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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amigos,  

Findadas estão, as eleições primárias 

do Partido Socialista. Ainda não me pro-

nunciei publicamente acerca dos candi-

datos, nem o irei fazer, pois o grande 

vencedor da noite eleitoral do dia 28, foi 

sem dúvida, o Partido Socialista!  

Após meses de movimentos bruscos 

dentro e junto do partido, chegou a cal-

ma que todos queríamos e, principal-

mente, decidiu-se expressivamente, 

quem será o próximo primeiro-ministro 

de Portugal. 

É de louvar a grande participação de mi-

litantes e simpatizantes na nossa sec-

ção de Borba. 

É com algum tumulto que começou o 

ano lectivo em Borba. Após o encerra-

mento das EB’s de Nora e Orada, este 

executivo deixou para o primeiro dia de 

aulas a pintura das passadeiras de pe-

ões junto a escola, o que originou um 

caos automóvel junto da mesma, ocor-

rendo um acidente. Numa corrente de 

atrasos, salienta-se também, a falta de 

sistema informático para a aquisição de 

senhas de almoço nos primeiros dias de 

aulas. 

Com muita preocupação e com muita 

esperança, nunca esqueçam, que o Fu-

turo depende de Nós! 

 

E se Passos fugiu ao Fisco 

e mentiu ao Parlamento? 

É  a dupla pergunta que falta responder. 

Em vez de explicar por ele próprio, primeiro

-ministro pede que seja PGR a esclarecer se 

cometeu algum delito. 

Pedro Passos Coelho garante que «sempre 

cumpriu as suas obrigações legais enquanto 

cidadão». Mas as dúvidas sobre se foi depu-

tado em regime de exclusividade, se rece-

beu ou não uma remuneração de uma em-

presa (Tecnoforma), se declarou ou não esse 

valor no IRS e se recebeu, de forma ilegal, 

um subsídio do Parlamento, tornam a ques-

tão complicada. Se fugiu ao fisco, isso seria 

um crime, e se mentiu à Assembleia da Re-

pública, existiriam também outras implica-

ções.  

Em vez de explicar, por ele próprio, o que 

efetivamente se passou, o primeiro-ministro 

tem alegado que não se lembra. Também 

não se recorda se esteve ou não em regime 

de exclusividade na Assembleia da Repúbli-

ca. Preferiu pedir à PGR para analisar se co-

meteu «algum ilícito» relativamente às suas 

obrigações fiscais e legais.  

Fica, desde já, a sua promessa de tirar 

«todas as consequências» em relação ao que 

for apurado. Quererá dizer que se demite? É 

o que tem sido interpretado por alguns co-

mentadores. Está tudo nas mãos da PGR, 

que já recebeu o pedido. 
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Barómetro  

Municipal 

Adega de Borba conquista mais 
uma medalha de ouro 

A  vinícola borbense obteve a medalha de ouro do concur-

so alemão Mundus Vini para o Montes Claros Garrafeira 

2011, o que, segundo o presidente da Adega de Borba, irá 

"despertar a curiosidade" dos consumidores. 

A Adega de     

Borba, do 

A l e n t e j o , 

alcançou uma 

das mais 

c o b i ç a d a s    

medalhas na 

edição de 

verão do       

c o n c u r s o   

a l e m ã o                                    

Mundus Vini 

2014 - Summer Tasting, ao obter a medalha de ouro pelo 

vinho Montes Claros Garrafeira 2011. 

Para Manuel Rocha, presidente executivo da Adega de Bor-

ba, "este é um prémio muito importante para a história do 

Montes Claros Garrafeira, que irá despertar a curiosidade 

desta nova colheita de 2011 no mercado". 

"Depois de uma colheita de 2009 que nos deixa as melhores 

recordações, este prémio de Montes Claros Garrafeira 2011 

abre as hostilidades para mais um sucesso à mesa dos maio-

res apreciadores", declarou Manuel Rocha. 

O Montes Claros "Garrafeira" é um vinho elaborado a partir 

de uma selecção prévia de vinhas velhas instaladas em solos 

de xisto. A fermentação ocorre em barricas de carvalho 

francês, americano e castanho, ao qual se segue um estágio 

de 12 meses nas mesmas barricas. Depois, o vinho tem um 

estágio final em cave de 30 meses em garrafa. 

 

António Costa foi o vence-

dor das eleições primárias 

do Partido Socialista que 

se realizaram no dia 28, a 

nível nacional. 

 

 

 

Na secção de voto do PS 

de Borba, a candidatura 

“Mobilizar Portugal” acom-

panhou a dinâmica das 

secções de voto, onde 

António Costa obteve 103 

votos, enquanto que Antó-

nio José Seguro conse-

guiu recolher 20 votos. 

Após as eleições Autárqui-

cas de 2013, o executivo 

MuB (Movimento Unidos 

por Borba), afirmou que 

“foi necessário apenas um 

mês para resolver o 

escoamento de águas em 

frente aos Paços do Con-

celho.  

Pelos vistos a solução 

levada a cabo não se 

revelou suficiente e os 

problemas permanecem. 
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António Costa vence primárias do PS 

A ntónio Costa venceu este Domingo (28) as primárias do PS ao recolher 118.454 dos 

174.516 votos que os militantes e simpatizantes do partido depositaram nas assem-

bleias de voto. 

 

Com este resultado António Costa conquistou 67,88% dos votos dos socialistas contra apenas 

31,65% ou 55.239 votos de António José Seguro. 

 

Os resultados oficiais confirmam, assim, a vitória da candida-

tura Mobilizar Portugal. Costa fez o discurso da vitória no 

Fórum Lisboa, mas foi até ao largo do Rato cumprimentar o 

presidente da Comissão Eleitoral. 

 

O actual líder do PS, António José Seguro, foi consequente 

com o que tinha prometido e apresentou a demissão. Alberto 

Martins, o líder do grupo parlamentar socialista seguiu os pas-

sos do secretário-geral por si apoiado e, também ele, deixa o 

cargo que ocupava.  

 

Apesar dos indícios que apontavam António Costa como vencedor das primárias do PS e ape-

sar de Seguro já ter aflorado a possível demissão, ninguém esperava resultados tão expres-

sivos. A única certeza que ficou foi de que o Partido Socialista saiu reforçado destas elei-

ções, e que as mesmas alteraram o rumo de uma vitória relativa para uma possível vitória 

absoluta do partido da esquerda democrática. 

 



  

 

23.ª Festa da Vinha e do 

Vinho 

A o longo de nove dias, no Pavilhão de 

Eventos de Borba será promovida a degus-

tação e venda de inúmeras marcas de vinho 

do Alentejo. O evento promove também os 

equipamentos e serviços vitivinícolas, a 

gastronomia e doçaria, além dos enchidos, 

azeite e queijos da região. O artesanato 

marca também presença com expositores 

oriundos de todo o país, nas mais diversas 

expressões, desde o barro, tapeçaria, 

madeira, cortiça, entre muitos outros 

materiais, que regulamente encontram 

neste evento um espaço de divulgação e 

comercialização. 

A Festa da Vinha e do Vinho têm-se afirma-

do pela variedade cultural e qualidade de 

artistas que proporciona aos visitantes, 

com espetáculos que vão desde o fado, 

cante alentejano, música popular portu-

guesa, folclore, jazz, bandas filarmónicas, 

ao teatro e à dança. O evento vai para 

além do Pavilhão de Eventos, com a dina-

mização de atividades no centro histórico 

da cidade e um pouco por todo o concelho. 

P a r t i d o  S o c i a l i s t a      
satisfeito com aumento 
do salário mínimo  

O  PS congratulou-se com o acordo 

celebrado em concertação social para 

aumentar o salário mínimo nacional para 

505 euros, mas vincou que o primeiro-

ministro mudou de opinião, alegando que 

antes defendera a redução do salário míni-

mo. 

 

O PS há muito tempo que tem defendido o 

aumento do salário mínimo e também sem-

pre defendeu que a boa maneira de o fazer 

era exatamente através de um acordo em 

sede de concertação social. É positivo esse 

aumento, é positivo o acordo a que chega-

ram os parceiros sociais e só é pena que 

tenha demorado tanto. 

 



  

 

Ferro Rodrigues aceita convite para liderar a bancada 

do PS 

O ex-secretário-geral do PS Ferro Rodrigues aceitou esta terça-feira (30) o convite do candi-

dato socialista a primeiro-ministro para presidir ao Grupo Parlamentar do PS, refere um 

comunicado de António Costa. 

Ferro Rodrigues, vice-presidente da Assembleia da República, ex-secretário-geral do PS e    

ex-ministro dos governos de António Guterres, sucede na liderança da bancada a Alberto Mar-

tins, que se demitiu deste lugar após a vitória de António Costa nas eleições primárias do PS.  

«Ferro Rodrigues aceitou o convite de António Costa para ser o novo líder parlamentar do PS. 

Ferro Rodrigues irá agora elaborar a lista para a direção parlamentar», que será eleita na 

próxima sexta-feira, salienta o comunicado.  

No comunicado, salienta-se que António Costa «agradece a disponibilidade de Ferro Rodri-

gues, vice-presidente da Assembleia da República e antigo-secretário-geral do PS, para este 

desafio».  

«É um sinal inequívoco do empenho de todos os socialistas no reforço da oposição e na cons-

trução de uma alternativa forte», acrescenta a mesma nota. 

Após o anúncio oficial, Alberto Martins afirmou que Ferro Rodrigues «é uma excelente esco-

lha» para o cargo. 

«É um amigo de longa data. O passado e a biografia de Ferro Rodrigues falam por si. Acho 

uma excelente escolha», declarou Alberto Martins.   

 A mudança de líder parlamentar acontece após a derrota de António José Seguro nas elei-

ções primárias do PS no passado domingo. António Costa venceu as eleições e  Seguro demitiu

-se do seu cargo de secretário-geral e  renunciou ao lugar no Conselho de Estado. Depois de 

António José Seguro ter cumprido o que prometeu - a demissão - o líder da bancada fez o 

mesmo.  

Esta terça-feira, o vice-presidente da bancada socialista Mota Andrade tinha afirmado que a 

proposta de convocação das eleições para sexta-feira foi apresentada pelo líder demissioná-

rio, Alberto Martins, tendo sido aprovada por unanimidade.  

Ferro Rodrigues «constituirá um grande reforço da capacidade de oposição» 

O candidato socialista a primeiro-ministro, António Costa, considerou que, na liderança da 

bancada parlamentar do PS, Ferro Rodrigues vai constituir «um grande reforço da capacidade 

de oposição»e de construção de uma alternativa de Governo. 



  

 

Do Alentejo para o Mundo, duas empresas de Évora 

fazem aplicações móveis  

O  Alentejo serve-lhes de base, mas duas empresas de Évora 

mostram que não há fronteiras nem distância no universo da 

tecnologia e criam aplicações móveis que chegam a utilizadores 

de qualquer parte do mundo. 

"Eu posso estar a trabalhar num aeroporto, num banquinho. Podemos trabalhar de qualquer 

sítio" e "Évora é um sítio óptimo", até porque há "menos distrações e é mais calminho para 

nos concentrarmos", realça Anthony Douglas, responsável da Star Track Technologies. 

João Leitão, sócio da Alentapp, partilha da opinião de que, para programar aplicações infor-

máticas basta uma ligação à Internet: "Podemos trabalhar em qualquer parte do mundo". E, 

assim sendo, porque não Évora? O objectivo, afiança, foi "mostrar que aqui se faz tecnologia 

e que saem produtos para o mundo tecnológico". 

A Alentapp e a Star Track Technologies são 

duas das 27 empresas do Parque de Ciência 

e Tecnologia do Alentejo (PCTA). 

Acabado de chegar do estrangeiro, 

Anthony, filho de mãe alentejana e pai 

americano, explica que a sua aplicação, a 

Hole19, é destinada a praticantes de golfe, 

sendo a vertente principal, o mapeamento 

dos campos. "É totalmente desenvolvida 

em Portugal e serve como um GPS, permite 

ao golfista planear directamente o jogo no 

campo e fazer o tracking [análise] das pon-

tuações". Na área do golfe, conta, "é uma das aplicações com mais crescimento num curto 

prazo de tempo", pois, a actual versão, lançada em Abril, já foi descarregada por 250 mil uti-

lizadores a nível mundial. 

Quanto à Alentapp, conta com um portefólio de diversas aplicações no mercado e várias em 

carteira, algumas para clientes de Angola, Moçambique, Suíça, França e Macau. 

"Programamos o que o cliente idealizar. Em quatro meses de existência, publicámos oito apli-

cações, mas temos à volta de 30 agendadas até final deste ano", revela João Leitão. 

Inovações que podiam nascer em qualquer grande centro tecnológico, mas que têm selo do 

Alentejo, onde as empresas, com o impulso do PCTA, desfrutam do "melhor dos dois mundos". 



  

 

Conhecer o nosso município... 

A  primitiva Igreja de Santa Maria foi fun-

dada no interior do Castelo de Borba em 

1260 e entregue pelo rei D. Afonso III à 

Ordem Militar de Avis. No entanto, em 1420, 

D. Fernão Rodrigues de Sequeira mandou 

construir uma nova igreja na sua actual loca-

lização, por aí ter aparecido, num bosque de 

sobreiros, a imagem da Virgem Maria. Em 

1560, o Cardeal D. Henrique mandou recons-

truir a actual igreja, seguindo o modelo da 

Igreja de santo Antão de Évora. 

 

 

No seu interior existem dez capelas. Cada 

uma delas pertencia a uma irmandade e, 

todas elas, possuem contributos artísticos 

dos séculos XVII e XVIII. A mais bela das 

capelas é, sem dúvida, a Capela das Almas, 

toda ornamentada, com três altares em már-

more e pinturas de José de Sousa de Carva-

lho. Também merece destaque a Capela do 

Santíssimo Sacramento, que pertencia à mais 

importante irmandade da vila de Borba, à 

qual apenas a nobreza podia pertencer. Esta 

capela encontra-se decorada com azulejos 

da Real Fábrica do Rato e com uma tela da 

autoria do pintor José de Sousa de Carvalho. 

Igreja Matriz 


