


8.Junho

PSD quer mais benefícios 
fiscais para as famílias de 
acolhimento de crianças

“ Ao nível do IRS, uma família com um cão 
pode deduzir as despesas com o veteri-
nário, mas “não pode ter esse tipo de 
deduções com uma criança”, exemplifica 
a líder da JSD na Manhã da Renascença.

https://rr.sapo.pt/noti-
cia/115368/psd-quer-mais-benefi-
cios-fiscais-para-as-familias-de-acolhimento-de-cri
ancas
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14.Junho

Presidente da República
 intervém em evento da 
organização jovem do 
Partido Popular Europeu

O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, intervém na sexta-feira na 
escola de verão do YEPP, a organização 
jovem do Partido Popular Europeu (PPE), 
evento organizado pela Juventude Social
Democrata.

https://www.dn.pt/lusa/interior/presidente-da-re-
publica-in-
tervem-em-evento-da-organizacao-jovem-do-parti
do-popular-europeu-9462910.html

“ Presidente da República 
intervém em evento da 
organização jovem do 
Partido Popular Europeu

Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar 
presença num evento organizado pela 
JSD na sexta-feira, onde vão estar "jovens 
de toda a Europa numa atividade de 
formação e debate de políticas europeias".

https://observador.pt/2018/06/14/presidente-da-re-
publica-in-
tervem-em-evento-da-organizacao-jovem-do-parti
do-popular-europeu/

“
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18.Junho

Margarida e a política: 
um a�air para toda a vida

Margarida Balseiro Lopes não é o 
habitual na liderança da JSD, e por muitas 
mais razões que o facto de ter dois 
cromossomas x em vez da combinação xy 
dos anteriores líderes da jota social
democrata.
https://capitalmag.pt/2018/06/18/margari-
da-e-a-politica-um-a�air-para-toda-a-vida/

“

25.Junho

Presidente da JSD quer 
audições parlamentares 
antes de os ministros 
tomarem posse

Margarida Balseiro Lopes defende que 
haja um parecer (não vinculativo) dos de-
putados antes de os governantes iniciarem 
funções. O objetivo, sustenta, é evitar casos 
como o do ministro Siza Vieira.

“
http://visao.sapo.pt/actualidade/portu-
gal/2018-06-25-Presiden-
te-da-JSD-quer-audicoes-parlamentares-antes-de
-os-ministros-tomarem-posse
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26.Junho

JSD reúne-se com PGR 
e avança com medidas 
sobre transparência e 
corrupção

Uma comitiva da Juventude Social-Demo-
crata (JSD) teve hoje uma audiência com a 
Procuradora-Geral da República, Joana 
Marques Vidal, preparando um pacote de 
iniciativas legislativas sobre transparência 
e combate à corrupção, incluindo enrique-
cimento ilícito e delação premiada.
https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1036413/jsd-re-
une-se-com-pgr-e-avanca-com-medidas-sobre-tr
ansparencia-e-corrupcao

“

28.Junho

Presidente da JSD quer 
audições parlamentares 
antes das tomadas de 
posse

A presidente da Juventude Social Demo-
crata, Margarida Balseiro Lopes, defenda 
que existam audições parlamentares aos 
nomes propostos para integrar o executivo, 
antes da tomada de posse.

“
http://opanorama.pt/2018/06/28/presiden-
te-da-jsd-quer-audi-
coes-parlamentares-antes-das-tomadas-de-posse
/
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2.Julho

JSD quer explicações 
sobre critérios de cor-
recção no exame nacional 
de Matemática

“ Mudança três dias depois da prova "preju-
dica os alunos que se limitaram a respon-
der de acordo com as regras que o próprio 
enunciado do exame estabelecia", critica 
a JSD.

JSD quer explicações 
sobre critérios de cor-
reção no exame de 
Matemática

“ A Juventude Social-Democrata (JSD) pediu 
hoje explicações ao Governo e ao IAVE 
sobre uma "mudança de critérios de cor-
reção" no exame nacional de Matemática, 
que considera "inaceitável" e ter criado de-
sigualdade entre os alunos.

https://www.publico.pt/2018/07/02/sociedade/noti-
cia/-
jsd-quer-explicacoes-sobre-criterios-de-correcao-no
-exame-nacional-de-matematica-1836589

https://www.noticiasaominuto.com/politi-
ca/1041206/jsd-quer-ex-
plicacoes-sobre-criterios-de-correcao-no-exame-d
e-matematica



JSD celebra aniversário 
com festival em praia 
fluvial

“

"J Summer Fest" vai assinalar os 44 
anos da JSD no próximo sábado, em 
Vila Verde 

"J Summer Fest" vai assinalar os 44 
anos da JSD no próximo sábado, em 
Vila Verde 

https://ionline.sapo.pt/artigo/617693/jsd-cele-
bra-aniversario-com-festival-em-praia-fluvial-

JSD celebra aniversário 
com festival em praia 
fluvial

“

https://sol.sapo.pt/artigo/617697/jsd-cele-
bra-aniversario-com-festival-em-praia-fluvial

LER MAIS:

Seminário V

Rui Rio vem à praia do Faial celebrar os 44 anos da JSD
https://semanariov.pt/2018/07/02/politica-rui-rio-vem-a-praia-do-faial-celebrar-os-44-anos-da-jsd/

Jornal Vila Verdense

Rui Rio em Prado para o 44º aniversário da JSD
https://ovilaverdense.pt/rui-rio-em-prado-para-o-44o-aniversario-da-jsd/
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7.Julho

JSD nacional celebrou 
aniversário com “festival 
político” na praia do Faial 
em Prado

“ A Juventude Social Democrata (JSD) assi-
nalou o seu 44.º aniversário com um “fes-
tival político”, ao qual chamou J Summer 
Fest, este sábado, na praia fluvial do Faial, 
junto ao rio Cávado, na Vila de Prado, con-
celho de Vila Verde.
https://ominho.pt/jsd-nacional-celebrou-aniversa-
rio-na-praia-do-faial-em-prado/

LER MAIS:

Jornal Vila Verdense

JSD comemora aniversário na Praia Fluvial do Faial
https://ovilaverdense.pt/jsd-comemora-aniversario-na-praia-fluvial-do-faial/
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11.Julho

Líder da JSD quer polí-
ticos condenados por 
corrupção impedidos de 
exercer funções públicas 
por uma década

“ A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, 
defendeu hoje que os políticos condenados 
por corrupção fiquem inibidos de exercer 
funções públicas por uma década

Políticos corruptos de-
vem ser impedidos de ter 
cargos públicos, defende 
líder da JSD no ICPT

“ A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, 
defendeu hoje que os políticos condenados 
por corrupção fiquem inibidos de exercer 
funções públicas por uma década

https://www.dn.pt/lusa/interior/lider-da-jsd-quer-po-
liti-
cos-condenados-por-corrupcao-impedidos-de-exer
cer-funcoes-publicas-por-uma-decada--9577889.ht
ml

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/politi-
cos-corrup-
tos-devem-ser-impedidos-de-ter-cargos-publicos-
defende-lider-da-jsd-no-icpt-332324
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LER MAIS:

Público

Líder da JSD quer políticos condenados por corrupção afastados do 
poder durante dez anos
https://www.publico.pt/2018/07/11/politica/noticia/lid-

er-da-jsd-quer-politicos-condenados-por-corrupcao-afastados-do-poder-durante-dez-anos-1837639

Jornal de Negócios

Líder da JSD quer políticos condenados por corrupção impedidos de 
exercer funções públicas por uma década  
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/lid-

er-da-jsd-quer-politicos-condenados-por-corrupcao-impedidos-de-exercer-funcoes-publicas-por-uma-deca

da--

Sábado

Líder da JSD quer condenados por corrupção impedidos de voltar à 
política por 10 anos
https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/lid-

er-da-jsd-quer-condenados-por-corrupcao-impedidos-de-voltar-a-politica-por-10-anos

Jornal de Notícias

JSD quer políticos corruptos sem funções públicas por 10 anos
https://www.jn.pt/justica/interior/lider-da-jsd-quer-politi-

cos-condenados-por-corrupcao-sem-funcoes-publicas-por-10-anos-9577985.html

Jornal Sol

Líder da JSD quer impedir políticos corruptos de exercer cargos pú-
blicos
https://sol.sapo.pt/artigo/618715/lider-da-jsd-quer-impedir-politicos-corruptos-de-exercer-cargos-p-blicos

Conselho Nacional da JSD | 30 de Setembro | Cantanhede



LER MAIS:

Jornal i

Líder da JSD defende que políticos corruptos não possam exercer 
cargos públicos
https://ionline.sapo.pt/618718

Notícias ao Minuto

Líder da JSD quer políticos corruptos impedidos de ter cargos públi-
cos
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1046901/lid-

er-da-jsd-quer-politicos-corruptos-impedidos-de-ter-cargos-publicos

Sapo 24

Líder da JSD quer políticos condenados por corrupção impedidos de 
exercer funções públicas por uma década
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/lider-da-jsd-quer-poli-

ticos-condenados-por-corrupcao-impedidos-de-exercer-funcoes-publicas-por-uma-decada

Conselho Nacional da JSD | 30 de Setembro | Cantanhede 10
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16.Julho

Margarida Balseiro Lopes: 
atrair os jovens para a 
política também é pensar 
no melhor para eles

A líder da Juventude Social-Democrata 
considera que é necessário ir ao encontro 
dos mais jovens, mesmo que não sejam 
militantes dos partidos políticos.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/margari-
da-bal-
seiro-lopes-atrair-os-jovens-para-a-politica-tambe
m-e-pensar-no-melhor-para-eles-333386

28.Julho

Postura de Ricardo 
Robles é “lamentável”, 
diz líder da JSD

A líder da JSD considera que Robles tem 
sido incoerente porque, uma vez que se 
mostra publicamente contra a especulação 
imobiliária, na sua esfera pessoal “considera 
que não há mal nenhum ser ator dessa 
especulação”.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/postu-
ra-de-ricar-
do-robles-e-lamentavel-diz-lider-da-jsd-338912

“

“



“
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1.Agosto

JSD defende ”delação 
premiada“, inversão de 
ónus da prova e inibição 
de políticos corruptos

“ Propostas foram apresentadas esta tarde 
ao Presidente da República

JSD quer delação 
premiada para combater 
corrupção

“ Propostas dos jovens do PSD, entregues 
ao Presidente da República, passam tam-
bém pela inversão de ónus da prova e ini-
bição do exercício de atividade por políticos 
condenados

https://expresso.sapo.pt/politi-
ca/2018-08-01-JSD-defende-del-
acao-premiada-inversao-de-onus-da-prova-e-inibica
o-de-politicos-corruptos#gs.4gsuj3A

http://www.tvi24.iol.pt/politica/margarida-bal-
seiro-lopes/-
jsd-quer-delacao-premiada-para-combater-corrup
cao



LER MAIS:

Jornal Económico

Combate à corrupção em Portugal: o que propôs a JSD a Marcelo 
Rebelo de Sousa
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/combate-a-corrup-

cao-em-portugal-o-que-propos-a-jsd-a-marcelo-rebelo-de-sousa-340596

Notícias ao Minuto

JSD apresenta medidas anticorrupção a Marcelo
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1058753/jsd-apresenta-medidas-anticorrupcao-a-marcelo

Sapo 24

JSD defende ‘delação premiada’, inversão de ónus da prova e inibição 
de políticos corruptos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/jsd-defende-dela-

cao-premiada-inversao-de-onus-da-prova-e-inibicao-de-politicos-corruptos
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3.Agosto

Ribeiro e Castro e líder 
da UGT na Universidade 
de Verão do PSD

Antigo presidente do CDS, Ribeiro e 
Castro, e líder da UGT, Carlos Silva vão ser 
professores da universidade de verão. 
Eurodeputado do PP, José Ignacio 
Salafranca, é o nome internacional.

https://observador.pt/2018/08/03/ribeiro-e-cas-
tro-e-car-
los-silva-na-universidade-de-verao-do-psd/

4.Agosto

Jovens do PSD terão 
aulas com líder da UGT 
e Ribeiro e Castro

Na Universidade de Verão, entre 3 e 9 
de Setembro, uma centena de militantes 
e independentes próximos do PSD com 
menos de 30 anos irão aprender a fazer 
discursos, debater no Parlamento e ouvir 
figuras do núcleo duro de Rui Rio.

https://www.publico.pt/2018/08/04/politica/noti-
cia/jov-
ens-do-psd-terao-aulas-com-lider-da-ugt-e-ribeiro
-e-castro-1840082

“

“
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12.Agosto

Corrupção: a causa que 
une (e separa) as juven-
tudes na política

As juventudes partidárias de direita desa-
fiam-se na apresentação de pacotes 
anticorrupção mais radicais. Mas as de 
esquerda são mais cautelosas e dizem 
que o atual sistema já comporta as medi-
das certas.
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-ago-2018/in-
terior/corrup-
cao-a-causa-que-une-e-separa-as-juventudes-na-
politica--9686434.html

15.Agosto

Margarida Balseiro 
Lopes. "‘O descaramen-
to de António Costa é 
assinalável"

A líder da JSD procura ser sempre a 
mesma, quer esteja de férias ou não, e 
não deixa o telemóvel para trás nem 
dispensa a tarte de atum da mãe

https://sol.sapo.pt/artigo/622529/margarida-bal-
seiro-lopes-o-descaramento-de-antonio-costa-e-a
ssinalavel

“

“
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17.Agosto

PSD. JSD impõe delação 
premiada na agenda até 
ao final do ano

Acordos com prevaricadores na lista de 
medidas da jota dividem PSD. Inversão 
do ónus da prova para criminalizar enri-
quecimento ilícito não avança para já 
https://ionline.sapo.pt/622746

23.Agosto

Líder da UGT na Univer-
sidade de Verão do PSD

Dois Carlos, Silva e Moedas, são estrelas 
em Castelo de Vide.
http://visao.sapo.pt/actualidade/portu-
gal/2018-08-23-Lid-
er-da-UGT-na-Universidade-de-Verao-do-PSD

“

“
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28.Agosto

Universidade de Verão 
da JSD/Açores arranca 
com líder nacional dos 
jovens

“ A quinta edição da Universidade de Verão 
do PSD/Açores e da JSD/Açores inicia-se 
esta quinta-feira com a presença da líder 
dos jovens sociais-democratas

Universidade de Verão 
da JSD/Açores arranca 
com líder nacional dos 
jovens

“ A quinta edição da Universidade de Verão 
do PSD/Açores e da JSD/Açores inicia-se 
esta quinta-feira com a presença da líder 
dos jovens sociais-democratas

https://www.dn.pt/lusa/interior/universidade-de-ver-
ao-da-jsda-
cores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens-977132
9.html

https://www.tsf.pt/lusa/interior/universi-
dade-de-verao-da-js-
dacores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens-97
71330.html

“
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LER MAIS:

Sapo 24

Universidade de Verão da JSD/Açores arranca com líder nacional dos 
jovens
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/universidade-de-ver-

ao-da-jsdacores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens

105 fm

Universidade de Verão da JSD/Açores arranca com líder nacional dos 
jovens  
https://105fm.pt/index.php/2018/08/28/universidade-de-ver-

ao-da-jsd-acores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens/

Açoriano Oriental

Universidade de Verão da JSD/Açores arranca com líder nacional dos 
jovens
https://www.acorianooriental.pt/noticia/universidade-de-ver-

ao-da-jsd-acores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens-291759

Mira Online

Universidade de Verão da JSD/Açores arranca com líder nacional dos 
jovens
http://miraonline.pt/universidade-de-verao-da-jsd-acores-arranca-com-lider-nacional-dos-jovens/
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30.Agosto

PS vê pessoas como 
"trunfos eleitorais" e 
não destinatários de 
políticas (JSD)

“ A presidente da Juventude Social-Demo-
crata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, 
acusou hoje o PS de "muitas das vezes" 
olhar para os cidadãos como "trunfos elei-
torais e não destinatários" da ação política.

Líder da JSD diz que 
PS vê pessoas como 
"trunfos eleitorais"

“ Margarida Balseiro Lopes esteva na Uni-
versidade de Verão do PSD/Açores.

https://www.rtp.pt/noticias/politica/ps-ve-pes-
soas-como-trun-
fos-eleitorais-e-nao-destinatarios-de-politicas-jsd_n1
096098

https://www.publico.pt/2018/08/30/politica/noti-
cia/lid-
er-da-jsd-diz-que-ps-ve-pessoas-como-trunfos-el
eitorais-1842480
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JSD acusa PS de ver 
pessoas como “trunfos 
eleitorais”

A presidente da Juventude Social
Democrata (JSD), Margarida Balseiro 
Lopes, acusou o PS de "muitas das 
vezes" olhar para os cidadãos como 
"trunfos eleitorais e não destinatários" 
da ação política.
https://observador.pt/2018/08/30/jsd-acu-
sa-ps-de-ver-pessoas-como-trunfos-eleitorais/

PS vê pessoas como "trun-
fos eleitorais" e não desti-
natários de políticas - JSD

“

A presidente da Juventude Social-Demo-
crata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, acu-
sou hoje o PS de "muitas das vezes" olhar 
para os cidadãos como "trunfos eleitorais e 
não destinatários" da ação política.

https://www.dn.pt/lusa/interior/ps-ve-pessoas-co-
mo-trun-
fos-eleitorais-e-nao-destinatarios-de-politicas---jsd
--9778255.html

"PS olha para as pessoas 
como trunfos eleitorais e 
não destinatários da ação 
política"
Universidade de Verão do PSD/Açores 
e JSD/Açores iniciou-se hoje com a pre-
sença da líder dos jovens sociais-demo-
cratas, Margarida Balseiro Lopes. Rui Rio 
chegou a fazer parte do programa do 
evento, mas não marcou presença
https://ionline.sapo.pt/624255

PS vê pessoas como “trun-
fos eleitorais e não desti-
natários” de políticas, diz 
JSD

““

A presidente da Juventude Social-Demo-
crata (JSD), Margarida Balseiro Lopes, acu-
sou o PS de "muitas das vezes" olhar para 
os cidadãos como "trunfos eleitorais e não
destinatários" da ação política.

https://eco.pt/2018/08/30/ps-ve-pessoas-co-
mo-trunfos-eleito-
rais-e-nao-destinatarios-de-politicas-diz-jsd/

“
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LER MAIS:

jornal Sol

"PS olha para as pessoas como trunfos eleitorais e não destinatários 
da ação política"
https://sol.sapo.pt/artigo/624256/ps-olha-para-as-pessoas-co-

mo-trunfos-eleitorais-e-nao-destinatarios-da-acao-politica

Sábado

JSD acusa PS PS de ver pessoas como "trunfos eleitorais"
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/jsd-acusa-ps-ps-de-ver-pessoas-como-trunfos-eleitorais

Açoriano Oriental

PS vê pessoas como "trunfos eleitorais" e não destinatários de políti-
cas
https://www.acorianooriental.pt/noticia/ps-ve-pessoas-co-

mo-trunfos-eleitorais-e-nao-destinatarios-de-politicas-291810

Açores 9

PS vê pessoas como “trunfos eleitorais” e não destinatários de políti-
cas
https://jornalacores9.pt/ps-ve-pessoas-como-trunfos-eleitorais-e-nao-destinatarios-de-politicas/

Impala

JSD acusa PS de ver pessoas como “trunfos eleitorais” e não desti-
natários de políticas
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/jsd-acu-

sa-ps-de-ver-pessoas-como-trunfos-eleitorais-e-nao-destinatarios-de-politicas/

Destak

PS vê pessoas como "trunfos eleitorais" e não destinatários de políti-
cas - JSD
http://www.destak.pt/artigo/345531
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2.Setembro

Universidade de Verão 
do PSD arranca esta 
2ª feira

“ A Universidade de Verão do PSD arranca 
na segunda-feira e conta este ano com 
três vice-presidentes do partido, figuras 
de outras áreas políticas como Ribeiro e 
Castro e Carlos Silva, e Rui Rio no 
encerramento.

Universidade de Verão 
do PSD conta com Ri-
beiro e Castro e Carlos 
Silva

“ A iniciativa da JSD conta com convidados 
como Ribeiro e Castro, Pedro Magalhães, 
Carlos Silva, Carlos Moedas, Paulo Rangel 
e Leonor Beleza. Domingo, os trabalhos 
serão encerrados com intervenções de 
Margarida Balseiro Lopes e de Rui Rio

https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-09-02-Universi-
dade-de-Verao-do-PSD-arranca-esta2-feira

https://www.publico.pt/2018/09/02/politica/noti-
cia/universi-
dade-de-verao-do-psd-conta-com-ribeiro-e-castr
o-e-carlos-silva-1842779
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LER MAIS:

Observador

Universidade de Verão do PSD arranca na segunda-feira com muitos 
dirigentes e convidados de outras áreas
https://observador.pt/2018/09/02/universidade-de-ver-

ao-do-psd-arranca-na-segunda-feira-com-muitos-dirigentes-e-convidados-de-outras-areas/

Diário de Notícias

Universidade de Verão do PSD arranca na 2.ªfeira com muitos dirigen-
tes e convidados de outras áreas
https://www.dn.pt/lusa/interior/universidade-de-ver-

ao-do-psd-arranca-na-2feira-com-muitos-dirigentes-e-convidados-de-outras-areas-9791844.html

Açoriano Oriental

Universidade de Verão do PSD arranca na 2.ªfeira com muitos dirigen-
tes e convidados de outras áreas
https://www.acorianooriental.pt/noticia/universidade-de-ver-

ao-do-psd-arranca-na-2-afeira-com-muitos-dirigentes-e-convidados-de-outras-areas-291944

Sapo 24

Universidade de Verão do PSD arranca na segunda-feira com muitos 
dirigentes e convidados de outras áreas
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/universidade-de-ver-

ao-do-psd-arranca-na-segunda-feira-com-muitos-dirigentes-e-convidados-de-outras-areas

Diário de Notícias Madeira

Universidade de Verão do PSD arranca amanhã
http://www.dnoticias.pt/pais/universidade-de-verao-do-psd-arranca-amanha-MX3624691

O Jornal Económico

Universidade de Verão do PSD arranca na 2.ª feira com muitos diri-
gentes e convidados de outras áreas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/universidade-de-ver-

ao-do-psd-arranca-na-2-a-feira-com-muitos-dirigentes-e-convidados-de-outras-areas-350309
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3.Setembro

Marcelo vai responder 
a perguntas de alunos 
da Universidade de Verão 
do PSD

Marcelo Rebelo de Sousa, António Vitorino, 
Durão Barroso, Ana Rita Cavaco e Manuela 
Moura Guedes são as personalidades que 
vão responder às perguntas à distância da 
Universidade de Verão do PSD.

Universidade de Verão: 
PSD diz que é muito cedo 
para eleitoralismos

“ No arranque da Universidade de Verão do 
partido, Fernando Negrão acusou o gover-
no de querer dar tudo a todos para garantir 
a aprovação do Orçamento.

https://observador.pt/2018/09/03/marcelo-vai-re-
sponder-a-per-
guntas-de-alunos-da-universidade-de-verao-do-psd
/

https://www.rtp.pt/noticias/politica/universi-
dade-de-ver-
ao-psd-diz-que-e-muito-cedo-para-eleitoralismos
_v1096916

“
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Como fomentar a parti-
cipação de jovens em 
atividades cívicas e 
políticas

“Utilizar novas formas de fazer e de co-
municar politicamente e fazendo da 
proximidade uma nova forma de estar 
em política”, sugere Margarida Balseiro 
Lopes.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/como-fo-
mentar-a-par-
ticipacao-de-jovens-em-atividades-civicas-e-politi
cas-350189

Marcelo regressa à Univer-
sidade de Verão, agora co-
mo Presidente

“

O Presidente da República vai responder, 
à distância, a duas perguntas colocadas 
pelos alunos da Universidade de Verão 
do PSD.

https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/-
marcelo-re-
gressa-a-universidade-de-verao-agora-como-presi
dente

Marcelo na Universidade 
de Verão do PSD, mas à 
distância

Presidente foi o professor que mais 
vezes esteve na escola de jovens 
sociais-democratas.

https://www.publico.pt/2018/09/03/politica/noti-
cia/marce-
lo-na-universidade-de-verao-do-psd-mas-a-distan
cia-1842844

Universidade de Verão do 
PSD arranca na hoje em 
Portalegre

““

Sessão de abertura está marcada para as 
18:00, com intervenções de Carlos Coelho, 
do presidente do Instituto Sá Carneiro, da 
líder da JSD e do líder parlamentar do PSD.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/universi-
dade-de-ver-
ao-do-psd-arranca-na-hoje-em-portalegre-350331

“
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LER MAIS:

Panorama

Marcelo, Durão, Moura Guedes e outros respondem a questões dos 
“alunos” da JSD
http://opanorama.pt/2018/09/03/marcelo-durao-mou-

ra-guedes-e-outros-respondem-a-questoes-dos-alunos-da-jsd/

Notícias de Castelo de Vide

Amanhã na Universidade de Verão do PSD: 
Carlos Moedas, “escrita de discursos”, competitividade e Carlos Silva 
ao jantar
http://noticiasdecastelodevide.blogspot.com/2018/09/amanha-na-universidade-de-verao-do-psd.html

Linhas de Elvas

Castelo de Vide recebe a partir de hoje a Universidade de Verão do 
PSD
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/10185-caste-

lo-de-vide-recebe-a-partir-de-hoje-a-universidade-de-verao-do-psd.html

Antena Minho

Universidade de Verão do PSD arranca na 2.ªfeira com muitos dirigen-
tes e convidados de outras áreas
http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=94457

Rádio Elvas

Universidade de Verão do PSD regressa a Castelo de Vide
https://radioelvas.com/2018/09/03/universidade-de-verao-do-psd-regressa-a-castelo-de-vide/

Rádio Portalegre

Castelo de Vide: PSD junta uma centena de jovens na 16ª Universidade 
de Verão
http://www.radioportalegre.pt/index.php/8-radio/9920-caste-

lo-de-vide-psd-junta-uma-centena-de-jovens-na-16-universidade-de-verao.html
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4.Setembro

“É cada vez mais difícil 
ser-se Presidente da Re-
pública”, diz Marcelo aos 
alunos do PSD

Em resposta aos alunos da Universidade de 
Verão do PSD, o Presidente da República 
pediu aos portugueses que votem nas le-
gislativas de 2019 a pensar numa solução 
"que sirva Portugal".

Líder da JSD: "Saí da uni-
versidade com a convic-
ção de que conseguia 
mudar o mundo"

“ Margarida Balseiro Lopes entrou na Univer-
sidade de Verão do partido com 16 anos e 
a experiência "ficou para a vida". A agora 
líder da JSD ajuda a que cem alunos vivam 
esta semana de discussão política, em Cas-
telo de Vide, de forma "muito intensa".

https://observador.pt/2018/09/04/e-ca-
da-vez-mais-difi-
cil-ser-se-presidente-da-republica-diz-marcelo-aos-a
lunos-do-psd/

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/04-set-2018/interi-
or/lid-
er-da-jsd-sai-da-universidade-com-a-conviccao-de-
que-conseguia-mudar-o-mundo-9796638.html

“
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9.Setembro

Líder da JSD defende 
recondução da Procura-
dora-Geral da República

Margarida Balseiro Lopes falou imediata-
mente antes do presidente do partido, Rui 
Rio, que já disse que só falará sobre o pro-
cesso de Joana Marques Vidal depois de o 
primeiro-ministro e o Presidente da Repú-
blica colocarem o tema em cima da mesa

Líder da JSD acusa Antó-
nio Costa de deixar a Ma-
deira “resolver sozinha” 
o problema da Venezuela

“ A presidente da JSD, Margarida Balseiro 
Lopes, defendeu hoje que a actual Procu-
radora-Geral da República deve ser recon-
duzida e acusou o primeiro-ministro de 
tratar os emigrantes “arma de arremesso 
político”.

https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-09-Lid-
er-da-JSD-de-
fende-reconducao-da-Procuradora-Geral-da-Republi
ca#gs.EpTnCaw

http://www.dnoticias.pt/madeira/lider-da-jsd-acu-
sa-anto-
nio-costa-de-deixar-a-madeira-resolver-sozinha-o-pr
oblema-da-venezuela-KD3656873

“



Líder da JSD exige recon-
dução de Joana Marques 
Vidal com Rui Rio na sala

A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, 
já tinha defendido em maio a recondução 
da PGR, mas agora fê-lo com Rui Rio ao 
lado mesmo antes do presidente do par-
tido falar.
https://observador.pt/2018/09/09/lider-da-jsd-ex-
ige-recondu-
cao-de-joana-marques-vidal-com-rui-rio-na-sala/

Líder da JSD defende re-
condução da Procuradora-
-Geral da República

“

"Nos últimos anos, deixou de haver intocá-
veis, acabou o sentimento de impunidade 
em Portugal", defendeu Margarida Balseiro 
Lopes.

https://www.sabado.pt/portugal/politica/detal-
he/lid-
er-da-jsd-defende-reconducao-da-procuradora-g
eral-da-republica

Líder da JSD reforça 
apelo à recondução 
da PGR

Margarida Balseiro defendeu este do-
mingo, em Castelo de Vide, que a pro-
curadora-geral da República contribuiu 
para deixar de existir "intocáveis" em 
Portugal.

https://www.dn.pt/poder/interior/lider-da-jsd-re-
forca-apelo-a-reconducao-da-pgr-9822021.html

Líder da JSD defende re-
condução da Procuradora-
-Geral da República

““

A presidente da JSD, Margarida Balseiro 
Lopes, defendeu este domingo que a atual 
Procuradora-Geral da República deve ser 
reconduzida, e acusou o primeiro-ministro 
de tratar os emigrantes "arma de arremesso 
político".
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/lid-
er-da-jsd-defende-re-
conducao-da-procuradora-geral-da-republica
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26.Setembro

JSD promove concurso 
de ideias sobre Europa

Júri é presidido pelo comissário europeu 
para a Investigação, Ciência e Inovação, 
Carlos Moedas.
https://www.publico.pt/2018/09/26/politica/noticia/-
jsd-pro-
move-concurso-de-ideias-sobre-europa-1845206

“



Artigos
de Opinião

A importância das 
juventudes partidárias

Entre carreiristas e acéfalos, são vários os 
adjetivos com que aqueles que militam 
numa juventude partidária são presentea-
dos demasiadas vezes. E do paradoxo 
passamos para o dilema. Participar ou não 
numa juventude partidária apesar do 
estigma associado?
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-impor-
tancia-das-juventudes-partidarias-332402
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A geração eternamente 
adiada
“
1.Julho
Num país com uma tão elevada taxa de 
desemprego jovem, com mais de 160 mil 
jovens que não estudam nem trabalham 
e em que a maioria não consegue arren-
dar ou comprar casa e assim iniciar os 
seus projetos de vida e constituir família, 
é inaceitável que a geração mais qualifi-
cada de sempre continue a ser eterna-
mente adiada pelas políticas públicas.

https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/margari-
da-bal-
seiro-lopes/interior/a-geracao-eternamente-adiad
a-9533750.html

O quase ministro“
8.Julho
Se a política é a arte do possível, em dois 
anos e meio de governo podemos concluir 
que o ministro da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior pode muito pouco. O exemplo 
paradigmático disso foi o manifesto que o 
próprio assinou com críticas à política cien-
tífica do seu governo. Fosse este um episó-
dio isolado e seria apenas ridículo, como 
não é, considero-o sintomático e preocupante.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/08-jul-2018/inte-
rior/o-quase-ministro-9563988.html

Tempo é vida“
15.Julho
Já imaginou ter de esperar quase cinco 
anos por uma consulta de dermatologia? 
Três por uma consulta de oftalmologia? 
Dois anos e meio por uma consulta de or-
topedia? Ou ano e meio por uma consulta 
de neurocirurgia e pneumologia? Não 
precisa de imaginar. Estes são tempos de 
espera reais para consultas de especiali-
dade nos hospitais de Aveiro, Chaves, 
Lamego, Faro e São João, respetivamente.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/15-jul-2018/interi-
or/tempo-e-vida-9593642.html

Não adoto este silêncio... “
22.Julho
Posto isto, e sabendo de tudo o que tem vin
do a público na imprensa e nas audições 
realizadas no Parlamento, como é possível 
fechar os olhos à descoberta da verdade? 
Como é possível fechar os olhos a violações 
grosseiras dos direitos de crianças e proge-
nitores ocorridas no passado? Como é pos-
sível fechar os olhos à eventual perpetuação 
destas situações à data de hoje? Não adoto 
este silêncio.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-jul-2018/inte-
rior/nao-adoto-este-silencio--9620128.html
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O embuste“
29.Julho
Mas o próprio governo que tomou esta 
opção com o argumento de beneficiar 
instituições do interior do país acabou 
por favorecer afinal instituições do litoral. 
No caso, Aveiro, Minho e Coimbra. 53% 
das vagas criadas pelo corte em Lisboa 
e no Porto foram para estas instituições.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/29-jul-2018/inte-
rior/o-embuste-9644859.html

O combate de uma geração“
5.Agosto
Ao longo de todo este tempo de debate, 
que vai ainda continuar até à apresentação 
de iniciativas legislativas, ouvi muitas vezes 
que o tema da corrupção e da transparência 
não era tipicamente um tema de "jotas". Nada 
mais errado. Para uma geração desiludida e 
desencantada com a classe política, haverá 
tema mais importante do que o combate sério 
e eficaz à corrupção?

https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/margari-
da-bal-
seiro-lopes/interior/o-combate-de-uma-geracao-9
674744.html

O bom filho à casa volta. 
Será?
“
12.Agosto
Sem diabolizar a emigração e sem mise-
rabilismos, podemos fazer muito mais. 
Por aqueles que podem vir a sair ainda 
do país, por aqueles que já saíram e gos-
tariam de poder regressar e por aqueles 
que querendo estar lá fora, tem o Estado 
português a obrigação de continuar a 
olhar por eles. O bom filho à casa volta, 
diz o ditado. E nós queremos mesmo 
que assim seja.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-ago-2018/in-
terior/o-bom-filho-a-casa-volta-sera-9704474.html

Serviço militar obrigatório“
19.Agosto
Importa recordar que o fim do serviço militar 
obrigatório faz parte do legado que a JSD 
tem deixado ao país. Várias lideranças desta 
juventude lutaram durante anos para que final-
mente, num governo liderado pelo PSD em 
2004, fosse posto fim ao serviço militar obri-
gatório. A JSD contribuiu decisivamente para 
que se acabasse com um tormento que pena-
lizava jovens que assim tinham de adiar o iní-
cio dos seus projetos de vida.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-ago-2018/in-
terior/servico-militar-obrigatorio-9732049.html
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Memória“
26.Agosto
Foi, por isso, com estupefação que 
ouvi o vídeo de Mário Centeno e li as 
declarações de António Costa, congra-
tulando efusivamente o governo grego 
pela conclusão do programa. Os gregos 
bem merecem, pelo que tiveram de su-
portar também em resultado das deci-
sões irresponsáveis, e que tanto custa-
ram ao seu país, tomadas pelo venerado 
pela esquerda portuguesa antigo mi-
nistro grego Varoufakis. Fico estupefacta 
porque os parabéns que deram agora ao 
governo grego e aos gregos nunca fo-
ram capazes de dar aos portugueses e 
ao governo português.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/26-ago-2018/in-
terior/memoria-9752792.html

As ilhas“
2.Setembro
É perfeitamente legítimo que o PS se em-
penhe nos combates eleitorais que tem de 
travar. E todos sabemos que haverá eleições 
regionais na Madeira no próximo ano. O que 
não se admite é que o PS faça do governo 
da República um instrumento de combate 
político ao governo Regional da Madeira, com 
o mesquinho objetivo de assim prejudicar o 
PSD, ignorando que os principais prejudica-
dos são mesmo os madeirenses.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-set-2018/in-
terior/as-ilhas-9785419.html

Falta alojamento para 
estudantes e o governo 
não quer saber

“
9.Setembro
Já imaginou que queria ir estudar para 
o ensino superior e lhe pediam 500 euros 
por um quarto? Não precisa de imaginar. 
É isto que está a acontecer em Lisboa e 
no Porto sem que o governo tenha feito 
alguma coisa em três anos.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-set-2018/in-
terior/fal-
ta-alojamento-para-estudantes-e-o-governo-nao-
quer-saber-9815807.html

Salvar o Serviço Nacional 
de Saúde
“
16.Setembro
Considerando que são fundamentais o setor 
público, mas também os setores privado e 
social, caberá ao Estado o papel central, 
garantindo que os cuidados de saúde são 
efetivamente prestados e com qualidade, 
independentemente do prestador do serviço.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-set-2018/inte-
rior/sal-
var-o-servico-nacional-de-saude-9847952.html
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O legado de Joana 
Marques Vidal
“
23.Setembro
Para trás, fica o balanço de um mandato 
em que foram dados muitos passos no 
combate à corrupção e na credibilização 
do Ministério Público. Deixaram de haver 
intocáveis e acabou o sentimento de im-
punidade em Portugal. Da política ao fu-
tebol, passando pelo mundo empresarial, 
trilhou-se o caminho de recusar que con-
tinuassem a existir donos do país que du-
rante longos anos capturaram o interesse 
de todos pelo interesse de alguns. Percor-
reu-se um caminho em que cada um de 
nós acreditou que a Justiça era, de facto, 
para todos e que de há uns anos a esta 
parte se passou a respirar melhor em 
Portugal.
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-set-2018/inte-
rior/o-lega-
do-de-joana-marques-vidal-9887277.html
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Cães e Crianças“
5.Junho
São mais de 8.000 as crianças institucio-
nalizadas em Portugal. Muitas destas 
crianças com histórias de vida com um 
passado traumático e para quem o Esta-
do não tem dedicado a atenção nem 
iniciativa que bastem.

19.Junho
"Muitas das vezes referimos que é incum-
bência do Estado garantir essa igualdade 
de oportunidades. É mais do que isso. É in-
cumbência do Estado e dos poderes públi-
cos, mas é também um dever moral en-
quanto membros da mesma sociedade."

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-balseiro-lopes/detalhe/caes-e-criancas

Arranjar o elevador. 
Primeira etapa: pré-escolar
“

http://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/arranjar-o-elevador-primeira-e
tapa-pre-escolar

Educação: sem rei nem 
roque
“
2.Julho
Sem notas internas, sem notas de exames, 
sem se poderem matricular para o ano ´
seguinte ou candidatar ao Ensino Superior, 
os alunos foram este ano um "dano cola-
teral" numa guerra aberta entre professores 
e Governo.
https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/educacao-sem-rei-nem-roque

A Saúde e o Estado de 
negação
“
17.Julho
Recordando Lincoln: "Pode-se enganar a 
todos por algum tempo; pode-se enganar 
alguns por todo o tempo; mas não se pode 
enganar a todos todo o tempo".

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margari-
da-bal-
seiro-lopes/detalhe/a-saude-e-o-estado-de-negacao
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As casas que nos 
envergonham
“
31.Julho
Com uma cultura de maior exigência, 
de intolerância face a situações de injus-
tiça ou de corrupção, fazendo de nós 
também colectivamente melhores. E isto 
faz-se através da Educação. Porque in-
felizmente as mentalidades não se mu-
dam por decreto.

14.Agosto
Não é um fenómeno exclusivo da classe 
política, como por vezes querem fazer crer. 
É um problema cultural. Que começa desde 
a cultura da "cunha", do "favor", do "jeito", 
da "chamadazinha".

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/as-casas-que-nos-envergonha
m

O combate à corrupção“

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/o-combate-a-corrupcao

Universidade de Verão“
29.Agosto
"Cada uma das edições é diferente, na 
lista de participantes e no painel de ora-
dores. Mas há sempre um grupo de 100 
jovens interessados e motivados para 
aprender e para contribuir para que a 
Política em Portugal possa conquistar 
um novo espaço na vida das pessoas."
https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/mar-
garida-bal-
seiro-lopes/detalhe/universidade-de-verao

O estado paliativo dos 
cuidados paliativos
“
13.Setembro
No passado dia 6 de Setembro, por via de 
uma portaria soubemos da opção de excluir 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados doentes com necessidades palia-
tivas. E é inevitável a perplexidade.

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margari-
da-bal-
seiro-lopes/detalhe/o-estado-paliativo-dos-cuidados-
paliativos
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