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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Espero que tenham aproveitado positi-

vamente estas férias que estão quase a 

terminar. 

Neste mês a nossa concelhia desenvol-

veu uma actividade no âmbito do Dia 

Internacional da Juventude, em que fo-

ram distribuídos folhetos informativos 

acerca do que é o associativismo jo-

vem.Tivemos o objectivo de informar os 

jovens de Borba que existem vários mei-

os de chegar ao Executivo, mostrar as 

preocupações e apresentar sugestões 

dos jovens borbenses. Falamos do Con-

selho Municipal de Juventude, pois a JS 

vai avançar com uma proposta sobre a 

criação deste organismo de juventude 

em Borba. 

Aliado ao mês da Juventude, realizamos 

um encontro de jovens, de forma a sen-

sibilizar para os problemas do município 

e de meios para os resolver. 

A JS de Borba tem por missão uma mai-

or aproximação não só aos jovens, mas 

também a todos os borbenses. Nesta 

linha, mantemos o diálogo aberto a to-

das as associações e instituições do 

município, apesar das dificuldades que 

nos surgem no decorrer do mesmo. 

Lutem pela vossa cidade, lutem por to-

dos, pois o Futuro depende de nós! 

 

XIX Congresso Nacional 

da Juventude Socialista de 

28 a 30 de Novembro  

A  Juventude Socialista reúne o seu Con-

gresso Nacional de 28 a 30 de Novembro 

deste ano. A reunião magna dos jovens soci-

alistas fará um balanço dos últimos dois a-

nos de exercício e elegerá os órgãos nacio-

nais para o próximo mandato. 

A Comissão Organizadora do Congresso 

(COC) foi eleita na última Comissão Nacio-

nal, sendo composta por Nuno Chaves, Hugo 

Carvalho, Marina Gonçalves, André Gomes, 

Fábio Morgado, Catarina Dias (suplente), An-

dré Jorge (suplente) e Rita Paias (suplente). 

A eleição dos delegados para o Congresso 

decorrerá nos dias 6, 7, 8 e 9 de Novembro, 

sendo convocada pelos órgãos concelhios 

competentes. 

Para consultar o regulamento do XIX Con-

gresso Nacional e todas as informações rele-

vantes sobre o mesmo dirijam-se ao site ofi-

cial da Juventude Socialista (http://

juventudesocialista.pt/).  
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Barómetro  

Municipal 

Debates entre Seguro e Costa a 9, 
10 e 23 de Setembro 
 

O s debates televisivos entre os dois candidatos às primá-

rias do PS, António José Seguro e António Costa, vão realizar

-se nos dias 9, 10 e 23 de Setembro. 

O regulamento das primárias define que, "sem prejuízo de 

quaisquer iniciativas de debate que venham a ser livremen-

te acordadas pelas candidaturas, a Comissão Eleitoral asse-

gura junto dos meios de comunicação nacional a realização 

de, pelo menos, três debates públicos televisivos entre os 

candidatos, durante o período destinado à campanha eleito-

ral". 

Nos últimos dias, as duas candidaturas têm trocado críticas 

mútuas sobre a marcação dos debates, sobretudo em rela-

ção à primeira data: na quinta-feira, a candidatura de Antó-

nio Costa disse ter aceitado a proposta da comissão eleitoral 

para debates a 5, 9 e 23 de Setembro mas a candidatura de 

António José Seguro contrapôs a data de 8 de Setembro para 

o primeiro debate, uma vez que a 5 e 6 de Setembro decor-

rem eleições para as federações do PS. 

António José Seguro e António Costa disputam a 28 de 

Setembro eleições primárias para escolher o candidato do 

PS a primeiro-ministro. 

 

 

 

 

A JS andou pelas ruas de 

Borba dar a conhecer um 

pouco da nossa estrutura 

através da distribuição de 

panfletos alusivos ao Dia 

Internacional da Juventu-

de.  

 

 

 

A participação dos Jovens 

na vida da nossa cidade é 

primordial para que consi-

gamos impor a nossa 

palavra junto daqueles que 

gerem o nosso quotidiano 

municipal. 

Mais umas festas de Bor-

ba terminaram, e, a popu-

lação não se evitou de 

criticas. 

 

 

Desde o encerrar cedo 

das festividades na noite 

de Sábado, que desagra-

dou imensos, regista-se 

uma euforia de fogo-de-

artifício que, numa primei-

ra análise, se traduz em 

alegria, mas para os mais 

atentos significa um acrés-

cimo na dívida. Nada mais 

nada menos, Borba está 

na lista de recorrer ao 

Fundo de Apoio Municipal. 
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O Dia Internacional da Juventude foi celebrado em 

Borba 

A  JS andou pelas ruas de Borba dar a conhecer um pouco da nossa estrutura através da 

distribuição de panfletos alusivos ao Dia Internacional da Juventude. A participação dos 

Jovens na vida da nossa cidade é primordial para que consigamos impor a nossa palavra jun-

to daqueles que gerem o nosso quotidiano municipal. Hoje deveríamos ter, por exemplo, 

entrada gratuita nas piscinas municipais, e outras regalias aos jovens munícipes, o que não 

acontece em Borba!  

Deveríamos ser exemplo pela positiva e não em caso 

contrário! Reivindicamos isso, para que Borba seja 

uma cidade de Futuro e de Jovens!  

 

Como os nossos gestos não se resumem a palavras, no 

Dia Internacional da Juventude, para além da  Acção 

de Rua, a JS ajudou quem mais precisa! 

 

A Juventude Socialista tem vindo todos os meses a 

receber, na sua sede, roupa e brinquedos para poste-

riormente doar à Cruz Vermelha Portuguesa. Hoje 

fomos entregar tudo o que temos vindo a angariar e 

salientamos o facto de termos sido recebidos com 

enorme simpatia pelo Presidente da Delegação de 

Vila Viçosa da CVP, o Sr. Eduardo Almeida, que nos 

noticiou em primeira mão que a Delegação se vai 

estender a Borba até final do corrente ano.  

 

‘’Aceitamos tudo, não podemos ser 

esquisitos. Infelizmente, tudo o que nos 

dão é pouco face à procura que temos”, 

c o n f i d e n c i o u  a  f u n c i o n á r i a                                                   

que nos ajudou a descarregar do         

c a r r o  o s  i n ú m e r o s  s a c o s .   

 

Soterradas de austeridade, muitas sem 

emprego, muitos cada vez mais são obri-

gados a recorrer a estes locais para sus-

tentar a casa. Defendemos que a politica 

se faz com as pessoas e para as pessoas e 

por isso, apelamos a que todos vocês 

sigam o nosso exemplo e deixem o vosso 

donativo na CVP ou noutra instituição de 

apoio aos mais carenciados. 



  

 

1.º Encontro de Jovens 

O  1.º Encontro de Jovens em Borba 

organizado pela nossa concelhia contou 

com a participação de cerca de duas deze-

nas de participantes, onde se discutiram os 

problemas actuais da nossa cidade no que 

se refere a equipamentos de entretenimen-

to dos jovens durante os meses de Verão.  

Além do espaço de debate e reflexão, obti-

vemos um “saldo positivo” no que se refere 

a música, alegria e animação. 

Apesar de “remar-mos” contra a maré a 

vários níveis, conseguimos cumprir os 

objectivos traçados previamente e, desta 

forma, para o ano esperamos contar com 

uma maior afluência de jovens que quei-

ram conhecer o nosso trabalho, para que 

servimos e, que, acima de tudo, façam 

parte do crescimento e desenvolvimento da 

nossa cidade. 

TC chumba cortes de 
pensões  

D ecisão dá aos pensionistas o direito 

de receber, já a partir do próximo ano, a 

sua reforma por inteiro. Para os funcioná-

rios públicos, os cortes salariais deverão 

ser reintroduzidos já em Setembro. Contu-

do, a partir de 2016, as reduções dos salá-

rios previstas pelo Executivo já são consi-

deradas inconstitucionais. 

O presidente do TC, Joaquim Sousa Ribei-

ro, justificou esta decisão com o facto de a 

medida "não estar coerentemente inserida 

numa reforma estrutural equitativa". Os 

cortes agora propostos eram mais suaves 

do que os aplicados actualmente com a 

Contribuição Extraordinária de Solidarieda-

de, aprovados pelo Constitucional em Maio. 

No entanto, o carácter permanente da 

nova contribuição foi decisivo para o chum-

bo agora decretado pelo tribunal. 

Em relação às reduções salariais, o tribunal 

explicou que a sua aplicação este ano e no 

próximo é permitida, uma vez que ainda 

está em vigor o procedimento por défices 

excessivos. Já em relação ao período a par-

tir de 2016, para além de se perder o 

carácter excepcional da situação orçamen-

tal, Sousa Ribeiro disse que o diploma não 

tinha totalmente previsto o faseamento da 

reversão dos cortes. 



  

 

Instituições Europeias têm vagas para estágios remune-

rados 

V árias instituições europeias abriram vagas para estágios, quase todos de curta duração, a 

realizar durante o ano de 2015 em Bruxelas, no Luxemburgo, nas capitais dos Estados Mem-

bros ou delegações da Comissão noutros países. As candidaturas estão abertas a cidadãos da 

União Europeia ou de um país candidato. 

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os candidatos têm de dominar pelo menos duas lín-

guas comunitárias (uma delas tem de ser inglês, francês ou alemão) e ter uma licenciatura ou 

estar a frequentar o ensino superior. 

 A Comissão Europeia, em Bruxelas, tem vagas para estágios remunerados de cinco meses, a 

realizar a partir de Março de 2015, que se dirigem a jovens que tenham concluído pelo menos 

o primeiro ciclo do ensino superior.  

 O Conselho da União Europeia, em Bruxelas, tem as candidaturas abertas até ao dia 31 de 

Agosto e recebe propostas de licenciados ou pessoas a frequentar o ensino superior com 

conhecimento profundo das línguas francesa e inglesa. O estágio terá a duração de cinco 

meses e decorrerá num dos serviços do secretariado-geral do Conselho. 

 O Provedor de Justiça Europeu oferece estágios, duas vezes por ano, dirigido a licenciadas, 

em especial, em Direito. Os estágios, que são remunerados, têm lugar em Estrasburgo ou em 

Bruxelas, dependendo das necessidades do Gabinete, têm a duração de quatro a 12 meses e 

início todos os anos, a 1 de Setembro ou a 1 de Janeiro, devendo as candidaturas ser enviadas 

até ao dia 31 de Agosto. Os estagiários devem possuir obrigatoriamente um excelente conhe-

cimento de inglês. 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia oferece anualmente um número limitado de estágios 

remunerados com uma duração máxima de cinco meses. Os estágios decorrem habitualmente 

na Direcção da Investigação e Documentação, no Serviço de Imprensa e Informação, na Direc-

ção‑Geral da Tradução e na Direcção da Interpretação. Os estágios são dirigidos a titulares 

de uma licenciatura em Direito ou Ciência Política (dominante jurídica) ou, para os estágios 

na Direcção da Interpretação, de um diploma de intérprete de conferência. O domínio da lín-

gua francesa é fundamental e as candidaturas estão abertas até 30 de Setembro. 

 O Comité Económico e Social Europeu convida também à apresentação de candidaturas para 

realização de um estágio remunerado de cinco meses, a começar a 16 de Fevereiro, para 

licenciados nacionais dos Estados-Membros da União Europeia e também para nacionais de 

países não comunitários. As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 30 de Setembro. 

  



  

 

Indicadores do Município de Borba 

C omo defendemos uma transparência municipal, apresentamos nesta edição de “Voz da 

Juventude”, vários índices correspondentes ao nosso município com actualização a 17 de 

Julho de 2014. 



  

 

Conhecer o nosso município... 

O  nome original desta herdade era 

“Quinta do Mosteiro”, por supostamente ter 

existido no seu interior, em época muito 

antiga, uma ruína.  

Provavelmente, esta seria a “Villa” Romana 

da Cerca, que foi interpretada como sendo 

um mosteiro abandonado. O seu fundador foi 

D. Pedro de Melo e Castro, natural de Vila 

Viçosa, fidalgo da Casa do Duque de Bragan-

ça que combateu na Batalha de Alcácer Qui-

bir. 

O nome actual da quinta foi atribuído em 

memória de D. Dinis de Melo e Castro, 1º 

Conde das Galveias, herói da Guerra da Res-

tauração, que aí nasceu em 1624. 

 

Por ser o berço da família Melo e Castro, 

esta quinta permanece no património da 

família há mais de quatrocentos anos. No iní-

cio do século XX, a quinta recebeu uma 

intervenção do Arquitecto Raul Lino, sendo 

esta uma das primeiras obras desta impor-

tante figura da História da Arte Contemporâ-

nea. No seu interior existe uma quinta de 

recreio com estátuas, riachos, fontes, azule-

jos e ruínas que serviam para a distracção 

dos proprietários. 

Quinta do General 


