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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Neste mês de Fevereiro a Juventude 

Socialista celebra 40 anos desde o seu 

primeiro congresso nacional. Em 41 

anos de democracia, orgulhamo-nos de 

ser a única estrutura que celebra, vive e 

luta por Abril. 

Celebramos, também, os 50 anos da 

morte de Humberto Delgado, homem 

que lutou contra o regime Salazarista e  

deu a Portugal uma nova esperança no 

caminho da liberdade. 

Em ano de eleições legislativas, já é 

visível o início de campanha por parte 

do PSD. Uma campanha demagógica, 

algo a que nos têm habituado. Dizem-

nos que o país está melhor, o país pode 

estar, mas os portugueses não estão! 

Falam apenas em números, não saindo 

a rua para ver a realidade a que nos 

sujeitam diariamente. 

Por cá, vislumbramos um executivo 

camarário “as aranhas”. Com apoios e 

todas as condições necessárias para a 

candidatura de Borba a Cidade Europeia 

do Vinho deixámos escapar esta 

oportunidade.  

O Programa de Estágios não foi 

divulgado em lado algum para além da 

nossa iniciativa... Que poderemos 

esperar daqueles que nos lideram e que 

dizem estar junto da população? Até 

agora, nada! 

Costa: esquerda deve 
procurar soluções 

O  secretário-geral do PS, António Costa, 

defendeu esta segunda-feira que os parti-

dos de esquerda se devem concentrar nos 

problemas nacionais em vez de se confron-

tarem entre si. 

«Acho que não é muito útil os partidos de 

esquerda entreterem-se e digladiarem-se 

entre si», reagindo às críticas do secretário

-geral do PCP. 

Durante a visita ao concelho algarvio de 

São Brás de Alportel, onde visitou uma uni-

dade de transformação de cortiça e onde 

se reuniu com vários empresários e repre-

sentantes associativos e políticos do distri-

to de Faro, António Costa vincou que o 

importante é encontrar soluções e mobili-

zar os portugueses para superar a crise.  

«Só venceremos a crise se conseguirmos 

produzir mais riqueza e temos aqui os 

recursos necessários para produzir essa 

riqueza. Há que saber aproveitar e há que 

investir neste sentido», afirmou o dirigente 

socialista apontando baterias para a revalo-

rização dos produtos tradicionais agrícolas 

e no interior do território.  

António Costa defendeu ainda uma política 

fiscal que aposte numa visão global sobre 

os impostos e não parcelar como a que con-

sidera que tem sido aplicada pelo atual 

Governo.   
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Barómetro  

Municipal 
Em destaque considerá-

mos a acção da Associa-

ção Borba Jovem na mis-

são realizada no âmbito da 

Operação Nariz Vermelho. 

 

 

 

 

Dia de 14 de Fevereiro a 

Associação Borba Jovem 

vestiu a pele do Doutor 

Palhaço e visitou o Centro 

Luís da Silva, em Rio de 

Moinhos. 

A não candidatura de Bor-

ba a cidade Europeia do 

Vinho leva-nos a colocar o 

executivo em posição 

negativa. 

 

 

Este executivo falava de 

uma política a olhar para o 

futuro de Borba. Mas pelo 

que parece encontramo-

nos governados pela políti-

ca do dia-a-dia e da con-

veniência, como o exem-

plo da compra de um auto-

carro que durará apenas 2 

anos. 

A Juventude Socialista comemora 
40 anos 

O  I Congresso Nacional 

da JS,   realizado em 15 e 

16 de Fevereiro de 1975, 

marcou o oficializar da 

organização, com a eleição 

do primeiro líder da JS, 

Alberto Arons de Carvalho.  

 

Nesta primeira fase, a JS 

preocupou-se com o seu 

crescimento e implantação, 

tendo adotado o nº 81 da Rua de S. Pedro de Alcântara 

como morada da sede nacional.  

Com um rápido crescimento da organização, impulsionado 

pela própria conjuntura nacional, o trabalho dos primeiros 

dirigentes foi, essencialmente, o de estabelecer              

contactos, organizar as pessoas e, com estes, criar                          

F e d e r a ç õ e s ,  C o n c e l h i a s  e  N ú c l e o s . 

 

Os dois primeiros anos de mandato de Arons de Carvalho 

tiveram um cariz fortemente internacional, estabelecendo 

fortes ligações com as equivalentes da JS em Espanha, Itá-

lia, Alemanha, Guiné-Bissau, Chile e ainda com a           

IUSY, International Union of Socialist Youth.  
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Recordar Humberto Delgado, 50 anos após o seu 

assassinato 

N ão podíamos deixar de assinalar os 50 anos decorridos 

sobre a morte do general Humberto Delgado. O “General 

sem medo”, como foi apelidado, fizera tremer decisiva-

mente o regime salazarista, em forma de prelúdio à Revo-

lução de Abril. As eleições presidenciais de 1958 fizeram 

entrar Humberto Delgado no Panteão dos Grandes Homens 

da Nação Portuguesa.  

Nascido em 1906, em São Simão de Brogueira, concelho de Torres Novas, Humberto Delgado 

seguiu uma brilhante carreira militar, chegando a general com apenas 47 anos. Aos 20 anos, 

na Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas, envolveu-se no movimento de 28 de Maio 

de 1926. Já durante o Estado Novo, exerceu cargos de destaque como adjunto militar do 

Comando Geral da Legião Portuguesa, comissário nacional adjunto da Mocidade Portuguesa 

ou ainda como representante de Portugal em Washington, junto da OTAN. 

Em 1958, foi o candidato da oposição às eleições presidenciais. O apoio que conseguiu da 

população foi o mais expressivo que a oposição ao regime tinha tido até aí. Salazar sentiu-

se verdadeiramente ameaçado pelo general que, pela sua campanha corajosa e frontal, 

ficou conhecido como o “General sem medo”. Na conferência de imprensa convocada para 

o Café Chave d’Ouro em Lisboa, a 10 de Maio, perguntaram a Humberto Delgado o que faria 

com Salazar se fosse eleito. O general respondeu com a sua habitual frontalidade: 

«Obviamente, demito-o». A candidatura tornara-se uma ameaça séria ao Estado Novo, tão 

séria que após estas eleições a lei eleitoral foi alterada. O Presidente da República passou a 

ser eleito por um colégio eleitoral em vez do sufrágio direto dos cidadãos.  

Os resultados oficiais deram-lhe apenas 25% dos votos, mas Humberto Delgado afirmou ter 

havido fraude e ser ele o verdadeiro vencedor. Perseguido pelo Regime, acabou por se refu-

giar no Brasil. 

Em 1961, em conjunto com outro militar, o capitão Henrique Galvão, levou a cabo o 

sequestro do paquete Santa Maria, em protesto contra o regime de Salazar. Algum tempo 

mais tarde, instalou-se na Argélia. Em 1965, quando tentava entrar em Portugal, foi assassi-

nado aqui perto de Badajoz, por elementos da polícia política, a PIDE.  

Figura de referência da História Portuguesa e da luta pela Democracia. Que o seu exemplo 

e o seu espírito corajoso perdurem!  
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Projecto ferroviár io    

Sines - Elvas 

P o r t u g a l  j á  p o d e  a c e d e r 

à comparticipação comunitária de 136 

milhões de euros para dois projetos na 

linha de comboio entre o porto de Sines e a 

fronteira de Elvas.  

A verba destina-se a comparticipar um 

investimento total de 267 milhões de 

euros. Com este dinheiro será construída a 

segunda fase da variante de Alcácer do Sal 

e também será modernizado o troço da 

linha que liga Bombel e Vidigal a Évora. 

O investimento, no valor total de 267 

milhões de euros  é fundamental para 

reforçar a competitividade do porto de 

Sines, articulando-o com a rede de plata-

formas logísticas, sobretudo Poceirão e 

Elvas, com os portos de Setúbal e Lisboa e 

com a ligação Lisboa-Madrid. 

Está ainda prevista a realização do investi-

mento respeitante à construção da nova 

ligação Évora - Elvas no período de Progra-

mação 2014-2020 de modo a concretizar a 

totalidade da ligação ferroviária do porto 

de Sines à fronteira com Espanha.  

Bombeiros recebem equi-

pamentos 

À  semelhança do que já aconteceu com 

vários municípios do distrito de Évora, a 

Câmara Municipal de Borba entregou recen-

temente equipamentos de proteção indivi-

dual aos Bombeiros Voluntários de Borba, na 

presença do seu Comandante Joaquim Bran-

co e Presidente da Direção António Ferreira. 

O Bombeiros de Borba receberam assim, 40 

pares de calças, 40 dolmens, 10 pares de 

luvas e 10 capacetes, destinados especifica-

mente ao combate a incêndios florestais, 

num valor de 7,3 mil euros. 

Recordamos que estes equipamentos, resul-

tam da aprovação do projeto “Aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual – Alen-

tejo Central”, candidatado pela Comunida-

de Intermunicipal do Alentejo Central ao 

Programa Operacional Temático Valorização 

do Território, no âmbito do QREN. Foi assim 

estabelecida uma parceria entre a CIMAC e 

os 14 municípios que a abrangem, num 

investimento superior a 182 mil euros, con-

tando com co-financiamento do Fundo de 

Coesão a 85%, sendo a contrapartida nacio-

nal garantida pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, em 7,5%, e pelos municípios, 

nos restantes 7,5%. 
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Tânia Teixeira                            

Secretariado JS Porto 

F alar de pobreza remete-nos a um passado 

que se impõe a cada geração, mas também a 

um presente, de uma massa significativa de 

pessoas que nunca a vivenciaram até agora. É 

um verdadeiro recuo ao passado, ao tempo 

antes do 25 de Abril de 1974. 

A pobreza apresenta um carácter multidimen-

sional e transgeracional, e, de facto, afecta 

várias dimensões da vida de uma pessoa e, por 

conseguinte o seu núcleo familiar: desde o 

mais velho, que frequentemente constitui o 

sustento da família com a sua reforma, que 

apesar de parca é certa; até ao mais novo, em 

que a única prestação que lhe era atribuída- o 

abono de família- foi alvo de inúmeras meta-

morfoses, sendo em alguns casos suprimida ou 

drasticamente reduzida. 

Dados recentes alertam para o facto de as 

crianças serem um alvo preferencial da pobre-

za,” segundo o INE em 2012, 24,4% das crian-

ças e jovens – um quarto da população com 

menos de dezoito anos – viviam em situação de 

risco de pobreza. Um número preocupante, 

tanto mais que é bastante superior à taxa de 

risco de pobreza apurada para a população 

portuguesa em geral (18,7%), assim como à 

taxa média da União Europeia para este grupo 

etário jovem (20,3%) ”. Há 124 milhões de pes-

soas na União Europeia em risco de pobreza.    

É um número muito elevado e creio que muita 

gente o considera surpreendente. 

  

A agravar esta situação, revela-se a percenta-

gem de crianças e jovens atingidos que é de 

33,1%, um número que é superior à média da 

população (27,3%) e à média da EU para este 

grupo etário (25,2%), o que constitui uma 

situação ainda mais drástica. 

Este grupo etário- menores de 18 anos – sem-

pre apresentou números preocupantes, mas a 

tendência para o agravamento da pobreza 

entre crianças e jovens e, suas respectivas 

famílias têm vindo a aumentar exponencial-

mente. A causa destes números prende-se 

diretamente com a redução de prestações 

sociais dirigidas especificamente a crianças e 

jovens, mas também com a redução daquelas 

que eram dirigidas a todos os cidadãos de uma 

maneira geral, e que são parte integrante des-

tas famílias de crianças e jovens. 

Tais como exemplo de algumas dessas presta-

ções criadas pelo Partido Socialista e agora 

alteradas e retiradas pelo governo de direita. 

Prestações tais como: o exemplo do RSI 

(Rendimento Mínimo Garantido) foi criado 

durante a governação do Eng.º António Guter-

res e mais tarde foi alterado o nome como ren-

dimento social de inserção. No fundamental, o 

principal objectivo deste subsídio seria elimi-

nar a pobreza extrema dos mais carenciados, 

proporcionando-lhes uma prestação pecuniária 

para poderem usufruir de alguns bens e servi-

ços fundamentais à sobrevivência.  

Pobreza! Que Esperança para as crianças e jovens?  
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O PS também criou o complemento solidário 

para os idosos. Com as novas medidas aplica-

das pelo governo de direita muitas famílias 

ficaram sem o RSI (Rendimento Social Inser-

ção) e muitos idosos ficaram sem o comple-

mento solidário, sendo que muitos destes ido-

sos vivem apenas com 200 euros de reforma. 

Assim vivem milhares de famílias portuguesas, 

face às medidas de austeridade aplicadas pelo 

governo. Este Governo PSD/CDS ficará marca-

do como o governo que retrocedeu o País, 

fazendo assim a pobreza aumentar. 

Como militante da Juventude Socialista não 

posso deixar de referenciar a luta, defesa da 

JS ao combate à pobreza, desemprego, desi-

gualdade social e exclusão. 

A juventude socialista defende um estado 

social para todos, desde a nível de segurança 

social, saúde, emprego, habitação, educação, 

emancipação jovem. No combate à pobreza, a 

JS defende a criação de uma lista de abati-

mentos ao rendimento do agregado familiar 

para o cálculo de prestações sociais e, advoga 

ainda, o acesso gratuito ao Serviço Nacional 

de Saúde.   

Também nos deparamos com outro contexto 

de pobreza como frisa bem Barbara          

Helfferich, diretora da Rede Europeia Anti 

Pobreza (EAPN): 

“A pobreza não diz só respeito ao valor do 

salário, porque há pessoas que trabalham, 

têm dois ou três empregos, e mesmo assim 

não arranjam dinheiro suficiente para pagar a 

escola, o alojamento e a alimentação. E 

depois há outras preocupações como a electri-

cidade, os serviços de saúde, o que fazer com 

os filhos? Há ainda a questão da exclusão 

social que está intrinsecamente ligada à 

pobreza. Se uma criança crescer num meio 

pobre, é muito provável que se sinta excluída 

socialmente – não poder participar numa via-

gem da escola, por exemplo, ou não poder ir 

até à piscina. É muito difícil sair do contexto 

da pobreza.” A realidade que muitas famílias 

vivem com esta situação social de pobreza e 

se deparam com um País sem esperança, sem 

oportunidades. Cada vez mais existem famí-

lias sem emprego, jovens e crianças que vão 

para as escolas com fome. Também temos 

jovens e crianças que perderam os abonos 

sociais com as novas medidas aplicadas pelo 

governo PSD/CDS. Os sem abrigos aumenta-

ram nas ruas, dado que muitas pessoas perde-

ram as suas casas, derivado ao desemprego. 

As instituições de solidariedade social já se 

encontram sem respostas para ajudar a nível 

alimentar e social as famílias. 

Posto isto, atendendo ao actual panorama, a  

realidade de pobreza que nos deparamos tan-

to em Portugal como na Europa, é necessário 

que se aplique mais e melhores políticas 

sociais e políticas de emprego, no combate à 

pobreza, desigualdade e exclusão social. Em 

suma, necessitamos de politicas sociais e , 

principalmente de políticos que se preocupem  

primariamente com as pessoas e, posterior-

mente com a vertente financeira /económica. 

Construir um Mundo melhor, mais solidário e 

igual para todas as crianças, jovens e as pes-

soas em geral. 
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João Silva                                     

Estudante de Enfermagem 

A  medicalização ocorre quando problemas 

anteriormente não médicos passam a ser defi-

nidos e tratados como problemas médicos. 

Este problema era considerado apenas um pro-

blema social sem que se recorresse à ajuda 

medica, no entanto, cada vez mais os indiví-

duos recorrem a ajuda quer cirúrgica quer 

medicamentosa para controlar este problema. 

A medicalização pode desta forma ter efeitos 

positivos e negativos. Temos como exemplo o 

aumento exponencial do uso da Ritalina em 

crianças que anteriormente eram apenas con-

sideradas como “agitadas”, sendo que hoje 

passam a ser enquadradas como tendo um dis-

túrbio de comportamento, levando a que 

sejam medicadas. A medicação em questão 

leva a que fiquem mais prostradas e mudem a 

sua personalidade de uma forma abrupta. 

Actualmente, o discurso transmitido pela 

indústria da saúde tem-se tornado uma parte 

relevante da vida quotidiana, controlando a 

forma como as pessoas se comportam, o tipo 

de alimentação que usam, as actividades que 

realizam e o modo de entender e experimen-

tar a própria existência. Nos dias que correm, 

o uso indiscriminado de medicamentos é, sem 

dúvida, uma das características mais assinalá-

veis da nossa cultura ocidental, na qual predo-

mina a convicção de que o mal-estar, bem 

c o m o  o  s o f r i m e n t o ,  d e v e  s e r                    

suprimido de qualquer forma. 

A medicalização tem-se tornado cada vez 

mais, um dos caminhos mais eficazes e rápidos 

para suavizar o sofrimento psíquico e os 

demais problemas com que nos deparamos no 

nosso dia-a-dia. Porém, importa referir que a 

vida não é uma doença, viver é viver com 

todos os riscos, e para esta vida não há 

‘’Prozac’’, há sim experimentação, reflexão e 

escolha. 

A pessoa, supostamente livre e independente, 

aparenta ter-se transformado num ‘’fantoche’’ 

que se sujeita às novas tendências impostas 

pela sociedade, e, a realidade é que o concei-

to de ‘’felicidade’’ tem vindo a ser construído 

com base no sucesso, status social e dinheiro. 

De uma forma distanciada, facilmente se che-

ga à conclusão que é um mercado que funcio-

na com a lei da oferta e da procura tal como 

todos os outros. As empresas oferecem os seus 

produtos para ter lucros, os médicos fornecem 

os seus serviços para ter mais clientes e as 

pessoas procuram soluções rápidas para os 

seus problemas. Deste modo e enquanto se 

mantiver a cultura de consumismo e de apa-

rência social dificilmente se verá uma diminui-

ção da medicalização com todos os problemas 

e benefícios que a mesma acarreta.  

A medicalização na sociedade actual 
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Conhecer o nosso município... 

E sta coluna em mármore foi mandada edi-

ficar pelo Príncipe Regente D. Pedro que 

governava em vez de seu irmão, D. Afonso. 

Assinala o local onde decorreu a Batalha de 

Montes Claros. No dia 17 de Junho de 1665, 

decorreu neste local uma dais mais importan-

tes batalhas da História de Portugal. 

Aqui, onde passava a estratégica estrada 

entre Vila Viçosa e Estremoz, o Marquês de 

Caracena tentou impedir que as tropas portu-

guesas acudissem Vila Viçosa, onde os espa-

nhóis pretendiam destruir o Palácio dos  

Duques de Bragança, símbolo da nova dinas-

tia. As tropas portuguesas, comandadas pelo 

Marquês de Marialva e pelo Conde das Gal-

veias conseguiram o feito de derrotarem o 

mais poderoso exército da Europa, mostrando 

ao Mundo que uma reconquista de Portugal 

por Espanha seria uma tarefa dispendiosa, 

demorada e mesmo impossível. Assim, graças 

a esta batalha, a Paz com Espanha foi assina-

da em 1668, iniciando uma nova era de pros-

peridade, otimismo e riqueza para Portugal. 

Padrão de Montes Claros  


