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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

O mês de Junho tornou-se num mês es-

clarecedor a vários níveis. 

O Partido Socialista encontrou, final-

mente, uma solução para o “problema” 

relativamente a escolha do futuro primei-

ro-ministro de Portugal. Para contornar 

esta nova situação, o PS irá realizar e-

leições primárias, onde todos os militan-

tes e simpatizantes do partido podem 

exercer o seu poder democrático dentro 

de um partido político. 

Durante este mês surgiu uma lista, uma 

lista negra a meu ver, para o nosso país 

e, principalmente, para os borbenses. O 

Governo irá encerrar 311 escolas em 

todo o país, a nós (borbenses) toca-nos 

a EB de Nora e a EB de Orada. Este en-

cerramento de escolas só leva à deserti-

ficação do interior, a um elevado custo 

educacional aos pais que vêem as suas 

crianças percorrer várias distâncias, o 

que leva a um maior acréscimo de des-

pesas de alimentação e transportes. 

Com a saída da troika olhamos para trás 

e concluí-se que o pior ainda pode estar 

para vir. Enquanto continuarmos a acei-

tar as políticas de aniquilamento do Es-

tado Social deste Governo de ânimo le-

ve, e apenas cabe aos jovens esta luta, 

porque o Futuro Depende de Nós! 

 

PS marca primárias para 
28 de Setembro 

N a reunião da Comissão Política Nacio-

nal do PS foi decidida a data de 28 de 

setembro para as eleições primárias, aber-

tas a simpatizantes, que irão decidir o can-

didato socialista a primeiro-ministro. 

António José Seguro apresentou os princí-

pios fundamentais para as eleições primá-

rias que, entre outros pontos, definem 

quem pode votar, tendo a proposta sido 

aprovada por larga maioria dos socialistas 

na Comissão Política Nacional. Até ao final 

deste mês, será elaborado o regulamento 

eleitoral, que depois será publicamente 

disponibilizado. O PS garantirá igualdade 

de oportunidades às candidaturas e António 

José Seguro propôs que sejam realizados 

três debates públicos na comunicação 

social. 

Poderão votar nestas eleições primárias os 

cidadãos inscritos nos ficheiros nacionais do 

PS e simpatizantes, sendo considerados 

simpatizantes os cidadãos eleitores que 

cumpram os requisitos a estabelecer no 

regulamento eleitoral, entre eles, obrigato-

riamente, a assinatura de um compromisso 

individual de concordância com a Declara-

ção de Princípios do PS. 

Para o Secretário-geral, “este é um proces-

so que deixará uma marca histórica na vida 

do PS. Temos obrigação de desenvolver um 

processo credível, o mais transparente e 

participado possível. Um projeto que pres-

tigie o Partido Socialista”. Na hipótese de 

não vir a ser o candidato eleito, e apenas 

nessa circunstância, o secretário-geral do 

PS apresentará a sua demissão. 

 



 3 

 

Barómetro  

Municipal 

Comemorações dos 349 anos da 
Batalha de Montes Claros 
O Exército Português em colaboração com a Câmara Munici-
pal de Borba e o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Bor-
ba, promoveram na quinta-feira, 5 de Junho, pela comemo-
ração dos 349 anos da Batalha de Montes Claros, um Seminá-
rio com a intervenção do Tenente Coronel Nuno Lemos 
Pires, que decorreu na Sala de Despacho da Santa Casa da 
Misericórdia de Borba, no dia em que foi lançada a primeira 

pedra do Centro Interpretativo da Batalha de Montes Claros.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A batalha foi a última na sequência de vitórias portuguesas 
que acabaram definitivamente com as pretensões de Filipe 
IV da família Habsburgo de voltar a reinar em                   
Portugal, onde tinha permanecido durante um período de 60          
a n o s  e n t r e  1 5 8 0  e  1 6 4 0 .  
 
À região do Alentejo, acorreram forças de várias regiões do 
país, com «terços» ou batalhões enviados desde Trás-os- 
montes, Lisboa e de outras regiões do país. 
 
As forças espanholas que marchavam contra Portugal 
seguiam o plano de sempre. Entrar em Portugal por Vila 
Viçosa (lugar de importância por se tratar de lugar de resi-
dência dos Duques de Bragança), seguindo depois como nou-
tras alturas para Setúbal, para posteriormente atacar Lis-

boa. 

A derrota espanhola na batalha de Montes Claros, foi o 
toque de finados nas pretensões dos Habsburgos espanhóis à 
coroa de Portugal. A longa guerra de 28 anos teria o seu fim 
em 1668, três anos depois, quando finalmente os Habsbur-
gos aceitaram a independência portuguesa, reconhecendo a 

Casa de Bragança como família reinante em Portugal.  

As associações Barbus 

Associação Borba Mais e 

a Associação Borba 

Jovem estão, mais uma 

vez, de parabéns!  

 

 

 

 

Este louvor deve-se 

essencialmente, a realiza-

ção de várias actividades 

no mês e Julho em que 

destacamos o Dia da 

Criança e a Sardinhada de 

S. João. 

Nuno Crato, ministro da 

Educação deste Governo 

do PSD / CDS, mandou 

encerrar no Alentejo 33 

escolas sendo duas delas 

no nosso concelho, são 

elas a E.B. de Nora e a 

E.B. de Orada, para o ano 

lectivo de 2014/2015.  

O encerramento destas 

escolas representam mais 

um golpe contra o  Alente-

jo e contra o desenvolvi-

mento da  nossa região.  

 



Dia Mundial da Criança comemorado em Borba 

O  Dia Mundial da Criança foi assinalado no 

concelho de Borba com um conjunto de ativida-

des que não deixaram indiferentes os mais novos 

e lhe proporcionaram momentos de convívio e 

muito divertimento, que preencheram o dia de 

Domingo, 1 de junho, mas também a segunda-

feira seguinte. 

As atividades centradas no Jardim Municipal e 

Largo da Fonte das Bicas contemplaram jogos tra-

dicionais, insufláveis, música com o DJ System, 

modelagem de balões, pinturas faciais, passeio de 

pónei e no dia 2 de junho aula de dança orientada 

pelo professor Bruno Mariano. 

Foi também no domingo que 

decorreu a entrega dos pré-

mios do Concurso de Quadras, 

no Centro de Cultura e Despor-

to da Freguesia Matriz, este 

ano alusivo à Criança, concurso 

que contou com mais de cem 

trabalhos de poetas populares 

de todo o país. 

 

 

Também neste Domingo, decorreu o 4º Torneio de Futebol Infantil e III Cidade de Borba no 

Campo Municipal de Borba, organizado pelo Sport Clube Borbense e Município de Borba, 

com o apoio da Associação de Futebol de Évora e Núcleo de Árbitros da Zona dos Mármores 

“Prof. Jorge Pombo”. O torneio contará com a presença das equipas do Sport Clube Borben-

se, O Elvas CAD, SC Campomaiorense, Juventude Desportiva da Terrugem, O Calipolense 

CDVV, CCD Terena, Redondense FC, Montoito SC e LCD Arraiolense.  
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16.ª Semana da Juventude 

Entre os dias 2 e 6 de Julho, vai realizar-se 

e m  B o r b a  a  1 6 . ª  S e m a n a                               

d a  J u ve n tu d e ,  p r o mo v i d a  pe l a                   

A s s o c i a ç ã o  B o r b a  J o v e m . 

Este  ano contamos com vár ias                    

actividades, danças, concertos,  Dj’s concei-

tuados, petiscos, torneio de volley, uma festa 

na piscina e muitas outras “surpresas”… 

Marca já na tua agenda este Mega Festival    

de Juventude que vai realizar-se em Borba, 

porque sem Ti não será a mesma coisa! 

 

Encontro de Poetas 

Populares 

Borba recebeu na tarde de Domingo, 15 de 

Junho, no Pavilhão de Eventos, o 3º Encon-

tro de Poetas Populares. 

A iniciativa promovida pelo Centro de Cul-

tura e Desporto da Freguesia Matriz de Bor-

ba e município local, contou com a presen-

ça de cerca de 30 poetas oriundos de vários 

pontos do país. 

O evento serviu também para homenagear 

um poeta da terra, António Passinhas. 
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João Silva                           

Estudante de Enfermagem  

 

H abituámo-nos mal, tivemos selecções fan-

tásticas durante anos e acreditámos que seria 

sempre assim, até nos convencemos de que 

ganhar aos alemães era tarefa fácil, como se 

alguma vez tivesse sido tradição ganharmos. A 

realidade é que são eles, por regra, que nos 

ganham a nós. Homens e mulheres, valha a 

verdade que mais as mulheres, entre os muitos 

portugueses desses que só vêem jogos comple-

tos de dois em dois anos, em grupo e em fren-

te a um ecrã gigante, perguntavam antes do 

jogo àqueles que nunca se desligam da bola: 

“Vamos ganhar? Podemos ser campeões?”, e 

não aceitavam uma resposta de sobrolho fran-

zido e com nariz torcido em simultâneo, ata-

cando com nova pergunta que também é res-

posta e não admite recusa: “Não temos o 

melhor do mundo?”. 

Desprezava-se dessa conversa do futebol ser 

um jogo colectivo, cheio de estratégias, mais 

ainda da importância do adversário se apresen-

tar em 4x3x3 com um falso 9.  

Rui Patrício tremeu com a bola nos pés e até 

nas mãos, Bruno Alves ficou zonzo nas voltas 

do carrossel alemão onde Veloso mal chegou a 

entrar. João Pereira fez penálti, Coentrão fez 

uma lesão grave, Pepe fez mais um disparate 

inadmissível, Ronaldo fez o que pôde, Raúl 

Meireles não fez quase nada, nem a barba. 

Hugo Almeida foi-se embora e os alemães é 

que nos deram o bigode. Sim, os alemães, que  

 

 

 

jogaram muito e que são mesmo dos melhores 

no campeonato, e nos fizeram perceber que  

 

para estar ao nível dos melhores Portugal tem 

de estar ao melhor nível. Foi isso que nos fal-

tou, alguma humildade para reconhecer que 

este já não é o tempo de Rui Costa, Figo, Deco 

e  c o m p a n h i a .   

Portugal tem de ser uma equipa e jogar nos 

limites enquanto colectivo. Sim, há Ronaldo e 

sem ele nem valia a  pena sonhar mas a ordem 

dos factores é invertida vezes demais, ou seja, 

isto é uma equipa que tem o                   

melhor do mundo, não é o melhor do mundo 

q u e  t e m  u m a  e q u i p a .  

Dois anos passados sobre o Europeu que correu 

bem temos a mesma equipa e quase o mesmo 

onze. Talvez seja esse o problema de fundo: 

não ter surgido em dois anos um único jogador 

indiscutível para ser titular da seleção. Ou é 

sintoma de desinteresse do futebol português 

ou Paulo Bento andou a dormir.  

 

 A história do Mundial acabou para nós de 

forma muito precoce, na certeza porém, e 

citando o seleccionador nacional ‘’Tivemos o 

que merecemos.’’ Importa agora, virar a pági-

na, assumir os erros e corrigi-los, para que 

depois do choque com a realidade não seja o 

céu, desta vez ele mesmo, a cair-nos em cima 

da cabeça. 

O passado é História, o Futuro é a vitória! 
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Rita Paias                                 

Coordenadora JS Évora 

N o próximo mês de Setembro, aquando do início do ano lectivo, muitos alunos serão for-

çados a abandonar os seus estabelecimentos de ensino em virtude da ordem dada pelo 

Governo para o seu encerramento. 

No Alentejo, atendendo à última informação disponibilizada, serão encerradas 34 escolas no 

início do próximo ano lectivo. 

Em consequência, centenas de alunos serão deslocados para os mega-agrupamentos escola-

res tão aclamados e defendidos pelo Governo. 

Ainda esta semana Nuno Crato veio afirmar que serão disponibilizados fundos às Câmaras 

Municipais que não possam suportar financeiramente o transporte dos alunos para os mega-

agrupamentos. 

Mas que outras garantias dá o Ministro que estes Mega-Agrupamentos resultarão em melhores 

resultados quando está provado que em turmas com mais de 15 a 20 alunos o processo de 

ensino é mais dificulltado devido ao acompanhamento necessário a cada aluno? 

Qual o destino de escolas reconstruídas praticamente de raíz que agora serão encerradas 

sem mais? O abandono? A degradação? 

O Governo auxilia as Câmaras Municipais no custo com o transporte dos alunos para as suas 

novas escolas mas, até hoje não se ouviu qualquer solução para os professores que têm igual-

mente de se deslocar para dar aulas nos Mega-Agrupamentos e que têm de fazer face a todas 

as despesas do quotidiano com o seu salário continua e inconstitucionalmente cortado. Uma 

vez mais professores e alunos são tratados como meras marionetas num Governo completa-

mente desgovernado e sem apresentar soluções credíveis para os reais problemas do País. 

Em vez de se andar a discutir o encerramento das escolas, porque não discutir a reestrutura-

ção dos programas e calendários escolares por forma a que os alunos saiam preparados e com 

o mesmo nível que em muitas escolas privadas? 

Em vez de se afastar os alunos e, por inerência, as suas famílias, porque não discutir medi-

das de incentivo à fixação das populações e suas famílias em pequenos centros rurais? 

Talvez fosse melhor aproveitado o valor a atribuir às Câmaras Municipais para o auxílio do 

transporte de crianças em subsídios às famílias e aos professores que optassem por escolas 

nestes centros rurais. 

Mas em lugar disso promove-se o abandono e a desertificação do interior em troca do incen-

tivo à permanência nos grandes centros urbanos. 

Com que objectivos e benefícios? 

Ao que parece a dúvida permanecerá... 

A importância da Educação 
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Mamede Fernandes                       

Estudante 

A gradeço, antes de mais, o convite que me foi feito pelo David Serrachino para escre-

ver neste espaço. Saúdo ainda a cultura e o espírito democrático demonstrado por convi-

dar alguém que não tem as mesmas ideias políticas, mas que partilha ideais que se sobre-

põem a qualquer ideologia: os ideais da democracia e da liberdade. 

Escrevo num momento crucial para o futuro do nosso país. Depois da saída da troika somos 

(ligeiramente) mais independentes. Mas do que nos serve essa independência se não hou-

ver responsabilidade? A verdade é que nos últimos quarenta anos fomos tão irresponsáveis 

que pedimos ajuda externa por três vezes. Como é possível? 

Há uns anos atrás gostava de ouvir a história contada inúmeras vezes pelos mais velhos, 

que me diziam: “a vossa geração vai mudar isto, vai vingar”. Será que vai? Ao longo do 

tempo tenho acreditado cada vez menos nesta ideia. Se sou pessimista? Não, sou realista. 

Infelizmente. 

Este ano fui pela segunda vez consecutiva ao Parlamento dos Jovens e vi gente com vonta-

de, com as mais diversas ideologias. Enquanto eu defendia um modelo económico liberal, 

à imagem do que fez Margaret Thatcher no Reino Unido dando ênfase à iniciativa privada e 

colocando o Estado num papel secundário, outros defendiam exatamente o contrário. No 

entanto, todos convergíamos num ponto: fazer deste país um sítio diferente, respeitando o 

ponto de vista de cada um. Mudar mentalidades e hábitos negativos era fundamental, na 

opinião de todos. Aqueles dois dias deram-me a sensação de que é possível mudar. Ainda 

assim, voltei à realidade e pensei seriamente: éramos centena e meia. Não é centena e 

meia, nem quinhentos, nem cinco mil que mudam um país. Aí, temos de olhar àquilo que 

nos rodeia. E entristece-me ver uma geração em que predomina a falta de ambição, o con-

formismo e o desmazelo. Assim, é impossível mudar aquilo que tem estado mal nos últimos 

anos. Assim, seremos nós a dizer à geração vindoura que “eles é que vão mudar isto”. Não 

pode ser! 

Termino dizendo que, em suma, não vejo com bons olhos o desinteresse dos jovens pela 

política e a sua passividade relativamente àquilo que os rodeia. Não obstante, acredito 

que esta é uma geração que tem todas as condições para mudar, tem um nível de ensino 

que nenhuma outra teve na nossa história, tem as oportunidades que nunca existiram 

antes. Neste momento, a esta geração basta-lhe libertar-se da inércia e lutar. Lutar por 

um país melhor, lutar por um Portugal à altura da sua História.  

             Os Jovens e a Mudança 
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Conhecer o nosso município... 

D . Dinis mandou construir este castelo 

porque, anos antes, em 1297, foi assinado o 

Tratado de Alcanices, que ainda hoje estabe-

lece as fronteiras entre Portugal e Espanha. 

Borba assumia assim uma função militar 

importante, pois, em caso de invasão, era a 

última defesa antes de Estremoz e Vila Viço-

sa. Neste castelo escreveu-se uma das mais 

sangrentas páginas da História de Portugal. 

No ano de 1662, o exército espanhol cercou 

Borba e contou com a aguerrida resistência 

do alcaide-mor Rodrigo da Cunha Ferreira. 

Como punição, o alcaide e os seus homens 

foram enforcados como traidores. No seu 

interior pode o visitante admirar a Torre da 

Prisão, a Torre do Relógio e o Palácio onde 

terá vivido o Alcaide enforcado.  

Borba foi elevada a Concelho no dia 15 de 

Junho de 1302, graças à Carta de Foral dada 

pelo rei D. Dinis. Nesse documento mandou o 

Rei que os borbenses construíssem às suas 

custas um castelo que defendesse a vila. Esta 

ordem régia foi cumprida como atesta a lápi-

de em mármore que está na Porta do Caste-

lo.  

 

 

Castelo de aparelho de alvenaria de pedra e 

muro espesso, com largo adarve a correr 

toda a muralha. Realça-se a Porta do Celei-

ro, ladeada de um só torreão, a Porta de 

Estremoz, a encaminhar para a grande praça 

alentejana, flanqueada das suas duas torres. 

Ainda a merecer atenção a Torre de Mena-

gem, reforçada de silharia marmórea nos 

cunhais, de planta quadrada e atarracada, 

integralmente maciça.  

 

                                                               

Castelo e Muralhas de Borba 


