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Estivemos atentos
“O endividamento externo excessivo ameaça a 
independência nacional e hipoteca as oportuni-
dades das gerações futuras.”
(André Machado, Grupo Encarnado)

“A economia bem explicada é bastante interes-
sante!”
(Irina Martins, Grupo Rosa)

“A falta de poupança é a principal crise do País.”
(Cátia Afonso, Grupo Bege)

10H00 “Falar Claro”, 
  com Carlos Coelho e Rodrigo Moita  de Deus

14H30 A Europa no Mundo, com António Vitorino

20H00 Jantar-Conferência com Pedro Passos Coelho

Conselho 
do JUV

Respeita os teus 
pares: sê conciso nas 
tuas intervenções.

Consulta a intranet! http://uv2008

Universidade de Verão

Castelo de Vide 1 a 7 de Setembro

2008
* Manchete de Joana Martins
Grupo Cinzento

O País está 
praticamente 
à venda!*

ALTERAÇÃO AO PROGRAMA!

A Assembleia Extraordinária prevista 
para amanhã será antecipada para as 
14.30 prolongando-se até às 17H00. 
Posteriormente haverá um passeio por 
Castelo de Vide.

Conhecer Castelo de Vide.
Estás numa vila medieval repleta 
de segredos seculares.
Vem descobrir os recantos 
da terra que nos acolhe no 
descontraído passeio de 
amanhã, que substitui o 
competitivo peddy-paper.

A visita tem início às 17.30h e 
os interessados devem reunir 5 
minutos antes no lobby do hotel.

Lembramos que o passeio 
é facultativo.

Fabuloso 
Concurso 
do 
Boneco!

O JUV propõe a seguinte competição: 
os grupos devem dar um novo look ao 
respectivo estandarte, tendo o cuidado de 
não o riscar ou danificar.
Amanhã, após o jantar com o Dr. Alexandre 
Relvas, um júri premiará os melhores 
trabalhos.
Não se esqueçam de dar um nome à 
mascote e indicar um membro do grupo 
para a apresentar a toda a turma.

Sê original e ganhas prémios fantásticos!

O meu grupo é:
AMARELO
Desidério Santos: 
Empolgante

AZUL
Maria Pires: 

Unido

BEGE
Rita Marques: 
Dinâmico

CASTANHO
João Rodrigues: 

Autêntico

CINZENTO
Sara Oliveira: 
Companheiro

ENCARNADO
Paulo Pinheiro: 
Dinâmico

LARANJA
Elsa Marmelo: 

Empenhado

ROSA
Juliana Catarino: 
Empenhado

ROXO
Teresa Luísa Silva: 

Exclusivo

VERDE
Os conquistadores: Unido
(resposta colectiva)

As tuas 
sugestões 
contam!
Quer em papel quer pela 
intranet, não deixes de fazer 
sugestões. Elas ajudam a 
melhorar a UV, seja durante 
a tua semana seja a próxima 
edição.

E fica atento à intranet: 
o Director Carlos Coelho 
responde a todos os teus 
contributos.
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Alberto Fernandes
Grupo verde

A Europa e os EUA têm 
andado desavindos 
há alguns anos. Este 

desencontro terá unicamente a ver com 
um anti-americanismo primário, muito 
em voga nas “esquerdas” europeias, ou 
haverá uma razão de fundo?

António Barroso 
Grupo Laranja

Que pensa da formação de 
um Exército Europeu, como 
factor para uma verdadeira 

política de defesa da União Europeia, 
salvaguardando maior independência 
para os EUA e para os países da UE?

R: Durante a chamada “guerra-fria” (ou conflito 
E-W) a percepção da ameaça do bloco soviético 
era clara e inequivocamente partilhada pelos 
dois lados do Atlântico. Com a implosão do 
bloco soviético a percepção das ameaças 
(terrorismo, contrafacção, conflitualidade 
regional, subdesenvolvimento,...) é diferente 
nos EUA e na UE.

João de Deus Pinheiro, 
directamente de Bruxelas

Ora, de preocupações diferentes, resultam 
estratégias diferentes.

Acresce que a UE tem (mal, quanto a mim) 
favorecido em exclusivo o “soft power” 
(diplomacia, sanções económicas,...), 
deixando o “hard power” (poder militar e 
logístico) nas mãos dos EUA. Assim, agindo 
em conjunto são poderosos mas, um sem 
o outro fica com “capitis diminutius”

É desejável que, se quiser ter mais peso 
nas questões internacionais, a UE aumente 
as suas capacidades próprias de defesa 
e de logística. É também desejável que 
os EUA assentem mais a sua política nas 
instituições multilaterais.

Julgo que qualquer que seja o próximo 
Presidente dos EUA, é o que tenderá a 
suceder.

Diogo Gomes
Grupo Azul

Professor João de Deus 
Pinheiro, o que pensa da 
possível entrada da Turquia 
na UE?

R: Antes do mais é bom ter a noção de que 
o processo negocial demorará ainda pelo 
menos 10 anos...

Depois há que constatar que no final das 
negociações a moldura institucional da 
Turquia ter-se-á aproximado enormemente 
da prevalecente na UE.

E, finalmente, haverá que notar que a 
Turquia é já um parceiro incontestável na 
NATO e que tem estado sistematicamente 
com o ocidente na cena internacional. 

Assim, e admitindo que as condições 
possam mudar substancialmente haverá 
uma chance - ainda que remota - que os 
27 decidam por unanimidade a adesão de 
um país com  70 milhões de habitantes 
e uma cultura e tradição tão diferente da 
prevalecente na Europa.

... uma seta, porque indica o 
caminho.
Luís Filipe Santos (Amarelo)

... um frasco, repleto de 
preciosidades de diferentes 
formas.
Diogo Gomes (Azul) 

... uma bola de ping-pong, é 
rápido e mexido!
Tiago Gonçalves (Bege) 

Se o meu grupo fosse 
um objecto, seria…

... uma bandeira do PSD, que 
representa as nossas convicções.
Maria Alice (Castanho) 

... cimento, a base das grandes 
obras.
João Miranda (Cinzento) 

... um portátil com net, ligado a 
novos mundos e conhecimentos.
Alexandre Resende (Encarnado) 

... um motor, dinamismo que 
nos transporta.
Marco Rodrigues (Laranja) 

... uma ventoinha: tem muita 
rotação e traz uma lufada de ar 
fresco.
Todo o grupo (Rosa) 

... uma esfera, transmite força 
e consistência.
Ivan Duarte (Roxo) 

... uma árvore que tem tudo 
para crescer.
Cristina Dias (Verde)

Tiago Pitta e Cunha contagiou os uvianos com o seu fascínio pelo 
Mar. Pediu ao JUV que agradecesse à turma pela tarde muito bem 
passada que a UV lhe proporcionou.

Entretanto, os alunos retiveram 
alguns pensamentos:

- A estratégia de comunicação de Portugal deve estar centrada 
na sua vertente de país oceânico. [Nuno Basto, Grupo Azul]

- Somos o país com menos emprego no mar e com uma das maiores zonas 
económicas exclusivas. [Catarina Gomes, Grupo Rosa]

- É moroso o retorno do investimento no mar… [João Rodrigues, Grupo Castanho]

Mar… de inspiração!youJUV
No teu jornal diário tens acesso 
a uma edição criada em parceria 
com companheiros da UV.

Foi a primeira vez que os grupos 
participaram efectivamente na 
elaboração do JUV

Os Grupos Amarelo e Laranjas 
estiveram ontem ocupados 
nessa interactividade. 

As outras colaborações são: 
amanhã o youJUV Encarnado/
Azul, Sexta o Roxo/Rosa, Sábado 
é a vez dos Verde e Castanho e 
no Domingo sai o youJUV dos 
grupos Cinzento e Bege.

André Machado
Grupo Encarnado

Considerando a vasta experiência enquanto 
presidente de uma reputada fundação, pensa 
que existe de facto, uma verdadeira sociedade 
civil activa, em Portugal?

R: Penso que existe muito menos do que seria necessário. 
Sinto a obrigação de, com a Fundação, dar um contributo para 
corrigir essa falta. E acho que os militantes do PSD deveriam 
tomar como sua a tarefa de fortalecer a sociedade civil.

As respostas 
de Leonor Beleza

Atenção: a vossa 
página deve ficar 
concluído até às 

20h00!

O JUV é 
um baril!

Diogo Gomes
Grupo Azul

Em que medida a sua experiência política e em 
especial como Ministra da Saúde a beneficia no seu 
trabalho na fundação Champalimaud?

 
R: A minha experiência política e também a que tenho de 
Administração Pública são de facto preciosas para perceber o 
mundo em que a Fundação de move, para identificar obstáculos, 
oportunidades e a importância de cada pequeno ou grande 
combate.

PARABÉNS!
Na 1º aula da UV estavas 
rigorosamente às 10h00.


