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este é o teu JUV!

Achei curioso

IMPORTANTE:
Sessão de Avaliação

Amanhã, pelas 10.00h, não faltes à 
Sessão de Avaliação da UV 2007. 
Ajuda a construir a UV 2008!

Aviso à navegação

Amanhã serás Primeiro-Ministro, Ministro ou Deputado. Vais estar em destaque 
por isso a tua postura é muito importante: respeita a Mesa, sê conciso e sério nas 
intervenções e encontra o equilíbrio entre a forma e o conteúdo.

Pedro Rodrigues, Presidente da JSD

Entrevistas

Hoje, entre a pausa para almoço e 
o início do exercício parlamentar, o 
JUV andará de microfone em riste 
para captar as tuas declarações. 
Hoje não escapas...

Amanhã 
não percas:

10.00h
Falar Claro, com Rodrigo Moita de Deus

14.30h
Simulação de Assembleia

20.00h
Jantar com Vasco Graça Moura

- É uma ilusão pensar que só através da 
reforma das instituições é que é possível 
dotar de paixão o projecto europeu. 

(Carlos Lopes, Conselheiro)

- Existe uma enorme diferença entre 
as expectativas das pessoas e as reais 
atribuições da UE. 

(Luís Nazareth, Avaliador)

Citando 
Miguel 
Maduro

Filipa 
Guimarães
Grupo Amarelo

Esta Universidade de Verão 
é aberta à sociedade civil, 
atendendo que vários alunos 
não são militantes do PSD.

Pedro Pólvora
Grupo Castanho

A mensagem, a criatividade e o sentido de humor presentes na Gala do 
Boneco! Foi um excelente momento de descontracção que, acreditem, 
foi fundamental para a continuação dos trabalhos de hoje...

Duarte 
Loureiro
Grupo Cinzento

A malta está cansada mas 
feliz... Continuo deliciado com 
esta UV!

Para realçar as vossas capacidades “sem rede nem 
muletas”, a organização do Grande Cabaré UV 2007 
comunica que não serão admitidas apresentações 
em power point ou outros artifícios similares.

Grande 
Cabaré

Desde ontem 
que há um novo 
slogan para 
o turismo de 
Castelo de Vide.

É da autoria da Albina Silva, 
Grupo Amarelo: 

“CASTELO DE VIDE: 
CERCADA DE 

MURALHAS, ABERTA 
AO MUNDO”.

O slogan 
vencedor

O melhor

A evolução nos conhecimentos e 
as boas relações interpessoais.

Mariana Costa
Grupo Verde

O espírito de companheirismo

Afonso Fontoura
Grupo Amarelo

O pior

A pouca interacção dos grupos 
entre si

Sofia Cavaleiro
Grupo Castanho

Só haver 100 vagas...

João Saracho
Grupo Roxo

APRENDEMOS:
“Vivemos numa Europa multi-tudo”
By Grupo Roxo

“A democracia tem de ser salvaguardada e promovida com 
humildade”
Joana Simões, Grupo Azul

“Acima de tudo, respeite-se a pessoa concreta”
Filipe Lopes, Grupo Encarnado

* Manchete de Carlos Carvalho, 
Grupo Encarnado

O bom rebelde

Um jantar 
diferente!

Pela segunda vez na UV teremos a 
visita de Vasco Graça Moura. Prepara-
te para uma grande viagem...

NO ÉTER!

O JUV orgulha-se de te informar que 
desde a tarde de ontem os nossos 
trabalhos estão a ser transmitidos 
on-line. Esta é uma transmissão 
exclusiva para antigos alunos da 
UV, que já receberem por e-mail o 
link e a password de acesso.

*



VALADARES TAVARES

responde

10 Mandamentos em 
Democracia, 

Os principais argumentos 

de Miguel Frasquilho

A política fiscal atrai ou afasta investidores e todos os países da 
EU estão a baixar os impostos.

Joana Aranha, Grupo Rosa

Portugal tem burocracia e sistema fiscal elevados. Isso é pouco 
amigo da competitividade. 

Pedro Gil, Grupo Azul

O embate Frasquilho/Hasse Fer-
reira foi um bom exercício de 
argumentação.

Vejamos as principais alegações 
de um e outro.

Crossfire

Os principais argumentos 

de Joel Hasse Ferreira

Criar impostos depende dos objectivos económicos, sociais e 
financeiros. Isso varia com a conjuntura.

Marta Bigail, Grupo Cinzento

Não se pode reduzir a carga fiscal até se atingir os 3% de défice.

Maria Pereira de Almeida, Grupo Encarnado

1. Acima de tudo, respeitar a pessoa concreta na sua dignidade e 
diferença;

2. Promover uma cultura de vida;

3. Garantir os direitos das pessoas;

4. Cultivar o pluralismo das ideias e das organizações políticas e 
partidárias;

5. Afirmar o sufrágio universal, secreto e verdadeiro bem como a sua 
projecção na divisão de poderes;

6. Impedir que as desigualdades esvaziem ou subvertam os direitos, o 
pluralismo e o sufrágio;

7. Incentivar a participação orgânica e inorgânica das pessoas e das suas organizações;

8. Juridificar os poderes de facto assegurando que o poder político não seja dominado ou esvaziado 
por estes poderes;

9. Salvaguardar a independência dos tribunais e do seu papel no controlo da constitucionalidade 
e da legalidade;

10. Ter a humildade de saber enfrentar os desafios temporais e espaciais intra e supra-estaduais, 
com espírito de constante revisão e recomeço.

André Pardal
Grupo Amarelo

Concorda com o novo regime jurídico, 
para Instituições do Ensino Superior, 
nomeadamente quanto à possibilidade 
de estas se transformarem em Fundações 
Públicas de Direito Privado?

R: O nosso ensino superior tem áreas de excelência tão boas 
como as melhores instituições estrangeiras mas, em média, 
perde por: a) irrelevância de muitos cursos e currículos; b) 
ineficiência do processo de ensino e avaliação (quase 50% 
não concluem!); c) gestão pesada, burocrática e impeditiva de 
qualquer inovação.

Pedro Pimpão
Grupo Laranja

Como conseguimos a aproximação do 
nosso sistema de ensino à sociedade civil, 
nomeadamente, ao tecido empresarial?!

R: Esta aproximação deve ser assumida 
como prioridade máxima. Principais estratégias: a) actividades 
conjuntas escola-empresas e sociedade civil; b) introdução nos 
currículos de instrumentos úteis à vida activa; c) rever os cursos 
em função da suas relevância para os mercados de emprego.

Joana Ribeiro
Grupo Bege

Qual a sua posição sobre o sistema de quotas 
na vida pública, recentemente instituído?

R. Sou completamente contra as quotas na vida 
política. Quotas de mulheres, de negros, brancos ou ciganos, de 
homossexuais, operários, católicos, protestantes ou muçulmanos... 
Em democracia, as pessoas são pessoas e não podem ser 
prejudicadas ou beneficiadas em função do sexo, religião, 
orientação sexual ou cor da pele. Essa é a essência da democracia 
e do Estado de Direito. Por isso votei contra a lei do PS, do 
politicamente correcto em que as mulheres são diminuídas porque 
não são avaliadas pelos seus méritos. Eu nunca aceitaria um lugar 
político de quota. E quando vierem defender que é preciso quotas 
para os homens entrarem na Universidade porque as mulheres 
estão a ocupar muito mais vagas do que eles, eu digo já que em 
coerência voto contra, mesmo que tenha pena deles. 

À distância, Zita 
Seabra responde...

João Marques
Grupo Castanho

Já sabemos que, para si, o Comunismo não 
foi a solução. Será que o Liberalismo o é?
 
R. O comunismo não foi uma corrente política 
ou forma de reorganização da sociedade. 

Foi uma ideologia. Uma das duas ideologias que atravessou o 
século XX. A outra foi o nazismo. Ambas nasceram na Europa 
culta e civilizada, e o comunismo atraiu particularmente a 
intelectualidade. Direi até que fascinou a maioria dos intelectuais 
da Europa continental. Uma ideologia  pressupõe uma visão 
global da sociedade, não visa melhorar a mundo em que 
vivemos nem mesmo as nossas democracias assentes num 
Estado de Direito mas cheias de defeitos. Uma ideologia visa 
substituir globalmente a sociedade e os seus mecanismos de 
funcionamento por outros. Substituir a economia de mercado 
pela colectivização dos meios de produção, criar uma sociedade 
sem classes, acabar com a exploração do homem pelo homem... 
e criar mesmo um “homem novo”. (...)
Os partidos socialistas já não são socialistas e aderiram à 
economia de mercado e o PSD, partido tradicionalmente liberal 
mas com fortes tradições na defesa dos direitos sociais dos mais 
pobres, é simultaneamente um partido liberal e um partido social-
democrata. Por isso aderi ao PSD. A alternativa em Portugal e na 
Europa  não é pois uma ideologia global, comunismo ou outra, 
que crie a sociedade perfeita porque as ideologias são sempre 

e por definição totalitárias. A alternativa é encontrar modos de 
assegurar o bem-estar dos cidadãos necessitados num mundo 
globalizado, aberto e felizmente liberal, e simultaneamente o 
desenvolvimento económico que todos desejamos para o país. 

(versão integral na intranet)


