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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Meio ano depois desta equipa ter sido 

eleita entramos em fase de reflexão e, 

olhando para trás, posso concluir que 

temos cumprindo o nosso calendário 

meticulosamente. 

No mês passado apostamos no Projecto 

Circuito Jovem, e neste mês de Maio 

estivemos sempre ao lado dos candida-

tos ao Parlamento Europeu pelo Partido 

Socialista, principalmente pelos mem-

bros da Juventude Socialista.  

No passado dia 25 ocorreram as elei-

ções europeias, marco importante para 

o país, para a Europa e, quiçá, o mundo. 

Os resultados destas eleições são algo 

alarmantes, com o expansionismo ideo-

lógico de extremismos, avizinham-se 

tempos “perigosos” na democracia euro-

peia. A nível local não poderia estar 

mais satisfeito, o Partido Socialista con-

tinua a ser o mais votado e aquele em 

que os borbenses mais confiam. O re-

sultado deste ano, superior a 2009 subli-

nho, é importantíssimo, pois mostra que 

os munícipes se identificam com a ideo-

logia do socialismo e que pode vir 

“abalar” certos movimentos que de inde-

pendentes não têm nada. 

A JS Borba está em mudança também, 

nos próximos meses estaremos mais 

próximos dos  jovens borbenses, porque 

o Futuro Depende de Nós!  

Elevada abstenção afas-
ta Portugal de Bruxelas 

O  secretário de Estado dos Assuntos 

Europeus, Bruno Maçães, considerou que a 

abstenção registada nas eleições europeias 

em Portugal, a mais elevada de sempre, é 

«muito preocupante» e cria «uma dinâmica 

negativa» de afastamento do país         

f a c e  a o  r e s t o  d a  E u r o p a . 

 

A abstenção nas eleições para o Parlamento 

Europeu registou no domingo um novo 

recorde, com um valor de 66,09 por cento, 

o mais elevado de sempre em Portugal, só 

ultrapassado pela registada no referendo 

de 1998.  

Nos países da União Europeia (UE), a taxa 

de participação nas eleições europeias de 

2014 chegou aos 43,1%, semelhante à de há 

cinco anos, tendo Portugal sido o oitavo 

país com abstenção mais elevada, segundo 

dados provisórios divulgados em            

Bruxelas no domingo à noite. 

 

«Portugal tem números preocupantes, dos 

mais baixos da UE» e, excluindo os        

países dos alargamentos mais recentes, o 

país «fica ainda mais mal colocado»,          

l a m e n t o u  B r u n o  M a ç ã e s . 

 

«Atingimos o valor mais baixo de sempre, e 

isso deve servir como um alerta e de ponto 

de partida para uma discussão muito séria 

sobre as razões deste fenómeno», decla-

rou.  
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Barómetro  

Municipal 

A Mudança venceu em Portugal 

O  Partido Socialista (PS) venceu as eleições europeias 

em Portugal, conseguindo eleger mais um eurodeputado que 

a Aliança Portugal (PSD e CDS), com uma margem de 3,8% 

entre os dois - 31,5% contra os 27,7% da direita coligada -, 

mas a sensação que ficou foi a de um 'mal menor' para a 

Aliança Portugal e de uma vitória tangencial para o PS, vitó-

ria que não ofereceu a António José Seguro, líder do Partido 

Socialista, a margem necessária para pedir eleições anteci-

padas. 

Apesar da derrota dos partidos do Governo, a surpresa da 

noite seria o Partido da Terra (MPT), que conseguiu 7,2% dos 

votos e elegeu um eurodeputado, o ex-Bastonário da Ordem 

dos Advogados Marinho e Pinto, que já expressou o apoio a 

Schulz para a presidência da Comissão Europeia. 

Em terceiro lugar, com 12,7% dos votos, ficou a Coligação 

Democrática Unitária (PCP-PEV), que elege assim três euro-

deputados - João Ferreira, Inês Zuber e Miguel Viegas - e 

sobe de dois para três deputados no Parlamento Europeu, 

em relação a 2009. 

Uma das desilusões da noite foi o Bloco de Esquerda. Depois 

de ter eleito três deputados em 2009, o partido não foi além 

dos 4,6%, que foram suficientes para eleger Marisa Matias, 

que admitiu que "não foi um bom resultado".  

O Partido Socialista em 

Borba aumentou cerca de 

3% as intenções de voto 

face a 2009, seguindo-se 

a CDU que viu aumenta-

dos os seus votos em 2%. 

A Aliança Portugal contou 

com 14,53% das votações 

dos borbenses.  

 

 

 

Face a estes resultados 

concluímos que Borba 

pode contar com o PS e 

que o os borbenses conti-

nuam a confiar  no PS! 

A Juventude Socialista e o 

PS de Borba congratulam-

se com a coligação MuB/

CDU, por concretizar uma 

proposta eleitoral: "Poupar 

com o aumento da taxa de 

reciclagem de 20%" (fonte: 

carta de intenções). 

Como se pode observar 

na imagem, esta taxa deve 

ter aumentado em Borba, 

uma vez que já não cabe 

n o s  e c o p o n t o s !  

  



PS vence em Borba e ultrapassa resultados de 2009 

No passado domingo, noite eleitoral, os 

borbenses dirigiram-se às urnas e volta-

ram a confiar no Partido Socialista. 

Estas eleições marcaram um novo ciclo a 

nível nacional e europeu. Olhando para a 

nova constituição do Parlamento Europeu, 

as eleições de domingo revelam um cres-

cimento dos partidos de extrema direita e 

eurocépticos: em França, a Frente Nacio-

nal de Marine Le Pen foi o partido mais 

votado, com cerca de 25% dos votos, e a 

formação eurocéptica que venceu as 

europeias foi o Partido Independentista 

do Reino Unido (UKIP), de Nigel Farage, 

que conseguiu 30% da representação do 

país.  

No âmbito nacional, estas eleições foram 

uma derrota do actual Governo conside-

rando que os 27,7% de votos obtidos pela 

coligação PSD/CDS punem justamente o 

Governo mais radical da nossa história 

democrática com o mais baixo resultado 

da direita política portuguesa. 

No âmbito local, o Partido Socialista 

aumentou cerca de 3% as intenções de 

voto face a 2009, seguindo-se a CDU que 

viu aumentados os seus votos em 2%. A 

Aliança Portugal contou com 14,53% das 

votações dos borbenses, o que se pode 

concluir que o PSD e o CDS/PP têm mais 

votos separados que em coligação. A 

maior derrota registada no nosso concelho 

foi, sem dúvidas, a do Bloco de Esquerda, 

que passou de 264 votos em 2009 para 

apenas 82 nestas eleições. 

 

 

Borba  cont inua  a  con f iar  no  PS !   
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Novo Rumo 

N o sábado, dia 

17 de Maio, reali-

zou-se  a Conven-

ção Nacional “Novo 

Rumo para Portu-

gal”, em Lisboa. 

Os trabalhos inicia-

ram-se às 15h00 em 

ponto, sendo esta a 

reunião magna de 

todos os portugue-

se s  que  querem 

novo s  camin ho s 

para o nosso país. 

Portugal precisa de 

um novo rumo, as 

graves crises que 

vivemos exigem um 

novo olhar, uma nova vontade e novas 

soluções. Uma nova vontade para lhes pôr 

fim, criando um horizonte de esperança 

p a r a  P o r t u g a l . 

Juntar ideias que existem na sociedade 

para criar políticas alternativas baseadas 

na liberdade, na igualdade de oportunida-

des e na justiça social. A Juventude Socia-

lista de Borba, entre outros, contribuem 

diariamente para esta solução, para gover-

nar de forma diferente. 

Esta Convenção Nacional foi, também, um 

reforço a toda a campanha europeia desen-

volvida pelo Partido Socialista e pela 

Juventude Socialista que, com esforço e 

determinação, conseguimos derrotar o pior 

Governo desde o 25 de Abril de 1974. 

Câmara de Borba atribuí 

pelouros a vereador da 

oposição 

O  Presidente da Câmara Municipal de 

Borba, passados seis meses de mandato, 

decidiu fazer um reajustamento dos pelou-

ros distribuídos, atribuindo pelouros ao 

vereador da oposição (CDU). 

O Presidente, António Anselmo, eleito pelo 

movimento independente MuB, com dois 

eleitos em representatividade, o presiden-

te e o vereador Joaquim Espanhol, que até 

ao momento detinham todos os pelouros, 

encetou conversações com o vereador da 

oposição, Joaquim Serra, que acordaram a 

permanência, a meio tempo, do vereador 

da CDU que terá sob a sua responsabilidade 

os pelouros, do Desporto e Tempos Livres, 

Educação e Juventude, Turismo, Desenvol-

vimento Económico e Defesa do Consumi-

dor, Património, Cultura e Ciência e Asso-

ciativismo.  
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Luís Baltazar                                     

Secretariado PS Borba            

N o passado dia 25 a europa foi a votos. Ou melhor, a população preferiu ficar em casa, ou 
foi à praia, ou shopping. Os eleitores fogem das urnas como o diabo da cruz. A primeira nota 
que nos deve preocupar é uma abstenção de 56,9% em toda a Europa. 
A união deu lugar à desconfiança. Os princípios fundadores estão hoje muito postos em causa. 
 
Posto isto, é aí que todos nós democratas temos que centrar baterias. O passado nunca morre, 
e o abismo para onde caminha a União Europeia é a prova do regresso a um passado que julgá-
vamos irrepetível. A ascensão da Frente Nacional, do NPD alemão, do UKIP e do Aurora Doura-
da tem que, imperativamente colocar a Europa em sentido de alerta. Nunca o Parlamento 
Europeu esteve tão vulnerável e sujeito aos extremismos eurocéticos, cada vez com maior 
representação. 
 
O poder tomado por tecnocratas e burocratas fez crescer o ódio às instituições europeias. As 
lideranças sectárias e exclusivas de Angela Merkel sempre contaram com a subserviência do 
Presidente da Comissão Europeia. Não me faltarão adjetivos menos bons, para classificar os 
mandatos de Durão Barroso. Mas verdade seja dita, por diversas razões, o povo não reconhece 
diferenças substanciais entre Jean Claude Junker e Martin Schulz. Basta olhar para o governo 
alemão, onde o SPD meteu a declaração de princípios no bolso, e está ao lado de Angela Mer-
kel, a mesma que com o seu egocentrismo conduz a Europa à ruina. 
 
Não acompanho os que apresentam como causa da insatisfação popular, resida exclusivamente 
na falta de lideranças. Mas que ajuda, ajuda. Longe vão os tempos de François Mitterrand, Hel-
mut Schmidt, Willy Brandt ou do próprio Mário Soares. O que temos hoje são  
 
meros vazios ideológicos, que parasitam os chamados aparelhos partidários, e são muitos. Fran-
çois Hollande é o maior expoente. Não há nenhuma diferença considerável entre o mandato de 
Sarkozy e do atual presidente francês. É justamente aí que a esquerda tem que atuar. A per-
gunta que em os partidos socialistas, trabalhistas e socias democratas têm de fazer, é a seguin-
te: isto o melhor que temos para apresentar ao à Europa? Não. Certamente que não.  
 
Os democratas-cristãos, ao lado dos socialistas, foram os impulsionadores  do projeto europeu. 
Quanto aos primeiros, convertidos aos desvarios do neoliberalismo e da especulação financeira, 
já nada espero. Restam os outros. E para que a Europa não se desmorone é necessário uma 
posição mais firme, convicta de valores e de identidade. A esquerda tem que incorporar a 
alternativa que os cidadãos desejam. E tem hoje fortes argumentos para se bater pelo que 
acredita.  
 
A diferença entre nós e os outros — trocando por miúdos — é a importância que atribuímos ao 
valor da igualdade.  
 
 

Eleições Europeias e o PS, que Futuro? 
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O papel do Estado está diretamente relacionado com isso. O Estado social que se desenvolveu 
ao longo do século XX não condicionou o individuo, pelo contrário, permitiu que tivesse mais 
liberdade e mais oportunidades.  
 
A Europa abandou por completo o discurso do modelo social europeu. Abrindo assim as portas à 
direita de apenas o pretende desmantelar sob pretexto de o tornar mais eficiente. 
 
A esquerda deve batalhar pelo Estado. Tem argumentos para tal, não deve estar à defesa, mas 
sim ao ataque. 
 
O povo português falou e castigou severamente os partidos do governo. Todavia, a uma heca-
tombe da direita não correspondeu uma vitória histórica do Partido Socialista. Alcançar pouco 
mais de 31% de votos num país que está de rastos, que tem a taxa de desemprego e a dívida 
externa que tem, não é o resultado que esperávamos. Em 2004, Ferro Rodrigues obteve, em 
condições bem menos particulares do que as atuais, 44,5%. O cabeça de lista, -após a morte 
em plena campanha de Sousa Franco- era curiosamente António Costa. 
 
Entendo que não há melhor momento para abrir um debate que após o julgamento dos portu-
gueses. E relembro aos mais distraídos, que em 2004, após uma disputa interna o PS obteve 
uma maioria absoluta.  
 
O Partido Socialista é demasiado grande para que o debate interno se feche a sete chaves no 
Largo do Rato.  

António Costa — em boa hora — demonstrou estar disponível para corresponder aos anseios e 

desejos dos portugueses.  

Está na hora de reconhecermos que este PS não chega. Parte importante do eleitorado não se 

reconhece nesta liderança do partido. 

Tenho por António José Seguro um homem sério e honesto. Espero que o Secretário-Geral 

tenha a nobreza de convocar o Congresso e não se refugie na burocracia. Há muito para clarifi-

car, e a voz deve ser dada aos militantes. 

Assim o desejo, assim espero que aconteça… 
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Rita Pereira                                 

Coordenadora JS S.J. da Madeira 

 

M uito se tem falado acerca do resultado das eleições Europeias do passado domingo. 

Melhor dizendo, muito se tem discutido acerca de quem saiu vencedor e de quem, em con-

trapartida, saiu vencido. 

Se nos basearmos na percentagem atribuída a cada Partido ou Aliança concluímos, rapida-

mente, que o Partido Socialista foi o vencedor e a Aliança Portugal (PPD/PSD + CDS-PP) a 

vencida. Não obstante, existe uma percentagem que deve ser analisada e tida em conta 

quando avaliamos os vencedores e os vencidos: a abstenção! 

Valerá realmente a pena discutir quem 

perdeu e quem venceu as eleições? 

Quando a abstenção ganha, todos os 

portugueses, sem exceção, perdem! E 

a abstenção foi, percentualmente, a 

clara vencedora. 65,34% dos portugue-

ses não se deslocaram às urnas para 

exercer o seu direito ao voto, sendo os 

jovens os maiores “contribuintes” des-

te valor. 

Não estaremos nós, os jovens, a contribuir para a hipoteca do nosso futuro? Não estaremos 

nós a exigir demais em direitos e a esquecermo-nos de um direito que tanto nos custou a 

conquistar? Não estaremos nós, portugueses em geral e jovens em particular, a aumentar o 

ego de quem nos governa? 

Não podemos exigir direitos quando colocamos em causa um dos maiores valores da demo-

cracia: escolher quem nos representa. Devemos deslocar-nos às urnas, conscientes de que o 

nosso voto pode fazer a diferença e que, só assim, podemos reivindicar os nossos direitos. 

Abstenção não foi, não é e nunca será solução! 
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Valentino Cunha                           

Coordenador JS Vendas Novas 

N ão é que tivesse sido propriamente surpreendido pelos resultados eleitorais das últi-

mas eleições, mas quando cheguei a casa, depois de um dia nas mesas de voto, fiquei real-

mente surpreendido pela “grande vitória” que o Secretário-geral do Partido Socialista cla-

mava. Foi vitória, mas não foi grande. Foi vitória como seria se tivéssemos tido mais um 

voto. Foi vitória como seria se tivéssemos ganho, por absurdo, com 100% dos votos. Mas 

esta vitória não foi grande. 

Desmistifiquemos. Portugal viveu nos últimos três anos um período da mais severa austeri-

dade imaginável, com um empobrecimento doentio feito aos Portugueses sobre pretextos 

financeiros. Para recuperar a economia afundaram-na ainda mais, até à exaustão. Milhares 

de pessoas saíram à rua e protestaram, com as forças que lhes restavam, contra estas polí-

ticas draconianas. E, no entanto, três anos depois o PS ganha as eleições europeias, elei-

ções em que os eleitores aproveitam para mandar a sua mensagem, inconscientes, muitas 

vezes, da importância deste acto eleitoral. E, três anos depois, a vantagem que os eleito-

res deram ao Partido Socialista foi de menos de 4%, o que corresponde a cerca de 130 mil 

votos. Pior que a ténue vantagem, foi mesmo o magro resultado de 31,5%. 

Podem querer criar a ilusão da “grande vitória”, dizer que o PS foi o terceiro partido socia-

lista mais votado na Europa, ou até justificar que, em média, os partidos vencedores na 

Europa tiveram cerca de 30% dos votos. São falácias. 

Por todas estas razões é que, no início da semana, voltei a ter a esperança num PS forte e 

com a ambição de transformar Portugal. Voltei a acreditar que seria possível dar aos Por-

tugueses uma alternativa coesa e concreta, e construir um futuro de prosperidade, solida-

riedade e de crescimento. E é por isso que decidi apoiar António Costa na sua luta. Acredi-

to que será o Secretário-geral que o PS precisa, que pode transpor para o país o excelente 

trabalho que fez em Lisboa, criar a convergência à esquerda que faz falta a Portugal, e 

congregar as esperanças dos Portugueses em torno do PS. Não vale a pena o refúgio em 

artigos dos estatutos. Só se esconde quem tem medo, e Portugal precisa de líderes bravos 

e corajosos. 

A vitória do António Costa é o que o PS precisa, e é o que Portugal merece. 

Viva o PS! 

Viva Portugal! 

             Mudança 2.0 
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Conhecer o nosso município... 

O  Convento de Nossa Senhora da Consola-

ção foi fundado em 1505 por D. Jaime IV,  

4.º duque de Bragança, que, segundo a tradi-

ção, aqui esteve isolado sofrendo severas 

penitências devido aos remorsos por ter 

mandado matar a sua esposa, a Duquesa D. 

Leonor. O convento seria entregue aos fran-

ciscanos da regra Capucha da Piedade, e o 

seu fundador determinou que em volta do 

edifício conventual se mantivesse a mata.  

No entanto, devido à pequena dimensão da 

casa conventual, o duque D. Teodósio man-

dou que em 1548 se reedificasse o convento. 

Foi então construído um maior edifício, de 

traça maneirista, cujo modelo encontra 

paralelo na estrutura do Convento de São 

Paulo da Serra d' Ossa, junto a Estremoz. O 

conjunto conventual de Nossa Senhora da 

Consolação desenvolve-se em planimetria 

quadrangular, integrando a igreja e o claus-

tro de dois pisos. O templo apresenta uma 

fachada de pano único, ladeada por contra-

fortes, cujo portal principal é                  

precedido por exonártex coberto por       

abóbada de aresta. O conjunto é rematado 

por frontão triangular com campanários.  

 

 

                                                              

Este modelo de gosto chão, que apresenta 

grande sobriedade de volumes no exterior do 

templo, foi pouco alterado pelas campanhas 

decorativas levadas a cabo nas centúrias 

seguintes. Cerca de 1670 foram levadas a 

cabo obras de beneficiação no interior do 

templo, que visaram sobretudo o altar-mor e 

os altares laterais, e o espaço conventual.  

Com a extinção das Ordens Religiosas em 

1834, o Convento de Nossa Senhora da Con-

solação foi entregue à Fazenda Real, e nos 

últimos anos do século XIX foi adquirido pelo 

General Figueiredo de Mascarenhas, que 

transformou o espaço em quinta de recreio, 

restaurando a igreja e ampliando a zona de 

bosque e de pomar.   

Convento de Nossa Senhora da Consolação do Bosque 

Fachada da Igreja do Convento de Nossa da 

Consolação do Bosque, em Borba.  


