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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Garanto-vos que neste jornal existe 

liberdade de opinião, se assim não fosse 

para que existiria uma rubrica de 

opinião? Mas aquilo que se tem feito à 

nossa estrutura não pode passar em 

vão. A JS Borba tem realizado 

actividades no nosso município, temos 

enviado as nossas noticías para os 

respectivos media da zona e, nunca 

obtivémos o mínimo de consideração. 

Apenas peço para que sejam imparciais, 

pois temos notícias na Zona dos 

Mármores e não precisamos ir buscá-las 

a outros concelhos e até distritos! 

Irei, no próximo fim-de-semana, 

reresentar Borba no Congresso 

Nacional, porque os jovens de Borba 

têm sempre uma palavra a dizer em 

qu a lque r  es t ru tu ra  n ac iona l , 

principalmente nas organizações 

juvenis. 

Transmito aqui os meus parabéns ao 

Cante Alentejano e a todos os seus 

representantes, ao novo presidente do 

PS, Carlos César e ao SG e futuro 

primeiro-ministro, António Costa. 

Um mês com agitações políticas que 

nos fizeram, decerto, pensar qual ou 

quais os que merecem o nosso respeito 

para levar o país a um rumo próspero 

em que haja respeito pelo Estado Social 

e, principalmente, pelos portugueses. 

PS exige que Passos 
esclareça as medidas de 
austeridade 

O  PS exigiu que o primeiro-ministro 
preste esclarecimentos sobre que medidas 
de austeridade aplicará para manter o 
objetivo do défice para 2015, depois do 

alerta dado pela Comissão Europeia. 

 

A Comissão Europeia alertou que Orçamen-
to do Estado português para 2015 «está em 
risco de incumprimento» do Procedimento 
de Défices Excessivos, em particular, de 
não cumprir a recomendação de alcançar 

um défice inferior a 3% do PIB. 

 

No parecer, Bruxelas «convida as autorida-
des a tomar as medidas necessárias dentro 
do processo orçamental nacional para asse-
gurar que o orçamento de 2015 vai estar de 
acordo com o Procedimento dos Défices 
Excessivos», ou seja, que o défice orça-
mental fica abaixo dos 3% no próximo ano.  

 

Questionado sobre os dados do INE também 
conhecidos hoje, que indicam um         
crescimento da economia de 1,1% no     
terceiro trimestre em termos homólogos, 
João Galamba frisou que o crescimento foi 
conseguido «à custa da procura interna» o 
que, disse, «para o Governo sempre foi 

algo negativo». 

  
«Segundo o Governo um crescimento assen-
te na procura interna é um crescimento 
insustentável. É ao governo que cabe    
explicar como é que algo que sempre foi 
insustentável de repente se torna         

positivo», disse.  
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Barómetro  

Municipal 
O cante alentejano foi  

eleito Património Imaterial 

da Humanidade.  

Esta distinção é mais uma 

prova de que em Portugal 

somos capazes de fazer 

inúmeras coisas boas, a 

começar pela música. 

A candidatura do cante 

alentejano a Património da 

Humanidade foi entregue 

à UNESCO em Março de 

2013. 

Índice de Transparência 

Municipal: A Câmara 

Municipal de Borba pas-

sou do 66.º (2013) para o 

129.º lugar (2014).   

É preocupante que tenha 

havido um recuo face ao 

ano de 2013. Após uma 

análise ao nosso municí-

pio na dimensão da con-

tratação pública e na 

dimensão dos impostos, 

taxas, tarifas, preços e 

regulamentos, revela-se 

menos transparência. 

 

JS Borba elege delegado ao XIX 
Congresso Nacional 

O s jovens socialistas do Concelho de Borba far-se-ão 

representar no XIX Congresso Nacional da JS com 1 delega-

do, voltando a assumir-se como uma das maiores                       

concelhias do Alentejo. As eleições para delegados ao Con-

gresso Nacional, realizadas no passado dia 15 de Novembro, 

tiveram a votos uma lista única, encabeçada por           

David Serrachino, Coordenador-Concelhio da Estrutura. 

A concelhia de Borba da Juventude Socialista será represen-

tada, na pessoa do seu coordenador que é também um dos 

subscritores da Moção Sectorial "Desistir do Interior é   

desistir do Futuro de Portugal" que a Juventude Socialista de 

Trancoso vai levar ao XIX Congresso Nacional da JS, a       

realizar-se entre os dias 5 e 7 de Dezembro, em Tróia.  

Esta moção, subscrita e apoiada por 37 jovens socialistas 

provenientes de 20 concelhos e 9 distritos distintos do nosso 

país, destaca as potencialidades do Interior e pretende   

colocar a valorização e proteção desta região do nosso país, 

como uma prioridade estratégica nacional da agenda políti-

ca da Juventude Socialista.  

 



António Costa eleito Secretário-geral do Partido 

Socialista com 96% dos votos 

A ntónio Costa foi eleito secretário-geral do PS com 96% dos votos. "É tempo do PS se 

concentrar naquilo que é essencial: Portugal e os portugueses", afirmou o novo secretário-

geral do PS. 

António Costa conquistou 96% dos votos nas directas do PS para a eleição do secretário-

geral do partido. Joaquim Raposo, da comissão organizadora, revelou ao final da noite des-

te sábado,22 de Novembro, que existem 47.727 militantes activos e destes foram votar 

23.697. António Costa conquistou mais de 22 mil votos, faltando ainda apurar os votos de 

72 estruturas. 

 No discurso de vitória, António Costa afirmou que "é tempo do PS se concentrar naquilo 

que é essencial: Portugal e os portugueses" e de "assumir a sua função" que é de ser o maior 

partido da oposição e a alternativa governativa. 

 "É com enorme orgulho que assumo estas funções. Sou depositário de uma história [de um 

partido que] foi sempre decisivo para a defesa da liberdade, a consolidação da democracia, 

a integração europeia e a afirmação do Estado Social. Quero por isso prestar homenagem a 

todos os meus antecessores, desde Mário Soares até António José Seguro." 

 "É tempo de se concentrar em travar o retrocesso social", "devolver a confiança e estancar 

o clima de incerteza que mina a sociedade portuguesa", salientou. 

 Este é o "momento de apresentar uma visão estratégica para o país" que "devolva ao país a 

confiança no seu futuro." 
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JS Borba, um ano depois... 

A s eleições para o mandato 2013/2015 

decorreram faz hoje, dia 30, um ano, na reu-

nião da Assembleia Concelhia da Juventude 

Socialista de Borba tendo sido apresentada a 

sufrágio uma única lista, encabeçada por 

David Serrachino, que recolheu a unanimida-

de dos militantes votantes desta estrutura 

partidária de juventude. 

Além de David Serrachino, o novo Secretaria-

do da JS Borba é composto por Cláudia Gromi-

cho, Fernando Vivas, Sandra Silva e João Lei-

tão. 

Relativamente à Mesa da Assembleia Conce-

lhia, foram eleitos como presidente Luís Godi-

nho, e como secretários Dina Letras e Miguel 

Sá. 

Neste primeiro ano de mandato apresentamos 

aquilo a que nos propomos como a maior 

aproximação aos jovens munícipes através da 

comemoração do Dia Internacional da Juven-

tude e o Encontro de Jovens; a criação e 

ampliação do nosso site (http://

borba.jsevora.org/); a criação do jornal da JS 

Borba, que já serviu e continua a ser um 

exemplo para outras concelhias; a realização 

de um jantar-convívio; a recolha de alimen-

tos, brinquedos e roupas no Natal e a campa-

nha contínua da recolha de tampas plásticas 

para cadeiras de rodas; a participação no 

Congresso Nacional; a participação na elabo-

ração de uma Moção Sectorial que defende os 

interesses do Interior, sendo a única estrutura 

da Zona dos Mármores a fazê-lo. 

A JS Borba cumprirá o seu manifesto até ao 

fim, e congratulamo-nos por o ter conseguido 

até aqui. 

Cante alentejano é  

Património Imaterial da 

Humanidade 

A nomeação portuguesa foi considerada 

“exemplar” pelo órgão de avaliação da 

UNESCO – o chamado “corpo subsidiário” – 

cujos membros se declararam “unânimes 

sobre a qualidade desta candidatura”. 

Portugal foi convidado a “intervir para par-

tilhar a sua alegria” e 21 membros do Gru-

po Coral e Etnográfico da Casa do Povo de 

Serpa, todos homens, surgiram em palco 

nos seus trajes rurais, chapéus pretos e 

cajados, e cantaram, durante breves minu-

tos, a canção Alentejo, Alentejo. Telemó-

veis e tablets despontaram um pouco por 

toda a grande sala da UNESCO, para regis-

tar o momento. 

O cante é a terceira nomeação portuguesa 

a ser consagrada internacionalmente pela 

UNESCO, depois do fado em 2011, e da die-

ta mediterrânica em 2013 (uma candidatu-

ra apresentada em conjunto com Espanha, 

Marrocos, Itália, Grécia, Chipre e Croácia).  

A lista representativa do património cultu-

ral imaterial da humanidade existe desde 

2008 e nesta reunião os delegados têm de 

analisar 46 candidaturas. 
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Conhecer o nosso município... 

Sobranceira ao rio Lucefecit, considerado 

mágico e sagrado desde os tempos pagãos, a 

igreja de São Tiago data dos últimos anos do 

século XIII. À sua volta, ao longo do percurso 

do rio, existiram numerosas azenhas que uti-

lizavam a força motriz da água. Terão sido 

estes moinhos que deram o nome ao povoa-

do. 

No interior da igreja sepultou-se D. Gonçalo, 

em 1290, cuja lápide sepulcral, descoberta 

em 1728, ainda se preserva. D. Gonçalo é um 

homem desconhecido da História,             

mas certamente um cavaleiro lavrador pro-

prietário das terras na imediação.  

O interior desta igreja encontra-se totalmen-

te revestido a pintura mural representando 

cenas da vida de São Tiago, datáveis dos pri-

meiros anos do século XVIII. Estas pinturas de 

vertente popular representam diversos mila-

gres do santo, numa linguagem catequética 

dirigida aos habitantes de Rio de Moinhos. No 

interior também se guarda o antigo cruzeiro, 

obra arcaica dos finais do século XIII. 

Igreja Paroquial de São Tiago - Rio de Moinhos 


