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EDITORIAL 
David Serrachino 

 

Amig@s,  

Este mês revelou-se a Borba como um 

mês de profunda tristeza. Este fato 

reside no falecimento de um jovem da 

nossa terra ao qual não poderia ficar 

alheio, pois conhecia-o pessoalmente. A 

toda a sua familia e amigos, os meus 

mais sinceros sentimentos.  

A nível político, maio foi um mês de 

inovação na JS, com as iniciativas do 

action day e com as reuniões para 

elaboração de um compromisso eleitoral 

para as eleições legislativas que se 

aproximam. Em Borba o action day será 

realizado em meados de agosto, 

aproveitando uma série de iniciativas 

que serão realizadas durante o verão.  

Criámos recentemente uma conta na 

rede social Instagram, de forma a 

aproximarmo-nos dos jovens, mesmo 

aqueles que se encontram distantes da 

nossa cidade. Queremos, de todo, 

continuar a nossa política de 

proximidade para com os jovens 

borbenses. 

Iremos, nos próximos meses, entrar 

num outro plano, mais abrangente, onde 

vamos continuar com o Projeto Circuito 

Jovem, o debate entre juventudes 

partidárias e o contato com a população 

jovem do nosso concelho, porque o 

Futuro depende de todos Nós! 

  

JS defende distribuição 
gratuita de contracetivos 
nas escolas 

A  Juventude Socialista defende, em 

Projecto de Resolução apresentado na AR, a 

distribuição gratuita de contracetivos nas 

escolas de ensino secundário, juntamente 

com o reforço das competências dos 

Gabinetes de Informação e Apoio, já 

existentes nesses estabelecimentos, de forma 

a universalizar o acesso destes métodos à 

população jovem, de forma acompanhada e 

informada. 

Esta medida surge englobada num leque mais 

vasto de iniciativas, apresentadas à 

Assembleia da República, onde se encontra, 

também, a proposta de reforço da carga 

horária dedicada à educação sexual nos 1.º, 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário. 

João Torres, Secretário-geral da JS, afirma: 

“este pacote de medidas visa, sobretudo, o 

aumento da informação e a consequente 

sensibilização para uma matéria tão 

importante como esta no desenvolvimento 

dos jovens. É fundamental adequarmos as 

nossas medidas, preventivas e educativas, às 

melhores práticas já implementadas nos 

países mais desenvolvidos”. 

A Juventude Socialista pretende, igualmente, 

a extensão obrigatória da implementação dos 

Gabinetes de Informação e Apoio aos 

estabelecimentos do ensino superior, sejam 

eles universitário ou politécnico. 
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Barómetro  

Municipal 
Os NGR, um grupo de seis 

alunos, vão representar o 

Agrupamento de Escolas 

de Borba na Final Nacio-

nal do projeto F1 In 

Schools, em Famalicão, 

nos dias 29 e 30 de junho.  

O desafio inspira os estu-

dantes a utilizarem novas 

tecnologias aplicando os 

conhecimentos adquiridos 

de forma prática, imagina-

tiva e competitiva.  

A saga da “não limpeza” 

continua na nossa cidade 

e por todo o nosso conce-

lho. 

Este é o atual estado de 

conservação do complexo 

desportivo de Borba. Com 

este matagal quase que 

dá para construir um cam-

po de futebol ao lado 

daquele que a câmara tem 

deixado à mercê do tem-

po, pois a pista olímpica 

encontra-se em avançado 

estado de degradação. 

Primeira edição do JS Action Day 

A  Juventude Socialista lançou no dia 7 de maio o seu 

primeiro JS Action Day, dedicado ao ensino. Este novo 

modelo de atividade nacional consiste na simultânea 

realização de atividades temáticas a nível local. 

Esta primeira edição, dedicada ao tema do ensino, contou 

com mais de 100 atividades organizadas pelas estruturas 

locais da JS, marcando um forte arranque deste novo 

modelo de actuação da JS, que dá assim seguimento à sua 

atuação de proximidade. 

Ao longo de todo o dia, por todo o país, os Jovens Socialistas 

saíram e foram para a porta de escolas e universidades dar a 

conhecer a nossa estrutura. Foi um dia passado ao lado dos 

jovens portugueses, discutindo, debatendo e mostrando a 

vida e a energia que só a Juventude Socialista tem. 

No Distrito de Évora, este primeiro #jsactionday esteve em 

grande. De manhã à tarde, em 3 concelhos diferentes, 

Évora, Arraiolos e Estremoz, mostrámos aos jovens 

alentejanos quem somos, o que fazemos e como precisamos 

de mobilizar todos os jovens em prol do nosso Alentejo que 

muitas vezes é esquecido aos olhos nos nossos governantes.  
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A Juventude Socialista debate o compromisso eleitoral 

O  compromisso eleitoral «Vamos pela Esquerda» arrancou com iniciativas 

descentralizadas por todo o país.  A JS inaugurou no dia 9 de maio um ciclo de sessões 

descentralizadas com o objectivo de debater e construir o compromisso eleitoral da 

Juventude Socialista para as próximas eleições legislativas. 

Com a primeira sessão organizada em Arraiolos, a JS lança assim o debate para, com as 

estruturas locais e militantes, criar aquele que será o documento que, partindo do 

diagnóstico e da análise das políticas da última legislatura, aponte caminhos alternativos. 

Este documento, que pretende 

assumir-se como contrato a 

celebrar entre os candidatos 

jovens da JS a deputados, 

procurará apresentar propostas em 

diversas áreas, tais como a 

emancipação jovem, direitos, 

liberdades e garantias, a educação 

ou o Estado Social. 

Numa reunião que foi acompanhada por membros do Secretariado Nacional, as 3 

Federações Alentejanas (Baixo Alentejo, Évora, Portalegre) debateram aqueles que serão 

os principais pontos a serem defendidos pela Juventude Socialista nas próximas eleições 

legislativas não só a nível nacional mas também a nível regional, no nosso Alentejo. 

Focando-se sobre 5 temas (Qualificações, Emancipação Jovem, Igualdade, Estado Social 

e Economia), esta sessão plenária dos jovens socialistas alentejanos aconteceu na 

preparação de umas eleições que serão críticas para a definição do futuro que queremos 

para a nossa região e para o nosso país. 
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JS Borba lança Instagram 

A  Juventude Socialista de Borba está, 

desde o dia 23, também no Instagram. A 

partir de agora é possível aceder à página 

da JS Borba no Instagram através do perfil 

«js.borba». A Juventude Socialista de Bor-

ba marca assim também presença em mais 

uma rede social, para além da sua página 

no Facebook. 

A primeira publicação lançada mostra aqui-

lo que a JS é, a amizade, o convívio e a 

discussão de ideias entre jovens. 

A adesão a esta rede social permite-nos 

estar mais próximos dos jovens borbenses 

contando, também, para uma maior irra-

diação informativa acerca da nossa estru-

tura concelhia e daquilo que fazemos em 

tempo real. 

Segue a página da JS Borba e partilha as 

tuas fotos com as hashtags #jsborba e 

#juventudesocialista. 

Dia Mundial da Criança 

celebrado em Borba 

A s iniciativas do Dia Mundial da Criança 

começaram esta quinta-feira em Borba, com 

a atividade Segurança Rodoviária – Atividade 

ACP Kids, para os alunos dos jardins-de-

infância e 1º ciclo, que decorreu no Largo 

da Fonte das Bicas, e prolongam-se até 07 

de junho. 

No dia em que se assinala o Dia Mundial da 

Criança, segunda-feira, 01 de junho, duran-

te a manhã haverá muita animação para os 

mais novos no Largo da Fonte das Bicas e 

Jardim Municipal, com insufláveis, música 

com o DJ System, jogos tradicionais, aula de 

dança, modelagem de balões, pinturas 

faciais e ateliers de pintura e modelagem.  

As iniciativas do Dia Mundial da Criança em 

Borba têm a organização do Município de 

Borba, Agrupamento de Escolas do Conce-

lho, Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Borba, Sistema Nacional de Inter-

venção Precoce na Infância e Oficina da 

Criança de Borba, com o apoio da Associa-

ção Borba Jovem, Barbus, Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Borba, 

Centro de Cultura e Desporto da Matriz, Clu-

be de Rugby de Borba e Sport Clube Borben-

se.  
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Conhecer o nosso município... 

A  Santa Casa da Misericórdia de Borba foi 

fundada como Irmandade do Espírito Santo 

em 26 de Junho de 1417. Só em Novembro de 

1516 se tornou numa Santa Casa da Misericór-

dia, seguindo o exemplo da instituída em   

Lisboa. A sua Igreja terá sido a primitiva 

Matriz de Santa Maria do Castelo. 

No seu interior, o visitante pode admirar as 

abóbadas poliversadas, construídas no reina-

do de D. João III, o retábulo barroco em talha 

dourada, construído em 1731 pelo mestre 

entalhador Manuel de Mures, e o órgão de 

1771 com a caixa pintada com motivos chine-

ses, da autoria do pintor José de Sousa de 

Carvalho. 

Anexa à Igreja da Misericórdia existia o Hos-

pital que, durante séculos, assistia os borben-

ses mais desfavorecidos. Neste hospital foram 

também tratados os soldados de várias nacio-

nalidades que se bateram nas batalhas da 

Guerra da Sucessão Espanhola (1700), Guerra 

Peninsular (1808) e Guerra Civil (1828/1834). 

Existiam também casas para os romeiros e 

viajantes se alojarem enquanto se desloca-

vam em peregrinação. 

Igreja da Misericórdia 


