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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Chegamos a mais um final de ano e o 

que vos trago é uma palavra de 

confiança. 

Um ano marcado pela saída da troika do  

nosso país, o que, supostamente, 

levaria a um “vento” de esperança para 

os portugueses, veio revelar-se mais um 

duro golpe económico que está ditado 

no Orçamento do Estado de 2015. 

Este Governo viu, com a eleição de 

António Costa a SG do Partido 

Socialista, o seu fim! E aqui começou o 

pânico governativo, os sucessivos 

ataques à Câmara de Lisboa, as 

promessas demagógicas de Passos 

Coelho. 

O ano de 2015 será um ano de 

mudança, mas para isso Portugal 

precisa de se mobilizar e ter confiança, 

pois o Partido Socialista é o único capaz 

de restituir o reerguer o Estado Social 

que esta maioria de direita têm 

deliberadamente fustigado. 

Da parte da JS Borba, continuaremos o 

trabalho desenvolvido até aqui, 

entregando-nos com esforço e 

dedicação a todos os jovens borbenses, 

porque o Futuro depende de Nós! 

Boas festas a tod@s! 

 

Recolha de Alimentos, 
Brinquedos e Roupas 

A  Juventude Socialista de Borba, em 

parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa,  

promoveu uma recolha de Alimentos, Brin-

quedos e Roupas na Sede do PS Borba, para 

entregar àqueles que mais necessitam no 

nosso Concelho. 

Esta atividade contou com a participação 

de militantes, simpatizantes, amigos e 

todos aqueles que vieram apoiar esta causa 

que se insere no Projeto da JS Borba 

"Juventude Solidária". 
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Barómetro  

Municipal 
Neste primeiro ano de 

mandato apresentamos 

aquilo a que nos propo-

mos como a maior aproxi-

mação aos jovens muníci-

pes. Comemorámos o Dia 

Internacional da Juventude 

e o Encontro de Jovens;  

criou-se e ampliou-se o 

nosso site, criámos o jor-

nal da JS Borba - Voz da 

Juventude. 

 

 

A JS Borba cumprirá o seu 

manifesto até ao fim, e 

congratulamo-nos por o ter 

conseguido até aqui.  

Na última reunião de 

Câmara, na discussão 

sobre a integração  de 

Borba no sistema multimu-

nicipal de Águas de Lisboa 

e Vale do Tejo ou no Sis-

tema de Águas Públicas 

do Alentejo e, com a pre-

sença de pareceres técni-

cos do município favorá-

veis à integração no pri-

meiro, os membros MuB/

CDU votaram no segundo. 

Uma vez mais, comprova-

mos a pura incompetência 

de gestão deste executivo. 

PS quer esclarecimentos sobre a pri-
vatização da ANA 

O  Partido Socialista (PS) quer ouvir no parlamento o 

secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, sobre 

um conjunto de obrigações sobre a privatização da ANA não 

cumpridas pela Vinci, indica um requerimento do partido.  

 

O texto, endereçado ao presidente da Comissão de Econo-

mia e Obras Públicas e ao qual a agência Lusa teve acesso, 

cita notícias da imprensa que falam de uma auditoria do Tri-

bunal de Contas onde é referido que a Vinci «não efetuou o 

devido cumprimento da desoneração da responsabilidade 

relativa aos empréstimos que haviam sido contraídos junto 

do Banco Europeu de Investimento (BEI)», diz o PS. 

 

«No final do ano de 2013, a ANA terminou o ano com res-

ponsabilidades garantidas pelo Estado no montante de 229,2 

milhões de euros, por conta da ANA, mas também da parti-

cipada ANAM (empresa entretanto extinta e que geria os 

dois aeroportos da Região Autónoma da Madeira). Constata-

se que os empréstimos contraídos por estas duas empresas, 

junto do BEI, continuam a integrar indevidamente a carteira 

de dívida das sociedades, beneficiando de garantia do Esta-

do no montante de 134,3 milhões de euros», diz o texto 

assinado pelo deputado Rui Paulo Figueiredo.  

 

O Tribunal de Conta concluiu portanto que, «face a estes 

factos, ainda se encontra por cumprir o previsto no acordo 

de venda da ANA quanto à desoneração destas                

r e sp on sa b i l i da d e s» ,  a d vo ga  o  s o c i a l i s t a .   

 

Desde modo, e face à necessidade de ser devidamente 

esclarecido este incumprimento, o grupo parlamentar do PS 

requer a audição de Sérgio Monteiro em sede de comissão 

para dar mais esclarecimentos sobre a matéria.  

 

 



João Torres reeleito Secretário – Geral da Juventude 

Socialista 

C om uma sala repleta de jovens e sob o olhar atento do recém-eleito Secretário-geral do 

Partido Socialista, António Costa, João Torres, líder reeleito da Juventude Socialista (JS), 

apresentou as linhas gerais do plano orientador da estrutura para o próximo biénio. A Moção 

Global de Estratégia elenca as prioridades dos jovens socialistas para a sua geração e para 

o país. Alicerçado de fundamentação clara e sucinto nas ideias, João Torres, atacou de for-

ma assertiva o modelo de governação em vigor. "Este Governo ignorou a nossa geração!", 

este foi o chavão do discurso do líder socialista e o mote para um discurso em que apresen-

tou aquilo que a JS defende como modelo de governação. 

Iniciando a sua abordagem pelo mercado de trabalho, o Secretário-geral da estrutura jovem 

socialista condenou a forma como o IEFP - Instituto do Emprego e da Formação Profissional 

funciona, defendendo que "O IEFP precisa de uma reforma a sério", e referindo ser inaceitá-

vel que "um jovem que hoje chegue a um Centro de Emprego não tem uma resposta concre-

ta" e que "existem jovens que não encontram enquadramento profissional no IEFP". João 

Torres referia-se à questão da base de dados de profissões do Instituto não estar atualizada 

nem ajustada à realidade do mundo profissional e das novas formações. 

Nesse seguimento, a Educação também foi um tema abordado. João Torres, representando 

o sentimento geral, condenou a falta de educação para a política e de informação relativa à 

mesma. Afirmou que "é essencial num estado democrático" que as escolas sejam um palco 

de incentivo à Democracia e à Política, embora afirme que não se trata de partidarização, 

mas sim de fomento à participação cívica ativa. "Não podemos deixar que se partidarize o 

espaço escolar, mas não podemos aceitar que se ignore a política nas escolas". 

E tratando-se de uma organização juvenil, não poderiam faltar as Políticas de Juventude. 

Torres defendeu a criação do Orçamento Participativo Jovem, "para que os jovens portugue-

ses de norte a sul e das regiões autónomas possam afirmar-se acerca do Orçamento de 

Estado e assim construir-se um Orçamento que tenha em conta as reais necessidades dos 

jovens", e da separação entre o Instituto Português de Desporto do Instituto Português de 

Juventude, afirmando que o IPDJ - Instituto Português de Desporto e Juventude - não fomen-

ta a juventude. 

A última nota foi para aquele que João Torres considerou ser "o grande flagelo da nossa 

sociedade e da nossa geração", a emigração. A Juventude Socialista repudia por completo a 

postura do Governo para com esta realidade, acusando-o de não ter força para combater 

esta realidade e por isso preferir ignorar o combate à mesma. Defende que "temos de criar 

condições para que os jovens que emigraram regressem" e encontrem oportunidades. 
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Mário Soares elogia mili-

tantes da JS 

O ex-presidente da República Mário Soares 

enalteceu a atitude dos jovens socialistas 

na luta pela democracia e pela liberdade 

durante o XIX Congresso da JS, em que foi 

distinguido como membro de honra da nos-

sa organização de juventude. 

"Quando chego a uma sala destas, cheia de 

gente jovem, numa situação em que o país 

está de cócoras, em que tudo foi destruí-

do, em que não há nada (...) e em que tan-

ta gente, por medo ou por qualquer outra 

razão, não é capaz de lutar, estar aqui e 

ver-vos a vocês todos aqui aos berros pela 

liberdade e pela democracia, para mim é o 

melhor que me poderiam ter feito", disse. 

Mário Soares falou a centenas de jovens 

socialistas participantes no congresso da 

JS, que terminou  dia 7 em Tróia, no con-

celho de Grândola, distrito de Setúbal, e 

em que o atual secretário-geral João Tor-

res foi reeleito para um segundo mandato 

para o biénio 2014/2016. 

"Vejo-me como um cidadão normal, que 

faz aquilo que deve fazer, em função da 

liberdade, em função da democracia", dis-

se Soares, que se congratulou por ver tan-

tos jovens a fazer o mesmo que ele fez ao 

longo da vida.  

Borbenses nas Comissões 

Nacionais da JS e do PS 

A Juventude Socialista de Borba congratula 

a presença do nosso camarada e coordena-

dor David Serrachino na Comissão Nacional 

d a  J u v e n t u d e  S o c i a l i s t a .   

A Comissão Nacional é o órgão representati-

vo máximo da JS entre Congressos e é com-

posta por 71 membros eleitos em Congresso 

Nacional. Integram ainda a CN sem direito 

de voto, os membros do Secretariado Nacio-

nal, os deputados da JS à AR, ao Parlamento 

Europeu e às Assembleias Legislativas Regio-

nais, os Presidentes de Câmara inscritos na 

JS, os membros da Comissão Política Nacio-

nal da JS, os Representantes da JS na 

Comissão Nacional e na Comissão Política 

Nacional do PS, o Presidente da ANJAS, o 

Diretor do “Jovem Socialista”, os Coordena-

dores Nacionais da ONESEBS e da ONESES e o 

Coordenador da tendência sindical jovem 

socialista. 

A JS Borba congratula, igualmente, a pre-

sença do camarada Ângelo de Sá na Comis-

são Nacional do Partido Socialista. 

É extremamente dignificante para a nossa 

estrutura esta eleição, não apenas pelo tra-

balho desenvolvido mas também porque a 

nossa cidade fica representada em órgãos 

nacionais.  
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Conhecer o nosso município... 

A fundação desta Igreja remonta à primeira 

metade do século XVI. A sua função era servir 

de paróquia aos inúmeros trabalhadores agrí-

colas que trabalhavam nas numerosas quintas 

que ladeiam os 3.8 Km’s que distam entre a 

cidade de Borba e a Igreja de Santa Bárbara. 

De facto, o “passeio de Santa Bárbara” era, 

por excelência, o passeio domingueiro dos 

borbenses, no século XIX. 

As senhoras da alta sociedade borbense da 

época aproveitavam os passeios para mostrar 

o s  n o v o s  v e s t i d o s  c o m p r a d o s 

em Évora, Lisboa ou Paris. 

Além dos valores paisagísticos do caminho 

que leva à pequena igreja, o seu interior, 

totalmente preenchido por pintura mural, 

merece uma visita mais demorada. Aí pode-

mos observar pinturas do século XVII de gran-

de qualidade representando diversos santos, 

entre os quais Santo Eustáquio, patrono dos 

caçadores. 

Por detrás da igreja, a porta de Santa Bárba-

ra abre para a Tapada Real de Vila Viçosa. Ao 

longe, avista-se a pequena ermida de Nossa 

Senhora de Belém. 

A Igreja de Santa Bárbara é anualmente alvo 

de romarias, na época da Páscoa. 

                                                               

Igreja de Santa Bárbara 


