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10.00h As fronteiras do Direito: Direito, direitos e 
questões moralmente controversas
com Miguel Poiares Maduro

14.30h Simulação de Assembleia

20.00h Jantar com José Pacheco Pereira

Fogo Cruzado

Hoje não percas!Quote
“Acho absurda a ideia da retirada do Iraque em 2 
anos.”
Teresa Luís Silva, Grupo Roxo, citando Armando 
Marques Guedes

“Os Republicanos resolvem guerras; os 
Democratas inventam guerras”.
Alexandre Resende, Grupo Encarnado, citando 
Garcia Leandro

Não é possível tirar já as tropas do 
Iraque! Apenas quando a segurança 
estiver garantida. 
(Gen. Garcia Leandro)

O melhor discurso que ouvi na vida foi 
o de Obama em Berlim. 
(Prof. Marques Guedes)

O JUV não publica os resultados 
pois é sempre o menos relevante. 
O importante é participar e 
todos o fizeram com humor e 
imaginação. Para o ano há mais 
Gala e prémios ainda menos 
óbvios… 

Ficha técnica da Gala: 

Apresentação e textos: Paulo 
Colaço; Produção e Criatividade: 
Ana Zita, Carlos Lopes e Paulo 
Colaço; Júri: Daniel Fangueiro, 
Hugo Tavares e Tomás de Almeida 
Ribeiro. 

Grande Gala do Boneco

Com Isabel Mota 
aprendemos que:
Os benefícios sociais têm crescido 6% ao ano. 
Isso é aproximadamente 4 vezes mais do que 
cresce o nosso PIB.
(Tiago Gonçalves, Grupo Bege)

Portugal é o 3º país da Europa com a mais 
baixa taxa de escolaridade. Está só à frente 
da Turquia e Malta.
(Ricardo Lopes, Grupo Verde)

Estima-se que em 50 anos a proporção de 
idosos seja problemática. Haverá 1 trabalha-
dor para cada dois idosos.
(Maria Pires, Grupo Azul)

Quem ganhou o debate?
Goreti Martins (Bege)

Para mim foi o “nosso” Obama. Domina o sistema 
americano, está actualizado com o dia-a-dia da 
campanha e tem notáveis conhecimentos de história 
política.

Filipa Bandeira
Grupo Amarelo

A comoção que senti 
ontem ao ter de me despe-
dir de um amigo que teve 

de regressar a casa, caracteriza bem a ex-
periência única que é participar na UV.

Achei 

Sílvia Oliveira
Grupo Verde

Em tão poucos dias foi pos-
sível criar laços de amizade 
e de companheirismo tão 
robustos.

Vasco Galhofo
Grupo Rosa

Durante o primeiro jantar, 
estando a sala quase lotada, 
alguém da organização reti-

rou a placa «mesa reservada para o staff” e 
disse: primeiro estão os participantes!

Irina Martins
Grupo Rosa

Queixei-me durante os 
primeiros dias que o ritmo 

desta universidade era alucinante, mas 
agora que o final se aproxima só me ape-
tece pedir: vamos ficar cá mais uns dias... E 
deixem-me voltar para o ano...

ADJECTIVANDO O MEU CANDIDATO

Os apoiantes de Obama disseram:

Inovador - Benjamim (Amarelo)
Corajoso - Nuno Pais (Bege)
Promissor - Carlos Milheiro (Castanho)
Diplomático - Samuel Vilela (Cinzento)
Reformador - João Almeida (Encarnado)
Revolucionário - Diogo Açafrão (Laranja)
Espantoso - Luc Mombito (Rosa)
Franco - André Aldeia (Roxo)
Cativante - Rafael Remondes (Verde).

Apoiante de McCain, o André Matias 
(Azul) diz que o “seu” candidato é um 
homem convicto.



Miguel Relvas 
responde

Dino Alves
Grupo Azul

O Ministério da Agricultura e Pescas tem vivido 
um período de instabilidade e contestação. 
Está hoje a Agricultura pior que no início da 

década de 90 aquando da primeira Reforma da PAC?

R: A nossa agricultura tem evoluído inequivocamente desde 
a adesão à UE. No entanto, o processo de modernização só 
é possível motivando os agricultores e incentivando o seu 
investimento. O que tem acontecido é que este Governo não 
tem feito nem uma coisa nem outra. Pior que isso: tem hostilizado 
claramente os agricultores e durante os seus primeiros anos de 
funções suprimiu os apoios ao investimento agrícola.

Arlindo Cunha 
responde à UV

Tiago Gonçalves
Grupo Bege

Já presidiu à CCDR Norte. Considera que este 
paradigma “descentralizador” criado pelas NUT 
II é suficiente? Ou, pelo contrário, é adepto da 

regionalização? Porquê?

R: As NUT II só têm sentido se forem atribuídas competências de 
gestão politico-administrativas a estes espaços. Diria que as 5 
regiões do continente são as regiões naturais. 

Porquê a regionalização? Porque é um princípio básico de gestão: 
quem está mais perto da realidade é (em princípio) melhor gestor. 
No fundo é a lógica da subsidiariedade. 

Filipa Bandeira
Grupo Amarelo

Que tema de discussão 
considera que deve 
ser objecto do debate 
mensal na Assembleia 

da República que marcará a rentrée po-
lítica? Porquê?

R: Considero que o PSD deve condicionar 
o PM para que o 1º tema de debate quin-
zenal seja relacionado com a matéria de 
segurança interna.
A situação política vivida em Portugal nos 
últimos 2 meses demonstra que o senti-
mento de insegurança e de crime organi-
zado merece uma maior atenção por parte 
do Governo e do PM.

Filipe Almeida
Grupo Cinzento

Caro Dep. Miguel 
Relvas, acha que uma 
descentralização pode 

contribuir para a aproximação dos por-
tugueses aos poderes políticos? Não crê 
que somente a Regionalização o pode 
promover?

R: Sejamos francos e honestos: a 
Regionalização está enterrada. Foi uma 
decisão livre e soberana do Povo portu-
guês!
Deixem-se de ilusões os que, felizmente 
poucos, ainda acham que a regionalização 
pode ressuscitar. A regionalização não é 
uma preocupação da sociedade portu-
guesa, e levantar este tema, num momen-
to em que o País está a braços com um 
deficit público que ameaça tornar-se cró-
nico, e com a Reforma da Administração 
Pública, é um erro. 
Vamos criar mais uma administração pú-
blica regional? Vamos criar uma nova clas-
se política? Vamos criar parlamentos regio-
nais? Não é isso que o País quer! 
Este tema é um bom exemplo de como a 
agenda de alguns políticos não coincide 

com a agenda da cidadania.
O que Portugal precisa não é de mais 
Estado, mas de Estado mais eficiente.
O País precisa de políticas e de uma orga-
nização territorial que ponham travão ao 
crescimento urbano desregrado, sem su-
porte em infra-estruturas adequadas; e aos 
espaços urbanos desqualificados, insegu-
ros e sem identidade.
Necessário é continuar a transferir e dele-
gar nos Municípios e nas Entidades Supra 
Municipais (Áreas Metropolitanas) com-
petências sectoriais no âmbito da saúde, 
educação, infra-estruturas de saneamento 
básico e abastecimento público, ambiente, 
conservação da natureza e recursos natu-
rais, segurança e protecção civil, acessibili-
dades e transportes, promoção do turismo 
e cultura, valorização do património, apoios 
ao desporto e à juventude. Porque coinci-
de mais com a agenda de alguns protago-
nismos e não com as preocupações dos 
cidadãos que estão centradas no emprego, 
na educação, saúde, segurança social.

A VOTAÇÃO
Do sufrágio realizado após o 
debate desta tarde, resultou 
a vitória de Barak Obama com 
72% dos votos, contra os 21% 
de McCain. 

Chegou o dia da Simulação de Assembleia. Recorda o que aprendeste no “Falar Claro”: o segredo está na forma e 
no conteúdo!

O JUV publica algumas das melhores tiradas de sempre nos jogos parlamentares da UV. 

IN & OUT
IN

Estamos a contrariar a tendência da falta de participação dos 
jovens, uma das preocupações do Prof. Cavaco Silva. 
(Edgar Mendes, Amarelo)

O espírito de grupo.
(Henrique Regalado, Roxo)

A UV TV
(João Oliveira, Bege)

A qualidade de todos, sobretudo dos mais novos
(Carla Barros, Encarnado)

OUT

A hora de alvorada
(Marco Marques, Azul)

O mau tempo
(Luís Castro, Castanho)

A câmara da UV TV está desligada entre as 2H e as 10H…
(Alberto Simão, Laranja)

Há quem faça mais que uma pergunta.
(Tiago Laranjeiro, Azul)

74%

21%

Obama McCain

O JUV és tu!
Hoje é a brincar. Amanhã, quem sabe…

2004
Isto não é o Brasil! Não queremos 
uma democracia “a la picanha!” 
(Pedro Afonso)

2005
Deixe-me dar-lhe um conselho: 
ponha mão nos seus Ministros 
antes que os portugueses ponham 
a mão em si! (Cristóvão Norte)

2006
Não se esqueça, Senhor Deputado, 
que apenas está aqui por causa da 
recentemente criada quota para 
homossexuais… (Rosa Moreto)

2007
É preciso convencer este país 
que D. Sebastião não volta… 
(André Salvado)

5%

Brancos


