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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

No final deste mês dirijo-me a vós com 

um desabafo sobre o Orçamento do 

Estado apresentado pelo actual 

governo. 

Este Orçamento é uma continuação do 

plano dirigido pela “troika”, ou talvez 

não. Aqui deixo uma dúvida, será que 

este Governo PSD/PP seguiu os 

ditames da “troika”, ou apenas deu essa 

desculpa para seguir o seu próprio 

plano? 

O Governo apresenta desde já uma 

campanha eleitoral, cheia de demagogia 

com que já estamos habituados. 

A vitória de António Costa fez tremer 

Passos e Portas, que agora andam a 

fazer os “tais” jogos do “está tudo bem”. 

A nível interno,felicito o meu camarada e 

amigo João Torres que se recandidata 

ao lugar de SJ da Juventude Socialista. 

A nível local, congratulo todos aqueles 

que se dedicam e esforçam para que se 

realize mais uma festa da vinha e do 

vinho em Borba. Em tempos tão difíceis 

ainda se é capaz de “mexer” alguma 

coisa.  

Devemos continuar com o bom trabalho 

e melhorar aquilo que está a correr 

menos bem, porque o Futuro depende 

de Nós! 

PS escolhe novo líder a 21 
de Novembro 

A secretária-geral do PS em exercício, 

Maria de Belém, anunciou que as eleições 

directas para a liderança socialista reali-

zam-se dia 21 de novembro e o congresso 

nacional uma semana depois no             

Parque das Nações em Lisboa.  

 

Maria de Belém, presidente do PS, anun-

ciou as datas de 29 e 30 de novembro para 

a realização do congresso nacional, que 

decorrerá na Feira Internacional de Lisboa 

( F I L ) ,  apó s  uma  reun i ão  do                  

Secretariado Nacional do partido.  

 

No dia 21 de novembro, em simultâneo com 

a eleição do secretário-geral do PS por voto 

direto, os militantes socialistas elegerão 

também os delegados ao congresso nacio-

nal.   

O regulamento e o calendário das eleições 

diretas para o cargo de secretário-geral do 

PS e para a realização do congresso serão 

objeto de aprovação numa reunião da 

C o m i s s ã o  N a c i o n a l  d o  P S ,                       

realizada no passado dia 14. 

 

De acordo com o calendário que foi apre-

sentado por Maria de Belém Roseira, pode-

rão votar nas eleições de delegados e nas 

directas para a liderança os militantes que 

tiverem as quotas pagas no dia 21 de Outu-

bro. 
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Barómetro  

Municipal 
A Casa do Alentejo, em 

Lisboa, recebeu a apre-

sentação da Festa da 

Vinha e do Vinho 2014. 

Para além da divulgação 

deste evento, foi também 

divulgado o nosso conce-

lho e todos os nossos pro-

dutos. 

Esta divulgação foi abri-

lhantada pela actuação do 

Rancho Folclórico Cravos 

e Rosas do Alentejo. 

Tal como Nuno Crato 

“chumbou” no início do 

ano lectivo 2014/2015, a 

coligação MuB/CDU em 

Bor ba   s eg u iu  o           

m e s m o  c a m i n h o .   

No primeiro dia de aulas é 

que o executivo camarário 

se lembrou que as crian-

ças e utentes desta unida-

de escolar necessitavam 

de ter passadeiras para 

passar a estrada em segu-

rança. 

PS exige a demissão de Nuno Crato 

O  Partido Socialista veio pedir a 

demissão do ministro da Educação, 

Nuno Crato, como consequência dos 

erros nos concursos de professores 

que levam a que, passado quase um 

mês do início do ano lectivo, muitas 

escolas não tenham o quadro de 

professores completo.   

«Temos que saber se o que está em causa é uma actuação 

consciente e criminosa de destruição da escola pública ou se 

é um problema de incompetência absoluta na acção política 

do ministério da Educação. Quer num caso, quer noutro, 

tem que haver assunção de responsabilidades», disse o 

socialista Marcos Perestrello.   

«Se o senhor ministro não assumir as suas responsabilidades, 

resta ao primeiro-ministro assumi-las por ele», defendeu. «E 

se o senhor primeiro-ministro não demitir o ministro da Edu-

cação» é porque «não encontra ninguém para o substituir e 

não encontra ninguém para o substituir porque o governo e 

esta maioria estão num claro processo de desagregação ace-

lerado».   

O ministro da Educação admitiu dois erros na colocações de 

professores neste ano lectivo e garante que a situação de 

falta de professores nas escolas ficará rapidamente resolvi-

da. 

O ministro admitiu os erros: «Houve dois tipos de erros: hou-

ve o erro na hierarquização dos professores pela harmoniza-

ção dos dois factores; e houve insuficiências na plataforma 

que não permitiram que as respostas dos professores na 

base da qual é feita a avaliação curricular fosse inequívo-

ca», mas respondeu com o silêncio à pergunta se este caso 

justificava a sua demissão.   

 

 



Os pontos essenciais do Orçamento de Estado 2015 

Receitas com IRS voltam a aumentar no próximo ano 

O Governo espera obter mais receitas com o Imposto sobre o Rendimento das pessoas Sin-
gulares (IRS) em 2015. O executivo estima arrecadar 13.168 milhões de euros em receitas 
de IRS, mais 2,4% que os 12.863,1 milhões de euros que espera arrecadar até ao final de 
2014. 

Funcionários públicos recuperam 20% dos cortes salariais 

Os funcionários públicos vão recuperar no próximo ano 20% do corte salarial que lhes é apli-
cado desde 2011, uma das medidas que contribui para um aumento de 199 milhões de euros 
na despesa com pessoal, refere o Orçamento do Estado para 2015. "Em 2015, a taxa de 
redução remuneratória aplicada a rendimentos mensais superiores a 1.500 euros é reduzida 
em 20% face à percentagem em vigor desde 13 de setembro de 2014", diz o relatório da pro-
posta de Orçamento. O governo refere que o impacto sobre despesas com pessoal associa-
do à redução remuneratória é de 199 milhões de euros, mas esclarece que esta pressão 
sobre as despesas com pessoal face a 2014 "não resulta unicamente do efeito da reversão 
de 20% da redução remuneratória". 

Salários e progressões continuam congelados na Função Pública 

As progressões de carreira e as valorizações remuneratórias na Administração Pública man-
têm-se congeladas no próximo ano, embora o Governo admita a atribuição "excecional" de 
prémios de desempenho. De acordo com a proposta de lei hoje entregue, "é vedada a práti-
ca de quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias" no próximo ano. 

Privatização da TAP avança em 2014, CP Carga e EMEF em 2015 

O Governo pretende relançar a privatização da TAP até ao final deste ano, o que faz depen-
der da "existência de condições de mercado propícias ao sucesso da operação", e no próxi-
mo ano avança com a alienação da CP Carga e da EMEF. Na proposta de Orçamento, o 
Governo reafirma a intenção de lançar ainda este ano o procedimento para a concessão da 
operação dos transportes públicos do Porto, a cargo das empresas públicas STCP e Metro 
do Porto, e também para a concessão da operação dos transportes de Lisboa - Carris e do 
Metropolitano de Lisboa. 

RSI e Complemento para Idosos com cortes de 2,8% e 6,7%, respetivamente 

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2015 (OE2015), o Complemento 

Solidário para Idosos vai sofrer um corte de 6,72% relativamente ao OE2014. Na prática sig-

nifica que haverá menos 14,36 milhões de euros para esta prestação social, depois de no 

orçamento anterior estarem definidos 231,4 milhões de euros. Por outro lado, o Rendimento 

Social de Inserção perde 8,30 milhões de euros, o que representa uma variação percentual 

de 2,76% em relação aos 299,9 milhões de euros incluídos no OE2014. O abono de família 

segue a mesma tendência e passa de 645,53 milhões de euros no OE2014 para 639,04 

milhões de euros no OE2015, o que significa uma redução de 1% e que esta prestação 

social vai perder 6,49 milhões de euros. Em matéria de ação social, o Governo orçamentou 

gastar 1.738,8 milhões de euros, o que representa uma subida de 3% face ao valor do 

OE2014. 

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2015/2014-10-15-Receitas-com-IRS-voltam-a-aumentar-no-proximo-ano
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2014-10-15-Funcionarios-publicos-recuperam-20-dos-cortes-salariais
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2015/2014-10-15-Salarios-e-progressoes-continuam-congelados-na-Funcao-Publica
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2015/2014-10-15--Privatizacao-da-TAP-avanca-em-2014-e-CP-Carga-e-EMEF-em-2015
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/oe2015/2014-10-15-RSI-e-Complemento-para-Idosos-com-cortes-de-28-e-67-respetivamente


 5 

Festa da Vinha e do Vinho 

D urante os 9 dias da Festa haverá muita 

animação (desde os espectáculos musicais em 

palco, animação de rua e provas desportivas), 

tasquinhas e excelente gastronomia, produtos 

regionais certificados (azeite, queijos, enchi-

dos, entre outros), artesanato e  provas de 

vinhos.  

Assim, destaque para o dia de abertura espe-

táculo com a Orquestra Ligeira do Exército, 

no dia 9 de Novembro concerto com “Peña 

Kalimotxo”, sendo que no dia seguinte haverá 

dança jovem. Já no dia 11, dia de São Marti-

nho, decorrerá o habitual arraial de São Mar-

tinho e baile co m João Machorrinho. A 12 de 

Novembro acturá o Grupo Banza e no dia 13 

um dia especial, pois decorrerá uma grande 

homenagem póstuma ao fadista João Rita. No 

dia 14, subirão ao palco as bandas “Neon Sun” 

e “XPCovers”, seguindo-se no dia 15 o espetá-

culo com Diabo na Cruz e fechar o cantor Toy.  

Adega de Borba apre-

senta Premium Rosé 2013 

Foi apresentado o novo vinho da Adega de 

Borba. O Adega de Borba Premium Rosé da 

colheita 2013 é indicado para aperitivo e 

também para acompanhar carnes e peixes.  

Óscar Gato, diretor de enologia da Adega 

de Borba, explica que “para o Adega de 

Borba Premium Rosé 2013, as uvas tiveram 

uma maceração pelicular de 12 horas em 

cuba de inox a 10ºC. Depois o mosto lágri-

ma fermentou separadamente: 60% em 

barricas de carvalho francês, americano e 

português e 40% em cubas de inox, tendo 

estagiado durante 6 meses nas mesmas 

barricas. Este processo conferiu ao vinho a 

boa intensidade e a cor vermelha bem 

definida que o caracteriza”.  

Produzido a partir das castas Aragonez, 

Syrah e Touriga Nacional, o Adega de Borba 

Premium Rosé 2013 tem uma cor vermelha, 

aroma a frutos silvestres, um ligeiro floral 

e especiarias.   
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JS e PS querem criar dia contra homofobia e transfo-

bia 

O  PS quer que 17 de Maio passe a ser o Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia. 
A data - que evoca o dia em que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualida-
de da sua classificação de doenças, em 1990 - já é assinalada como Dia Internacional. O PS 

quer agora consagrá-la no calendário português. 

Para os socialistas a instituição deste dia vem dar uma "tradução simbólica" ao caminho que 
Portugal vem percorrendo nesta matéria. Um trajecto que tem sido prosseguido pelos 
vários governos, sublinha o projecto de resolução entregue na Assembleia da República, 
"revelando uma clara continuidade e consenso em torno do combate à discriminação homo-

fóbica". 

Não é a primeira vez que o PS evoca no parlamento o simbolismo da data de 17 de Maio. A 
proposta de co-adopção que permitia a um membro do casal adoptar o filho do outro - e 
que viria a causar enorme polémica no parlamento, passando na primeira votação e aca-

bando chumbada por poucos votos - foi entregue precisamente a 17 de Maio de 2013. 

No parlamento entrou ainda uma outra proposta, que tem também como primeira subscri-
tora a deputada socialista Isabel Moreira. Neste caso trata-se de uma alteração à lei - o PS 
quer que a identidade de género fique expressamente consagrada no Código do Trabalho 
como um factor de não discriminação - a par da idade, sexo, orientação sexual, estado 

civil, origem ou condição social, entre outros. 

O artigo que os socialistas querem ver alterado estabelece que "o trabalhador ou candidato 
a emprego tem direito a igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere ao 
acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira profissionais e às condições de tra-
balho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito 
ou isento de qualquer dever" em razão de qualquer um dos factores citados. O projecto de 
lei invoca as particulares dificuldades enfrentadas por pessoas transexuais e com disforia 
de sexo [contradição entre o sexo biológico e o psicológico] - "São ainda violentamente dis-

criminadas, pagando por essa discriminação uma dor incomensurável." 

Com a Assembleia da República centrada agora nos trabalhos em torno do Orçamento do 

Estado, os dois projectos do PS só poderão ir a votos em Dezembro. 
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João Borralho                                

Estudante 

O Orçamento de Estado para 2015 foi apresentado. Criou-se a ilusão e a expetativa 
no povo português de que iria ser o ano do crescimento, do alívio da carga fiscal, do 
regresso de Portugal em pleno aos mercados com uma economia solidificada… Mas ao que 
assistimos? A cortes, cortes e mais cortes. Assistimos à apresentação de um orçamento que 
segue a mesma linha dos orçamentos aquando do nosso período de assistência financeira. 
Se tínhamos assim uma economia tão solidificada, então para quê manter cortes, taxas e 

taxinhas? 

Algumas medidas são ridículas, incoerentes e sem um único sentido. Mas gostaria de 
destacar algumas, como os cortes no RSI (Rendimento Social de Inserção) e complementos 
solidários para idosos. Numa palavra: inacreditável. Os idosos já sofreram demasiados cor-
tes, já sofreram tanto com este governo, como se isso não bastasse corta-se mais no seu 
complemento social, corta-se mais, deixando os idosos numa situação insustentável. Este é 
um governo insensível e nada social, que não percebe que os idosos já sofreram demais, 
que não percebe que as pessoas não aguentam mais e mais e mais cortes, ainda não perce-

beram que os números não são números, são vidas, pessoas, famílias, crianças! 

 Assistimos ainda a mais cortes na educação, em todos os níveis de ensino. A escola 
pública de qualidade como a conhecíamos já não existe, e quando pensamos que já não se 
pode cortar mais, ai vem mais um corte, que leva mais ao fundo o estado da educação em 
Portugal. A educação tem de ser uma prioridade e não uma secção de cortes, a educação 
tem de ser um sítio digno onde se forma o futuro do país. Mas talvez por isso o governo 
tenha desinvestido na educação, porque é ai que o futuro está, mas sabem que não estão a 
criar futuro nenhum, aliás estão a compromete-lo, por isso desinvestem onde ele existe! 
Um país vê-se pela educação! 

Ainda a frisar a continuidade da sobretaxa de IRS. Uma medida que era temporária, 
que dentro de algum tempo desapareceria, pois bem agora é motivo de debate se desce ou 
se sobe. Só se pode retirar uma conclusão disto, este é um governo que não cumpre com a 
sua palavra! E como se não bastasse ainda assistimos a um espetáculo deplorável entre 
Portas e Passos, Portas queria baixar a taxa, Passos dizia que não. Uma situação lamentá-
vel do ponto de vista politico e da própria coligação. Este é um governo que anda desen-
tendido, é uma coligação sem rumo, sem norte, sem futuro! Este é o governo dos cortes, o 
governo do tudo contra a social, o governo da troika, o governo da banca, o governo que os 

portugueses não querem mais! 

O orçamento não é um orçamento, é sim um desnorte total, uma sentença de morte 

à esperança dos portugueses, um orçamento sem sentido e deplorável. 

Orçamento de Estado? Não, de cortes! 
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Conhecer o nosso município... 

O pão é o principal alimento da humanidade 

desde os começos da civilização. Por isso 

mantêm-se ainda hoje inúmeras tradições 

ligadas a este alimento. 

Na missa católica o pão representa o corpo 

de Deus. Devido a isto, o pão é mais que um 

alimento e passou a ser um símbolo de vida 

que importa respeitar. Ainda hoje há o costu-

me de beijar o pão quando por acidente este 

cai ao chão. A gastronomia alentejana nasce 

como uma forma de aproveitar o pão duro 

para não o deitar fora. 

Na Orada, o forno comunitário ao produzir o 

pão representa a vida da comunidade. Se os 

tempos eram de pobreza, produzia-se pouco 

pão e todos sofriam.  

                                                                  

Se os tempos fossem de abundância, havia 

muito pão e todos beneficiavam. Por isso, 

havia que o proteger das forças do mal e con-

seguir o favor da divindade. No Norte do país 

há a tradição de desenhar uma cruz no pão. 

Na Orada optou-se por colocar um cruzeiro 

que tinha a mesma função de protetor do ali-

mento e da vida da aldeia. 

O pão não é só um alimento, mas sim algo 

que está repleto de simbolismo. No caso 

alentejano, a gastronomia desta região nasce 

de maneira a ser possível a utilização de pão 

seco e duro, para não deitar fora.  

 

 

Forno comunitário de Orada 


