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10.00h – Paixão e razão no processo de construção europeia, com 
Miguel Maduro

14.30h – Baixar os impostos, sim ou não, com Joel Hasse Ferreira e 
Miguel Frasquilho

17.30h - Os 10 Mandamentos em Democracia, com Marcelo Rebelo 
de Sousa

20.00h – Jantar com Luís Valadares Tavares

Hoje não percas!

este é o teu JUV!

GRANDE CABARÉ 
DA UV 2007

A globalização precisa 
de Paz para poder existir! 

* Manchete de Marta Santos, Grupo Rosa, citando Vasco Campilho, Grupo Roxo.

Carlos Coelho Dixit

A globalização é inevitável: devemos saber tirar partidos das suas oportunidades.
Ana Zita Gomes - Avaliadora

33 em cada 100 crianças nunca serão registadas.
Bruno Ribeiro – Avaliador

O nosso mundo é desigual e nós vivemos na parte boa!
Carlos Lopes – Conselheiro

(frases recolhidas pelo staff)

Atenção

No domingo distribuiremos a 
lista de e-mail de toda a gente! 

Se não pretendes tornar público 
o teu endereço ou queiras dar 
um mais usual, informa o teu 
Conselheiro.

Andreia Barreira 
Grupo Cinzento

Qual a influência do prémio Nobel na sua 
caminhada política?

R: Antes de ser galardoado, já tinha as 
minhas convicções, já batalhava pela paz e 
justiça em Timor-Leste e em outros países 
do mundo. 

O prémio elevou o meu estatuto, alargou a 
minha audiência, mas não me mudou.

EM DESTAQUE

José Ramos Horta
Dos antípodas para a UV

O JUV mostra-te as perguntas gentilmente seleccionadas pelo 
Presidente da República de Timor e respectivas respostas.

Acácio Coelho
Encarnado

Qual a política económica indicada para 
Timor? Será o petróleo? E é encarado 
como solução de curto ou longo prazo? 

R: Timor-Leste tem um povo paciente e 
vários recursos naturais como o petróleo, 
gás, mármore, pesca, etc. Falta uma classe 
politica à altura e uma administração 
pública bem treinada. Somos Nação só há 
5 anos, após 30 de violência devastadora. 
É preciso cuidar do corpo mas também 
da alma. As receitas do petróleo estão a 
ser aplicadas para cobrir o Orçamento 
do Estado e investir em infra-estruturas. 
Nunca há corta-mato na luta contra 
o sub-desenvolvimento, a pobreza, o 
analfabetismo.

Fernando Gomes 
Alves
Grupo Rosa

Os membros permanentes do Conselho 
de Segurança da ONU estão na lista 
dos maiores produtores de armamento. 
Enquanto Nobel da paz e familiar de 
vítimas de guerra, como encara o facto? 

R: Sempre critiquei a venda indiscriminada 
de armas. Em 1997 fui co-autor do projecto 
de Código de Conduta para o Controle 
de Venda de Armas Convencionais, mas 
os interesses contrário não permitem 
progressos...

Joana Simões
Grupo Azul

Concretizada a Liberdade, surgem em 
Timor problemas com as diferentes 
tribos. Como resolvê-lo, visto algumas 
não falarem sequer a mesma língua? 
 
R: Veja as coisas em perspectiva: somos 
Nação há apenas 5 anos e a Guiné-Bissau, 
Angola e Moçambique são-no há mais 30; 
a Índia e o Paquistão há 60...
A viabilização de um projecto de 
independência e unidade nacional nunca 
foi fácil e não escapamos à regra. Não 
podemos é desanimar. E se comparar 
Timor com a Guiné-Bissau, estamos bem 
melhor só em 5 anos! 

Albina Silva
Grupo Amarelo

Como pode Portugal apoiar a redução 
da instabilidade interna timorense? 

R: A vossa solidariedade é exemplar. 
Muito grande desde os anos da luta e 
maior desde 1999. A GNR e a PSP têm 
sido eficazes e dedicadas. Temos também 
o apoio de Portugal em áreas como 
educação e justiça. Não se vos pode pedir 
mais. Tudo têm feito.

Baixos

Diogo Leal
Grupo Bege

Ter de acordar cedo na manhã 
de quarta-feira.

Inês Cabrita
Grupo Roxo

Na sessão do melhor 
português, alguns colegas não 
quiseram “perder” tempo a ler 
os flyers dos outros grupos...

André Pardal
Grupo Amarelo

Elevado ritmo e falta de 
oportunidades de nos conhe-
cermos melhor uns aos outros.

Altos e Baixos

Altos

João Filipe 
Marques
Grupo Castanho

Todo o evento (perto da 
perfeição) e o espírito de 
companheirismo.

Jorge Miranda
Grupo Verde

As aulas e conferências do 
programa.

Duarte 
Loureiro
Grupo Cinzento

A excelência dos oradores e 
a disponibilidade da orga-
nização.

Não percas! Sábado, a seguir ao Jantar-Conferência

*



Paulo Mota Pinto 
responde

Uma gente acolhedora, que não nega um sorriso e um notável passado, preservado 
em cada recanto, fazem de Castelo de Vide o destino ideal.
Nunca há muito tempo para desfrutar da vila (durante o dia) mas as duas horas do 
passeio de ontem enriqueceram os que se aventuraram pelas ruas de Castelo de Vide.

Saímos do bunker...

Eles andam aí...A fila para 
comprar o JUV

Concerto de 
flauta

“... e estas pedras vieram do 
Mestre Maco...”

Carlos Carvalho
Grupo Encarnado

Todos vivemos o debate do “melhor português” com espírito aberto e positivo. 
Imagine-se que até pelo PCP se chamou. Prova da boa disposição, bom humor e 
ironia que todos demonstramos. 

André Salvado
Grupo Encarnado 

A organização conduz a UV com muito profissionalismo. Incute um espírito tal 
que proporcionou o aparecimento de trabalhos de elevado potencial e extrema 
qualidade. Os meus parabéns.

Susana Correia Santos
Grupo Bege

A organização surpreendeu-nos com mais duas actividades entusiasmantes: 
a gala do boneco e o grande cabaret! Quando pensamos que já não há mais 
surpresas, há sempre mais duas...

A intranet 
tem!

Queres ouvir as 
entrevistas? Ver fotos? 
Consultar a agenda da 
UV? Ler os trabalhos 
escritos de toda a 
gente? Participar 
nas diferentes activi-
dades? 

Tudo isso e muito mais 
na Intranet da UV.

http://uv2007

ACHEI CURIOSO

João Lemos Esteves
Grupo Roxo

Considera que o facto de a nossa lei 
fundamental ser demasiado prolixa, 
regulando matérias económicas, sociais 
e culturais, propicia o recurso sistemático 
aos tribunais e impede a concretização 
das reformas necessárias?

R: Em geral entendo que não. Salvo alguns pontos específicos, 
(como a imposição constitucional de reintegração de 
trabalhadores despedidos, não bastando uma indemnização), 
entendo que a Constituição, tal como tem sido interpretada, 
não tem sido um entrave à concretização das reformas 
necessárias. 

Pedro Pimpão
Grupo Laranja

O que deveria ser feito, no seu entender, 
para que os portugueses voltem a acreditar 
na nossa Justiça?

R: A imagem da Justiça carece de ser melhorada. Como 
medidas para melhorar o funcionamento da Justiça, 
ponderaria a introdução de incentivos à eficiência judicial (a 
troca de contingentação de processos) e de restrições ao uso 
de mecanismos dilatórios.

O II Concurso “Decora o teu Boneco” foi um sucesso: quer pela animação que suscitou quer pela criatividade que os grupos 
revelaram. PARABÉNS A TODOS!

A Grande Gala do Boneco

Pódio:

1 – Bege “BB”
2 – Laranja “Vitamina”
3 – Azul “JÁ”
4 – Rosa “Zelelé Sócrates”
5 – Roxo “Florbela Esprancha”

6 – Verde “Catwoman”
7 – Castanho “José Castelo de Vide”
8 – Cinzento “Super Jota”
9 – Encarnado “Negácias Pincalóide”
10 – Amarelo “Burro Mor”


