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Comentar, claro!
O Falar Claro demorou mais de 3 segundos 
mas, mesmo assim, captou a atenção de 
todos durante toda a aula.
Ricardo Lopes, Grupo Verde

Numa aula sobre falar claro seria injusto não 
referir como o “emissor” esteve sempre em 
plena sintonia com o “receptor”. Acho que 
foi a aula em que a mensagem foi mais bem 
captada por nós.
João Francisco, Grupo Encarnado

Simplesmente crucial, e cito Marshall: “o 
meio é a mensagem!”
Luís Santos, Grupo Amarelo

Nota
do JUV

O site da JSD disponibiliza 
muita informação sobre a 
tua UV. O www.jsd.pt. Consulta a intranet! http://uv2008

Técnica e 
conteúdo

10H00 Ambiente e Energia: o que temos de decidir já!  
 com José Eduardo Martins
14H30 Assembleia Extraordinária
17H30 Visita a Castelo de Vide
20H00 Jantar-Conferência com Alexandre Relvas
23H00 Grande Gala do Boneco

A UV no tubo

A UVTV é uma das grandes inovações da UV deste ano 
e já está no youTube. 
Divulga o link www.youtube.com/jsdtv para os teus 
amigos saberem o que fazes em Castelo de Vide.

Teresa Luísa Silva
Grupo Roxo

Achei curiosa a cobertu-
ra por parte dos meios de 
comunicação social nos 

primeiros dias da UV. Sei que este interes-
se também se deverá a ver muito com a 
rentrée política do PSD mas acredito sin-
ceramente que a UV já é uma instituição 
muito respeitada. 

Achei Curioso
Catarina Gomes
Grupo Rosa

Achei curioso a importân-
cia do impacto visual na 
política, nomeadamente a 

enorme diversidade de pormenores re-
levantes à acção partidária. É caso para 
dizer, “O diabo veste Prada”.

Jogo de Cintura
O João Morgado, do Grupo Roxo, 
cometeu uma gaffe diante do 
Dr. António Vitorino, mas o seu 
sangue frio foi notável.

- Caro Dr. António Borges…
- Está um dia atrasado.
- Nem imagina o ritmo 
que esta universidade tem 
tido…

O TEU ESTANDARTE DÁ PRÉMIOS

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 da sala das sessões.

A TROCA

Ontem, o youJUV errou na 
rubrica “Elegemos o Grupo”, 
trocando o grupo eleito/
fundamentação.  Repondo 
a verdade, o Grupo Amarelo 
elegeu o Grupo Encarnado e o 
Grupo Laranja elegeu o Azul. 

 … uma escola de política que nos 
prepara para uma sociedade cada 
vez mais competitiva.
Bruno Ferrão
Grupo Verde

- … o prazer, o trabalho, a diversão e 
o cansaço extremo, tudo dentro da 
mesma embalagem.
João Carvalho
Grupo Bege

- … a mais prestigiada formação de 
jovens políticos em Portugal.
Vânia Caldeira e Sara Oliveira
Grupo Cinzento

- … uma escola onde se prepara o fu-
turo de Portugal.
Angel Gutiérrez
Grupo Laranja

A UV é…

http://uv2008
Na intranet podes enviar sugestões, formular 
perguntas a personalidades, preencher o “Achei 
Curioso”, sacar os vídeos da UVTV e muito mais.
Que nada te passe ao lado.

Quanto mais pessoas informar, mais democracia 
estou a fazer!
Carlos Coelho

Todos têm preocupações com a imagem mas é 
pouco o tempo que dedicam a aperfeiçoá-la. 
Rodrigo Moita de Deus
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Alberto Fernandes
Grupo Verde

Acredita que um político que seja firme 
nas convicções e não ceda ao facilitismo 
nem a lobbies paga um preço elevado?

R: Um político que seja firme nas suas 
convicções e adverso a facilitismos pode, 
efectivamente, pagar um preço elevado, 
mas também pode receber um “benefício” 
elevado.
Quando assumimos um cargo político, 
devemos ter a forte preocupação de 
levar a cabo as medidas que entendemos 
necessárias para melhorar a sociedade. 
Não devemos nunca ter uma extrema 
preocupação com a nossa manutenção 
no poder, dando prioridade ao calculismo. 
Temos, portanto, a obrigação de correr 
riscos e de não fugir às dificuldades. E 
quem corre riscos tanto pode perder como 
ganhar, depende de muitos factores.

À distância, as 
respostas de Rui Rio

Resposta conjunta ao tema 
“Regionalização” proposto por 
Angel Gutiérrez, António Bar-
roso, Catarina Gomes, Duarte 
Martins, João Carvalho, João 
Morgado, Leandro Esteves, 
Roberto Barbosa e Tiago 
Gonçalves 
Grupos: Laranja, Laranja, Rosa, Bege, 
Bege, Roxo, Laranja, Encarnado e Bege

R: Em 1998 votei contra a regionalização. 
Entretanto, adquiri experiências que me 
deram mais abertura para a questão. O País 
fechou-se ainda mais em torno de Lisboa, 
degradando a qualidade de vida da capital 
e perdendo, assim, oportunidades de 
desenvolvimento nas outras regiões.

Hoje, em matéria de desenvolvimento 
económico, a regionalização tem grandes 
vantagens.

Tenho, no entanto, ainda algumas 
dúvidas no que concerne à parte política. 
Em que medida não poderemos vir a 
enfraquecer ainda mais este depauperado 
regime, agravando a ingovernabilidade 
e a autoridade do Estado, quando forem 
eleitos lideres regionais que privilegiem o 
populismo e coloquem o interesse local 
acima do nacional?

É esta questão que também vai estar em 
debate no ciclo de conferências que a 
Câmara do Porto está a organizar. 

Um abraço a todos e muitos parabéns por 
mais uma excelente UV.

 Rui Rio

Luís Paulo Carneiro
Grupo Castanho

Passadas as eleições directas no PSD e estando à porta as 
eleições regionais (um mês e meio) e nacionais, não será 
essencial para o partido criar-se um clima de estabilidade 
interna, havendo assim condições para quem foi eleito 
implementar a sua estratégia de actuação política?

R: É tão essencial como um imperativo de ética política. 
Todos os partidos devem fomentar no seu seio a diferença de 
opinião e a controvérsia política, pois que, tal como no quadro 
pluripartidário mais alargado, é no respeito pela divergência 
de opiniões que se exerce o contraditório e a afirmação das 
alternativas. 
E, do mesmo modo, esse pluralismo não pode deixar de se 
expressar pelos meios mediáticos típicos das sociedades 
modernas e das grandes organizações. Porém, em tempo pré-

As respostas 
de Pedro Passos Coelho

eleitoral, a ausência, contenção e auto-controlo corre o risco de se 
converter em sabotagem ou dissidência. E tal atitude representaria 
uma falta de respeito pela regra da maioria que vigora em 
democracia.

Mafalda Reis
Grupo Castanho

Acredita que a UV é importante para o Partido e para o País? Em 
que sentido?

R: Iniciativas como a UV são muito importantes. Denotam a 
preocupação com a qualificação exigente dos agentes políticos 
e dão garantias de, a prazo, a substância se sobrepor à forma na 
produção das ideias e na afirmação de projectos alternativos. Este 
tipo de iniciativa também tem o mérito de ir preparando os jovens 
quadros para ambientes competitivos em que se torna relevante a 
rapidez e a eficácia na comunicação.

Atenção!

A vice-campeã olímpica Vanessa 
Fernandes satisfaz hoje a tua 
curiosidade. Apressa-te elaborar a tua 
pergunta: deve ser entregue antes de 
começar a sessão desta manhã.

Empolgado, inteligente e caloroso, 
António Vitorino brilhou na UV.

A aula sobre Europa era uma das 
mais aguardadas, pelos alunos 
mas também pela imprensa, que 
se acotovelou na sala.

À saída, o antigo Comissário 
Europeu mostrou-se agradavel-
mente surpreendido pela qualidade 
e diversidade das perguntas que 
lhe foram lançadas.

Debaixo de Fogo, agradavelmente.

No final da aula sobre Europa, os Uvianos aprenderam que: 

… a Rússia volta hoje a ser uma 
potencia mundial, segura e confiante.
João Rodrigues
Grupo Castanho

… a Turquia é, decididamente, uma zona 
estratégica de expansão europeia.

Tiago Gonçalves
Grupo Bege

… Economia, política externa e defesa 
são os pilares da afirmação da Europa no Mundo.
André Machado
Grupo Encarnado

Bloco-Notas

 IN

- A “UV TV” (Paula Coutinho, Encarnado)

- A amizade entre os grupos (Fausto Amaral, Bege)

 OUT

- A falta de espaço para os grupos reunirem à noite 
(Diogo Gaspar, Castanho)

- Não vejo nada out (Rita Baptista, Verde)
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Castelo de Vide 1 a 7 de Setembro
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é fixe!
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