seus afamados autores, sendo o desenho da 

autoria de José Álvares de Barros, engenhei-

ro, e a factura de José Mendes da Silva e 

António Franco Painho, escultor. Os nomes 

de António e Angélico Velez, artistas locais, 

estão também ligados à obra, tendo realiza-

do o exame final da mesma, a pedido do 

mun i c í p i o ,  no  ano  de  1785 .   

A peça levanta-se sobre um estrado lajeado, 

com acesso por dois degraus contracurvados, 

e é defendida por um pequeno labirinto de 

balaústres criando um interessante efeito 

cénico.  

Construída em mármore branco da região, é 

composta por três tanques, um central e de 

maiores dimensões e dois laterais, sobre as 

quais pontificam os bustos de D. Maria e D. 

Pedro. A taça central é servida por três 

bicas, e as laterais por uma em cada, sendo 

todas em forma de carranca. O conjunto, 

todo decorado com grinaldas relevadas e 

laçadas de sabor neoclássico, é emoldurado 

por um alto frontispício, que apresenta ao 

centro um medalhão com a efígie da rainha. 

A rematar o monumento, em cornija enqua-

drada por um grande pináculo, destaca-se o 

escudo régio, coroado. Na face posterior, 

menos ornamentada, está o brasão de armas 

setecentista da Vila de Borba. Anexo ao cha-

fariz fica um extenso tanque rectângular, 

formando um espelho de água que avança 

pelo Jardim Municipal, e é rematado a sul 

por um bebedouro para animais e um lava-

douro. Integram-se deste modo as serventias 

públicas básicas no monumento comemorati-

vo, de acordo com a encomenda municipal.  

A Fonte das Bicas é considerada o ex-líbris 

de Borba e o monumento que une todos os 

borbenses.  

A Fonte das Bicas 


