18.janeiro

“

Temos agora todos a
obrigação de trabalhar
para ajudar o PSD

Conselho Nacional do PSD culminou com
a aprovação da moção de confiança a Rui
Rio.

https://www.noticiasaominuto.com/politica/1181903/temos-agora-todos-a-obrigacao-de-trabalhar-para-ajudar-o-p
sd

Conselho Nacional da JSD | 13 de abril | Vimioso

1

25.janeiro

“

JSD lança inquérito para
perceber o que os
jovens sabem sobre a
Europa

"Jota" social-democrata vai percorrer o
País e convidar os portugueses até aos 30
anos a responderem a um questionário
online sobre o projeto europeu. A ideia de
Margarida Balseiro Lopes é ter uma amostra de duas mil pessoas
http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/2019-01-25-JSD-lanca-inquerito-para-perceber-o-que-os-jovens-sabem
-sobre-a-Europa
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27.janeiro

“

Presidente da JSD diz
que alojamento é "maior
entrave" à entrada na
universidade

A presidente da Juventude Social
Democrata considerou hoje que a "maior
barreira" dos jovens no acesso à universidade "não são as propinas", é o alojamento e os custos do mesmo, em concreto nos
grandes centros urbanos.
https://www.dn.pt/lusa/interior/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-a-entrada-na-universidad
e-10495483.html

“

Alojamento é o "maior
entrave" à entrada na
universidade, diz líder
da JSD

Margarida Balseiro Lopes disse no XX congresso regional da JSD/Açores que a
maior barreira ao acesso à universidade
"não são as propinas", mas sim o alojamento nos grandes centros urbanos.
https://www.publico.pt/2019/01/27/politica/noticia/alojamento-maior-entrave-entrada-universidade-presidente-j
sd-1859611
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“

Presidente da JSD diz que
alojamento é "maior
entrave" que propinas
"A maior barreira à entrada de jovens no
ensino superior não são as propinas, é o
alojamento estudantil", considera Margarida Balseiro Lopes.
https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-qu
e-propinas

“

Presidente da JSD diz que
alojamento é “maior
entrave” à entrada na
universidade
Margarida Balseiro Lopes considera que
"não são as propinas", mas sim os problemas no alojamento que representam o
"maior entrave" no acesso às universidades.
https://observador.pt/2019/01/27/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-aentrada-na-universidade/

“

“

“A maior barreira à entrada de jovens no
ensino superior não são as propinas, é o
alojamento estudantil”, disse Margarida
Balseiro Lopes, falando na ilha de São
Miguel no encerramento do XX congresso regional da JSD/Açores

A presidente da Juventude Social
Democrata (JSD) considerou este
domingo que a "maior barreira" dos
jovens no acesso à universidade "não
são as propinas", é o alojamento e os
custos do mesmo, em concreto nos
grandes centros urbanos.

Presidente da JSD diz que
alojamento é “maior
entrave” à entrada na
universidade

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-aentrada-na-universidade-403516

Presidente da JSD diz que
alojamento é "maior
entrave" à entrada na
universidade

https://www.acorianooriental.pt/noticia/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-aentrada-na-universidade-296628

Conselho Nacional da JSD | 13 de abril | Vimioso

4

LER MAIS:
TSF
Presidente da JSD diz que alojamento é "maior entrave" à entrada na
universidade
https://www.tsf.pt/sociedade/educacao/interior/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-a-entrada-na-universidade-10495484.html

SAPO 24
Presidente da JSD diz que alojamento é "maior entrave" à entrada na
universidade
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-a-entrada-na-universidade

Jornal Madeira
JSD diz que alojamento é “maior entrave” à entrada na universidade
https://www.jm-madeira.pt/nacional/ver/52652/JSD_diz_que_alojamento_e_maior_entrave_a_entrada_na_universidade

Informa +
Presidente da JSD diz que alojamento é "maior entrave" à entrada na
universidade
https://www.informamais.pt/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-a-entrada-na-universidade/

O Minho
Presidente da JSD diz que alojamento é “maior entrave” à entrada na
universidade
https://ominho.pt/presidente-da-jsd-diz-que-alojamento-e-maior-entrave-a-entrada-na-universidade/
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12.fevereiro

“

Lei sobre lóbi com "luz
verde" na comissão
parlamentar da
transparência

A comissão parlamentar para reforço da
transparência fez hoje a votação indiciária,
ou indicativa, da lei que regula o lóbi em
Portugal, com os votos do PS, CDS, e da
deputada do PSD Margarida Balseiro
Lopes.
https://www.dn.pt/lusa/interior/lei-sobre-lobi-com-luz-verde-na-comissao-parlamentar-da-tran
sparencia-10569262.html

“

Lei sobre lóbi com "luz
verde" na comissão
parlamentar da
transparência

A comissão parlamentar para reforço da
transparência fez hoje a votação indiciária,
ou indicativa, da lei que regula o lóbi em
Portugal, com os votos do PS, CDS, e da
deputada do PSD Margarida Balseiro
Lopes.
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/lei-sobre-lobi-com-luz-verde-na-comissao-parlamentar-da-tran
sparencia
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“

“

Lei sobre lóbi tem "luz
verde" para avançar

Lei sobre lóbi com "luz
verde" na comissão
parlamentar da
transparência

A comissão parlamentar para reforço da
transparência fez a votação indiciária, ou
indicativa, da lei que regula o lóbi em
Portugal, com os votos do PS, CDS, e da
deputada do PSD Margarida Balseiro
Lopes.

Tratando-se de um anteprojeto, pode
ainda sofrer alterações até à sua apresentação em definitivo na Assembleia da
República.

https://www.jn.pt/nacional/interior/lei-sobre-lobi-com-luz-verde-na-comissao-parlamentar-da-tr
ansparencia-10569441.html

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/lei-sobre-lobi-com-luz-verde-na-comissao-parlamentar-da-tr
ansparencia
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18.fevereiro

“

Europeias. JSD quer
líder da maior
organização de
juventude da Europa
como candidata

“

Europeias: Presidente da
juventude do PPE
indicada pela JSD para
lista do PSD

Lídia Pereira, presidente do maior força de
juventude da Europa, o YEPP, foi o nome
indicado pela JSD para a lista de candidatos do PSD às europeias.
https://www.dn.pt/poder/interior/europeias-jsd-quer-lider-da-maior-organizacao-de-juventude-da-europacomo-candidata--10591512.html

Decisão foi tomada no domingo, em Conselho Nacional Extraordinário da juventude social-democrata.

https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/europeias-presidente-da-juventude-do-ppe-indicada-pela-jsd-para-list
a-do-psd
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LER MAIS:
Diário de Notícias
Europeias: Presidente da juventude do PPE indicada pela JSD para lista
do PSD
https://www.dn.pt/lusa/interior/europeias-presidente-da-juventude-do-ppe-indicada-pela-jsd-para-lista-do-psd-10591558.html

Notícias de Coimbra
Conimbricense Lídia Pereira nomeada pela JSD para lista do PSD ao PE
https://www.noticiasdecoimbra.pt/conimbricense-lidia-pereira-nomeada-pela-jsd-para-lista-do-psd-ao-pe/

Campeão das Províncias
Conimbricense Lídia Pereira indicada pela JSD para candidata ao PE
http://campeaoprovincias.pt/noticia/conimbricense-lidia-pereira-indicada-pela-jsd-para-candidata-ao-pe
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20.fevereiro

“

Líder da JSD quer saber
quantos jovens até aos
30 anos pagam IRS e
contribuições

Margarida Balseiro Lopes tem como objetivo fazer o diagnóstico “sólido” que permita a adoção de políticas que aumentam
o rendimento disponível dos jovens e lhes
garanta a emancipação. “E ainda o combate ao declínio demográfico”, afirmou a
deputada do PSD ao Jornal Económico.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/lider-da-jsd-quer-saber-quantos-jovens-ate-aos-30-anos-pagam-irs-e-c
ontribuicoes-413124
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21.fevereiro

“

JSD e deputados da
emigração do PSD
entregam 'pacote' para
incentivar regresso de
emigrantes

Criar um Fórum da Emigração e dar incentivos fiscais à fixação em Portugal de empresas criadas por portugueses residentes
no estrangeiro são algumas das medidas
entregues hoje no parlamento pelos deputados da JSD e pelos eleitos sociais-democratas pela emigração.
https://www.dn.pt/lusa/interior/jsd-e-deputados-da-emigracao-do-psd-entregam-pacote-para-incentivar-regre
sso-de-emigrantes-10604377.html

“

JSD e deputados da
emigração do PSD
entregam "pacote" para
incentivar regresso de
emigrantes

Margarida Balseiro Lopes salientou que a
tendência da subida da emigração "regista-se desde o início da década de 2000,
acentuou-se a partir de 2010 e começou a
reduzir-se em 2014", coincidindo com final
do período de ajustamento.
https://www.publico.pt/2019/02/21/politica/noticia/jsd-deputados-emigracao-psd-entregam-pacote-incentivar-re
gresso-emigrantes-1862903#gs.FjOkZZiH
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LER MAIS:
O Jogo
JSD e deputados da emigração do PSD entregam 'pacote' para incentivar regresso de emigrantes
https://www.ojogo.pt/extra/lusa/interior/jsd-e-deputados-da-emigracao-do-psd-entregam-pacote-para-incentivar-regresso-de-emigrantes-10604380.html

Jornal do Luxemburgo
JSD e deputados da emigração do PSD entregam ‘pacote’ para incentivar regresso de emigrantes
http://jornaldoluxemburgo.com/2019/02/jsd-e-deputados-da-emigracao-do-psd-entregam-pacote-para-incentivar-regresso-de-emigrantes/

Revista PORT.COM
PSD entrega pacote de medidas com vista ao incentivo de regresso de
emigrantes
http://www.revistaport.com/noticia/8/5509

Mundo Lusíada
Deputados da emigração entregam ‘pacote’ para incentivar regresso
de emigrantes
https://www.mundolusiada.com.br/box1/deputados-da-emigracao-entregam-pacote-para-incentivar-regresso-de-emigrantes/
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2.março

“

Presidente da JSD acusa
Governo de ser
"campeão" das
desigualdades

"O Governo, do ponto de vista social, tem
acentuado muito as assimetrias. É o
campeão
no
aprofundamento
das
desigualdades", afirmou Margarida Balseiro Lopes.

https://www.sabado.pt/portugal/politica/detalhe/presidente-da-jsd-acusa-governo-de-ser-campeao-das-desi
gualdades

“

Presidente da JSD acusa
Governo de ser
"campeão" das
desigualdades

A deputada social-democrata defende
que em vez de se reduzir as propinas, o
Governo devia dar resposta a um dos
maiores flagelos que os jovens do Ensino
Superior enfrentam.
https://www.publico.pt/2019/03/02/politica/noticia/presidente-jsd-acusa-governo-campeao-desigualdades-186
3977#gs.Xi1lPnmg
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LER MAIS:
Diário de Notícias
Presidente da JSD acusa Governo de ser "campeão" das desigualdades
https://www.dn.pt/lusa/interior/presidente-da-jsd-acusa-governo-de-ser-campeao-das-desigualdades-10638071.html

O Jornal Económico
Presidente da JSD acusa Governo de ser “campeão” das desigualdades
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/presidente-da-jsd-acusa-governo-de-ser-campeao-das-desigualdades-418099

Observador
Presidente da JSD acusa Governo de ser “campeão” das desigualdades
https://observador.pt/2019/03/02/presidente-da-jsd-acusa-governo-de-ser-campeao-das-desigualdades/

Notícias ao Minuto
"Governo é o campeão no aprofundamento das desigualdades"
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1208993/governo-e-o-campeao-no-aprofundamento-das-desigualdades

SAPO 24
JSD: Margarida Balseiro Lopes acusa Governo de ser “campeão” das
desigualdades
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/jsd-margarida-balseiro-lopes-acusa-governo-de-ser-campeao-das-desigualdades
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5.março

“

Rio, Moedas, Rangel e
presidente do PPE na
Universidade Europa do
PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, o comissário
europeu Carlos Moedas e o cabeça de lista
social-democrata às europeias, Paulo
Rangel, são alguns dos oradores da Universidade Europa, que decorre no próximo fim de semana na Figueira da Foz.
https://www.dn.pt/lusa/interior/rio-moedas-rangel-e-presidente-do-ppe-na-universidade-europa-do-psd-106467
07.html

“

Rio, Moedas, Rangel e
presidente do Partido
Popular Europeu na
Universidade Europa do
PSD

Universidade Europa é uma organização
conjunta do Grupo Parlamentar do PSD
no Parlamento Europeu, do PSD, da JSD e
do Instituto Francisco Sá Carneiro e realiza-se na Figueira da Foz.
https://observador.pt/2019/03/05/rio-moedas-rangel-e-presidente-do-partido-popular-europeu-na-universidade-eur
opa-do-psd/
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LER MAIS:
SAPO
Rio, Moedas, Rangel e presidente do PPE na Universidade Europa do
PSD
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/rio-moedas-rangel-e-presidente-do-ppe-na_5c7eaeb382901405a36b3239

Notícias ao Minuto
Rio, Moedas, Rangel e presidente do PPE na Universidade Europa do
PSD
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1210455/rio-moedas-rangel-e-presidente-do-ppe-na-universidade-europa-do-psd

SAPO 24
Rio, Moedas, Rangel e presidente do PPE na Universidade Europa do
PSD
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/rio-moedas-rangel-e-presidente-do-ppe-na-universidade-europa-do-psd

Notícias de Coimbra
Figueira da Foz recebe Universidade Europa do PSD
https://www.noticiasdecoimbra.pt/figueira-da-foz-recebe-universidade-europa-do-psd/
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11.março

“

Lídia Pereira chegou
tarde à política mas é
número dois do PSD nas
europeias

Tem 27 anos e é, desde o ano passado, a
primeira portuguesa a liderar a maior
organização política de juventude na
Europa. Foi escolhida por Rio para ser a
número dois na lista do PSD, atrás de
Paulo Rangel.
https://www.dn.pt/poder/interior/rio-escolhe-lider-da-juventude-do-ppe-para-n-dois-da-lista-ao-pe-10668094.
html

“

Rio escolhe presidente
da Juventude do PPE
para número dois da
lista às europeias

Lídia Pereira, de 27 anos, foi indicada pela
JSD para a lista do PSD nacional. Natural
de Coimbra, a candidata é a primeira presidir à maior organização política de
Juventude da Europa.
https://www.publico.pt/2019/03/11/politica/noticia/rio-escolhe-presidente-juventude-ppe-numero-dois-lista-eur
opeias-1864996
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“

“

Lídia Pereira, presidente da Juventude
do Partido Popular Europeu (YEPP) e
nome indicado pela Juventude Social
Democrata, será a candidata número
dois da lista do PSD às eleições europeias, revelou hoje o presidente do partido.

Lídia Pereira, de 27 anos, é a escolha de
Rui Rio para número dois da lista
encabeçada por Paulo Rangel. O presidente do PSD escolheu o Twitter para
fazer o anúncio.

Presidente da juventude
do PPE é a número dois
da lista do PSD

Rio anuncia Lídia Pereira
como número dois na lista
às Europeias no Twitter

https://www.rtp.pt/noticias/politica/presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-da-lista-do-psd_n1
134179

https://observador.pt/2019/03/11/rio-anuncia-lidia-pereira-como-numero-dois-na-lista-as-europeias-no-twitter/

“

“

Consultora da Deloitte tem 27 anos, foi
eleita presidente da Juventude do Partido Popular Europeu e reside em Bruxelas. “O futuro passa pelos jovens”, justifica o presidente do PSD.

A lista de candidatos sociais-democratas
às eleições europeias é encabeçada por
Paulo Rangel.

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/rui-rio-escolhe-lidia-pereira-para-numero-2-da-lista-do-psd-as-euro
peias-420821

https://www.tsf.pt/politica/interior/europeias-presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-da-list
a-do-psd-10667745.html

Rui Rio escolhe Lídia
Pereira para número 2 da
lista do PSD às europeias

Presidente da juventude
do PPE é a número dois
da lista do PSD para as
europeias
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LER MAIS:
Jornal de Notícias
Lídia Pereira é a número dois do PSD para as europeias
https://www.jn.pt/nacional/interior/lidia-pereira-e-a-numero-dois-do-psd-para-as-europeias--10668195.html

Correio da Manhã
Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/europeias-presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-da-lista-do-psd

Notícias ao Minuto
Presidente da juventude do PPE é número dois da lista do PSD às Europeias
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1214178/presidente-da-juventude-do-ppe-e-numero-dois-da-lista-do-psd-as-europeias

SAPO
Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD às Europeias
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero_5c86ac65adb24b05c848e274

Destak
Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD
http://www.destak.pt/artigo/363517

Açoriano Oriental
Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD
https://www.acorianooriental.pt/noticia/presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-da-lista-do-psd-297994
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12.março

“

Europeias. Rio escolhe
Lídia Pereira, presidente
da Juventude do PPE,
para número dois

Lídia Pereira foi a única candidata à liderança do Partido Popular Europeu nas
eleições de novembro e o seu nome para a
lista nacional foi proposto pela Juventude
Social-Democrata, no mês passado, conta
o “Público” esta terça-feira
https://expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-03-12-Europeias.-Rio-escolhe-Lidia-Pereira-presidente-da-Juvent
ude-do-PPE-para-numero-dois#gs.4t7j7o

“

Presidente da juventude
do PPE é a número dois
do PSD às europeias

Rui Rio assinala que Lídia Pereira é a "primeira personalidade portuguesa e a
primeira mulher a presidir à maior organização política de juventude da Europa".

https://rr.sapo.pt/noticia/143956/presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-do-psd-as-europeia
s
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LER MAIS:
Diário de Leiria
Lídia Pereira é segunda na lista do PSD às europeias
http://www.diarioleiria.pt/noticia/42310

Diário de Viseu
Lídia Pereira é segunda na lista do PSD às europeias
http://www.diarioviseu.pt/noticia/42310

Notícias de Coimbra
Jovem conimbricense Lídia Pereira é a número 2 da lista do PSD às Europeias
https://www.noticiasdecoimbra.pt/jovem-conimbricense-lidia-pereira-e-a-numero-2-da-lista-do-psd-as-europeias/

Campeão das Províncias
PE: Conimbricense Lídia Pereira em destaque na lista do PSD
http://campeaoprovincias.pt/noticia/pe-conimbricense-lidia-pereira-em-destaque-na-lista-do-psd

Informa +
Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD às Europeias
https://www.informamais.pt/presidente-da-juventude-do-ppe-e-a-numero-dois-da-lista-do-psd-as-europeias/
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12.março

“

JSD exige
esclarecimentos sobre
alojamento estudantil
nos Açores

Partido pede dados sobre as residências
dos estudantes no arquipélago.

https://www.noticiasaominuto.com/politica/1215088/jsd-exige-esclarecimentos-sobre-alojamento-estudantil-n
os-acores
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13.março

“

Lídia Pereira, o (jovem)
fator surpresa de Rui Rio

Diz-se pragmática, liberal q.b. e feminista
sem pudores. Tem em Sá Carneiro, mas
também em Angela Merkel, referências
políticas importantes. E será a carta fora
do baralho de Rui Rio nas primeiras
eleições aos comandos do PSD.
https://expresso.pt/politica/2019-03-13-Lidia-Pereira-o--jovem--fator-surpresa-de-Rui-Rio#gs.4t6e5f

“

"Número dois” da lista
às europeias entusiasma
PSD

Lista de candidatos dos sociais-democratas ao Parlamento Europeu é aprovada
nesta quarta-feira em conselho nacional.

https://www.publico.pt/2019/03/13/politica/noticia/numero-dois-lista-europeias-entusiasma-psd-1865171
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LER MAIS:
Diário de Notícias
Lídia Pereira "foi a aposta forte" de Rio. Restantes nomes conhecidos
hoje
https://www.dn.pt/poder/interior/lidia-pereira-foi-a-aposta-forte-de-rio-restantes-nomes-conhecidos-hoje-10671139.html

Rádio Lumena
JSD preocupada com alojamento para alunos da Universidade dos
Açores
https://radiolumena.com/jsd-preocupada-com-alojamento-para-alunos-da-universidade-dos-acores/

NO Revista
JSD questiona República sobre alojamento para estudantes nos Açores
https://norevista.pt/2019/03/13/jsd-questiona-republica-sobre-alojamento-para-estudantes-nos-acores/

Açores 9
Autarquia do Nordeste recebe responsáveis da JSD
https://jornalacores9.pt/autarquia-do-nordeste-recebe-responsaveis-da-jsd/

Azores Today
A Câmara Municipal do Nordeste recebeu no início da semana a presidente da Juventude
https://www.azorestoday.com/2019/03/13/a-camara-municipal-do-nordeste-recebeu-no-inicio-da-semana-a-presidente-da-juventude/
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17.março

“

Jovem aposta de Rio
quer trazer frescura para
a política

Está fora de Portugal há quatro anos e não
deve mudar de cidade a seguir às eleições
europeias. Aos 27 anos, dirige a juventude
do Partido Popular Europeu e posiciona-se no centro-direita
https://www.publico.pt/2019/03/17/politica/noticia/lidia-pereira-surpresa-rio-ve-politica-forma-pragmatica
-menos-ideologica-1865687

“

Não tenho um percurso
típico no contexto na
política nacional

Lídia Pereira tem 27 anos e foi escolhida
por Rui Rio para o segundo lugar da lista
do PSD às europeias.

https://www.publico.pt/2019/03/17/politica/noticia/nao-percurso-tipico-contexto-politica-nacional-1865690
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Artigos
de Opinião

“

“

12.janeiro
Contudo, o governo parece esquecer-se
de que o atual plano de investimentos (o
PETI 3+), com duração até 2020, está
ainda com 80% por executar. Não é, de
resto, nova a conclusão de que nos últimos três anos o investimento público
alcançou mínimos históricos.

19.janeiro
Theresa May, tendo visto o seu acordo
sobre a saída da União Europeia ser
rejeitado pela Câmara dos Comuns e
sobrevivido a uma moção de censura
logo de seguida, tem agora até segunda-feira para apresentar um novo
acordo.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-jan-2019/interior/programa-eleitoral-de-investimentos-10427022.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-jan-2019/interior/brexit-in-or-out-10456939.html

Programa eleitoral de
investimentos?

Brexit: in or out?
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“

“

CGD: até quando durará a
impunidade?

O Pinhal de Leiria
continua à espera

26.janeiro
Nos últimos dias, ficámos a conhecer
por uma comentadora os resultados da
auditoria independente à atividade da
Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre
2000 e 2015, pedida pelo governo em
junho de 2016. Isto depois de esta informação ter sido recusada ao Parlamento
e aos deputados por razões que se prendem com o sigilo bancário.

2.fevereiro
O ano de 2017 ficará para sempre marcado na memória do povo português: mais
de cem pessoas morreram, vítimas dos
incêndios florestais que deflagraram
nesse ano, e foram destruídos mais de
440 mil hectares de floresta.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/26-jan-2019/interior/cgd-ate-quando-durara-a-impunidade-10488577.ht
ml

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-fev-2019/interior/o-pinhal-de-leiria-continua-a-espera-10520854.html

“

“

9.fevereiro
Desde o início de 2019, a violência
doméstica já matou dez mulheres. Ou
seja, dez mulheres nos primeiros 38 dias
do ano. Números que impressionam,
ainda mais, quando comparados com
outras realidades.

16.fevereiro
Nos últimos meses, a ADSE tem sido
tema constante na ordem do dia devido
a diversas questões controversas que se
juntam à forma desastrosa como o governo tem tratado o setor da saúde.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-fev-2019/interior/a-violencia-domestica-mata-10556544.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-fev-2019/interior/saude---o-parente-pobre-do-governo-10581627.ht
ml

A violência doméstica
mata

Saúde - o parente pobre
do governo
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“

“

Um território, dois países?

A emigração já não é um
problema?

23.fevereiro
Portugal tem, há décadas, graves assimetrias de desenvolvimento económico
e social entre as zonas do litoral e do
interior. Este é, sem dúvida, um dos
maiores problemas que a sociedade
portuguesa enfrenta atualmente e que
parece incapaz de combater.

2.março
A emigração é um fenómeno complexo
e que tem sido tratado em Portugal de
forma leviana, demagógica e pouco
séria.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-fev-2019/interior/-um-territorio-dois-paises--10608100.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-mar-2019/interior/a-emigracao-ja-nao-e-um-problema-10633959.html

“

“

9.março
A inovação tecnológica está a transformar o mundo, mas a escola em Portugal
parece estar alheada dessa transformação.

16.março
Nesta semana, Rui Rio anunciou que
Lídia Pereira, indicação da Juventude
Social-Democrata, será a segunda candidata na lista do PSD às próximas
eleições europeias, que terão lugar a 26
de maio deste ano.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-mar-2019/interior/a-preparar-o-futuro-com-uma-escola-do-seculo-passado
-10654890.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-mar-2019/interior/os-jovens-no-parlamento-europeu-10683605.html

A preparar o futuro com
uma escola do século
passado

Os Jovens no Parlamento
Europeu
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“

“

Dia Nacional do Estudante

Até sempre, Zeca!

23.março
Este é um dia de comemoração, mas
também de reflexão, em que relembramos tudo o que já foi alcançado na prossecução de uma educação acessível a
todos, mas também a data exige que
reflitamos sobre aquilo que efetivamente ainda está por alcançar, para que
possamos garantir um ensino de qualidade e universal em Portugal.

30.março
Nesta quinta-feira recebemos a notícia
da partida do Zeca Mendonça. E as
reações mostram o carinho e a
importância que o Zeca teve para todos
aqueles com quem privou, dentro e fora
do PSD, dentro e fora da classe política.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-mar-2019/interior/dia-nacional-do-estudante-10712295.html

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-mar-2019/interior/ate-sempre-zeca-10740581.html

“

Como conciliar a vida
política e familiar

6.abril
Já sabíamos que no Conselho de Ministros se sentavam marido e mulher, pai e
filha, mas estávamos longe de imaginar
que isto se tinha alastrado pelos gabinetes ministeriais.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-abr-2019/interior/como-conciliar-a-vida-politica-e-familiar-10764260.html
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“

“

Made in Europe: a geração
Europa

Pedro Marques: o
candidato das fake news

4.fevereiro
Um pouco por toda a Europa surgem
vozes, movimentos e até mesmo forças
políticas que põem em causa esta União,
tendo como exemplo mais efetivo o
chamado Brexit.

19.fevereiro
A escolha deste ministro como figura de
cartaz do PS ao Parlamento Europeu
mostra como António Costa premeia a
incompetência e o ilusionismo.

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margarida-balseiro-lopes/detalhe/made-in-europe-a-geracao-e
uropa

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margarida-balseiro-lopes/detalhe/pedro-marques-o-candidatodas-fake-news

“

“

8.março
De nada valerá a criação de um dia
nacional em memória das vítimas se
nada for feito em sua justiça ou em favor
daquelas que diariamente vivem o
horror e o risco de vir a fazer parte
destas tenebrosas estatísticas.

26.março
Leiria é infelizmente um dos muitos
exemplos do desprezo a que o Serviço
Nacional de Saúde tem sido votado
nestes 4 anos de Governação do Partido
Socialista, Bloco de Esquerda e Partido
Comunista Português.

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margarida-balseiro-lopes/detalhe/de-luto-ou-de-luta

https://www.sabado.pt/opiniao/convidados/margarida-balseiro-lopes/detalhe/o-hospital-de-leiria

De luto ou de luta?

O Hospital de Leiria
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