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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Entrámos em 2014 e para trás deixámos 

2013, um ano de lutas, batalhas, vitó-

rias e derrotas. 

Neste ano teremos novos desafios co-

meçando pelas Europeias ‘14 no dia 25 

de Maio, onde os portugueses serão 

chamados às urnas para escolherem os 

nossos representantes no Parlamento 

Europeu. Outro desafio, senão o princi-

pal, é marcado pela saída da “troika” 

no mês de Junho.  

Num quadro mais próximo de todos os 

borbenses, onde estes esperam um fu-

turo melhor, acredito que alguns já ve-

jam resultados  nas suas escolhas, pois 

a redução da taxa de IMI tão falada nes-

tas eleições autárquicas, não passou 

disso mesmo, de conversa. Os borben-

ses acordam em 2014 com uma taxa de 

IMI de 0,5%! 

No que toca à Juventude Socialista, es-

tamos preparados para todos estes de-

safios, pois a nossa tarefa primordial é 

salvaguardar os interesses dos jovens 

junto daqueles que nos ignoram e que 

acham que não podemos colaborar, mas 

esses enganam-se porque o Futuro De-

pende de Nós! 

 

 

Borba perdeu dois ícones 

culturais 

N o início do ano, na Orada, faleceu José 

Martins, com 74 anos. Um homem que sem-

pre esteve fortemente ligado à sua terra, 

quer como autarca durante vários anos, 

quer na dinamização da freguesia ao longo 

da vida, onde fundou o Rancho Folclórico 

Cravos e Rosas do Alentejo em 1979, parte 

integrante da Casa da Cultura de Orada, ou 

na Associação de Solidariedade Social de 

Orada, mais recente, fundada em 1998. 

Além da enorme dedicação e divulgação da 

cultura do concelho, José Martins e João 

Rita evidenciaram-se pelo trato fácil e sim-

patia, qualidades que lhes eram sobeja-

mente reconhecidas, criando forte empatia 

com a população do concelho e por todos 

os locais onde divulgaram a cultura do con-

celho. 

Na segunda-feira, 3 de Fevereiro, faleceu 

João Rita, com 90 anos, conhecido pela sua 

grande paixão pelo fado. Com uma edição 

em 2000 pela Câmara Municipal de Borba, 

como forma de o homenagear, foi lançado 

o CD “Fado”, com interpretação de onze 

fados onde contou com a participação do 

seu filho Joaquim Manuel Ladeiras, de Dom 

Vicente da Câmara e João Ficalho. Além da 

restauração, desenvolveu a sua atividade 

profissional em torno da venda de artigos 

de caça e pesca.  

A JS de Borba transmite aos seus familiares 

e amigos as mais sérias condolências. 
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Barómetro  

Municipal 

Reorganização Judiciária encerra 

20 tribunais  

O  diploma regulamen-

tar da Reorganização Ju-

diciária prevê o encerra-

mento de 20 tribunais e a 

conversão de 27 tribunais 

em secções de proximi-

dade, nove das quais com 

um regime especial que 

permite realizar julga-

mento. 

Segundo a nova versão da 

Lei de Organização do 

Sistema Judiciário, o pa-

ís, que tem actualmente 

331 tribunais, fica dividi-

do em 23 comarcas, a 

que correspondem 23 

grandes tribunais judiciais, com sede em cada uma das capi-

tais de distrito. 

O fecho de 20 tribunais, é uma derrota para o país, é uma 

derrota para a cidadania e é uma derrota para os princípios 

e para os valores da República. Não havendo tribunais, não 

tendo possibilidade económica para se deslocar distâncias 

que muitas vezes têm que ser percorridas através de táxi 

porque não há outros transportes públicos, com custas judi-

ciais gravíssimas e onerosas, como é que os cidadãos vão 

conseguir resolver os seus litígios. 

O actual Governo, sem rumo, destrói a cada dia o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), realiza cortes nas pensões nos 

Reformados e Pensionistas e, como se isso não bastasse, 

condena os cidadãos a fazerem justiça pelas próprias mãos 

ou então deixarem-se “perder” para aqueles que podem 

pagar os encargos com a justiça.  

O Município de Borba reto-

mou os passeios à desco-

berta do concelho de Bor-

ba, com a realização de 

um passeio por mês 

durante este ano, com 

participação gratuita.  

 

 

 

 

O próximo passeio convi-

da à caminhada “Entre 

pedreiras e o Bosque”, no 

dia 16 de Fevereiro. 

Os novos executivos 

camarários vão começan-

do a passar a meta dos 

seus 100 dias de trabalho. 

Um número importante, 

pois tipicamente os primei-

ros 100 dias são os mais 

produtivos dos mandatos 

executivos. 

 

Os primeiros 100 dias do 

executivo MuB ficam mar-

cados por consecutivas 

trapalhadas e desconheci-

mento gritante de regras e 

procedimentos, esquecen-

do que tudo o que dizem 

ou fazem tem influência 

directa na vida de quem 

vive ou trabalha no nosso 

Concelho.  



Referendo sobre a co-adopção 

A  Juventude Socialista (JS) criti-

cou a aprovação do referendo sobre a 

co-adopção por casais do mesmo 

sexo, apelidando-o de "repugnante, 

lamentável e ilegal", e apelando ao 

Presidente da República para que 

impeça a sua realização.  

A Juventude Socialista considera a aprovação do referendo sobre a co-adopção e adoção 

por casais do mesmo sexo um dos atos mais lamentáveis praticados naquela que é a casa da 

Democracia e que, por isso, deveria ser o principal reduto e garante dos mais fundamentais 

princípios do Estado de Direito democrático e dos direitos, liberdades e garantias de todos 

os cidadãos, independentemente do seu género, ascendência, identidade de género ou 

orientação sexual. 

Esta proposta de referendo partiu da Juventude Social Democrata (JSD), uma organização, 

hoje ainda mais que a Juventude Popular (JP), que reúne um conjunto de jovens absoluta-

mente desligados do quotidiano comum, e isso, na maior parte das vezes, tem que ver com 

a sua origem social, guiados pelo conservadorismo e reacionarismo mais obtuso e pelo opor-

tunismo e carreirismo mais rasteiro. Para eles, vale tudo! 

Na Juventude Social Democrata eles sabem o que estão a fazer pois os seus membros, na 

grande maioria dos casos, estão concentrados em áreas de Gestão, Economia e Direito e 

lutam incessantemente por um contra revolucionarismo. Para eles, a solidariedade e a 

igualdade, não são critérios ordenadores nem objectivos a alcançar pelas sociedades, mas 

apenas um fardo que o século XX nos legou e que pretendem liquidar.   

Em boa-hora, o Presidente da República, Cavaco Silva, enviou para o Tribunal Constitucio-

nal e requereu a este a fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade da 

proposta de referendo sobre a possibilidade de co-adopção pelo cônjuge ou unido de facto 

do mesmo sexo e sobre a possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo, casados ou 

unidos de facto. Os juízes vão ter 25 dias para deliberar sobre a lei que foi aprovada pela 

Resolução n.º 6-A/2014 da Assembleia da República, publicada em Suplemento à 1ª Série do 

Diário da República de 20 de janeiro de 2014.  

Contando a partir de 29 de Janeiro, o prazo terminará a 22 de Fevereiro. Contudo, visto ser 

um sábado, o prazo poderá estender-se até segunda-feira, dia 24 de fevereiro. 

Se o Tribunal Constitucional declarar a proposta conforme à Lei Fundamental, Cavaco Silva 

decide sobre a convocação do referendo no prazo de 20 dias após a publicação da decisão 

do TC. 
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Não à Lei Gallardón 

A ctualmente considerado um direito da 

mulher, o aborto vai voltar a ser um delito 

em Espanha. A mudança decorre da refor-

ma da lei do aborto, aprovada pelo Gover-

no de Mariano Rajoy em Conselho de Minis-

tros.  

A normativa, que responde a uma promessa 

eleitoral feita pelo Partido Popular (PP), 

apenas permitirá a interrupção voluntária 

da gravidez em casos de grave perigo para 

a saúde da mulher e de violação.  

Intitulada Lei Gallardón, a norma impõe 

mais limitações do que a lei que esteve em 

vigor em Espanha entre 1985 e 2010, uma 

vez que proibirá abortar mesmo em casos 

de malformações do feto.  

Esta lei vai na corrente altamente conser-

vadora que avança na Europa, e que se 

apoia em políticas conservadoras para dar 

forma a um retrocesso civilizacional inad-

missível.  

1500 “likes” no Facebook 

A  Juventude Socialista de Borba congra-

tulou-se, recentemente, com a chegada a 

uma meta pré-estabelecida no início deste 

mandato.  

Chegar aos 1500 “likes” na  página do 

Facebook, reflecte por inteiro, o trabalho 

realizado a partir desde as eleições.  

Em breves palavras dirigidas pelo coorde-

nador, David Serrachino, ele explicita que 

“este número não surpreende minimamen-

te, pois o trabalho desenvolvido por todo o 

Secretariado vai sendo recompensado ao 

longo dos meses, com naturalidade”. Ques-

tionado acerca dos limites a que este novo 

Secretariado se propõe afirma “não exis-

tem limites para nós, quando nos colocá-

mos nesta posição sabíamos para onde 

vínhamos e que teríamos muitas dificulda-

des, mas caracterizamo-nos pela nossa 

resiliência”. 

O actual executivo encontra-se em funções 

desde o dia 14 de Dezembro de 2013, e 

tem como objectivo principal “dar voz aos 

jovens da nossa cidade e do nosso conce-

lho”. 
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Luís Baltazar                                

Secretariado do PS Borba 

Q uem se tiver dado ao trabalho de ler o 

que vou escrevendo, prevê que não sou admi-

rador de Cavaco Silva. Não admirar Cavaco e 

não me identificar com quase nada do que 

pensa ou diz, é para mim uma vaidade, em jei-

to de virtude. 

No mês em que se assinala o terceiro ano após 

a reeleição de Cavaco Silva como Presidente 

da República, é espantosa a erosão que sofreu 

o prestígio da figura presidencial.  

Vários são os episódios que marcaram a sua 

longa vida pública. Muitos deles não só desa-

creditam a idoneidade de um homem, que há 

sensivelmente três décadas paira na política 

portuguesa - até aqui nada que me importe. 

Todavia, a ação do cidadão Cavaco Silva tem 

sido também, um fator de desprestígio para os 

demais órgãos de soberania que representou 

em Portugal. Isto sim relevante para todos. 

Relativamente ao seu primeiro mandato em 

Belém, pouco há a dizer. Uma cooperação ins-

titucional  no  início  com o  governo  recém-

eleito, traduziu-se no aumento do índice de 

popularidade do chefe de Estado. Já em 2009, 

às portas das legislativas, partiu da Casa Civil 

uma conspiração organizada e inventada para 

derrubar um governo legítimo. Cavaco Silva 

deu asas à polémica e chamou os responsáveis 

da comunicação, com o intuito de dar uma 

confirmação da notícia de que se sentia amea-

çado nas suas comunicações.  

Devolvendo-lhe as suas próprias palavras, foi 

protagonista de uma “falta de lealdade institu-

cional que ficará registada na história da nossa 

Democracia”. 

A mesquinhez, a vingança e o ódio pelos seus 

adversários  políticos  acompanharam  Cavaco 

Silva ao longo de décadas e implicaram que, 

por manifestas ocasiões acontecesse a sobre-

posição do cidadão à figura do Presidente da 

República.  

Foi-o na ausência das cerimónias fúnebres de 

José Saramago – o nosso único prémio Nobel da 

literatura. E verificou-se com pompa e circuns-

tância, no discurso que proferiu da varanda do 

CCB aquando da segunda vitória eleitoral.  

Cavaco Silva fez um exercício suicida, como 

que lhe caiu a máscara. “Desceu do lugar da 

mais alta dignidade institucional da República, 

para o qual foi eleito, à mesa do café para 

transmitir as suas opiniões pessoais aos portu-

gueses.  

Ao que vinha,  na qualidade de Presidente, 

tudo ficou por esclarecer. Nunca tal se tinha 

visto! Com seus defeitos e virtudes nunca qual-

quer outro Presidente da República alguma vez 

desceu tão baixo. A partir daquele discurso, se 

ainda restassem dúvidas, Cavaco Silva deixou 

de ser o Presidente de todos os portugueses 

para se tornar no líder da oposição ao PS”. 

Este Presidente, o mais impopular de sempre, 

não hesita em privilegiar o governo que incor-

pora a solução que ele próprio promoveu e da 

qual é patrono, em detrimento das pessoas.  

 

Há três anos no CCB, Aníbal Cavaco Silva 
demitiu-se da Presidência da República 
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Agora, do Presidente nada ouvimos sobre os 

limites para os sacrifícios que podem ser exi-

gidos aos portugueses, já que eles são impos-

tos, de forma agravada, pelo Governo da sua 

cor política. Isto diz tudo sobre os dois pesos e 

duas medidas que norteiam a ação política do 

chefe de Estado. Essa duplicidade de critérios 

está pertinente no visível  blackout  que se 

nota no seu discurso quanto às várias revisões 

do  Memorando.  O  Presidente  foi  cúmplice 

voluntário da marginalização gratuita do Par-

tido Socialista, persistente nas sete revisões 

do Memorando. 

Não me surpreendeu que, depois de se quei-

xar que a reforma não lhe chega para as des-

pesas, o Presidente tenha optado em receber 

as várias pensões que aufere, evitando assim 

um corte de 10% em 2011. Colaborando assim 

com um ótimo exemplo do tão proclamado e 

malogrado corte nas gorduras do Estado, ope-

rado pelo primeiro-ministro do seu governo. 

E fico-me pela breve análise do seu comporta-

mento  institucional.  Não  quero  sequer 

vaguear sobre temas como o caso BPN/SLN 

dos quais foi acionista, a urbanização da Coe-

lha ou até o processo disciplinar na Universi-

dade Nova. Concentrei-me em Cavaco Silva 

como político. Deixo então uma investigação 

mais aprofundada para determinada direita, e 

também para o jornalismo de sargeta dos pas-

quins  do costume.  É  sobre  o  político que 

devemos debruçar a análise. E apenas e só 

neste domínio, a base de dados é vasta, a 

diversidade  também.  Mais  teria  por  onde 

escrever. 

Cavaco  Silva  mudou o  seu  comportamento 

após ter sido reeleito, há três anos, estando 

atualmente refém do executivo PSD/CDS-PP. 

É oportuno afirmar que Cavaco Silva nem é o 

Presidente de todos os portugueses, nem tem 

sido o Presidente que os portugueses precisa-

riam nesta altura. É parte do problema, já 

não conta para a solução.  

Os portugueses precisam de um Presidente 

que os defenda das desigualdades. Não de um 

mero inquilino no Palácio de Belém! Ser Presi-

dente implica estar ciente dos problemas de 

todos os  portugueses.  Acarreta  defender o 

povo das injustiças. E em todas as instâncias, 

implica cumprir escrupulosamente a Constitui-

ção da República.  

Pois se assim não for, resta um caminho, a 

demissão! 

Pessoalmente opto por acompanhar o pensa-

mento do humorista Ricardo Araújo Pereira: 

“apelar  à  demissão  do  Presidente  é  uma 

redundância. Na verdade, Cavaco Silva tem-se 

demitido quase todos os dias, desde que foi 

eleito!” 

Pelo que, a maior cooperação que posso con-

ceder  como  cidadão  ao  Sr.  Presidente  da 

República, é ajudá-lo a terminar o seu manda-

to com dignidade. 
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Rita Pereira                                 

Coordenadora JS S.J. da Madeira 

S eguem em passos largos, descomprometi-

dos com tudo e com todos, donos dos seus 

narizes e de uma pseudoliberdade. Quem? Os 

jovens! Alguém lhes disse que era assim que 

deveriam ser: descomprometidos e desligados. 

Disseram-lhes ainda que os adultos é que 

teriam de tomar conta do mundo e que aos 

jovens caberia apenas viver, sem pensar muito 

nas consequências dos atos e das palavras. 

No entanto, os jovens de outrora, incumprido-

res de regras, em jeito de desa-

fio, desobedeceram a  tudo e a todos. Trava-

ram batalhas por um Portugal livre e coloca-

ram a palavra "irreverência" no nosso dicioná-

rio. Desobedeceram e conseguiram! 

Hoje, a realidade é outra. Os jovens, muitas 

vezes desconhecedores do legado histórico 

deixado por os então adultos, assumem que 

ser irreverente é ser descomprometido e desli-

gado, tal e qual como pediam aos ex-jovens 

não resignados. A diferença, é que agora é exi-

gida uma participação cívica e política ativa e 

preocupada. 

Bem, numa coisa todos os jovens são iguais 

(aqui generalizando): todos desobedecem!  

Caríssimos jovens, atravessamos hoje uma fase 

de descrédito. Fomos intitulados de “geração 

rasca” quando na verdade somos a “geração à 

rasca”. Somos a primeira geração, após o 25 

de Abril, a viver pior que a geração anterior, a 

mais qualificada de sempre e somos também a 

mais conformada.  

Há  que reverter esta  s i tuação! 

Urge que tomemos uma atitude de participa-

ção cívica e política ativa. Temos todos os 

mecanismos ao nosso dispor, aliás, temos o 

maior de todos: a força da juventude.  

Convido-te a ti, jovem, a levantares-te do sofá 

e a fazeres política. Não te faço aqui um con-

vite para uma filiação na Juventude Socialista, 

mesmo que esta organização política tenha 

erguido as bandeiras das conquistas mais irre-

verentes e promotoras da igualdade dos últi-

mos anos, como o aborto e o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo; esse passo tem de ser 

dado por ti e se encontrares em ti os valores 

do socialismo: igualdade, liberdade e fraterni-

dade. Convido-te a dares mais de ti ao teu 

país. É só e é simples! Basta que te faças 

ouvir! 

O país necessita da irreverência de outros tem-

pos e da qualificação dos nossos dias. O país 

necessita que se agitem bandeiras de protesto 

e que se grite por um Portugal mais igual e 

justo. O país necessita de cada um de nós, 

jovens atentos, preocupados e com força para 

gritar aquilo que outros teimam em abafar!  

O país está à tua espera!  

É urgente ser jovem! 



 9 

 

Dina Letras                               

Assembleia JS Borba 

D iariamente, os noticiários abrem com metas alcançadas pelo Governo Nacional que, 

constantemente, tenta passar ao povo o lado mais ‘paradisíaco’, chamemos-lhe assim, do 

que por esta altura rola em Portugal. No entanto, somente esclarecem aos portugueses o 

lado que mais lhes convém. Vejamos: 

 

1ª “O défice previsto para o final de 2013 foi cumprido” 

Quando a ‘Troika’ aterrou no nosso país, o défice previsto para 2013 era de 3%. Contudo, foi 

sendo renegociado até a meta ficar estabelecida nos 5,5%, com o objectivo de no final do 

ano, o Governo poder comunicar ao país que o défice se encontra a rondar os 5%.  

Conclusão: 2 pontos percentuais acima do primeiramente acordado.  

  

2ª "O desemprego está a descer há 9 meses consecutivos" 

De facto, os números referentes à Taxa de Desemprego estão em constante decréscimo, 

todavia as estatísticas do Governo não olham para a crescente Taxa de Emigração 

(especialmente a jovem).  

O Instituto Nacional de Estatística mostra que a população desempregada teve um decrésci-

mo homólogo de quase 97 mil pessoas. Mas destes, apenas 30 mil voltaram a trabalhar. Os 

restantes 67 mil emigraram ou reforçaram o número dos que desistiram de procurar empre-

go, indicador que teve um aumento no último trimestre do ano passado. 

Entre o último trimestre de 2012 e os três últimos meses de 2013, a população portuguesa 

teve um recuo de 116,7 mil pessoas. Retirando a este valor o saldo natural da população 

registado em 2012 e que foi de menos 27 mil pessoas, sobram 90 mil que muito provavelmen-

te terão emigrado. 

Desta forma, fica bem evidente que o decréscimo da Taxa de Desemprego deve-se à diminui-

ção da população entre os 15 e os 64 anos, e apenas 1/3 à criação líquida de emprego.  

 

3ª"As taxas de juro estão em queda" 

Sim, estão em toda a Europa! Se tivermos em conta que o nosso património está a ser vendi-

do ao desbarato para as Taxas de Juro voltarem ao que outrora foram, é normal que estejam 

em queda. Mas, subirão certamente, quando os investidores descobrirem que pela emigração 

e envelhecimento, Portugal não é, de todo, um País sustentável. 

  

Precisaria, certamente, do jornal inteiro para escrever sobre as Falácias Eleitorais levadas a 

cabo pelo actual governo, mas termino dizendo que a Dívida Publica está a bater todos os 

recordes, fixando-se por esta altura nos 131% do PIB.  

 

Façam o obséquio de esclarecer toda a verdade aos portugueses! 

Falácias eleitorais do Governo  
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Conhecer o nosso município... 

B orba é um dos concelhos do Distrito de 

Évora, situado em pleno interior alentejano, 

no chamado coração da Zona dos Mármores, 

próximo da fronteira com Espanha, fazendo 

fronteira com o distrito de Portalegre, com 

Vila Viçosa, Redondo e Estremoz. 

O principal motor de desenvolvimento é a 

extracção e transformação de mármore. 

Esta actividade origina uma paisagem única, 

contrastando as crateras profundas de onde 

se extrai o denominado “ouro branco” com 

as enormes escombreiras onde são deposita-

dos os excedentes. O nome Borba está tam-

bém associado à excelência dos vinhos pro-

duzidos no concelho pelas diversas unidades 

vitivinícolas, evidenciada nas medalhas obti-

das nos concursos nacionais e internacionais 

do sector. Um bom vinho, branco ou tinto, é 

sempre motivo para degustar os saborosos 

queijos produzidos em Rio de Moinhos, cuja 

maneira de se tratar e curar lhes dá uma 

intensidade de sabor que aguça irremedia-

velmente o apetite, que aumenta ao acom-

panhar o tradicional pão de Borba, produzi-

do com ensinamentos e saberes de longa 

data, que foram passando de geração em 

geração, perpetuando a sua genuinidade até 

aos dias de hoje. Fruto das dificuldades eco-

nómicas verificadas em determinadas épo-

cas da nossa história, as populações foram 

forçadas a recorrer a novos produtos para 

garantirem a sua alimentação, tornando a 

gastronomia local bastante rica em plantas 

e ervas aromáticas que tornam o seu pala-

dar bastante apreciado e procurado, apri-

morada pelo azeite que se extrai dos vastos 

olivais que complementam a paisagem do 

concelho, em contraste com as pedreiras e 

vinhas. A par disto, os enchidos são também 

bastante afamados não só pela tradição 

como pela sua muito boa qualidade.  

Borba evidencia-se ainda pelo vasto e rico 

património histórico que convidam à desco-

berta e ao reencontro com a história, ape-

lando a uma visita mais atenta e demorada. 

A meia dúzia de quilómetros surge-nos da 

peneplanície alentejana a Serra d’Ossa, 

lugar aprazível e que merece também uma 

visita demorada, para a qual dão uma res-

posta de permanência, a qualidade de per-

noita, numa série de residenciais e unidades 

de turismo rural, de aldeia ou habitação. 

Fácil é chegar. Difícil é partir, pelo bem que 

se é recebido e pela qualidade encontrada 

nas gentes e nos produtos, e na certeza de 

que há sempre algo mais importante para 

descobrir.  


