
   

     Nesta edição 

 Barómetro Municipal 

 Taxa Máxima de IMI 

 Je Suis Charlie 

 2015, ano da Confiança 

 Conhecer Borba 

Edição n.º 13                                                                                                                                                    Janeiro de 2015  

Massacre no Jornal Satírico Charlie Hebdo, em Paris 



2 

 

EDITORIAL 
Dina Letras 

 

Amigos,  

Escrevo este editorial precisamente no 

dia em que o Syriza vence as eleições 

legislativas na Grécia. Sem querer 

comentar  o programa eleitoral, cheio de 

demagogia, creio eu, a vitória da 

extrema esquerda é sinal de mudança 

na orientação política europeia.  

Mudança essa que em Portugal também 

tem que se verificar. Para os 

portugueses este vai ser um ano fulcral! 

Ano de escolher entre o esgotado 

Governo PSD/CDS, de Passos Coelho e 

do irrevogável Portas, que destruiram o 

Estado Social, e um PS que tem o dever 

de Mobilizar as pessoas tornando 

possível uma viragem política, fundada 

nos valores socialistas.  

2015 iniciou-se com o pior de todos os 

ataques… O ataque à liberdade de 

expressão. Como é possível em pleno 

século XXI atacar-se tão barbaramente 

pessoas?  

Critiquem-me, se assim o entenderem, 

mas mediocricidade e ignorância são as 

únicas coisas que justificam (se for 

possível justificar) este acto violento em 

nome de uma qualquer religião. Pior que 

a religião, só a guerra. E pior que isso, 

só a Guerra causada pela ‘’defesa’’ de 

uma religião.  

 

Alentejo entre os melho-

res destinos do Mundo 

 

N uma lista com sítios como Milão, Cuba, 

Nova York e muitos outros, o Alentejo é um 

dos destinos de eleição do “New York 

Times”, que o coloca no 38º lugar de uma 

lista de 52 lugares mundiais a visitar em 

2015. 

Com o subtítulo “Aborrecido de Bordéus? 

Farto da Toscânia?”, o texto relativo ao 

Alentejo, num artigo de Seth Sherwood, 

começa com uma frase retirada da parede 

do recente Hotel Torre de Palma, em 

Monforte: “O vinho é o néctar para uma 

vida ideal.”, dizendo que se assim é, o 

Alentejo sendo uma vasta área de campos 

de trigo, oliveiras e vinha, é o sítio ideal 

para tal. 

“Os hotéis que misturam o conforto com a 

experiência do vinho têm aparecido em 

grande quantidade exibindo os tintos 

complexos e o “terroir” ( geografia, 

geologia e clima de determinada área e 

que afeta a qualidade do vinho) marcado 

por muito sol. 
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Barómetro  

Municipal 
Continuam os trabalhos de 

remoção da linha de Cami-

nho de ferro no troço 

Estremoz - Vila Viçosa, 

desta vez em Borba. 

Mais um passo para a 

concretização da futura 

ecopista. 

A construção desta eco-

pista irá contribuir para o 

turismo, recreio e lazer ao 

ar livre e a recuperação de 

espaços abandonados. 

J a r d i m  d a  H o r t a              

do Picadeiro, no centro.  

Possivelmente, o futuro 

parque zoológico de Borba 

dada a vegetação e pro-

pensão à criação de 

"bicheza" junto às portas 

dos habitantes. 

 

 

 

 

 

O espaço que poderia ser 

um parque infantil é hoje, 

um espaço desprezado 

pelas entidades competen-

tes.  

Borba continua com Taxa Máxima de 

IMI 

H á mais de um ano 

(Dezembro de 2013) a 

direcção do MuB - Movi-

mento Unidos por Borba 

emitiu um comunicado               

"de espanto" relativa-

mente a queixas dos                           

munícipes acerca do 

imposto sobre imóveis. 

Dizem que não prome-

teram baixar o IMI, mas 

prometeram diminuir os 

custos de vida da popu-

lação. Sendo o IMI um 

imposto que afecta directamente os munícipes não vemos            

onde os munícipes podem estar enganados.   

No seguimento desse comunicado encontramos outro "percalço" 

de quem quer distorcer a realidade, falam num                     

IMI de 0,05% quando na realidade é 0,50%! 

 

A verdade é que o novo executivo falhou deliberadamente, pois 

poderia ter renegociado o Programa de ajustamento e não o 

fez, acomodando-se assim aquilo que já existia.  

O que vemos todos no nosso município é, também, o valor ele-

vado de taxas para a construção de lotes habitacionais. Se a 

coligação MuB/CDU diz que a sua preocupação são os BORBEN-

SES porque não baixam, ou tentam baixar as taxas municipais?  

 

Não queremos continuar como a 2ª cidade mais envelhecida 

do país! Queremos soluções para todos e,                        

pr incipalmente,  para os jovens borbenses!  

 

 



JE SUIS CHARLIE 

O  ataque ao Jornal Satírico ‘’Charlie 

Hebdo’’ representa uma agressão à liber-

dade de expressão e pensamento, bem 

como à vida em Democracia. A Juventude 

Socialista, por defender de forma intransi-

gente estes valores, mostra-se solidária 

com todos os trabalhadores do Jornal e 

suas respectivas famílias,  bem como com 

os camaradas do MJS - Mouvement des 

Jeunes Socialistes.  

É  t e m p o  d e  d i z e r  ‘ B a s t a ! ’ .  

É tempo de sair à rua. Parar. Pensar. Olharmo-nos uns aos 

outros e tentarmos perceber como é possível termos che-

gado até aqui. Ou nunca termos conseguido libertar o 

Homem da intolerância, da violência, da barbárie injustifi-

cada.  

Como é possível, em pleno século XXI, atacar tão barbara-

mente pessoas? O que aprendeu o homem com momentos 

sinistros da história da humanidade? É inaceitável. 

A liberdade é bem supremo das relações humanas. Quando 

houve liberdade as sociedades avançaram. Liberdade de pensar, liberdade de nos expres-

sarmos, de escrever, de falar, de cantar, de desenhar. Não respeitar a diferença é matar a 

l i b e r d a d e ,  o  c o r a ç ã o ,  o  s o n h o ,  a  a l m a . . . 

Quiseram matar a liberdade. Não o vão conseguir porque os homens e mulheres livres não o 

vão deixar ´. 
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2015: CONFIANÇA 

"Os portugueses já perceberam todos. Este 

Governo não tem mais nada parar dar, este 

Governo está esgotado, este Governo já 

não tem nenhuma solução, este Governo 

está só a marcar passo e, pior, a fazer-nos 

a todos perder tempo, porque este Gover-

no é necessário ser mudado para que o país 

p o s s a  e f e t i v a m e n t e  m u d a r " ,                  

a f i r m o u  A n t ó n i o  C o s t a " . 

 

"E todos sabíamos que muito do que é 

necessário mudar em Portugal depende 

também da mudança na Europa", observou. 

"Os portugueses já sabem bem o que não 

querem, e não querem mais este Governo. 

Os portugueses querem travar a austerida-

de, os portugueses querem relançar a con-

fiança na economia, querem voltar a ter 

confiança no seu futuro, querem voltar a 

ter esperança no futuro dos seus filhos e é 

essa resposta que nós, PS, temos de dar, 

devolver a confiança às portuguesas e aos 

portugueses e esperança no futuro de Por-

tugal", afirmou. 

 

2015 é ano de escolhas. Ficar em casa é 

pedir aos outros que escolhas por nós e não 

assumir o que realmente se quer. E a esco-

lha deste ano, é a mais importante dos 

últimos anos.  

2015 inicia uma Mudança que só acabará 

em 2017 com as eleições autárquicas.  

Portugal vai Mudar, o Interior vai Mudar e 

Borba, certamente, acompanhará essa 

Mudança. CONFIANÇA! 

 
 

Saias alentejanas a Patri-

mónio da Humanidade 

A  Câmara de Alandroal pretende avan-

çar, em parceria com outros municípios 

alentejanos, com a candidatura das "saias", 

danças tradicionais do Alto Alentejo, e do 

cante ao despique a Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.  

O projecto teve início em 2014, com a orga-

nização do primeiro encontro de "Saias Alen-

tejanas", em Alandroal, ao qual se associa-

ram os municípios de Redondo, Vila Viçosa, 

Borba, Campo Maior e Elvas, passando a 

candidatura a ser "um objectivo conjunto" 

destas autarquias.  

O grupo de municípios "a lutar por este 

objectivo", adianta a Câmara de Alandroal, 

"não está encerrado", existindo a vontade de 

alargar o convite a outras autarquias portu-

guesas, como Arronches, Monforte e Estre-

moz, espanholas, belgas e francesas.  
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Conhecer o nosso município... 

De forma a demonstrar a gratidão e reco-

nhecimento pelo trabalho prestado pelos 

bombeiros ao concelho, sempre ao lado dos 

mais desprotegidos e da segurança das 

populações, a autarquia inaugurou no dia 

24 de Setembro de 2005 um Monumento de 

Homenagem aos Bombeiros Voluntários na 

Avenida dos Bombeiros Voluntários de    

Borba, a poucos metros do quartel da cor-

poração de Bombeiros Voluntários de Borba. 

Estes profissionais são vistos como verdadei-

ros heróis totalmente destemidos. As pessoas 

imaginam que eles enfrentarão qualquer pro-

blema com a coragem de um guerreiro. Por 

vezes não se dão conta de que eles são pes-

soas que sentem. Ter que ser capaz de mos-

trar-se sensível e gentil, frente à dor e ao 

sofrimento alheio. Conseguir controlar as 

suas próprias emoções para poder confortar 

as pessoas quando estão a passar por uma 

verdadeira tragédia. Mostrar-se forte e deste-

mido, e capaz de transmitir confiança. Ser 

totalmente capaz de comemorar quando tudo 

dá certo e perdas são evitadas, mas também 

ter a capacidade de não absorver os proble-

mas alheios, para que estes não interfiram no 

seu dia-a-dia e em outras tarefas que virão. 

 O bombeiro é, acima de qualquer coisa, pro-

fissional de coração. Nesta honrosa profissão, 

onde o desgaste emocional é maior e mais 

intenso do que em qualquer outra, é preciso 

ter certeza de estar no caminho certo, agir 

de maneira correcta e dedicar-se em todos os 

sentidos ao exercício das suas actividades.                                

Monumentos de Homenagem: Bombeiros Voluntários 
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