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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amig@s,  

A nossa concelhia da Juventude 

Socialista está, mais uma vez, de 

parabéns! Mais uma ação proposta ao 

executivo mas infelizmente nem direito a 

resposta tivémos. Não desistiremos nem 

do Conselho Municipal de Juventude, 

nem dos jovens do nosso município! 

O mês que se avizinha será um período 

de ebulição política, de campanha, de 

mobilização de tod@s. É neste sentido 

que hoje vos escrevo, a Juventude 

Socialista em Borba precisa dos jovens 

borbenses, precisamos de vós para as 

grandes batalhas do futuro que esta 

cada vez mais próximo, precisamos de 

vós porque são a nossa causa e razão 

de existência, pois sem a participação 

dos jovens e as suas ideias, não é viável 

existir uma juventude partidária. 

O fenómeno de distanciamento dos 

jovens da política tem deixado as 

camadas mais novas da nossa 

sociedade desamparadas, sem rumo e a 

culpa é toda nossa. Deixamos fugir as 

nossas oportunidades de reivindicar os 

nossos direitos e ficamos sempre na 

esperança de que, aqueles que “lá 

estão” se lembram de nós. Até se 

lembram, mas não colocam em prática o 

que nos prometeram. Estamos ao vosso 

dispor para tudo, pois o Futuro depende 

de Nós! 

 

Portugal recebe        
acampamento dos Jovens 
Socialistas Europeus 

A  Juventude Socialista irá receber, 

durante o próximo mês de Agosto, o YES 

Summer Camp, o acampamento dos jovens 

socialistas europeus. O acampamento bianual 

irá ter lugar entre 25 e 30 de Agosto e 

realizar-se-à em Santa Cruz, Torres Vedras. 

O evento, co-organizado com a Young 

European Socialists, irá trazer a Portugal 

j o v e n s  s o c i a l i s t a s  d e  t o d a  a                    

Europa e contará com um intenso                                 

programa de formação pol í t ica. 

 

O YES Summer Camp é o acampamento de 

jovens socialistas europeus mais relevante, 

atraindo camaradas de toda a Europa. Este 

ano, este acampamento ganha ainda mais 

relevância a nível nacional, uma vez que 

marcará a rentrée política da família 

socialista em ano de Eleições Legislativas. O 

YES Summer Camp substitui, em 2015, o JS 

Summer Fest, mantendo, no entanto, todas as 

características deste evento promovido pela 

Juventude Socialista.  

O Summer Camp realiza-se em Santa Cruz, 

Torres Vedras, no local onde anteriormente se 

realizaram os JS Summer Fest, em 2009, 2011 

e 2013.  
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Barómetro  

Municipal 
De destacar este mês a 

Juventude Socialista Con-

celhia de Borba. 

Esta distinção deve-se à 

insistência pela criação do 

CMJ em Borba o que se 

está a revelar deveras  

difícil pois o executivo não 

quer ouvir os jovens bor-

benses. Após duas sema-

nas desde o envio do ape-

lo ao presidente da Câma-

ra, este ainda não fez che-

gar nenhuma resposta. 

A saga da “não limpeza” 

continua na nossa cidade 

e por todo o nosso       

concelho. 

Desta vez não são os 

Molok, é um amontoado 

de vegetação que quase 

os cobre na totalidade. A 

incapacidade do executivo 

é notória, no que respeita 

aos problemas de recolha 

de lixo e de limpeza.  

JS Borba quer implementação do 
CMJ o mais rapidamente possível 

N uma comunicação enviada ao executivo municipal de 
Borba, a Juventude Socialista local questionou para quando 
está prevista a implementação do Conselho Municipal de 

Juventude. 

Segundo o Presidente da   
Concelhia, David Serrachi-
no, "este órgão já devia ter 
sido implementado, pois é 
importante cativar os 
jovens e as    associações 
juvenis para este desafio. 
Este espaço ao ser criado 

permitirá aos jovens apresentar ideias e ajudar mais concer-
tadamente nas políticas municipais de juventude, fornecen-
do ao      executivo uma realidade que a própria governação 
municipal não   permite". "Queremos uma democracia ativa, 
onde os jovens, independentemente das opções partidárias 

possam ser uma voz para o    evoluir do nosso concelho". 

Esta comunicação surge no seguimento de uma conversa 
informal com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bor-
ba, António Anselmo, onde membros da Juventude Socialista 
de Borba abordaram a criação do Conselho Municipal de 
Juventude tendo tido como resposta do Sr. Presidente que 
este já se encontrava em marcha e que várias associações 

juvenis já tinham sido contatadas.  

Volvido um ano após essa conversa, a Juventude Socialista 
de Borba não recebeu nenhuma comunicação acerca da cria-
ção do CMJ, para o qual nos propusemos a colaborar  na ela-

boração do regulamento do mesmo. 

Como não podemos nem queremos ficar alheios a este 
impasse, a JS Borba resolveu entrar em contato com aqueles 
que gerem o futuro da autarquia e não só, da manutenção 
de jovens em Borba, pois recordemos que Borba é a 2.ª 

cidade mais envelhecida do país. 

A JS Borba tem vindo a desenvolver um projeto intitulado 
“Circuito Jovem” onde englobamos todas as associações do 
nosso município, juvenis e não juvenis mas que contenham 
jovens como associados, a fim de chegar a todos os jovens 
borbenses, mesmo não estando afetos a nenhuma associação 

com assento no CMJ. 
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PS Évora apresenta candidatos a deputados pelo    

círculo de Évora 

A  Comissão Política Distrital de Évora aprovou, com 78 votos a favor, 0 votos contra e 1 

abstenção, a Lista de Candidatos a Deputado, pelo Círculo Eleitoral de Évora, às Eleições 

Legislativas de 2015.  

Luís Manuel Capoulas Santos  

Natural de Montemor-o-Novo. Licenciado em Sociologia. Ex- Deputado à Assembleia da Repú-

blica e ao Parlamento Europeu e Ex-Secretário de Estado e Ministro da Agricultura dos   

Governos do Eng. António Guterres. Membro da Assembleia Municipal de Évora. Presidente 

da Federação do PS de Évora.  

 

Norberto António Lopes Patinho  

Natural de Portel. Professor e Gestor escolar. Dirigente associativo da maioria das coletivida-
des desportivas, humanitárias e culturais de Portel. Ex- Presidente da Câmara Municipal e atual 
Presidente da Assembleia Municipal de Portel.  

 

Florbela Luz Descalço Fernandes  

Natural de Évora. Licenciada em Serviço Social e Pós-Graduada em Gestão Social e em Quali-
dade nas Autarquias. Chefe de Divisão na Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Dirigente 
Sindical (SINTAP) e Dirigente Associativa. Membro da Assembleia Municipal de Mou-
rão. Presidente das Mulheres Socialistas do Distrito de Évora.  

 

Élia Janes Quintas 

Natural de Reguengos de Monsaraz. Licenciada em Ortóptica e Mestre em Intervenção Socio-

organizacional da saúde. Ortoptista na Administração Regional de Saúde do Alentejo. Presi-

dente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz 

 

 Luís Pardal  

Natural de Évora. Estudante de Geografia. Fotojornalista. Presidente da Associação de Estu-

dantes da Universidade de Évora. Independente.  

 

Ana Beatriz Cardoso  

Natural de Vendas Novas. Jurista. Dirigente associativa em várias associações de defesa dos 

direitos das mulheres e de vítimas de violência doméstica. EX- Presidente Regional da DECO e 

da Direção da Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo.  
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Exposição de pintura no 

Celeiro da Cultura 

N um Lugar ao Pé da Serra”, assim se 

chama a Exposição de Pintura dos Alunos 

de António Oliveira Tavares que estará pre-

sente no Celeiro da Cultura de Borba. 

 

São sete os alunos que agora mostram o 

que foram apreendendo com o pintor e três 

são de Borba: Fá (Maria de Fátima Cortes 

Emery); Micá (Maria do Carmo Alpalhão) e 

ainda a Vitória. Para além destes há ainda 

trabalhos de Luís José Magalhães, Pedro 

F e r r o ,  E d u a r d a  R o s a l i n a  e                     

G e r m a i n e  P o r t e n a r t . 

 

A Exposição conta também com algumas 

obras do pintor António Oliveira Tavares 

que, há poucos anos, escolheu um lugar da 

freguesia de Rio de Moinhos para viver e 

trabalhar.  

Festas em Honra do 

Senhor Jesus dos Aflitos 

A  cidade de Borba e dos Borbenses    

estão  em Festa  em Agosto . 

De 10 a 17, realizam-se as tradicionais    

Festas em Honra do Senhor Jesus dos Afli-

tos, as maiores do concelho,                     

d e  c a r i z  r e l i g i o s o . 

 

Vivem-se manifestações de grande devo-

ção e fé na pequenina imagem de Jesus 

(oferecida há 200 anos a Borba), visíveis 

nas três Procissões que integram as Festi-

vidades. Muito participadas e sentidas por 

todos os habitantes da cidade e não só. 

Paralelamente às festividades religiosas, 

sucedem-se os espetáculos e concertos 

musicais, os torneios desportivos, exposi-

ções, fogo-de-artifício e muita animação.  
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Conhecer o nosso município... 

O s primitivos Paços do Concelho situavam

-se na Praça Velha que ainda hoje permanece 

no centro social da cidade de Borba. Nos 

finais do século XVIII, no decorrer de um pro-

jeto de reordenamento urbano da cidade, 

foram construídos os atuais Paços do Conce-

lho. O projeto do novo edifício coube ao 

engenheiro militar Álvares de Barros e a cons-

trução durou entre 1789 e 1803. 

No seu interior destacam-se a escadaria 

nobre, efetuada em mármores brancos e 

negros da região, e os tetos pintados da Sala 

da Audiência, atual Salão Nobre, e da Sala da 

Câmara, atual Gabinete da Presidência. 

Ambos os tetos são da autoria do pintor José 

de Sousa de Carvalho e foram efetuados em 

1795, ano da sua morte. 

O atual edifício dos Paços do Concelho tem 

uma construção em U, típica dos palácios do 

século XVII e XVIII. No século XX o imóvel foi 

valorizado com a aplicação de azulejos da 

Fábrica Viúva Lamego, representando várias 

cenas alusivas à Batalha de Montes Claros. 

  

Paços do Concelho 


