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André Neves, presidente
da JSD de Aveiro, candidata-
-se contra a deputada
Margarida Balseiro Lopes

Treze anos depois de se ter inscrito
na JSD da Marinha Grande, onde vivia
fortemente rodeada por um ambien-
te de esquerda, Margarida Balseiro

Lopes quer ser a próxima líder da

"jota laranja". Aos 28 anos, a também

deputada (desde os 26) é a primeira
mulher a concorrer à presidência da

Juventude Social-Democrata.
O anúncio foi feito ontem à tarde

na reunião do conselho nacional da

JSD, mas a eleição só decorrerá no
congresso agendado para o próximo
mês de Abril. "Candidato-me para
que a política conquiste um novo es-

paço na vida dos jovens", explicou
ao PÚBLICO. A sua campanha, que
agora começa, tem como lema "Con-

quistar Portugal".
Margarida foi candidata única

apenas por alguns instantes. Logo
após a sua intervenção no conselho
nacional também André Neves, líder
da distrital de Aveiro da JSD, falou
aos conselheiros para se apresentar
como adversário da parlamentar. A

disputa promete ser acesa.
Em tempos, a actual deputada

contou ao P 3que a entrada na JSD
foi patrocinada por uma colega de
turma do 10.° ano, que era filiada
na JCP. Como as duas nunca se en-
tendiam nas discussões nas aulas de

Francês sobre política, economia e

sociedade, a amiga comunista disse-

lhe: "Ó Margarida, tu estavas bem era
na JSD." A curiosidade fez o resto.
E nem o facto de vir de uma famí-
lia "maioritariamente socialista" a

impediu de se inscrever na "jota".
Numa década, chegou a dirigente em
Leiria e a secretária-geral da JSD.

Agora candidata-se à liderança pa-
ra que "as novas gerações tenham
um sistema educativo que as capacite
para a revolução tecnológica e para o

mercado de trabalho do século XXI";
para que "não vejam na Segurança
Social uma segurança virtual" e para
que "tenham igualdade de oportuni-
dades para construir o seu projecto
de vida, deixando de ser uma gera-
ção eternamente adiada".

Margarida licenciou-se em Direito

pela Universidade de Lisboa, é mes-
tre em Direito e Gestão pela Univer-
sidade Católica e está a fazer a espe-
cialização em Direito Fiscal.

Chegou ao Parlamento em 2015

pela mão de Pedro Passos Coelho e

de Simão Ribeiro, líder da JSD, e lá

integra a Comissão de Orçamento,
Finanças e Modernização Adminis-
trativa, a de Educação e Ciência e a
de Cultura, Comunicação, Juventude
e Desporto. Nas últimas eleições di-

rectas, enquanto André Neves esteve

próximo de Rui Rio, Margarida não
apoiou nenhum dos candidatos à li-

derança. Ao P3, em 2015, disse uma
frase que agora pode servir-lhe de

slogan, na candidatura à JSD: "Somos
autónomos do PSD e, acima de tudo,
não assimilamos de forma acéfala."
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