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Estou Em pulgas
O JUV quis saber que aulas e oradores 
suscitam mais interesse aos alunos. Aqui 
estão algumas respostas.

patrícia pimenta
grupo laranja
Tenho muitas expectati-
vas quanto à aula do Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa.

marco Barbosa
grupo Rosa
Gosto muito do Prof. 
Adriano Moreira e tenho 
bastante interesse na sua 
vinda a Castelo de Vide.

10H00 “Há sinais de esperança num Mundo em crise?”, 
 com o Prof. Doutor adriano moreira
13H30 “Briefing sobre campanhas eleitorais”, com o Dr. José d’aguiar
14H30 “Os novos e os velhos-novos actores políticos na Democracia 
 do séc. XXI”, com o Prof. Doutor marcelo Rebelo de sousa
17H30 Reunião dos Grupos de Trabalho

20H00 Jantar-Conferência com o Doutor miguel morgado 

HoJE 
não 

pERcas!

pERguntas a pERsonalIDaDEs
Os presidentes da Assembleia 
da República e da Comissão 
Europeia, assunção Esteves e 
Durão Barroso, seguem a UV à 
distância. Acederam ambos ao 
convite de responder através do 
JUV às vossas perguntas escritas.

Também miguel morgado dará resposta à vossa curiosi-
dade. O assessor político de Pedro Passos Coelho virá hoje 
jantar connosco e escolherá duas perguntas para o JUV.
Se os quiseres questionar, tens até às 13.00 horas de hoje 
para o fazer em papel e até às 17.00 horas pela Intranet.

InstantÂnEos uV
gostas de fotografar? 
Vai registando fotografica-
mente a UV e faz upload na 
intranet em youFotos. O JUV 
publicará as melhores.

a DÉcIma tuRma!

cHEIos DE VIDa E EnERgIa, os alunos DE 2012 JÁ Estão Em castElo DE VIDE, 
pRontos paRa uma sEmana InEsQuEcÍVEl!

Ricardo Bacelar
grupo Verde
Quero ouvir com muita 
atenção a Dr. Paula 
Teixeira da Cruz.

Fábio mousinho pinto
grupo castanho
Para mim, o orador 
mais esperado é o Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa.

unItED coloRs 
Da uV

REVIsta DE ImpREnsa
margarida Balseiro lopes

Para que durante esta semana não fiques privado de notícias, a UV 
lança diariamente uma revista de imprensa, nacional e estrangeira.
É uma magnífica compilação, que junta também textos da blogosfera, 
das redes sociais e uma secção de notícias “diferentes”...

a uV  nas 
redes sociais
A Universidade de Verão não 
se restringe à sala de aulas do 
Hotel Sol e Serra.
Fica atento à blogosfera (uni-
versidadeverao.blogs.sapo.pt) 
e ao facebook. Também aí 
podes participar, dando a tua 
opinião.

nota: fruto do espírito uviano, foram criadas páginas no Facebook por 
diversos colegas teus de anos anteriores e por antigos grupos da UV. 
No entanto, apenas uma é a página oficial: facebook.com/univerao 

O JuV, Jornal da universidade de 
Verão, inclui diariamente duas pá-
ginas da responsabilidade de dois 
grupos sorteados.
No dia seleccionado, o teu Grupo 
deve aceder à Intranet para preen-
cher os seguintes campos: 
Foto do dia e legenda: capta foto-
graficamente um momento e legen-
da-o!
notícia: faz de repórter da UV. Não 
te esqueças do Título e do Subtítulo.
Frase do Dia: regista a melhor cita-
ção do dia e justifica.
a melhor pergunta: cita a melhor 
pergunta feita por outro grupo e jus-
tifica.
Fazemos “like” ao grupo ____: dá 
realce a um dos outros Grupos e jus-
tifica.
Hoje aprendemos que: a UV ensi-
nou-te hoje alguma coisa?
Ficha técnica: quem fez o quê no 
vosso youJUV?

uvjyou

não tE atRasEs!!!
na uV, o pEQuEno-almoÇo 
tERmIna Às 09H50 E os 
tRaBalHos comEÇam 
DIaRIamEntE Às 10H00.

a Intranet da uV é uma ferramenta imprescindível!

nela podes consultar o programa, participar no JuV, lançar 
sugestões ao Director da uV, publicar as tuas fotos e fazer 
perguntas aos nossos oradores.

navega em http://uv2012

a nossa IntRanEt



Inês madeira santos
grupo Encarnado

Qual o papel que nós, jovens, devemos assu-
mir relativamente às eleições autárquicas 
que se avizinham, tendo em conta a insatis-
fação de grande parte da população peran-

te as difíceis medidas levadas a cabo por este Governo?

R: Temos de fazer das eleições autárquicas, com a ajuda 
da vossa geração, uma oportunidade para enfrentar 5 de-
safios: aprofundar a democracia; assegurar a igualdade de 
oportunidades, prestando serviços públicos de qualidade; 
tirar partido do empreendedorismo de base local; fomentar 
a economia verde; combater o despovoamento do interior, 
proteger o litoral e qualificar as cidades.

Diogo Braz
grupo Bege

Qual o impacto actual da ONU na organiza-
ção política entre os países de todo o Mundo? 
Como vê o desenvolvimento da ONU nos pró-
ximos 20 anos e consequente influência na 

coesão política entre os países de todo o Mundo?

R: A ONU tem um papel fundamental da manutenção da 
paz e no desenvolvimento sustentável. Nas próximas duas 
décadas, o seu papel será muito importante para o com-
bate à pobreza extrema e na resolução dos três grandes 
problemas ambientais: as alterações climáticas, a perda da 
biodiversidade e a degradação dos recursos hídricos.

Diogo Braz
grupo Bege

Como vê o futuro dos partidos para daqui 
a 20 anos? Terão a mesma estrutura e in-
fluência?

R: Acho que os partidos terão, forçosamente, de se actuali-
zar, coisa que não têm feito. Se quiserem continuar a ser as 
molas impulsionadoras da democracia, as forças partidá-
rias devem acompanhar os tempos, chamar os melhores e 
mudar o tipo de discurso.
Daí a importância da formação política e a aposta que fa-
zemos na UV: esta é a nossa forma de dizer que queremos 
um PSD moderno e em permanente busca dos melhores.

sílvia santos
grupo Bege

Que conselhos dá a estes 100 jovens para 
continuar a lutar pelo seu país – e no seu 
país – para resgatar o futuro de Portugal e 
das gerações vindouras?

R: O melhor conselho que vos posso dar é que sejam ho-
mens e mulheres de causas. Levantem-se perante aquilo 
que vos indigna, seja a injustiça, a corrupção ou a falta de 
produtividade. 
É da força de cada um de nós que surgem as mudanças. E 
Portugal precisa de mudar muito para transformar em rea-
lidade o seu enorme potencial!

as REspostas DE JoRgE 
moREIRa Da sIlVa as REspostas 

DE JosÉ matos RosaO primeiro Vice-Presidente do PSD seleccionou duas perguntas 
para dar resposta.

O Secretário-Geral do PSD optou pelas seguintes perguntas, às 
quais deu resposta. 

caRlos coElHo
Uma Pedra é só uma pedra. O distraído tropeça 
nela, o agressivo usa-a como arma, uma criança 
brinca com ela, David utilizou-a para matar Golias 
e Miguel Ângelo para esculpir a Pieta.
A pedra em todos estes casos é a mesma. Aquilo 
que faz a diferença é o homem. A pedra é aquilo 
que quisermos fazer dela.

DuaRtE maRQuEs
A UV não é um happening político nem um núme-
ro mediático para lançar temas na agenda política.
A UV é mesmo uma escola de formação de qua-
dros, de homens e mulheres que querem aprender 
e fazer a diferença no futuro.

a todo 
o vapor

caRlos caRREIRas
Não tenham receio de se comprometer, de carre-
gar a bandeira do nosso país, de lutar por ela e de 
fazer História.
Cada um de nós é chamado a dar uma oportunida-
de à esperança.
Portugal conta convosco!

JoRgE moREIRa Da sIlVa
Eu sei que sairão desta Universidade de Verão 
com uma vontade ainda maior de participar. É 
por isso que vos lanço o desafio de dar resposta 
à pergunta: como podemos transformar um país 
que tem tudo para vencer num país que vença 
mesmo? Como podemos vencer a crise e crescer?

A UV já navega velozmente pelas agitadas águas da formação e do conhecimento. Ontem teve 
lugar a Sessão Solene de Abertura que simboliza o arranque desta semana de trabalhos. Eis algu-
mas das frases mais sonantes:

Grupo Encarnado – Edgar Bento

Grupo Laranja – Bruno Reynaud de Sousa

Grupo Rosa – Mariana Máximo Contreira

Grupo Roxo – Guilherme Canedo Correia

Grupo Verde – Simão Ribeiro

Nota: o Coordenador é um porta-voz. Orienta as reuniões e assegura a distribuição equitati-
va das intervenções pelos membros do grupo.

os 10 coordenadores
Grupo Amarelo – Maria Teresa Azoia

Grupo Azul – João Diogo Ferreira

Grupo Bege – Tiago Fiúza

Grupo Castanho – Luís Correia Araújo

Grupo Cinzento – Rebeca Peres Lopes

a nossa cor é a melhor porque…
amarelo
1.  A cor amarela reflecte o que será a semana 
deste grupo na UV: alegria, inteligência, inova-
ção, energia, sol e poder; 2. Há um factor externo 
à própria cor que a torna a melhor do mundo: a 
seleção de participantes inseridos neste grupo; 
3. A associação do amarelo ao sol, antevê que 
este grupo iluminará a UV.

azul 
1. Costa como polo impulsionador da indústria/
turismo; 2. Época dos Descobrimentos: foi atra-
vés do oceano azul que descobrimos o mundo 
e iniciámos a Era da Globalização; 3. O azul da 
bandeira da UE necessita de força e coesão.

Bege
O bege é a melhor cor do mundo porque é a 
mais clara, discreta e sóbria da UV. Tal como o 
nosso grupo, que representa transparência, cre-
dibilidade e glamour. O bege é união, é a nossa 
paixão... O bege é a Universidade de Verão!

castanho
Castanho é a cor da Terra, que significa vida, 
renovação, constância e solidez. Mas o nosso 
grupo não se fica pela terra. Castanho é tam-
bém a cor das caravelas que levaram a grandeza 

da nossa pátria aos quatro cantos do mundo. 
Aí encontrámos o cacau, do qual retiramos o 
nosso estímulo, impulso e criatividade.

cinzento
Quando o cinzento nasceu o Mundo deixou 
de ser a preto e branco. Percebeu-se que é 
possível os opostos se juntarem e formarem 
o equilíbrio. O cinzento é Ying e Yang, é força 
construtiva e destrutiva, é agregação de vonta-
des. É símbolo do renascimento e lembra-nos 
que no fim é sempre possível começar de novo 
- reconstruir.

Encarnado
1. Cor do sangue e da carne, indispensáveis à 
vida: um grupo vivo e dinâmico; 2. Cor predo-
minante na bandeira nacional: valorizamos 
a nossa História; 3. Cor da paixão e do amor: 
somos um grupo apaixonante.

laranja
É a melhor do Mundo porque nos faz sentir 
mais compreensivos com os defeitos dos ou-
tros, contribuindo para uma maior disposição 
para perdoar. Por isso, esta cor é a que melhor 
define o nosso grupo devido ao valor da solida-
riedade subjacente nesta UV.

Rosa
Representa sensibilidade e compaixão que são 
valores importantes na sociedade. Apesar de 
estar associado ao feminismo é uma cor con-
sensual que transmite tranquilidade. Está cono-
tada com a felicidade e o sonho, que comanda 
a vida. 

Roxo
O roxo equilibra a mente remetendo para a in-
trospecção, inspirando a Sensibilidade. Está re-
lacionada com a sabedoria e com a criatividade 
que nos ajudará a ser o melhor grupo da UV.

Verde 
O verde - esperança,  elementar, natural... o 
justo e equitativo contra-balanço de um qual-
quer encarnado rubro de violência; por simbo-
logia – anti-opressão - em lato sensu. Equilíbrio, 
vida, em suma… avanço e progresso!

DuaRtE maRQuEs 
non-stop
Durante toda a semana, o presidente 
da JsD responde às tuas perguntas 
na Intranet. aperta com ele!

(versões integrais na intranet)


