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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

No final do mês de Fevereiro, o Tribunal 

Constitucional chumbou, como já se es-

perava, a proposta  de referendo à co-

adopção. Os sucessivos ataques à nos-

sa Lei Fundamental por este Governo 

“fora da lei” retiram-lhe toda a credibili-

dade e abalam profundamente os valo-

res da liberdade. O Governo PSD/PP 

caracteriza-se por ser “surdo e mudo”, 

não comentando sequer, as várias mani-

festações à porta da Casa da Democra-

cia e defendo a queda deste executivo!  

Em torno das Europeias houve progres-

sos, Rangel encabeça a lista da coliga-

ção PSD/PP e por outro lado, Assis tor-

na-se a figura do Partido Socialista a es-

tas eleições decisivas para alterar o ru-

mo da “velha Europa”. 

Num plano mais local, apontamos a au-

sência do Presidente do Município de 

Borba, António Anselmo na reunião com 

o Secretário de Estado do Desenvolvi-

mento Regional, onde foram discutidos 

os programas para a atribuição de Fun-

dos Europeus para a Região Alentejo. 

Na JS Borba tu tens voz! E é por isso 

que continua ao vosso dispor o  espaço 

“Megafone” onde podem participar com 

artigos de opinião de vária ordem, pois o 

Futuro Depende de Nós! 

 

Constitucional chumba 
referendo à co-adopção 

C inco dias antes do prazo legal, o Tribu-
nal Constitucional decidiu por fim à incóg-
nita sobre o referendo à co-adopção e 
chumbou a proposta da sua realização con-
siderando que as duas perguntas podem ser 
de difícil entendimento para os eleitores, 
ao mesmo tempo que rejeita a possibilida-
de de ele se restringir apenas aos cidadãos 
recenseados no território nacional. 
 
Em concreto, o acórdão diz que "a cumula-
ção no mesmo referendo das duas pergun-
tas propostas dificulta a perfeita conscien-
cialização, por parte dos cidadãos eleito-
res, da diversidade de valorações que 
podem suscitar, sendo suscetível de condu-
zir à contaminação recíproca das respostas, 
não garantindo uma pronúncia referendária 

genuína e esclarecida". 

Por outro lado - refere ainda o comunicado 
do TC - a restrição do universo eleitoral é 
"injustificada", pelo que se impõe "a aber-
tura do referendo aos cidadãos recenseados 

residentes no estrangeiro". 

 

 

 

 

 

A proposta de referendo foi submetida ao 
Tribunal pelo Presidente da República no 
dia 28 de Janeiro. Declarada agora incons-
titucionalidade, o texto é devolvido à 
Assembleia da República, que pode reapre-
sentá-lo, readaptando o texto aos termos 
do acórdão, ou decidir não seguir para a 
frente com a iniciativa. Em caso afirmati-
vo, a proposta terá de novo de ir ao TC 
para nova fiscalização preventiva da consti-

tucionalidade. 
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Barómetro  

Municipal 

Francisco Assis é cabeça de lista do 

PS às Europeias 

O  secretário-geral 

do PS, António José 

Seguro, anunciou, no 

dia 23 de Fevereiro, 

o nome de Francisco 

Assis como cabeça de 

lista dos socialistas 

às eleições europeias 

de 25 de Maio. 

O líder socialista pediu o voto no PS daqueles que entendem 

que "o país infelizmente está pior, que o desemprego 

aumentou, que a pobreza aumentou, que as desigualdades 

aumentaram", considerando que esses têm "que concentrar 

os votos no PS porque só o PS pode derrotar os candidatos 

do Governo".  

De acordo com fonte socialista, ao mesmo tempo que este 

anúncio era feito em Santo Tirso, os militantes do PS rece-

beram um SMS assinado pelo secretário-geral com esta 

informação, onde foram convidados para a apresentação 

pública de Francisco Assis como cabeça-de-lista do PS às 

próximas europeias, sessão marcada para dia 05 de Março,  

na Alfândega do Porto. 

Francisco Assis, ex-eurodeputado e ex-líder da bancada par-

lamentar do PS, é actualmente deputado socialista eleito 

pelo círculo do Porto, depois de, em 2011, ter defrontado e 

perdido as eleições para a liderança do PS contra António 

José Seguro. 

Paulo Rangel, diz Francisco Assis, «partiu para esta campa-

nha eleitoral procurando falsificar a história recente do nos-

so país e vendendo uma descrição da realidade do que se 

p a s s o u  n o s  ú l t i m o s  a n o s » . 

 

 

No passado dia 8 de Mar-

ço, dia Internacional da 

Mulher, a Associação Bor-

ba Jovem desenvolveu 

uma importante iniciativa 

de voluntariado em vários 

locais do 

m u n i c í -

pio. 

 E s t a 

actividade consistiu na 

entrega de flores e panfle-

tos alusivos ao cancro do 

colo do útero e da mama 

às mulheres do nosso con-

celho, percorrendo as ruas 

da cidade, os lares da 

Santa Casa e o Centro 

Luís da Silva. 

PSD e CDS concorrem às 

Europeias como coligação 

“Aliança Portugal”. Mais 

uma vez a direita une-se 

para “derrubar” aqueles 

que lutam por uma Europa 

mais social e justa. 

 

 

Há muita gente que não 

comunga, em absoluto, 

com o PS do ponto de vis-

ta das suas opções ideoló-

gicas mas  neste momento 

compreende-se que só em 

torno do Partido Socialista 

é possível construir uma 

alternativa de governação, 

séria e rigorosa. 



Europeias em Borba 

Antecipando as eleições Europeias de 2014, apresentamos os resultados em Borba das duas 

últimas eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 2004 e 2009. 

 

N o ano de 2004, os eleitores borbenses mostra-

ram com ênfase e clara maioria a sua decisão. O 

Partido Socialista vence com 57,73% das intenções 

de voto (1513 votantes), deixando o PCP em segun-

do lugar com 16% das intenções de voto e em tercei-

ro lugar encontramos a coligação PSD/PP contando 

apenas com 15% das intenções de voto. 

A abstenção continua a ser bastante elevada nestas  

eleições, pois muitos partem do princípio que não é 

preciso votar, e que “os de fora que decidam”. É 

neste sentido que a JS estará presente junto de 

tod@s para inverter esta situação. 

 

 

 

N o ano de 2009 o Partido Socialista venceu em Bor-

ba com cerca de 40% das intenções de voto, apresen-

tando uma quebra face ao ano de 2004. Por sua vez, o 

PCP subiu a sua fasquia de 15% para 20% da percenta-

gem de votos. O PSD, que se apresentou sem o Partido 

Popular, manteve-se nos 15%, enquanto que o Bloco de 

Esquerda surge com 10%, tendo a maior subida face 

aos outros partidos, com um aumento de 7% dos votan-

tes. 
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Projecto do PS sobre co-

adopção chumbado por 

escassos votos 

O projecto do PS que propõe a co-adopção 

entre casais do mesmo sexo foi chumbado 

na especialidade no passado dia 14 (sexta-

feira) por cinco votos em parte do articula-

do e por quatro votos noutra parte. Como 

não houve nenhum artigo aprovado na 

especialidade, não houve votação final glo-

bal.  

No primeiro conjunto de artigos colocados 

à votação de 223 deputados registados, o 

projecto obteve 111 votos contra e 107 a 

favor, o que corresponde a uma diferença 

de quatro votos, e cinco abstenções. No 

segundo conjunto de artigos votados, um 

deputado do PSD (João Prata) mudou o seu 

sentido de voto de abstenção para voto 

contra.   

Entre as abstenções da primeira votação 

estiveram três deputados do PSD (João Pra-

ta, Conceição Caldeira e Maria José Castelo 

Branco) e dois do PS (João Portugal e Isabel 

Oneto). Os parlamentares sociais-

democratas indicados pela JSD anunciaram 

declaração de voto.  

Autarcas do distrito rece-

beram o secretário de 

Estado do Desenvolvi-

mento Regional  

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central (CIMAC) reúne as 14 câmaras do 

distrito de Évora que estão a fazer acompa-

nhamento ao processo de desenvolvimento 

do próximo quadro comunitário.  

Os autarcas, com excepção do presidente 

do município de Borba, receberam o secre-

tário de Estado, Manuel Castro de Almeida, 

que reiterou e reforçou a possibilidade da 

realização de movimentos financeiros no 2º 

semestre de 2014, com a aprovação do 

documento ainda antes da instalação da 

nova Comissão Europeia.  

 

 

A CIMAC está a produzir uma estratégia de 

desenvolvimento comum aos municípios, 

elaborando a Estratégia de Intervenção 

para o Alentejo Central para a qual será 

criado o Conselho Estratégico para o 

Desenvolvimento Intermunicipal. Posterior-

mente será feita a apresentação publica-

mente para que possa ser colocada para 

discussão pública.  
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Luís Godinho                                

Assembleia da JS Borba 

 

E is que surgem novos tempos e novas gera-
ções de jovens que por várias e determinadas 
razões estão afastados da vida política ativa 
local e nacional. Este paradigma surge numa 
época em que o descontentamento e a desmo-
tivação imperam na sociedade portuguesa em 
geral e que por acréscimo atinge os futuros 
novos e novas figuras políticas do país. Muito 
me custa assumir isso, mas o resultado deste 
afastamento da juventude na política não tra-

rá boas marés. 

Quando em 2009 assumi a coordenação da 
Juventude Socialista de Borba deparei-me com 
uma geração em fim de ciclo no que à estrutu-
ra da JS diz respeito, em que os mais novos 
não conseguiram de todo substituir aqueles 
que em outros momentos se fizeram ouvir e 
marcaram a sua posição na vida politica ativa 
do nosso concelho. É um cenário que cada vez 
mais se agrava no país inteiro e nós jovens não 
temos a mínima noção e responsabilidade do 
reflexo grave que este nosso afastamento nos 
trará num futuro próximo. É de jovens activos, 
participativos, empenhados e determinados 
que Borba precisa neste momento. Há quem 
diga que Borba é o reflexo disso mesmo e eu 
comungo dessa mesma ideia, mas no que ao 
associativismo cultural, recreativo e desporti-
vo diz respeito. Borba, é uma das cidades 
alentejanas que mais jovens mobiliza nas 
diversas atividades que aqui são levadas a 
cabo, onde os jovens de terras vizinhas visitam 
em massa esta nossa cidade, fazendo da mes-
ma um local de interesse e de paragem para 
todos os alentejanos e não só. É baseado nes-
tes factos que são conhecidos por todos, que 
fico desconsolado pela juventude de hoje não 
tentar ao menos participar um pouco que seja 

nos problemas locais do nosso concelho. Não 
basta criticar, não basta dizer que está mal, 
não basta mandar abaixo, há sim que fazer 
propostas, dar ideias e contributos para que 
em articulação com o poder local, os jovens 
borbenses possam contribuir para melhorar as 
condições de vida de todos aqueles que neste 

concelho vivem. 

É notório o afastamento e a desvinculação que 
as pessoas têm com os partidos políticos e nes-
sa vertente enredam e seguem caminhos 
“independentes”, que de “independentes” não 
têm nada, onde os meios que alguns utilizam, 
não se medem para atingir os fins e nesse sen-
tido e com um discurso populista integram 
jovens nos movimentos, que não passam disso 
mesmo, movimentos onde os interesses pes-
soais prevalecem e se transpõem aos reais 

interesses das populações. 

É por isso mesmo que reitero tudo o que afir-
mei anteriormente, Borba e as suas gentes 
precisam de uma juventude activa e com con-
vicções, que possam consecutivamente ser 
ouvidos, fazerem-se ouvir e participarem nos 
problemas da nossa terra. Borba, não tenho 
dúvidas nenhumas que, num futuro próximo 
terá problemas em ter pessoas com sentido de 
responsabilidade para encarar e ocupar cargos 
políticos. Julgo que nessa altura, Borba será 
bafejada pelos nossos jovens borbenses que 
em outros tempos saíram da sua terra para 
construir vida e com a sua experiência e com-
petência serão para o nosso concelho uma 

mais-valia. 

Enfim, resta-me ir dando o meu contributo, 

não sendo ele constante, mas julgo que sufi-

ciente. 

     Jovens de Borba, acordai! 
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E ra uma vez uma mulher que era altamente 

qualificada, tinha uma casa e uma família a 

seu cargo, não esquecendo a profissional exí-

mia  que  era.  

Essa mulher multiplicou-se e, nestes dias que 

são  os  nossos,  é  (quase)  paradigmática. 

É com o recurso a esta insólita alusão que me 

apraz evocar a figura incontornável da mulher 

do séc. XXI. Cumpre-se-me dizer que a vida 

desta não está de todo facilitada, e apelo des-

de  já  ao  elogio  deste  ser  feminino. 

A  mulher  é,  indubitavelmente,  a  condição 

humana mais requisitada e solicitada da nossa 

sociedade  hodierna. 

Sendo acompanhante do seu homólogo mascu-

lino em questões académicas ou laborais, é na 

esfera domiciliária e no recôndito familiar que 

se  eleva  e  se  distancia  deste. 

Em questões académicas está, como acima 

exposto, em pé de igualdade com o homem. 

Frequenta  os  mesmos  estabelecimentos  de 

ensino, partilha dos mesmos cursos e revê 

igualmente na valorização da escola, o veículo 

necessário para catapultar as suas ambições e 

aflorar os seus horizontes de sucessos. Tudo 

isto é patenteável com o recurso à estatística: 

O número de alunas inscritas e o número de 

conclusões de estudos – não inferiores ao do 

género  masculino. 

Lógica semelhante é manifesta na vertente 

laboral. Um número também não inferior de 

mulheres procura, diligente, emprego e luta 

aguerridamente contra o mal social da ociosi-

dade. 

Neste particular, contudo, largo caminho ain-

da tem de ser percorrido numa longa travessia 

que  busque  o  encontro  com  a  aritmética 

igualdade. 

 

 

O sexo masculino continua com a primazia na 

hora da oferta de emprego e na sua remune-

ração - dados fornecidos pelas instâncias de 

inerência. 

Focalizar-me-ei agora, numa dimensão fami-

liar. Nesta, a mulher, enquanto mãe, educa-

dora,  tutora,  esposa e,  nunca  descurando, 

profissional, terá de assumir proporções de 

uma perfeição  messiânica.  Neste  contexto, 

elucidar o filho mais novo dos deveres a fazer, 

indicar ao cônjuge a gravata mais condizente 

com a tonalidade da camisa ou clarificar a sua 

filha acerca das suas dúvidas de adolescente, 

assumem um relevo ex aequo ao do trabalho 

de contabilidade da empresa, ainda por ter-

minar. 

É assim a vida da mulher do séc. XXI, que é, 

convenhamos, e ninguém se atreveria contra-

dizer, particularmente custosa e arduamente 

exigente. 

E, a propósito, era uma vez uma mulher que, 

só atingindo a inaudita perfeição escondida 

dentro de si, conseguiu singrar e levar a famí-

lia pelo mesmo caminho.  

 

João Pombo                                  

Estudante de Direito 

A mulher paradigmática 
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João Romão                                                     

Presidente Federação JS Évora 

H á uma séria falta de pensamento estraté-

gico global sobre a nossa região, sobre o nosso 

Alentejo. A inexistência de um patamar gover-

nativo, entre o governo central e o poder 

local, que tenha capacidade de decisão efecti-

va e que represente democraticamente o povo 

alentejano, deixa-nos, inevitavelmente, sujei-

tos às vontades do governo central. E a vonta-

de do governo central segue um comportamen-

to absolutamente previsível: quando o PS é o 

partido de governo, olha para o Alentejo por 

aquilo que ele é, uma região estratégica, cheia 

de potencial e de oportunidades, uma região 

onde os investimentos feitos têm sempre 

retorno (seja económico, seja social) a curto, 

médio e longo prazo. Por outro lado, quando 

os governos da direita estão no poder, quase 

que se esquecem da existência do Alentejo. 

Digo quase, porque quando toca a cortar finan-

ciamentos e a parar investimentos estruturais 

é sempre um alvo favorito. Para a direita, Por-

tugal não é mais que aquela pequena faixa no 

litoral entre Lisboa e o Porto. 

Qual é o Alentejo que queremos deixar para as 

próximas gerações? Um Alentejo dinâmico,  

educador, próspero e jovem ou um Alentejo 

abandonado e vetado ao esquecimento?  

 

 

A necessidade de abrir debate sobre o futuro 

da nossa região a todos os sectores da socieda-

de é urgente. Não podemos voltar a deixar que 

os centros de decisão se fechem em gabinetes 

e se foquem nos dados que os computadores 

debitam. Aqueles que têm o poder, devem 

sempre ouvir os que lhes dão a capacidade de 

decidir. E nós, temos a obrigação de nos faze-

mos ouvir.  

Afinal, qual é o Alentejo que quere-

mos em 2030? 

O nosso Alentejo 
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Joaquim Lopes                                      

Estudante de Desporto 

V enho aqui fazer um desabafo, pois como estou em Portugal e tenho o direito à palavra, 

vou deste modo dar uso a esse meu direito neste espaço. 

 

Começando então o desabafo, deparo-me quase diariamente com manifestações e protestos, 

agora a moda é subir as escadarias do Parlamento, vá se lá saber o porquê, mas acho que é 

uma boa iniciativa, protesta-se e faz-se desporto em simultâneo. 

 

Sem querer ferir susceptibilidades, não é de todo a minha intenção, mas fico profundamente 

indignado por perceber que neste país não se procura um TRABALHO, mas sim um EMPREGO ! 

Com esta mentalidade que está enraizada no nosso país há décadas é mais que normal que o 

país esteja no estado em que está, é cada um por si, não existe compreensão, por isso repi-

t o ,  é  ma i s  que  norma l  que  e s te  pa i s  e s te ja  como es t á . 

 

Porque será que são sempre os mesmos a protestar? Com tantas regalias por parte do Estado 

que  u su f ruem,  po r  exemp lo  ADSE ,  p ro te s t am e  p ro te s t am. . . 

E enquanto se protesta, olhando só para os direitos de que todos nós usufruímos, é esquecida 

uma outra coisa que é tão importante como os direitos que todos temos, os DEVERES!  

 

Entristece-me viver neste pais e saber que com tanto protesto e manifestação, por tudo e 

por nada, saber que só aumentam os prejuízos que todos estes protestos causam ao Estado, 

o s  M u n i c í p i o s  e  a s  n o s s a s  F r e g u e s i a s .   

 

Fica aqui o desabafo de alguém que sabe que a sua geração foi, é e será prejudicada se toda 

uma mentalidade não mudar e remarmos todos para o mesmo lugar. 

A minha geração...  
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Conhecer o nosso município... 

E rguida na freguesia de S. Bartolomeu da 

cidade alentejana de Borba, distrito de Évo-

ra, a Igreja Conventual das Servas pertencia 

a um antigo convento que acolheu uma 

comunidade feminina denominada de Servas 

de Cristo e que foi edificada no século XVII, 

de acordo com a austeridade da convencio-

nada "arquitetura Chã".A Igreja das Servas é 

um edifício religioso invulgar, dado que as 

diferentes partes da sua volumetria se com-

binam numa estranha arquitetura global.  

Construção austera do século XVII, enqua-

drando-se o templo e o convento na denomi-

nada "arquitetura chã" seiscentista 

(maneirismo tardio), esta apresenta uma 

dinâmica decoração transmitida pelo jogo 

colorido dos seus mármores, desenhando 

diversos motivos geométricos, em contraste 

com a linearidade das suas diversas abertu-

ras. Algo desproporcionada é a sua empena, 

sendo a fachada flanqueada por uma peque-

na torre sineira coberta por uma cúpula bol-

bosa pouco desenvolvida. 

Encostado à pequena igreja está o edifício 

conventual, também austero e de contida 

decoração, com a sua longa fachada apenas 

ritmada por duas elegantes portas de frontão 

triangular, encimadas por um brasão e ani-

mada ainda pelas janelas com frontão curvo. 

Sobressai na parte superior uma larga torre 

retangular, marcada por contrafortes e 

coberta por telhado de quatro águas. 

O interior da igreja é simples, composto por 

uma nave única e pela capela-mor. As sua 

paredes são forradas por bonitos azulejos de 

padrão seiscentistas e por tapetes azulejares 

que se prolongam no dois coros da igreja. Da 

mesma época são os elegantes frescos que 

cobrem o seu teto. As várias composições dos 

altares de talha dourada são enquadrados 

por formosos arcos de mármore. 

Na parte conventual, o destaque vai para o 

seu acolhedor claustro de dois pisos, mais 

austero na galeria inferior, enquanto que na 

parte superior corre uma elegante varanda. 

No centro do pátio está uma fonte com um 

revestimento de azulejos do século XVII.  

Esta igreja conventual, o seu claustro e a 

torre foram classificadas como Imóvel de 

Interesse Público (I.I.P.) no ano de 1944. 

Convento das Servas 


