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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amig@s,  

O momento das grandes decisões está 

quase a chegar. Vimo-nos repletos de 

“mitos urbanos” emanados pelo nosso, 

ainda, Primeiro-Ministro. A direita 

surpreende cada vez mais, dizendo que 

nunca mandaram emigrar os jovens, 

então para quê o Programa “Vem”? Sem 

fundamento e sem noção, caem nas 

suas próprias teias de mentira. 

A nível regional, está para sair a lista de 

deputados candidatos pelo círculo de 

Évora para as próximas legislativas, as 

quais acredito que iremos eleger o 

segundo deputado a nível distrital. 

Por cá, temos aí a porta a Semana da 

Juventude de Borba, repleta de boa 

disposição, música, atividades para os 

jovens e, deixo aqui o meu louvor à 

Associação Borba Jovem que, mesmo 

com dificuldades, como todas as 

associações, nos apresenta um cartaz 

explosivo e digno de uma cidade que 

merece mais e que deveria apostar mais  

nos jovens! 

A situação democrática em Borba torna-

se insustentável, avanços e recuos, 

como o caso do Orçamento 

Participativo, só mostram que este 

movimento independente é mais um que 

se deixa levar pelas palavras vãs, mas 

por Borba e pelos seus jovens nós (JS) 

estaremos cá! 

 

JS marca presença na 
Marcha do Orgulho LGBT 

A  Juventude Socialista marcou presença na 

Marcha do Orgulho LGBT, realizada em Lisboa 

no dia 20 de junho. 

A JS marcou presença na 16ª Marcha do 

Orgulho LGBT de Lisboa, contando com a 

presença de Diogo Leão, Secretário-geral 

Adjunto, e Diogo Amaral, Secretário Nacional 

Adjunto para a Igualdade. 

Sob o lema «Contra a Violência, Quebra o 

Silêncio», marcharam este ano entre o 

Príncipe Real e o Cais das Colunas centenas 

de participantes e 22 organizações ligadas ao 

movimento LGBT. 

O manifesto da marcha apelava ao fim «do 

bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico e 

transfóbico», denunciando as diferentes 

formas de violência e silenciamento da 

comunidade LGBT em Portugal. As 

discriminações relativas à transfusão de 

sangue, à adopção plena por casais do mesmo 

sexo, ao não reconhecimento da 

intersexualidade e as limitações à procriação 

medicamente assistida de mulheres solteiras 

foram algumas das problemáticas 

denunciadas. 
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Barómetro  

Municipal 
De destacar a elevação da 

vila de Borba a cidade. 

 

 

 

 

 

O dia 12 de Junho de 

2009 ficará para sempre 

registado na história de 

Borba como o dia em que 

os deputados na AR vota-

ram, por unanimidade, 

favoravelmente a elevação 

da Vila da Borba à catego-

ria de Cidade.  

A saga da “não limpeza” 

continua na nossa cidade 

e por todo o nosso conce-

lho. 

Por mais locais que visite-

mos encontramos conten-

tores neste estado que 

fala por si. Desde há muito 

que o PS Borba alerta 

para os constantes proble-

mas na recolha de resí-

duos. Que, pelos vistos, 

continuam e para durar...  

17.ª Semana da Juventude em   
Borba 

A  Associação Boba Jovem irá realizar nos próximos dias  

1, 2, 3, 4 e 5 de julho mais uma edição da Semana da 

Juventude em Borba. 

Esta 17.ª Edição contará com um 

extenso cartaz, muita música, 

atividades e diversão. Inicia logo no 

dia 1 no Centro Luís da Silva com um 

toneio de boccia misto e atividades na 

piscina do centro entre utentes e 

membros da ABJ, ocorrerá a assinatura 

do Protocolo de Cooperação com a 

União das Misericórdias e o Centro Luís 

da Silva seguido de aula de zumba. 

No dia 2 haverão diversas atividades nas Piscinas Municipais 

com as crianças da Oficina da Criança, do OTL da Santa Csa 

de Misericórdia e OTL do Centro Cultural de Borba. Aliado a 

estas iniciativas ocorrerão atividades desportivas pela 

cidade, a existência de um Quiosque de Ciência Viva (que à 

noite estará em frente a Câmara) e terminará com 

Espetáculo de Danças com várias entidades da região. 

No dia 3, durante a manhã continuarão as atividades 

deportivas nas Piscinas e, pela tarde, haverá Bubble Soccer 

para crianças a partir dos 14 anos, realização uma sessão de 

esclarecimento de "Saúde Oral para as Crianças",  

demonstração de skate e elaboração de graffitis no Jardim 

Municipal. Pela noite, atuação de Mundo Segundo & Sam 

The Kid, Razat, Outlouder, Valas & D. Dbeat e DJ Sims. 

Dia 4, contaremos com a Bunker Pool Party e a atuação de 

BTR Sound, BEZEGOL & RUDE BWOY BANDA, Piruka e DJ 

Order.  

De destacar que este ano a ABJ está a promover a nossa 

região com Packs turísticos junto dos alojamentos e 

restaurates de Borba e a criação, pela primeira vez, de 

atividade de campismo. 
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Comemorações dos 350 anos da Batalha de Montes 

Claros  

O s 350 anos da Batalha de Montes Claros foram assinalados com um conjunto de 

iniciativas, entre 17 e 24 de junho, promovidas pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, Exército, Escola das Armas, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 

Município de Borba e Fundação da Batalha de Aljubarrota. 

No dia em que se assinalam os 350 anos da batalha que decidiu definitivamente a 

independência de Portugal, 17 de junho, decorreu a cerimónia de homenagem aos mortos, 

pelas 17.00 horas, junto ao Padrão Comemorativo da Batalha de Montes Claros, seguindo-

se, às 18.00 horas, a cerimónia militar comemorativa dos 350 anos da Batalha de Montes 

Claros, na Praça da República, às 18.45 horas foram inaugurados os bustos do Conde 

Shomberg e do Marquês de Marialva, no edifício dos Paços do Concelho, e às 19.15 horas foi 

inaugurada a exposição “Guerra da Restauração ou Aclamação da Independência 1640-

1668” e apresentado o vinho e o azeite comemorativos dos 350 anos da Batalha de Montes 

Claros, na Igreja das Servas. No dia 18 de junho, o Salão da Misericórdia recebeu a 

conferência sobre a Batalha de Montes Claros, com o Coronel Américo Henriques. Domingo, 

dia 21 de junho, realizou-se uma prova de cicloturismo, com a 2ª etapa que liga o RA5, em 

Vendas Novas, ao Padrão Comemorativo da Batalha de Montes Claros, às 8.30 horas houve 

um passeio pedestre sob o tema “Memórias de Montes Claros”, e às 21.00 horas um 

concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, no Largo da Fonte. As comemorações 

terminaramno dia 24 de junho, com a apresentação da monografia sobre a Batalha de 

Montes Claros, da autoria do Coronel Eng. Berger na Igreja das Servas. 

A Batalha de Montes Claros foi 

travada do dia 17 de junho de 1665, 

perto de Rio de Moinhos, com o 

Marquês de Caracena a impedir as 

tropas portuguesas de acudir Vila 

Viçosa, onde os espanhóis pretendiam 

destruir o Palácio dos Duques de 

Bragança, símbolo da nova dinastia. 

As tropas portuguesas, comandadas pelo Marquês de Marialva e pelo Conde das Galveias 

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 

assinada em 1668, iniciando uma nova era de prosperidade, otimismo e riqueza para 

Portugal. No local foi mandada edificar uma coluna em mármore pelo Príncipe Regente D. 

Pedro. 
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Elevação de Borba a 

cidade perfez 6 anos 

Borba assinalou no dia 12 de Junho, o 6º 

aniversário sobre a aprovação na Assem-

bleia da Republica do Projeto/Lei 336/X 

que propunha a Elevação da Vila de Borba 

à categoria de cidade.  

O dia 12 de Junho de 2009 ficará para sem-

pre registado na história de Borba como o 

dia em que os deputados da Assembleia da 

República votaram, por unanimidade, favo-

ravelmente a elevação da Vila da Borba à 

categoria de Cidade.  

Em Junho de 2009, no seu blog pessoal 

“Com Alentejo na Alma”, a Dr.ªPaula 

Nobre de Deus (deputada PS) considerou a 

apresentação do Projeto/Lei como a 

“expressão da vontade das populações e 

um justo reconhecimento pelo desenvolvi-

mento em curso, com fortes perspetivas de 

continuidade.” Borba “tem um potencial 

de crescimento importante e um contribu-

to a dar para avançar o desenvolvimento 

desta Zona do Alentejo”, concluindo que 

“É expectável que Borba venha a ser um 

fator de diferenciação positiva no contexto 

da futura regionalização.”  

Borba ganhou investimento, projeção e um 

estatuto. Só foi possível com o esforço de 

um executivo socialista, sem barreiras, ou 

sempre pronto a ultrapassá-las.  

Como agora se diz, Borba faz bem. É ver-

dade, o concelho faz e tem imensas poten-

cialidades para tal. Mas só fará bem com  

atos, com ação, com projetos e com uma 

visão estratégica de futuro. Sem isso, é um 

mero slogan vazio como o atual executivo. 

Borba faz bem… Ou tal-

vez não! 

S egundo o recente estudo elaborado pela 

City Brand, Borba situa-se no 218º lugar a 

nível nacional, num total de 308 municípios. 

Mas não é tudo. Borba encontra-se no pri-

meiro lugar do "melhor do pior" a nível dis-

trital, sendo que o distrito de Évora conta 

com 14 municípios e o nosso encontra-se em 

8.º. Borba está em 199º no que toca a reali-

zar negócios, em 219º para o turismo e em 

226º para se viver. 

A Juventude Socialista de Borba e restantes 

entidades encontram-se disponíveis para 

ajudar aqueles que dirigem o nosso municí-

pio a alterar para melhor estes números, 

mas até disso fomos afastados por este exe-

cutivo, pois não existe nenhuma alusão ao 

Orçamento Participativo que a coligação 

MuB/CDU "criou ou fez que criou" e a cria-

ção de um Conselho Municipal da Juventude 

que continua a ser alvo de "brincadeira" por 

parte do Presidente do nosso município, 

sabendo este que está previsto na Lei que 

teima em contornar. Borba merece melhor, 

os jovens merecem melhor! 
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Conhecer o nosso município... 

E ste convento foi fundado em 1407 como 

uma pequena ermida. O atual edifício foi 

construído, entre 1574 e 1596, pelos frades 

da Ordem de São Paulo, primeiro ermitão. 

Esta ordem tinha a sua sede no Convento de 

São Paulo da Serra d’Ossa. Em 1578 este con-

vento foi batizado com o nome de Nossa 

Senhora da Luz devido a estar localizado no 

vale chamado de Montes Claros. A Casa de 

Bragança protegeu este novo convento desde 

o início tendo aí sido enterrada a duquesa D. 

Leonor, assassinada às mãos de seu marido o  

Duque D. Jaime. Aí esteve sepultada entre 

1512 e 1590, quando foi trasladada para o 

Convento da Esperança de Vila Viçosa. 

No reinado de D. João V, entre 1714 e 1742 

recebeu uma grande intervenção decorativa, 

datando deste período os painéis de azulejos 

da capela mor que vieram de Lisboa. Em 

1834, o Convento foi extinto e passou para as 

mãos de privados que mantiveram os elemen-

tos mais notáveis sem grandes adulterações. 

Convento de Nossa Senhora da Luz 


