


15.Abril

Margarida Balseiro Lopes
é a nova líder da JSD.
“Este é o maior desafio
da minha vida”

“ A deputada social-democrata, próxima 
da ala passista do partido, sucede assim
a Cristóvão Simão Ribeiro e torna-se a
primeira mulher a liderar a JSD. "Este é o 
maior desafio da minha vida", afirmou.

Margarida Balseiro Lopes 
é a primeira mulher 
à frente da JSD

“ Deputada de 28 anos foi eleita este 
domingo, no 25º Congresso dos jovens 
social-democratas

https://observador.pt/2018/04/15/margarida-bal-
seiro-lopes-e-a-nova-lider-da-jsd/

http://expresso.sapo.pt/politica/2018-04-15-Mar-
garida-Bal-
seiro-Lopes-e-a-primeira-mulher-a-frente-da-JSD#
gs.JOtsQPE
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Margarida Balseiro Lopes 
é a primeira mulher a 
liderar a JSD

“
JSD acabou de eleger a consultora fiscal 
de 28 anos, a mais jovem deputada da 
sua bancada na AR

https://www.dn.pt/portugal/interior/margarida-bal-
seiro-lopes-e-a-primeira-mulher-a-liderar-a-jsd-926
0982.html

Rui Rio: JSD é "muito mais 
livre do que a maior parte 
dos dirigentes do PSD"

“
No encerramento do 25.º Congresso da 
Juventude Social Democrata, Rui Rio 
referiu que a JSD "é livre", porque não 
está "enredada em interesses"

https://www.dn.pt/portugal/interi-
or/rio-diz-que-a-jsd-e-mui-
to-mais-livre-do-que-a-maior-parte-dos-dirigentes
-do-psd-9261256.html

Margarida Balseiro Lopes 
é a primeira mulher a 
assumir a liderança 
da JSD

“

Eleição decorreu esta manhã no 
último dia do congresso da jota, 
na Póvoa de Varzim.

https://www.publico.pt/2018/04/15/politica/noti-
cia/margari-
da-belseiro-lopes-e-a-nova-lider-da-jsd-1810426

Margarida Balseiro Lopes: 
“Não vou abdicar de lutar 
pela defesa da nossa 
geração”

“

A recém-eleita líder da JSD venceu 
o adversário André Neves por 86 votos.

https://www.publico.pt/2018/04/15/politica/noti-
cia/margari-
da-balseiro-lopes-nao-vou-abdicar-de-lutar-pela-d
efesa-da-nossa-geracao-1810442
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Margarida Balseiro 
Lopes é a nova presidente 
da JSD

“

Eleições decorreram este domingo na 
Póvoa de Varzim.

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/margari-
da-balseiro-lopes-e-a-nova-presidente-da-jsd

Rio diz que a JSD é 
"muito mais livre do que 
a maior parte dos 
dirigentes do PSD"

“

Líder social-democrata disse ter 
na JSD o "melhor aliado".

https://www.cmjornal.pt/politica/detal-
he/rio-diz-que-a-jsd-e-muito-mais-livre-do-que-a-
maior-parte-dos-dirigentes-do-psd

LER MAIS:

Jornal de Notícias

Margarida Balseiro Lopes é a nova presidente da JSD
https://www.jn.pt/nacional/interior/margarida-balseiro-lopes-e-a-nova-presidente-da-jsd-9260998.html

Eco

Margarida Balseiro Lopes é a primeira mulher na liderança da JSD
https://eco.pt/2018/04/15/margarida-balseiro-lopes-e-a-primeira-mulher-na-lideranca-da-jsd/

Delas

Margarida Balseiro Lopes é a primeira mulher na liderança da JSD
https://www.delas.pt/margarida-balseiro-lopes-e-a-primeira-mulher-na-lideranca-da-jsd/



16.Abril

JSD. Pela primeira vez, 
a líder é uma mulher... 
e não é apoiante de Rio

“ Margarida Balseiro Lopes evita comentar 
repto de Rui Rio para acordos de regime 
com António Costa

Nova líder da JSD jura 
"lealdade" a Rio, sem 
abdicar de "liberdade 
e autonomia"

“ Pela primeira vez, a Juventude 
Social-Democrata (JSD) é liderada 
por uma mulher. Em entrevista à TSF, 
Margarida Balseiro Lopes define 
prioridades e estratégias.

https://ionline.sapo.pt/608357

https://www.tsf.pt/politica/interior/nova-lid-
er-da-jsd-ju-
ra-lealdade-a-rio-sem-abdicar-de-liberdade-e-aut
onomia-9263077.html
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Margarida Balseiro Lopes 
"Quero ser conhecida 
como a melhor presidente 
de sempre"

“

A nova líder da JSD, em entrevista ao 
DN, mostra-se confiante que Rui Rio 
dará margem aos "jotas" para serem 
divergentes da linha do partido.

https://www.dn.pt/portugal/interior/margarida-bal-
seiro-lopes-quero-ser-conhecida-como-a-melhor-
presidente-de-sempre-9261642.html

Margarida Balseiro Lopes 
quer se "a melhor presidente 
de sempre" da JSD

“

https://www.dn.pt/delas/interior/margarida-bal-
seiro-lopes-quer-se-a-melhor-presidente-de-semp
re-da-jsd-9262320.html
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LER MAIS:

Linhas de Elvas

Diogo Cúmano eleito vice-presidente da JSD
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/9275-diogo-cumano-eleito-vice-presidente-da-jsd.html

mediotejo.pt

José Miguel Vitorino eleito Presidente do Conselho de Jurisdição Na-
cional da JSD
http://www.mediotejo.net/abrantes-jose-miguel-vitori-

no-eleito-presidente-do-conselho-de-jurisdicao-nacional-da-jsd/

dnoticias.pt

Bruno Melim preside Conselho Nacional da JSD
http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/diario-de-noti-

cias/bruno-melim-preside-conselho-nacional-da-jsd-AB3021064



17.Abril

Marcelo vai receber 
a nova líder da JSD 
no final da semana

Balseiro Lopes irá ao Palácio de Belém 
antes do próximo fim-de-semana. 
Ontem, em Madrid, o Presidente 
considerou não haver extremismos em 
Portugal. Nem à direita nem à esquerda.

https://sol.sapo.pt/artigo/608653/marcelo-vai-re-
ceber-a-nova-lider-da-jsd-no-final-da-semana

6

LER MAIS:

O Mirante

Ribatejanos nos órgãos nacionais da JSD
https://omirante.pt/politica/2018-04-17-Ribatejanos-nos-orgaos-nacionais-da-JSD

“

Conselho Nacional da Juventude Social Democrata | 3 de Junho | Santarém



18.Abril

10 minutos com 
Margarida Balseiro, 
a nova líder da JSD

A nova presidente da JSD e 
deputada do PSD, Margarida Balseiro
Lopes foi a convidada de hoje do 
Programa 10 minutos da SIC Notícias.

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/10-minu-
tos/2018-04-18-10-minutos-com-Margarida-Balseir
o-a-nova-lider-da-JSD

7

LER MAIS:

Rostos

Há 20 anos que Setúbal não tinha representação assinalável em 
órgãos nacionais da JSD
https://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=2001865&mostra=2

“ Nova presidente da JSD 
considera exemplar a 
demissão do deputado 
do Bloco de Esquerda
A nova presidente da JSD e deputada 
do PSD, Margarida Balseiro Lopes elogiou, 
esta manhã, na SIC Notícias, a atitude do
 deputado do Bloco de Esquerda que 
se demitiu depois do caso do reembolso 
das viagens às ilhas. 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-04-18-No-
va-presiden-
te-da-JSD-considera-exemplar-a-demissao-do-de
putado-do-Bloco-de-Esquerda

“
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19.Abril

JSD oferece ao 
Presidente prancha com 
o slogan "Marcelo 2021"

“ Nova direcção da 'jota' laranja pediu ao 
Presidente da República que se 
recandidate, mas Marcelo diz que "não é 
o tempo para falar nisso agora".

Líder da JSD oferece 
carro em miniatura para 
Rui Rio conduzir o país

“ A nova liderança da JSD ofereceu 
hoje ao presidente do PSD, que é 
um fã de automóveis, um carro 
em miniatura.

https://www.publico.pt/2018/04/19/politica/noti-
cia/-
jsd-oferece-prancha-com-o-slogan-marcelo-2021-1
810964

https://www.sabado.pt/portugal/politica/detal-
he/lid-
er-da-jsd-oferece-carro-em-miniatura-para-rui-rio-
conduzir-o-pais
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Nova líder da JSD 
oferece prancha a 
Marcelo e carro a Rui Rio

“
Margarida Balseiro Lopes quer ver 
Marcelo a recandidatar-se e Rio a 
conduzir os "destinos" de Portugal

https://www.dn.pt/portugal/interior/-
jsd-oferece-pran-
cha-com-o-slogan-marcelo-2021-presidente-diz-q
ue-e-cedo-9271752.html

JSD oferece prancha de 
bodyboard com o slogan 
"Marcelo 2021"

“
A nova direção da Juventude Social 
Democrata (JSD) ofereceu, esta 
quinta-feira, ao presidente da República 
uma prancha de bodyboard com o slogan 
"Marcelo 2021", mas Marcelo Rebelo de 
Sousa disse que é cedo para decidir 
sobre a recandidatura.

https://www.jn.pt/nacional/interior/-
jsd-oferece-pran-
cha-de-bodyboard-com-o-slogan-marcelo-2021-9
271646.html

Líder da JSD oferece 
carro em miniatura para 
Rui Rio conduzir o país

“
A nova liderança da JSD ofereceu 
hoje ao presidente do PSD, que é um f
ã de automóveis, um carro em miniatura, 
esperando que Rui Rio venha “a conduzir”
 os destinos do país.

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/lid-
er-da-jsd-oferece-carro-em-miniatura-para-rui-rio-
conduzir-o-pais

Margarida Balseiro Lopes: 
“Os 33% na paridade são 
suficientes”

“
A recém-eleita líder da Juventude Social 
Democrata (JSD), Margarida Balseiro 
Lopes, 28 anos, considera que a “atual 
percentagem de 33,3% constante na lei 
da Paridade é suficiente” para cumprir 
a representação dos sexos nos cargos 
políticos.

https://www.delas.pt/margarida-bal-
seiro-lopes-os-333-na-paridade-sao-suficientes/
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LER MAIS:

Distrito

Setúbal afirmou-se na JSD Nacional
http://www.distritonline.pt/setubal-afirmou-se-na-jsd-nacional/

Diana FM

Évora: Cinco Eleitos para Órgãos Nacionais da JSD
http://www.dianafm.com/evora-cinco-eleitos-para-orgaos-nacionais-da-jsd/

O Ribatejo

Militante JSD de Abrantes eleito presidente do conselho jurisdicional 
nacional
http://www.oribatejo.pt/2018/04/19/mili-
tante-jsd-de-abrantes-eleito-presidente-do-conselho-jurisdicional-nacional/

Diário Digital Castelo Branco

Castelo Branco: JSD Distrital duplica presença nos órgãos nacionais
https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=45882
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20.Abril

25 Abril: PSD escolhe 
nova líder da 'jota' 
Margarida Balseiro Lopes 
para falar na sessão 
solene
O PSD escolheu a deputada Margarida 
Balseiro Lopes, recém-eleita líder da 
Juventude Social-Democrata, para falar 
em nome do partido na sessão solene 
do 25 de Abril na Assembleia da 
República, disse hoje à Lusa o líder 
parlamentar.
https://www.dn.pt/lusa/interior/25-abril-psd-escol-
he-nova-lid-
er-da-jota-margarida-balseiro-lopes-para-falar-na-
sessao-solene-9274644.html

11

LER MAIS:

Notícias ao Minuto

25 Abril: PSD escolhe nova líder da 'jota' para falar na sessão solene
https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/996854/25-abril-psd-escolhe-nova-lider-da-jota-para-falar-na-sessao-solene

Gazeta das Caldas

Jotas elegem Margarida Balseiro Lopes para presidente da JSD
https://gazetacaldas.com/politica/jotas-elegem-margarida-balseiro-lopes-presidente-da-jsd/

“ Líder da JSD discursa na 
sessão do 25 de Abril

Margarida Balseiro Lopes foi a escolhida 
por Rui Rio e Fernando Negrão para 
discursar na Assembleia.

https://www.publico.pt/2018/04/20/politica/noti-
cia/lid-
er-da-jsd-discursa-na-sessao-do-25-de-abril-1811016

“
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21.Abril
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Rio estende 
mão à Jota
“

Altos

Margarida Balseiro Lopes
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LER MAIS:

JM Madeira

“Fazer da JSD a maior e melhor juventude partidária em Portugal”, 
Margarida Balseiro Lopes
https://www.jm-madeira.pt/nacional/ver/31547/Fazer_da_JSD_a_-

maior_e_melhor_juventude_partidaria_em_Portugal_Margarida_Balseiro_Lopes

Semanário V

Política. Militantes de Amares eleitos para a estrutura nacional da JSD
https://semanariov.pt/2018/04/21/politica-militantes-de-amares-eleitos-para-a-estrutura-nacional-da-jsd/
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24.Abril

Margarida Balseiro 
Lopes cumpre o "sonho 
grande” de discursar no 
25 de Abril

Líder da JSD já tem um esboço da 
intervenção, mas conversa com líder da 
bancada social-democrata deverá servir 
para articular o teor do discurso
https://www.publico.pt/2018/04/24/politica/noti-
cia/margari-
da-balseiro-lopes-cumpre-o-sonho-grande-de-dis
cursar-no-25-de-abril-1811410

“
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25.Abril

Deputada do PSD 
suscita aplausos no PS
“ Recém-eleita líder da JSD, Margarida 

Balseiro Lopes foi quem o PSD escolheu 
para representar o partido na sessão 
solene do 25 Abril

25 de abril: PSD quer 
combate à corrupção e 
transparência como 
prioridades

“ Na sua intervenção na sessão solene do 
25 de Abril na Assembleia da República, 
a recém-eleita líder da JSD, de 28 anos, 
lamentou que a política portuguesa esteja 
cada vez mais fragmentada e com divisões 
entre "o povo e, eles, os políticos".

https://www.dn.pt/portugal/interior/deputa-
da-do-psd-suscita-aplausos-no-ps-9284859.html

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noti-
cias/25-de-abril-psd-quer-combate-a-corrupcao-e
-transparencia-como-prioridades-298444



PSD quer mais 
transparência na 
política para combater 
a corrupção

“

Margarida Balseiro Lopes assinalou 
que qualquer cidadão deve ter o 
direito a saber "quem, quando, como 
e porquê os poderes públicos decidem 
o que decidem, quanto nos custa hoje 
e quanto nos custará amanhã".

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detal-
he/psd-quer-mais-transparencia-na-politica-para-
combater-a-corrupcao

PSD pede prioridade ao 
combate à corrupção e 
transparência no 
sistema político

“

A deputada do PSD Margarida Balseiro 
Lopes elegeu, esta quarta-feira, o combate 
à corrupção e a transparência no sistema 
político como prioridades, num discurso 
em que sublinhou que a liberdade "é de 
todos", cumprimentando os dirigentes 
dos cinco principais partidos.

https://www.jn.pt/nacional/interior/psd-pede-pri-
ori-
dade-ao-combate-a-corrupcao-e-transparencia-n
o-sistema-politico-9284841.html

"Há assuntos em que 
não ouvimos 
suficientemente o que 
o povo reclama"

“

A nova liderança da JSD ofereceu 
hoje ao presidente do PSD, que é um f
ã de automóveis, um carro em miniatura, 
esperando que Rui Rio venha “a conduzir”
 os destinos do país.

https://ionline.sapo.pt/609622

25 Abril. PSD apela à 
transparência e à reforma 
do sistema político

“

O PSD escolheu a nova presidente da 
juventude social-democrata, Margarida 
Balseiro-Lopes, para os discursos na 
Assembleia da República nas celebrações 
dos 44 anos do 25 de Abril

https://www.rtp.pt/noticias/politi-
ca/25-abril-psd-ape-
la-a-transparencia-e-a-reforma-do-sistema-politico
_v1072025
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LER MAIS:

Rádio Renascença

 PSD quer prioridade ao combate à corrupção e transparência na 
política
http://rr.sapo.pt/noticia/111593/psd-quer-prioridade-ao-combate-a-corrupcao-e-transparencia-na-politica

Revista Sábado

25 Abril: PSD quer combate à corrupção e transparência no sistema 
político
https://www.sabado.pt/portugal/politica/detal-
he/25-abril-psd-quer-combate-a-corrupcao-e-transparencia-no-sistema-politico

Jornal Sol

"Há assuntos em que não ouvimos suficientemente o que o povo rec-
lama"
https://sol.sapo.pt/artigo/609623/ha-assuntos-em-que-nao-ouvimos-suficientemente-o-que-o-povo-reclama

Público - Opinião

Quatro sinais deste Abril (moderno)
https://www.publico.pt/2018/04/25/politica/editorial/sinais-deste-abril-moderno-1811666

Diário de Notícias - Opinião

Olá todos, disse ela
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/ola-todos-disse-ela-9286073.html
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27.Abril

Margarida Balseiro 
Lopes: “O que nos 
deveria preocupar é o 
que está a ser alvo de 
investigação, não os 
jornalistas”

A nova líder da JSD defende a necessidade 
de “dignificação da atividade política” e 
considera que a classe política está a 
ignorar o “elefante na sala”, a corrupção.

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noti-
cias/o-que-nos-deve-
ria-preocupar-e-o-que-esta-a-ser-alvo-de-investig
acao-nao-os-jornalistas-299180

18

LER MAIS:

Diário de Notícias - Frases da Semana

"A atividade parlamentar não é um campeonato, onde os nossos 
ganham ou perdem, e as vitórias de uns são as derrotas de outros. A 
atividade parlamentar tem de exigir que as pessoas ganhem, que o país 
ganhe: porque demasiadas vezes, para que os partidos ganhem, são as 
pessoas que perdem."
Margarida Balseiro Lopes, deputada do PSD
https://www.dn.pt/lusa/interior/frases-da-semana-9290131.html

Expresso - Está Dito

“Há um ”elefante na sala”, claramente.” 
Margarida Balseiro Lopes
http://expresso.sapo.pt/opiniaoeblogues/estadi-
to/2018-04-27-Ha-um-elefante-na-sala-claramente#gs.HNwJxZ8

“
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28.Abril

"Tu estavas bem era 
na JSD" - e Margarida 
foi ler o que era e 
assim fez

“ Filha de um jornalista e de uma educadora 
de infância, a nova presidente da JSD 
marcou a sessão do 25 de Abril. Quem 
conhece Margarida Balseiro Lopes já 
estava à espera. O pai diz "que estas coisas 
podem ser efémeras", mas acredita que 
será diferente

"A liberdade não se 
conquista numa noite 
nem numa data"

“ A nova líder da JSD, Margarida Balseiro 
Lopes, soube que iria discursar no 25 de 
Abril logo depois de ser eleita

https://www.dn.pt/portugal/interior/tu-es-
tavas-bem-era-na-jsd---e-margarida-foi-ler-o-que-
era-e-assim-fez-9291392.html

https://www.dn.pt/portugal/interior/a-liber-
dade-nao-se-con-
quista-numa-noite-nem-numa-data-9291404.html
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2.Maio

A entrevista a Margarida 
Balseiro Lopes em 
“tweets”

“ Em entrevista ao Observador, a líder da 
JSD defendeu que se a esquerda quer 
uma comissão para o caso Manuel Pinho 
mas, depois, "assassinar" essa comissão 
"como fez com a CGD, não vale a pena".

Margarida Balseiro Lopes: 
“O primeiro desafio é a 
geração eternamente 
adiada, até aos 35 anos”

“

Margarida Balseiro Lopes, líder da 
Juventude Social Democrata, esteve 
no Observador esta quarta-feira. Veja 
aqui a entrevista onde fala sobre 
partidos, viagens, caciques, eutanásia 
e outras polémicas.

https://observador.pt/2018/05/02/a-entrevis-
ta-a-margarida-balseiro-lopes-em-tweets/

https://observador.pt/2018/05/02/jsd-margari-
da-balseiro-lopes-em-entrevista-ao-observador/

Margarida Balseiro Lopes. 
“BE está a tentar branquear 
caso Pinho com comissão 
de inquérito”

“

Em entrevista ao Observador, Margarida 
Balseiro Lopes acusa o Bloco de Esquerda 
de dar a mão ao PS na definição de um 
objeto de comissão de inquérito que 
"branqueia" gravidade de atos de Manuel 
Pinho.

https://observador.pt/especiais/margarida-bal-
seiro-lopes-be-esta-a-tentar-branquear-caso-pinh
o-com-comissao-de-inquerito/
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3.Maio

Nova líder da JSD 
diz que BE está a 
“branquear” caso Pinho 
com inquérito

BE já formalizou o pedido da constituição 
de uma comissão de inquérito sobre o 
caso Manuel Pinho. A líder da JSD 
considera que o largo âmbito dessa 
investigação é uma tentativa de 
"branquear" o caso.
https://eco.pt/2018/05/03/nova-lid-
er-da-jsd-diz-que-be-es-
ta-a-branquear-caso-pinho-com-inquerito/

LER MAIS:

Jornal de Leiria

Jovens na política com o sonho de “mudar o mundo”
https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/jovens-na-politica-com-o-sonho-de-mudar-o-mundo-8601

“
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4.Maio

JSD vai buscar 
"tesourinhos" de Costa 
com Sócrates

“ O caso Sócrates deixou de ser um tabu 
político. 

JSD vai buscar 
"tesourinhos" de Costa 
com Sócrates

“ Depois de vários destacados socialistas, 
entre eles o próprio António Costa, terem 
admitido incómodo com as suspeitas de 
corrupção em torno do 
ex-primeiro-ministro, o PSD vai aproveitar 
o tema para colar Costa a Sócrates.

https://ionline.sapo.pt/610713

https://sol.sapo.pt/artigo/610714/jsd-vai-buscar-te-
sourinhos-de-costa-com-socrates
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5.Maio

Maria Flor Pedroso 
entrevista Margarida 
Balseiro Lopes

Líder da JSD quer ver discutidas, 
antes das férias parlamentares, a 
delação premiada e a criminalização 
do enriquecimento ilícito.

https://www.rtp.pt/noticias/maria-flor-pedro-
so/maria-flor-pe-
droso-entrevista-margarida-balseiro-lopes_a1073868

“ Líder da JSD defende 
ajudas de custo incluídas 
no salário base dos 
deputados
A líder da JSD defende as ajudas de custo 
dos deputados sejam iguais para todos, 
independentemente do local de residência. 
Margarida Balseiro Lopes propõe também 
a exclusividade dos deputados.

https://www.rtp.pt/noticias/politica/lid-
er-da-jsd-defende-aju-
das-de-custo-incluidas-no-salario-base-dos-deput
ados_v1073954

“
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Líder da JSD quer avançar 
com delação premiada e 
enriquecimento ilícito

“ Margarida Balseiro Lopes promete 
apresentar propostas de combate à 
corrupção até Julho, mas ainda não 
falou com Rui Rio sobre o assunto.
https://www.publico.pt/2018/05/05/politica/noti-
cia/lid-
er-da-jsd-quer-avancar-com-delacao-premiada-e-
enriquecimento-ilicito-1827289



8.Maio

O Governo fez bem

[Opinião]

Para além do insólito da situação de o 
PS dar ouvidos à JSD, o que até é de 
elogiar, há no entanto a lamentar que 
estas propostas que trarão muitas 
vantagens para as associações juvenis 
tenham estado longos meses paradas 
sem que estas organizações pudessem 
ter já à data de hoje acesso a alguns 
destes apoios ao seu funcionamento 
e actividade.
https://www.sabado.pt/opiniao/detalhe/o-gover-
no-fez-bem

“
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11.Maio

A corrupção e a 
responsabilidade política

[Opinião]

É nosso dever indeclinável não calar, 
nem evitar a discussão do maior escândalo 
da história da nossa democracia, 
independentemente dos equilíbrios 
político-partidários que isso possa pôr 
em causa.

“

https://observador.pt/opiniao/a-corrupcao-e-a-re-
sponsabilidade-politica/



12.Maio

Deputados do PSD 
querem investigar 
corrupção em governos 
do PS

Um grupo de deputados e dirigentes do 
PSD querem a discussão de casos de 
corrupção que envolvem governos do PS, 
mesmo que isso ponha em causa 
equilíbrios políticos.

https://www.rtp.pt/noticias/politica/deputa-
dos-do-psd-quer-
em-investigar-corrupcao-em-governos-do-ps_v10
75312#

“
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15.Maio

PSD questiona eficácia 
da redução de vagas 
em Lisboa e Porto

O PSD questionou hoje a eficácia da 
transferência de vagas das instituições 
de ensino superior públicas de Lisboa 
e Porto para o interior, acusando o 
Governo de impor "medidas desesperadas" 
que podem vir a "dar uma ajuda" 
aos privados.

“

https://www.dn.pt/lusa/interior/psd-questiona-efi-
cacia-da-re-
ducao-de-vagas-em-lisboa-e-porto-9344776.html
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17.Maio

JSD quer expulsão de 
militantes condenados 
por corrupção

Margarida Balseiro Lopes, líder da 
Juventude Social-Democrata, propõe 
alteração dos estatutos do partido. 
"Não queremos todos cá dentro", diz.

https://www.publico.pt/2018/05/17/politica/noti-
cia/-
jsd-quer-expulsao-de-militantes-do-psd-condena
dos-por-corrupcao-1830305
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LER MAIS:

O Panorama

JSD quer expulsão de militantes condenados por corrupção
http://opanorama.pt/2018/05/17/jsd-quer-expulsao-de-militantes-condenados-por-corrupcao/

“
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19.Maio

"Medo da delação vem 
do tempo da Pide" e 
dos "bufos"

Almoço com João Cravinho e 
Margarida Balseiro Lopes

https://www.dn.pt/portugal/interior/medo-da-dela-
cao-vem-do-tempo-da-pide-e-dos-bufos-935593
2.html

“
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22.Maio

O elefante

[Opinião]

É nosso dever indeclinável não calar, 
nem evitar a discussão do maior escândalo 
da história da nossa democracia, 
independentemente dos equilíbrios 
político-partidários que isso possa pôr 
em causa.

“

https://observador.pt/opiniao/a-corrupcao-e-a-re-
sponsabilidade-politica/



24.Maio

PSD vai expulsar 
militantes condenados 
por corrupção

“ A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes 
conseguiu convencer a direção do partido 
a mudar os estatutos do partido. Novo 
regulamento de disciplina vai a conselho 
nacional dia 30.

PSD vai discutir proposta 
para expulsar militantes 
condenados por corrupção

“ Proposta foi entregue pela líder da JSD, 
Margarida Balseiro Lopes. Revisão dos 
estatutos estará em discussão na próxima 
Comissão Política Nacional dos 
sociais-democratas.

https://www.dn.pt/portugal/interior/psd-vai-expul-
sar-mili-
tantes-condenados-por-corrupcao-9371647.html

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noti-
cias/psd-vai-dis-
cutir-proposta-para-expulsar-militantes-condenad
os-por-corrupcao-311709
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29.Abril

"Corremos o risco de 
perder uma geração 
inteira"

Margarida Balseiro Lopes, líder da 
Juventude Social Democrata (JSD), 
é hoje a entrevistada do Vozes ao Minuto.

https://www.noticiasaominuto.com/voz-
es-ao-minuto/1016539/cor-
remos-o-risco-de-perder-uma-geracao-inteira
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