
Luís Marques Guedes, líder parlamentar do PSD, tirou uma 
radiografia ao Estado, deixando-o a nu...

“No Estado de Direito ninguém está acima da Lei.”

“O Estado é uma criação de nós próprios.”
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10H00 – Globalização: 
    O novo mundo em que vivemos, com Carlos Coelho
14H30 – Visita a Castelo de Vide
20H00 – Jantar-Conferência com Paulo Mota Pinto

Hoje não percas! este é o teu JUV!

Desmistificando 
o Estado!

Só faltas 
tu!

O JUV já fez mais de 50 
entrevistas mas muitas mais 
falta fazer. Procura-nos e 
presta o teu depoimento! 

Achei curioso

Faz a capa do JUV!

Amanhã és tu que compões a manchete do 
JUV. 
Cria um bom título para a aula sobre a 
Globalização. Entrega a tua proposta antes do 
almoço: a melhor é publicada e o vencedor 
escolhe a foto de capa!

No sábado, a seguir ao Jantar-Conferência, realiza-se o Grande Cabaré da UV 
2007. Cada grupo apresentará um número artístico livre: humorístico, musical, 
teatral, circense ou poético.

MISSÃO: dá largas à tua imaginação. Concebe um momento recreativo e partilha-
o com toda a UV. 

DURAÇÃO MÁXIMA DE CADA ACTUAÇÃO: 5 minutos.

LOCAL: O Grande Cabaré da UV 2007 tem lugar na sala anexa ao restaurante.

Mantém o número do teu grupo em sigilo, até à grande estreia.

Quem sabe se descobres em Castelo de Vide a tua veia artística...

Pedimos a alguns 
alunos que concluíssem 
a seguinte frase:

A UV é...

- ... uma verdadeira univer-
sidade de política. 
Dá instrumentos que fazem 
de nós melhores cidadãos.

Nivalda Gonçalves, Grupo Encarnado

- ... uma aposta na formação 
de jovens portugueses que 
querem estar ao serviço do 
País.

Carolina Figueira, Grupo Amarelo

Olhos 
postos 
na UV
A imprensa de âmbito nacional tem 
estado atenta aos nossos trabalhos em 
Castelo de Vide. Recolhemos da jornalista 
do Diário Económico, Márcia Galrão, a sua 
opinião acerca da UV:

“É uma iniciativa bem organizada. 
Permite ao PSD identificar e preparar os 
seus jovens militantes para os desafios da 
democracia e obrigações perante o país”.

Decora o estandarte da 
tua equipa, dá-lhe um 
nome e prepara-te para 
apresentares a tua obra 
de arte perante um júri 
exigente.

Depois do jantar de 
hoje vemo-nos na sala 
das sessões.

- ... surpreendente pela 
sua qualidade formativa. 
Nota-se um extraordinário 
esforço da organização.

Luís Pereira Pinto, Grupo Azul

- ... uma sementeira de 
novos políticos, com esfor-
ço e ambição, capazes de 
melhorar o País e liderar a 
nova geração.

Fernando Gomes Alves, Grupo Rosa

Não obstante as suas sábias 
palavras, o Dr. Marques 
Guedes elucidou-nos mais 
sobre o Estado visto por fora.

Tiago Dias
Grupo Verde

Apesar do imenso desgaste 
mental dos últimos dias, todos 
continuamos com a sede 
de interiorizar os conteúdos 

transmitidos pelos diversos oradores.

Tiago Rapaz
Grupo Encarnado

O primeiro exercício da UV, 
“a nossa cor é a melhor”, não 
parecia ter qualquer ligação 
política. No entanto, revelou 

ser um excelente icebreaker entre pessoas 
que não se conheciam e permitiu exercitar 
a capacidade de argumentação.

Teresa Graça Moura
Grupo Laranja

O teu 
estandarte 
dá prémios

GRANDE CABARÉ 
DA UV 2007

o juv é fixe!

Desmistificando 
o Estado!



Pedro Rodrigues 
responde

O melhor 
português de 
sempre: pesquisa, 
controvérsia e 
diversão!

Nivalda 
Gonçalves
Grupo Encarnado

Que papel devem desem-
penhar as juventudes 
partidárias no futuro?

R: As juventudes partidárias devem assumir 
como uma das suas principais funções 
a formação política, por duas razões 
essenciais.

Em primeiro lugar, porque a credibilização 
do sistema político conquista-se com 
actores políticos nos quais os cidadãos 
se revejam, e com cidadãos conscientes 
das suas responsabilidades. Ora, as 
juventudes partidárias contribuirão para 
essa mesma credibilização através da 
aposta séria na formação política e cívica 
dos seus membros.
Por outro lado, as juventudes partidárias 
têm a responsabilidade de contribuir 
para a renovação e regeneração dos 
quadros políticos do partido de que faz 
parte, devendo essa mesma renovação 
ser efectuada com quadros políticos 
conscientes e devidamente formados.

Além da afirmação da formação política, 
as juventudes partidárias devem assumir 
sempre a defesa dos interesses, dos 
anseios e das preocupações da juventude 
portuguesa, como a sua razão de ser. Uma 
juventude partidária que esquece que 
essa é a sua razão de existência nega-
se a si própria. A defesa dos interesses 
da juventude deve ser sempre efectuada 
mesmo que isso se revele incómodo para 
o partido ou para o governo. A agenda 
de uma juventude partidária tem de 
ser definida em função dos interesses 
da juventude e não em função das 
preocupações circunstanciais do partido 
ou do governo.

Vasco 
Campilho
Grupo Roxo

O que temos de fazer 
para trazer os jovens para 
a política até 2009?

R: Não é fácil a tarefa de motivação dos 
jovens para a política. Em primeiro lugar, 
porque os jovens têm hoje um conjunto 

de solicitações e de opções que muitas das 
vezes provocam que releguem a política 
para um segundo plano. Por outro lado, 
porque o exercício da actividade política 
não é hoje visto como uma missão nobre.
Todavia, não é verdade que os jovens não 
tem consciência politica ou preocupações 
cívicas. Basta, aliás, ver o empenho que 
colocam na defesa de determinadas causas 
e que colocam no âmbito de movimentos 
cívicos ou de associações juvenis. O 
problema é que generalidade das ocasiões 
os jovens não se revêem nos políticos e 
na organização dos partidos políticos.
Nesse sentido, temos de nos tornar 
atractivos aos olhos dos jovens de forma 
a sermos capazes de os motivar para a 
participação na nossa organização.
Só os conseguiremos atrair se definirmos 
um conjunto de causas e de questões em 
que se revejam e se, por outro lado, ao nível 
do nosso funcionamento formos capazes 
de pautar a nossa acção por critérios e por 
princípios em que os jovens de seriedade e 
de credibilidade.

Filipe Lopes
Grupo Encarnado

Para a educação e saúde das crianças, 
qual o melhor tipo de família: 
tradicional? monoparental ou outra?

R: Não lhe chamaria tradicional mas talvez clássica... 
Havendo seguramente crianças que crescem saudáveis 
e equilibradas no seio de outros modelos de família, creio 
que há maior probabilidade disso acontecer numa família 
de pai, mãe e filhos.

As respostas 
de Teresa Morais

Maria João Mestre
Grupo Azul

Vê algumas melhorias desde a lei que 
encurtou o prazo para adopção de crianças 

ou pensa que mesmo assim ainda existe um longo 
caminho a percorrer?

R: Infelizmente, creio que não se verificam melhorias 
significativas no tempo de conclusão dos processos de 
adopção. Julgo que a lei não tem muita margem para 
continuar a encurtar prazos. As melhorias devem ser ao 
nível do processo de selecção dos candidatos, que está sob 
alçada da Segurança Social.

melhor que 
o original!

se a 
moda 
pega...

o contra
ataque

uma manif
na uv ?

onde se 
liga esta 
coisa ?


