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EFEMÉRIDE 

Fez dia 06 de Julho de 2014 precisamente um ano que o MuB (Movimento 

Unidos por Borba) fez a sua apresentação formal no edifício dos Bombeiros 

Voluntários de Borba, por isso não podíamos naturalmente deixar de comemorar o 

nosso primeiro aniversário sem tecer algumas palavras alusivas a esta importante 

efeméride que marcou de forma indelével a vida neste Concelho e a de todos aquelas 

e aqueles que tiveram a audácia e depois a felicidade de contemplar na prática a 

materialização dos seus sonhos. 

Um ano é muitíssimo pouco tempo para um movimento social, dirão quase todos 

e com muita razão, mas nem sempre o tempo é essencial na vida dos seres humanos 

e das sociedades em geral, porque na nossa perspectiva o tempo em si mesmo sendo 

extemamente importante na aquisição e consolidação de conhecimentos, não é factor 

exclusivamente determinante. 

Acreditamos com maior ênfase não na dimensão absoluta do tempo mas mais 

na vontade de rentabilizar esse mesmo tempo de forma eficiente, desenvolvendo 

actividades que contribuam para o bem-estar dos habitantes deste Concelho, não 

apenas sob o ponto de vista material, como seja a criação de empregos estáveis, 

sempre que possível e sendo prioritária, mas ainda sob outros aspectos da vida como o 

ecológico, o social e cultural nos seus aspectos mais amplos e significativos.    

Depois de um período de gestação relativamente curto e algo hesitante o MuB 

nasceu de parto eutócico, isto é perfeitamento normal, num radioso dia no início de 

Julho de 2013. Em boa hora aconteceu. 

Logo após o nascimento se percebeu que o MuB poderia tornar-se forte, 

saudável e com uma mente lúcida a ponto de se impor rapidamente não só pelo valor 

intrínseco dos seus argumentos, mas também  pela demonstração de manifesta 

capacidade de realização daquilo com que se comprometia, como foi e é aliás 

demonstrado no seu dia-a-dia. 

Apesar desta evidência,  ao ver pela primeira vez a luz daquele dia muito 

poucos, mas os bastantes, auguravam um futuro tão radioso para o MuB, que aliás se 

veio a concretizar no maior número de votos obtidos, com o mais pequeno orçamento 

de campanha, como é do conhecimento geral e reconhecido pelas superiores 

instâncias fiscalizadoras, mercê de uma torrente de mulheres e homens sonhadores e 
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generosos sim, embora empenhados e informados, que se foi tornando cada vez mais 

forte e mais consequente com o decorrer do tempo até às eleições. 

O MuB reafirma ainda hoje, nesta data solene do seu primeiro aniversário os 

mesmos princípios de há um ano atrás, demonstrando assim que tem boa memória 

para os seus compromissos, o que aliás é apanágio dos muito novos como nós, ao 

contrário dos “idosos” a quem a memória por vezes atraiçoa.  

Não era considerado então, como hoje, ser um movimento semelhante aos 

partidos que fazem parte do leque daqueles que buscam obter o poder pelo poder, logo 

para o exercer de forma autista, lutando fraticida e denodadamente pela sua 

manutenção, mas tão só agrupar um amplo conjunto de Borbenses, mulheres e 

homens de bem, cujas principais ideias agregadoras fossem prestar um desinteressado 

serviço cívico a esta Comunidade tão carecida dele e dizer bem alto, basta de não 

sermos levados em consideração.   

O caminho não tem sido fácil nem facilitado por motivos óbvios, muito pelo 

contrário, temos trilhado corajosamente o caminho das pedras, mas o Mub apesar de 

ser desde a sua fundação um movimento horizontal tem sabido respeitar internamente 

todas as opiniões expressas e tem feito salutar uso de algumas, sem hierarquias 

férreas, quase sempre castradoras das capacidades individuais, ou servilismos tácitos. 

O MuB e os seus eleitos na autarquia sabem perfeitamente que falta fazer muito 

daquilo com que se comprometeram quando elaboraram a  “Carta de Intensões” que 

continua a nortear as suas actividades, também sabem que será uma luta permanente 

e nunca se darão por plenamente satisfeitos enquanto a grande maioria dos Borbenses 

não estiverem BEM. 

O Mub de hoje mais experiente e também por isso mesmo mais forte aquando 

do nascimento, tem procurado com elevação desbravar e ultrapassar os meandros da 

política local, estando focado essencialmente na procura de soluções para satisfação 

do bem comum, deixando deliberadamente para outros as questões menos relevantes.   

Aceitamos de maneira geral que os seres humanos de  qualquer condição 

económica, social, política, religiosa  ou outra quando vêm realizados de maneira 

consistente os seus desígnios, ou ultrapassadas positivamente as suas dificuldades 

sentem satisfação, que manifestarão de acordo com a sua educação e cultura, mas lá 

que se sente bem, isso é indesmentível. 
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 Sabemos do que falamos porque já passámos por isso, mas não podemos 

deixar que esses sentimentos se transformem em pueril arrogância, ou em excesso de 

auto-estima, pelo contrário devemos permanecer como sempre fomos, isto é, iguais a 

nós próprios na busca da perfeição.   

No primeiro aniversário do MuB a todos aqueles que nos têm ajudado por 

qualquer meio a desempenhar a sublime tarefa do bem comum, aceitem por favor 

a nossa gratidão e o nosso MUITO OBRIGADO. 

 


