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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Chego até vós neste mês de Julho con-

victo que a mudança das Europeias’14 

se repercutiu durante estes meses e que 

irá alastrar até as eleições legislativas. 

A mudança ocorreu mesmo no seio do 

Partido Socialista e, a Juventude Socia-

lista de Borba, contrariando outras con-

celhias e secções, não apoia nenhuma 

candidatura a esta “corrida” por motivos 

de vária ordem. Não achamos, por bem, 

apoiar nenhuma das partes já que luta-

mos todos para o mesmo, esta “batalha” 

é para aqueles que se denominam sim-

patizantes. 

Estas eleições primárias são o arranque 

de um novo ciclo em Portugal, e, pelos 

números, posso concluir que as pessoas 

estão a superar as expectativas. 

A nível local, estas eleições serão um 

elo de ligação entre o Partido Socialista 

e aqueles que, por vários motivos, opta-

ram por juntar-se a organismos ditos 

“independentes”. Acredito que todos os 

apoiantes ou ex-apoiantes do PS em 

Borba deveriam ir recensear-se nestas 

primárias, votar e terem uma voz activa 

no seio do Partido, fazendo chegar a 

nossa vontade ao Rato! 

A todos, contem sempre comigo e com 

a JS de Borba para qualquer esclareci-

mento, porque o Futuro depende de 

Nós! 

PS não desistirá de repor 
as pensões e reformas 

O  Secretário-geral do Partido Socialista 

garantiu que lutará para que sejam repos-

tos os valores das pensões antes dos cortes 

aplicados por este Governo. 

 

"Um Governo do PS por mim liderado irá 

acabar com a contribuição de sustentabili-

dade”, afirmou, deixando uma garantia: “O 

que tenho a dizer aos reformados e pensio-

nistas é que não desistiremos de repor as 

pensões e as reformas, tal como foram 

definidas antes dos cortes aplicados por 

este Governo." 

 

Na sequência da decisão do Tribunal Cons-

titucional sobre as normas do Orçamento 

Retificativo que alargaram a Contribuição 

Extraordinária de Solidariedade e os 

aumentos dos descontos para os subsiste-

mas públicos de saúde, António José Seguro 

sublinhou que o PS respeita a decisão do 

Tribunal Constitucional, mas recordou que 

o partido considerava estas medidas incons-

titucionais. 

 

"Nós vimos inconstitucionalidade numa nor-

ma no corte das pensões e nas reformas da 

contribuição extraordinária de solidarieda-

de. O Tribunal Constitucional decidiu de 

forma contrária. Respeitamos a decisão", 

vincou. 

 



 3 

 

Barómetro  

Municipal 

Simpatizantes inscritos ultrapassa os 
21500 
As eleições primárias para a escolha do candidato do PS a 
primeiro-ministro, no dia 28 de setembro, já registaram a 
inscrição por via "online" de 21500 pessoas, disse esta terça-

feira à agência Lusa fonte da comissão eleitoral.  

De acordo com o regulamento das eleições primárias do PS, 

que são abertas a simpatizantes, o prazo para a inscrição 

abriu no passado dia 14 e apenas termina a 12 de setembro. 

Como referiu o presidente da comissão eleitoral das primá-
rias, Jorge Coelho, neste número, "que já supera os 20 mil", 
não está ainda contabilizado o conjunto de pessoas que se 
inscreveu presencialmente, ou seja, nas estruturas do PS em 

todo o país. 

Numa breve troca de palavras com os representantes das 

duas candidaturas, o ex-ministro socialista, Jorge Coelho, 

salientou que o principal objetivo da comissão eleitoral a 

que preside "é criar condições para que o processo se con-

cretize dentro do maior rigor e transparência". 

"Na comissão eleitoral, podemos garantir ao PS e ao país, 
num momento em que este partido lança um processo inédi-
to em Portugal, que tudo faremos para que as coisas corram 
bem - e quero aqui referir que tudo está a decorrer com 
grande normalidade. Do ponto de vista de inscrição de pes-
soas como simpatizantes do PS, o número 20 mil via "online" 
já foi ultrapassado. Para as que fizeram inscrição presencial 
nas estruturas do PS, começou agora o processo informático 
de inserção de dados - e já há uns milhares de inscrições", 

disse. 

Ou seja, de acordo com o ex-ministro socialista, "da parte 

dos portugueses está a haver uma grande participação neste 

processo". 

"Estamos a criar condições para que se divulgue e mobilize 

ainda mais as pessoas", referiu, numa alusão ao lançamento 

de “outdoors” pelo país e "a um tempo de antena meramen-

te informativo" que será emitido na quarta-feira. 

"A questão central é a discussão política entre os diferentes 
protagonistas e o nível de conflitualidade entre as candida-
turas é muito diminuto", acrescentou o presidente              
d a  c o m i s s ã o  e l e i t o r a l  d a s  p r i m á r i a s . 

O concelho de Borba inte-

gra a 2ª edição do Cinema 

Português em Movimento, 

uma iniciativa do ICA – 

Instituto do Cinema e 

Audiovisual.  

 

 

 

 

De forma a divulgar a cine-

matografia nacional pelo 

país, esta iniciativa assen-

ta na exibição, gratuita e 

ao ar livre, pelas aldeias e 

vilas portuguesas. 

 

Promessas  são palavras 

vãs, diziam alguns...E pro-

vam que é verdade. 

 

Campo de Feiras transfor-

m a d o  e m  c a m p o             

d e  p a s t a g e m . 

Ovelhas e negócios de 

cavalos são agora habi-

tuais nesta área, quase no 

centro da cidade.  

 



O que são eleições primárias? 
As eleições primárias são eleições que servem para escolher o candidato (ou cabeça de lis-

ta) de um determinado partido às eleições presidenciais, legislativas ou locais. Nas eleições 

primárias, todos os cidadãos, mediante os critérios definidos pelo partido, podem votar, 

sendo ou não militantes do partido. Em Portugal, a experiência mais recente de primárias 

foi levada a cabo pelo Partido Livre de modo a escolher a sua lista e o seu cabeça de lista 

às eleições europeias. Lá fora, os partidos socialistas em Itália (Partito Democratico), em 

França (Parti Socialiste) e na Grécia (PASOK) também já usam o método das primárias para 

escolher os seus candidatos. O modelo de primárias do PS inspirou-se nestas experiências. 

 

Os estatutos do Partido Socialista prevêem primárias? 
Não, não há qualquer menção a primárias nos estatutos do partido e continua a não haver. 
No entanto, não há nada que as proíba e o estatuto de simpatizante já estava previsto. Fac-
tos aproveitados por António José Seguro para contornar a realização de um congresso e 
propor a realização destas eleições primárias. 

As primárias têm sido uma ideia persistente dentro do PS. Desde 1992, que Álvaro Beleza, 

hoje secretário nacional e membro da comissão política e da comissão nacional do PS, 

defende a realização de primárias. Em 2011, Francisco Assis, na altura candidato a secretá-

rio-geral do PS, vaticinava que “num dia não muito distante” a “sociedade vai exigir” pri-

márias para a escolha dos candidatos dos partidos. No ano passado, vários socialistas, como 

Henrique Neto ou Edmundo Pedro, aderiram ao manifesto pela democratização do regime, 

que pedia eleições primárias nos partidos e voto nominal nas listas partidárias. 

 

O que é que é preciso para votar nas primárias? 
É preciso estar inscrito nos cadernos eleitorais elaborados pelo PS. 
Constam automaticamente deste registo todos os militantes inscritos. Já os simpatizantes 
que queiram fazer parte destes cadernos e assim votar nas primárias têm de se inscrever no 
recenseamento que vai durar entre 15 de julho e 12 de setembro. Esta inscrição pode ser 
feita no site criado para este efeito ou nas estruturas nacionais, regionais, distritais e locais 
do Partido Socialista. Há ainda uma linha telefónica de apoio para quem tiver dúvidas sobre 

este processo. 

O simpatizante tem de assinar a Declaração de Princípios do Partido Socialista e em troca 
recebe um comprovativo da sua inscrição – que serve como prova caso o seu nome não 
conste nos cadernos eleitorais provisórios que vão ser divulgados até 48 horas depois do fim 

do recenseamento. 

No dia das eleições é preciso apresentar o documento com o número de identificação no 

caso dos simpatizantes e o número de militante no caso dos filiados socialistas. 

Lá fora, é muitas vezes pedida uma contribuição em dinheiro aos eleitores para votar nas 

primárias. O PS optou por não instituir este pagamento. O valor é simbólico, um ou dois 

euros. Por exemplo, o Livre impôs uma contribuição de dois euros, mas acabou por não 

aplicá-la, embora continue a figurar nos estatutos das primárias do partido. 

 

 

https://www.psprimarias2014.pt/
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1.º Encontro de Jovens 

Encontro de Jovens no âmbito do Programa 

Circuito Jovem, levado a cabo por várias 

Associações do Concelho de Borba e a 

Juventude Socialista de Borba 

Tarde de boa disposição, com muita MÚSI-

CA e várias SURPRESAS, onde só o convívio 

interessa.  

Música, Surpresas, Fim-de-Semana e 

Verão... Tudo convida a que venhas ao Lar-

go das Servas preparar a noite para Festas 

da Cidade!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS COM A TUA PRESENÇA! 

 

Festas em honra do 

Senhor Jesus dos Aflitos de 

Borba 

Festas em Honra do Senhor Jesus dos Afli-

tos de Borba 2014 

11 a 18 de agosto 

Atividades religiosas, culturais, desportivas 

e recreativas. 

 

Vem divertir-te! 
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Bruno Curvo                                       

Estudante 

 

O  número de jovens no nosso país tem vindo a decrescer drasticamente nas ultimas décadas 

devido aos mais variados motivos, entre eles estão os elevados níveis de desemprego e os bai-

xos valores de natalidade, no entanto a importância dos jovens para o futuro e continuidade do 

país continua a aumentar. Os jovens são a maior potência que um país desenvolvido pode ter 

pois é neles que esta depositado todo o futuro de uma nação. Apesar de muitas vezes 

'censurados', manipulados e ignorados pela sociedade, os jovens, podem e devem contribuir 

ativamente na sociedade, quer através das suas opiniões e conhecimento sobre os mais varia-

dos assuntos quer através do esforço e dedicação por exemplo através de Associativismo que 

tanto dinamiza e ajuda ao reconhecimento dos municípios e Associações por Portugal fora. 

 

 

 

 

 

A voz dos jovens conta, podem não ter tanto conhecimento nem tantas experiências de vida 

como pessoas mais velhas mas têm direito a ter, exprimir e discutir as suas opiniões, felizmen-

te os recentes Governos têm apoiado e ajudado na promoção de projectos que se destinam aos 

jovens e, mais concretamente, à promoção da atividade política entre os jovens, projectos 

como o Parlamento dos Jovens que é dinamizado através de estudantes de todo o país e que 

consiste em grupos de alunos do ensino secundário e básico que debatem assuntos atuais tais 

como a nossa situação económica e problemas éticos ou sociais de Portugal, tentando dar 

novas soluções e caminhos para Portugal, na fase final do Parlamento dos Jovens, as melhores 

ideias e os melhores 'políticos' terão a oportunidade de apresentar estas ideias a membros do 

governo e a outros políticos portugueses no Parlamento. 

Projectos como estes têm como finalidade tentar integrar os jovens na vida política e dar-lhes 

a conhecer realidades e problemas atuais, que muitas vezes nem imaginam, ajudando-os a 

desenvolver as suas qualidades de discurso, intervenção e argumentação. 

 

 

 

Portugal, que Futuro? 
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Como foi dito anteriormente, os jovens têm tendência a ser ignorados ou até mesmo calados 

e a razão é apenas uma, não por não terem boas ideias nem por não demonstrarem dinâmica 

e coragem que tanto fez e faz progredir o nosso país mas apenas por serem jovens, 'isso são 

coisas de miúdos' dizem eles, não,  não são coisas de miúdos, são opiniões e devem ser ouvi-

das.  

A coragem faz-nos ser desinibidos, a coragem é um catalisador do potencial humano e é gra-

ças a ela que dizemos e fazemos o que achamos mais correto sem pensar em represálias e 

consequências que delas possam vir. 

A coragem e liberdade de expressão são dois dos factores mais importantes numa democra-

cia sendo que a coragem tem um peso maior numa nação dependendo da quantidade que 

dela é usada. É através da coragem que se desenvolvem e progridem os países desenvolvidos, 

a coragem de um povo é o tendão de Aquiles de um Governo pois se o povo se revoltar (ato 

de coragem) contra um governo poucas são as chances deste ficar de pé. 

Apesar de não ser adepto de anarquia e violência, temos que admitir que por vezes é a 

melhor solução para derrubar um governo, tomemos os variados exemplos de casos que têm 

ocorrido no Médio Oriente, casos de vários países em que o povo tem feito cair vários regi-

mes ditatoriais graças ao poder, coragem e determinação dos mesmos. 

Os portugueses têm que perceber que não é um Governo que pode derrubar um povo mas um 

povo que pode derrubar um governo! Apesar de em Portugal não se viver numa ditadura os 

portugueses estão fartos e cansados de assuntos que já estão mexidos e remexidos e nada se 

faz a seu respeito, assuntos como corrupção, abuso de poder, desigualdades sociais e inúme-

ras tentativas de manipulação ao povo, o povo está farto de ser enganado e enquanto não 

perceber que não é em casa que fazemos falta mas nas ruas, a protestar e a lutar por melho-

res condições de vida destas e das gerações vindouras nada mudará. 

Os portugueses têm que perceber que todos juntos somos mais fortes! 

Saiam da comodidade das vossas casas, saiam à rua e defendam os valores de Abril por que 

tanto lutaram, lutem por vós, pelos vossos filhos e netos, pelos vossos irmãos, pelos vossos 

pais e avós, pelos vossos amigos ou vizinhos, lutem por um país melhor e com futuro, deixe-

mos de parte os egoismos e lutemos por um objectivo comum, um país novamente grandioso 

e poderoso que possa fazer frente às grandes potências mundiais. 

Força Portugal e força Portugueses! 
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Diogo Estudante                             

Estudante de Ciência Política 

O s Países da CPLP vetaram a adesão da Guiné Equatorial à CPLP, era a notícia que se 
esperava ouvir. Mas tal não aconteceu. Ao invés disso, estes países votaram a favor tornan-
do-se cúmplices de um país que desrespeita quase, se não na totalidade a declaração uni-

versal dos direitos humanos. 

Para compreender a situação, temos de conhecer quais os motivos para que um país como 

a Guiné Equatorial, possa ter interesse em se juntar a uma comunidade como a CPLP. 

A verdade é que a Guiné Equatorial precisa de pertencer a uma comunidade de países com 
uma cultura democrática, uma vez que, sendo uma das ditaduras mais corruptas e crimino-
sas no mundo, com um líder no poder há mais de 30 anos e a necessitar de legitimidade 
democrática para apaziguar a comunidade internacional, mesmo que isso vá alterar muito 

pouco no país. 

Mas a questão que se coloca é: como pode entrar na CPLP um país com um histórico des-

tes? 

Porque para o espectador comum, o que seria de esperar, é que os países da comunidade 
nunca aceitassem a adesão de um país, que pode apenas trazer-lhes problemas sérios. 
(mas o que aconteceu foi exatamente o contrário) mas qual é o espanto de muitos quando, 

os mesmos países aceitam a sua adesão sem quaisquer problemas. 

O que sucede é que a Guiné Equatorial tem muito petróleo e infelizmente para o mundo, o 
dinheiro continua a ser bem mais importante que os princípios e foi por essa mesma razão 
que todos aceitaram a Guiné Equatorial como se nada fosse. Mesmo que essa adesão vá 
contra tudo o que a CPLP representa, a língua portuguesa, a democracia, os direitos huma-

nos, a justiça. 

Todos compreendem para que serve a CPLP: Serve para que os países de língua portuguesa 
mantenham relações estreitas entre si. É verdade que uma pequena parte da Guiné Equa-
torial foi em tempos influenciada pela língua portuguesa, mas isso não é suficiente, se a 
Guiné Equatorial quer fazer parte da comunidade, tem de alterar o que for necessário para 
que possa aderir e tem de garantir que parte da sua população fale português fluentemen-
te e isto tinha de acontecer antes e não depois da sua adesão à CPLP, mas ao que parece 

isso levaria demasiado tempo. 

O que vai acontecer à CPLP se isto continuar assim, o dinheiro pelo voto? 

O que acontece à democracia e justiça na CPLP? 

Pois é, nada de bom! 

             A Guiné Equatorial na CPLP 
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Conhecer o nosso município... 

E sta pequena capela foi fundada em 1676 

como sede da Irmandade da Venerável 

Ordem Terceira. O seu principal motivo de 

interesse é a fachada decorada com um jogo 

de xadrez em mármores brancos e negros. 

Esta invulgar decoração resultou do facto da 

fachada original ter sido derrubada em 1679 

por um erro de cálculo do mestre de obras. 

Para reafirmar a credibilidade perdida junto 

da comunidade, construiu-se esta fachada 

que é uma das mais belas do Alentejo. A 

Venerável Ordem Terceira tinha como regra 

admitir todas as pessoas sem atender ao seu 

estatuto social, profissão ou sexo. Graças a 

esta democratização de acesso, a Irmandade 

tornou-se numa das mais importantes da 

vila, sendo o seu primeiro reitor o Conde das 

Galveias. No seu interior destacam-se as 

imagens dos Santos da Ordem Terceira e a 

imagem do Senhor Jesus dos Aflitos. Esta 

pequena imagem ganhou grande importância 

no século XIX, mantendo-se ainda hoje como 

factor de união entre a comunidade. Celebra

-se a sua festa e procissão em Agosto. 

 

 

 

Borba celebra todos os anos a partir do 

segundo fim de semana de Agosto as festas 

em louvor do Senhor Jesus dos Aflitos, 

padroeiro da cidade, que reúnem habitual-

mente, milhares de visitantes e devotos. As 

cerimónias religiosas mantêm-se com a sem-

pre comovente Soleníssima Procissão, ponto 

alto desta festa. 

Do programa das festas além da parte as 

cerimónias religiosas em Honra do Senhor 

Jesus dos Aflitos existem tambem espectácu-

los musicais, actividades desportivas, cultu-

rais, e torneios de jogos tradicionais entre 

eles torneios dos jogos tradicionais como a 

Sueca, Dominó, Malha, Burro, Derrube de 

Latas, convívio piscatório, gincana de bici-

cletas, garraiadas nocturnas. Os principais 

espectáculos vão decorrem tradicionalmente 

no Largo da Fonte das Bicas e durante a 

madrugada há discoteca ao ar livre para ani-

mar as noites de festa. 

Igreja de Nosso Senhor dos Aflitos 


