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Caderno 
diário
A JSD e o PSD foram os primeiros a dar relevância 
às questões ambientais.
João Francisco 
(Grupo Encarnado)

A biodiversidade é um bom seguro de saúde.
Tiago Palas Santos 
(Grupo Amarelo)

Afinal, os alunos do Técnico é que deviam 
ser deputados…
Joana Martins 
(Grupo Cinzento) 

Acabou o tempo da energia barata.
Marie Claire 
(Grupo Roxo)

Nota
do JUV

O site da JSD disponibiliza 
muita informação sobre a 
tua UV. O www.jsd.pt.

Consulta a intranet! http://uv2008

* manchete de Filipe Almeida, Grupo Cinzento

10.00h Políticas Sociais: respostas urgentes e    
 sustentadas, com Isabel Mota

14.30h “Obama Vs McCain”, com Armando Marques   
 Guedes e Garcia Leandro

20.00h Jantar-Conferência com Arlindo Cunha

Alexandre Velozo
Grupo Amarelo

O meu grupo é uma comunida-
de. Já temos muita confiança uns 

com os outros e firmámos relações de muita 
amizade. Amizade é uma boa palavra para de-
finir a UV!

depoimento

Temos de saber 
aproveitar os lixos!*

Hoje não percas!

Amarelo - Incansável (João Marques)
Azul - Magnífico (Nuno Matias)
Bege - Dedicada (Ana Zita Gomes)
Castanho - Maternal (Joana B. Lopes)
Cinzento - Companheira (Ana Zita) 

… sermos cada vez menos 
a tomar o pequeno almo-
ço! 
O cansaço começa a fazer-
se sentir!

Frederico Saraiva
Grupo Roxo

Achei Curioso
… que a organização nos 
tenha desafiado a criar um 
Programa de Governo e a 
defendê-lo numa simula-
ção de Assembleia. É um 
desafio muito estimulante 
para todos.

Guilherme Ribeiro
Grupo Castanho

… recebermos o convi-
te personalizado para o 
Jantar. É um pormenor 
muito simpático.

Rita Baptista 
Grupo Verde

o que 
faz 
falta…
Os jovens deviam ter 
consciência do privilégio 
de viver em democracia!
Elisabete Oliveira
Grupo Laranja

Daqui para a frente
Com a maior parte do programa da UV já cumprido, perguntámos 
ao Hugo Sampaio (Grupo Cinzento) qual o melhor e pior do que 
está ainda por vir.

- O melhor: a Simulação de Assembleia. Permitirá exercitar a 
nossa capacidade de debate.

- O pior: o domingo, por ser o último dia.

A intranet 
começa 
onde os 
teus dedos 
acabam

O meu Conselheiro é…

o juv é fixe!

Encarnado - Instigador (João Marques)
Laranja - Competente (Joana B. Lopes)
Rosa - Porreiro (Nuno Matias)
Roxo - Humano (Jorge Varela)
Verde - Super-Cool (Jorge Varela)
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Vanessa Fernandes 
responde

Alberto Fernandes
Grupo Verde

Enquanto militante do PSD e interessado 
na história política nacional, sinto ao longo 
dos anos dificuldade em encontrar literatura 

sobre o pensamento político do nosso fundador Sá Carneiro. 
Enquanto presidente do IFSC que medidas pensa tomar para 
colmatar uma falha como esta?

R: O pensamento político de Sá Carneiro é uma referência 
nacional e do PSD. No IFSC estará disponível a obra do Dr. Sá 
Carneiro e vamos promover um debate sobre o pensamento do 
fundador do PSD e sobre os desafios actuais do PSD.

Alexandre Relvas 
responde

Angel Gutiérrez
Grupo Laranja

Quais as maiores esperanças que tem em relação 
a todos nós que participamos na UV? E, já agora, 

os maiores receios, o que deseja que não aconteça?

R: O IFSC promoverá uma reflexão nacional e apresentará propostas 
que respondam aos desafios actuais de Portugal. No entanto, nessa 
reflexão pretendemos envolver todos os portugueses. E, muito 
especialmente, as novas gerações que devem ter uma crescente 
responsabilidade na refundação das instituições do nosso País.

É sempre escasso o tempo para 
desfrutar de Castelo de Vide mas 
as duas nubladas horas de passeio 
enriqueceram os que se passearam 
pela bela vila anfitriã.

Juliana Catarino
Grupo Rosa

Qual o papel que o seu pai 
teve na determinação e 
espírito que a Vanessa co-
loca nas competições?

R: O meu pai sempre me ensinou e mos-
trou a exigência e rigor que temos que ter 
connosco se queremos ser algo na vida, 
porque não basta o talento. E mesmo 
quando eu não queria ir treinar ou estava 
mais preguiçosa era ele que me ia picar e 
até às vezes obrigar a treinar, porque sem-
pre acreditou em mim e no meu potencial. 
Não basta termos talento “o trabalho duro 
vence o talento quando o talento não tra-
balha duro”. E não só o meu pai mas todos 
os treinadores que tive e professores todos 
eles eram de uma exigência enorme, por 
isso esse rigor e ambição e o querer ganhar 

cresceram dentro de mim. Penso que os 
nossos pais são muito importante em cer-
tos momentos da nossa vida mesmo que 
esses sejam os mais difíceis para nós, mas 
depois passado uns tempos é devido a 
eles que temos os melhores momentos!!!

Paulo Pinheiro
Grupo Encarnado

Olhamos para a Vanessa 
com grande admiração 
pelo espírito vencedor 

que tem demonstrado. Para jovens, 
como nós, que pretendem ser bem suce-
didos e desenvolver o país onde vivem, 
quais os conselhos que nos dá para ven-
cermos na vida??

R: Os conselhos são: a luta, a ambição, o 
profissionalismo, a paixão pelo que faze-

mos, a exigência em nós mesmos, tentar 
sempre o melhor e nunca fazer as coisas  
“assim assim”. 

Tudo tem que ser feito com seriedade. Ou 
é ou não é! Desenvolver um país não é para 
todos, temos que olhar de uma maneira di-
ferente para as coisas, temos que ser quase 
extremistas em alguns casos, porque senão 
era só governantes e no meu caso era só 
medalhas! E nunca nos acomodarmos…

Nota: Tive sérias dificuldades a responder 
pois todas as perguntas eram fantásticas e 
motivantes!!!

Quem disse 
que era fácil?

Bruno Barracosa e Joana Martins 
(Grupo Cinzento): 
Não dormimos! 
Estamos de rastos!

Ana Velosa 
(Grupo Amarelo)

São vários os trabalhos a apresentar 
e, como somos empenhados, não 
temos descansado muito.
Contudo, a meu ver, não é um 
ponto negativo, pois a interacção e 
a aprendizagem são gratificantes.

Visita de médico…

Castelo
de Vide
 é 

Fixe

Elas Dizem…
Rita Lapa
Grupo Encarnado

O concurso dos bonecos! É saudável que hajam 
missões lúdicas não só para conseguirmos 

descontrair um pouco como também para que exista um tipo 
de convívio diferente, menos formal, não só entre os membros 
do mesmo grupo bem como entre os vários grupos.

Cristina Frazão
Grupo Roxo

Agora que se aproxima a recta final, apesar de 
muito cansada, começo já a ficar melancólica…


