
- Em Portugal não há falta 
de água, há falta de juízo!
- se A Terra lidou bem com 
a extinção dos dinossauros, 
lidará bem com a extinção da 
Humanidade...

A aula de 
Vítor Gaspar...
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10H00 – O Estado visto por dentro, com Luís Marques Guedes

14H30 – Sessão Plenária: o maior Português de todos os tempos

20H00 – Jantar-Conferência com Teresa Morais

Hoje não 
percas!

este é o teu JUV!

João Joanaz de Melo: 
palavras que valem mil imagens!
João Joanaz de Melo: 
palavras que valem mil imagens!

“... foi muito bem estruturada mas deixou 
mais dúvidas que certezas.”

Tiago Larsen, Grupo Amarelo

“... deu-nos as bases para compreender o 
estado a que isto chegou e os instrumentos 
para a inverter.”
 Vasco Campilho, Grupo Roxo

Pedro 
Rodrigues 
responde

Até ao final da semana, o Presidente 
da JSD responde a todas as 
perguntas por escrito que redigires. 

Duas serão publicadas no JUV, as 
restantes na intranet.

Conhecer 
Castelo de Vide.

João Bravo da Silva
Grupo Roxo

Na aula de economia, as perguntas não foram alvo de crivo prévio. 
Algumas foram mesmo muito fora do tema central do orador. 
Talvez isso se pudesse minimizar se tivermos acesso prévio aos 
slides.

Estás numa vila medieval 
repleta de segredos seculares.
Vem descobrir os recantos da 
terra que nos acolhe num des-
contraído passeio de amanhã

A visita tem início às 14.30 h e 
os interessados devem reunir 
5 minutos antes no lobby do 
hotel.

Lembramos que o passeio é 
facultativo.

Achei curioso

Filipa Figueiredo
Grupo Castanho

Tudo está personalizado, desde o nosso nome no JUV até às 
etiquetas nos envelopes, passando pelos papéis que também já 
vêm com cabeçalho preenchido. É prático e útil, além de evitar 
confusões.

Amarelo
Miguel Araújo: 
Combativo

Azul
Maria João Mestre: 
Dinâmico

Bege
Tânia Morais: 
Uno

Castanho
Tiago Pereira: 
Coeso

Cinzento
João Gomes da Silva: 
Eficiente

Encarnado
Filipe Lopes: 
Aquático

Laranja
Ana Rita Ramôa: 
Unido

Rosa
João Guerreiro: 
Multi-disciplinar

Roxo
Nuno Brito: 
Perfeito

Verde
João Martins: 
Esforçado

define o 
teu grupo 
numa palavra:

Os alunos avaliam a UVIn e Out

Importante

Entrega hoje até às 14.30h o texto do teu grupo sobre  
“O melhor Português de todos os tempos”.

 
Formato: 
word, máximo de 1.500 caracteres sem espaços.

Joana Simões
Grupo Azul

In     Os trabalhos de Grupo

Mónica Rosa
Grupo Verde

In     O convívio

Nuno Gaibino
Grupo Cinzento

Out    Perguntas muito teóricas sobre economia

Fernando G. Alves
Grupo Rosa

Out   A linguagem de Vítor Gaspar:
demasiado técnica para leigos.



O vosso estandarte é uma criação do Júlio Pisa. A 
competição facultativa que vos propomos é esta: 
dar um novo look ao estandarte mas, atenção, não o 
podem riscar nem danificar.

Amanhã, após o jantar com o Prof. Paulo Mota Pinto, 
um júri avaliará os vossos trabalhos na sala dos 
plenários.

Não se esqueçam de dar um nome à mascote e indicar 
um membro do grupo para a apresentar.

 Sê original e ganhas prémios fantásticos!

Magistral Concurso 
Decora o Boneco!

João de Deus Pinheiro

Maria 
João Mestre

Grupo Azul

Acha útil ou vital a 
entrada da Turquia na 

UE? Representa um território estratégico 
essencial ou as diferenças culturais que 
apresenta são inultrapassáveis?

R: Se a decisão tivesse que ser tomada 
hoje diria que não é útil, nem vital; é um 
território estratégico essencial para a UE; 
as diferenças culturais são o “busilis” da 
questão.
Foi com Ataturk (há quase um século) que 
a secularização da Turquia se iniciou. Com 
resultados diferenciados conforme a região 
e o respectivo grau de desenvolvimento.
Ultimamente, com o começo das 
negociações para a eventual adesão, 
houve progressos sensíveis em muita 
legislação turca no sentido de uma maior 
aproximação à UE.

directamente de Bruxelas

As negociações durarão pelo menos uma 
década e seja qual for o desenlace final 
(adesão, parceria especial ou associação), 
será inevitável que a legislação, as 
instituições e as práticas turcas estarão 
bem mais próximas da UE que agora. Tal 
será inequivocamente positivo.
Mas 10, 15 anos é muito tempo. (Quem 
falava em Internet ou Globalização há 15 
anos? Quem tinha telemóvel?) Assim..., o 
melhor é esperar para ver, antes de formular 
um juízo definitivo.

Tiago Larsen

Grupo Amarelo

Que interesse tem para 
a pessoa comum a 
aprovação ou não da 

Constituição Europeia?

R: A resposta mais óbvia seria: o mesmo 
que uma Constituição Nacional...
As leis orientadoras definem o macro-
quadro do Estado de Direito e nessa óptica 
influenciam toda a legislação que lhe deve 
estar conforme.

Assim, as garantias reflectidas no Projecto 
de Tratado (Reformador) são fundamentais 
para o respeito pela paz, democracia, 
os direitos de cada um (e.g. a não-
discriminação absoluta), a boa governação, 
a transparência, a concorrência leal, a coesão 
económica e social, o desenvolvimento 
sustentável, etc.
Claro que a vasta maioria destes tópicos 
já estão consagrados noutros tratados ou 
noutros textos legais. Ganham, porém, 
novo estatuto ao figurarem juntos e 
coerentemente num Tratado.
Também do ponto de vista da eficácia 
e eficiência das Instituições, o novo 
tratado vem dar agilidade à Europa e, 
consequentemente, eliminar “emperros” 
que por vezes dificultam ou atrasam as 
tomadas de decisão.
Estes aspectos mais institucionais ou 
burocrático-administrativos nem sempre são 
evidentes para o cidadão comum. Porém, 
quando uma decisão se atrasa ou não se 
toma (e devia tomar...) o mal recai sempre em 
última instância no cidadão comum.
Em suma, o novo Tratado dá mais segurança 
quanto ao rumo da UE e respectiva 
governação. 

SIMULAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA

Entreguem as vossas pro-
postas para o exercício de 
Simulação de Assembleia 
até às 24H00 de hoje. 

Não deixem passar o prazo!

A Intranet cresce

Agora já podes consultar na nossa intranet foto-
grafias, dezenas de entrevistas e os power points 
apresentados nas aulas.
http://uv2007 – um espaço global!

Aviso aos grupos

Raquel Baptista Leite
Grupo Cinzento

Qual foi a principal razão que a levou a aceitar o 
lugar de presidente da fundação?

R: Era impossível recusar uma distinção como a designação de 
que fui objecto. Disse instintivamente que sim.

O João Camilo Martins é o aluno mais novo da UV e está a viver a 100% 
esta edição.
Não é militante da JSD, ao contrário da maioria dos participantes. Já 
tinha começado a pensar em filiar-se, mas estava hesitante. 
Foi o espírito de trabalho, companheirismo, estímulo intelectual e ca-
pacidade de realização que encontrou na UV que o fez decidir-se!
Teremos um novo militante daqui a pouco tempo! Parabéns UV!

Respeita os 
teus pares: 
- sê conciso 
nas tuas 
intervenções.

Conselho 
do JUV

A Natureza agradece...

Reduz a circulação de papel: usa a intranet!   http://uv2007  

Sabrina Furtado
Grupo Rosa

Concorda com o sistema de quotas para a 
participação feminina na AR ou acha que uma 
mulher só deve ser eleita pela sua competência  

        e não “apenas” porque é mulher?

R: É errado opor sistemas de discriminação positiva à ideia de 
competência. Ignorar a participação que as mulheres podem 
trazer à política não produziu um nível elevado de competência 
dos deputados – ai de nós!

As respostas 
de Leonor Beleza

Já falaste 
com o JUV?

O JUV adora falar contigo, mas nem sem-
pre te consegue encontrar no meio de 
tantos companheiros de grupo e de UV. 

Foram feitas mais de 50 entrevistas: esta-
mos à tua espera para dois dedos de con-
versa! Vem falar com o JUV!

livro surpresa

Não percas a visita a Castelo de Vide e inventa um slogan 
turístico para este Concelho.  Podes ganhar um livro... 

O mais novo!


