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10H00	 Avaliação	da	UV	2012	
12H00	 Sessão	de	Encerramento
	 Carlos Coelho,	Director	da	Universidade	de	Verão
	 Duarte Marques,	Presidente	da	JSD
	 Pedro Passos Coelho,	Presidente	do	PSD
13H00	 Almoço	de	Encerramento

PASSOS COELHO 
EM CASTELO 
DE VIDE

Hoje, a Universidade de Verão recebe o 
Primeiro-Ministro de Portugal.
A UV volta novamente a ser palco da mais 
mediática reentré da política portuguesa.

É urgente reformar sem medo

Hoje 
não 

PerCas!

Título de Sofia Helena Matos (Grupo Castanho), que acrescenta: 
“medidas populistas não levam o País para a frente”.

A passagem de Paula Teixeira da Cruz por Castelo de Vide 
foi rica em mensagens fortes, captadas pelos alunos da UV.

andré Cavadinha - Grupo azul
Na Suécia, com um número de habitantes aproximado do 
nosso País, existem 48 tribunais de 1.ª instância. Em Portugal 
existem 300!

Ivo ribeiro - Grupo Bege
Só num ano reduzimos 6,1 milhões de euros em rendas... 

alexandre abrantes - Grupo roxo
Em determinadas áreas é preciso que os juízes sejam espe-
cializados, o que não acontece em Portugal.

nuno Montalvão - Grupo amarelo
As sentenças não têm que ser tratados de doutrina. Devem 
fazer justiça naquele processo e ser entendidas pelos cidadãos.

Frases-Chave!

Hoje saímos de Castelo de Vide mas não perdemos contacto.
Discussões e Amizade, Projectos e Eventos, vamos partilhar as nos-
sas iniciativas através da Rede UV.
Todas as turmas destes 10 anos de UV vão-se encontrar nesta ver-
dadeira rede social da Universidade de Verão.
Participa em www.redeuv.pt

eles dizem...
Nesta semana compre-
endi a mais-valia de 
uma formação política 
rigorosa e de qualidade 
pode ter para o futuro 
dos jovens portugueses!
Bruno reynaud de sousa, 
Grupo Laranja

Temos aqui uma juven-
tude bem formada e 
com vontade de apren-
der e mudar. Vejo o futu-
ro nestes jovens!
ricardo Bessa Marques, 
Grupo azul

Saio daqui consciente da 
importância da ideologia 
mas também que é funda-
mental ter uma ideia para 
a sociedade e para o País!
Marta Tavares, Grupo Bege

O trabalho de grupo 
sobre Campanhas e 
Projecto Autárquico foi 
de extrema utilidade para 
mim, sobretudo porque 
as eleições estão à porta.
Pedro sousa, Grupo 
encarnado

Obrigado!
Agradeço	a	todos	os	alunos	da	UV	2012!
Assinalo	a	dedicação,	o	talento	e	a	vivacidade	do	vosso	trabalho	aqui	em	Castelo	de	Vide.
Que	este	curso	se	traduza	num	reforçado	empenho	na	vossa	intervenção	cívica	e	política,	são	os	meus	
votos	sinceros.	E	que	o	façam	em	nome	dos	melhores	valores	e	princípios,	com	rigor	e	seriedade.

Sejam felizes.
Um abraço do Carlos Coelho

CHeGoU a reDe UV sessão de 
avaliação

não esqueças que a sessão de 
avaliação decorre entre as 10H 
e as 11H na sala de aulas. o teu 
espírito crítico é fundamental 
para continuarmos a melhorar 
a Universidade de Verão.

Bruno ricardo Mendes
Grupo azul
A participação em eleições europeias decresceu 15,3% nos últimos 
20 anos Considera tratar-se de uma questão de distanciamento, 
falta de literacia ou descrédito na liderança política dos países 
nas estruturas da União Europeia?

r: A diminuição da participação dos eleitores nas eleições europeias constitui 
um problema que devemos enfrentar. Antes de mais, julgo que não será um pro-
blema exclusivamente ligado às instituições europeias. Reflecte uma crise mais 
geral dos regimes democráticos, e da representação das forças políticas. No caso 
específico das eleições europeias, terá que haver um esforço de informação sobre 
as competências do Parlamento Europeu, amplamente reforçadas com o Tratado 
de Lisboa. Os eleitores necessitam de entender que as votações e as decisões 
do Parlamento Europeu afectam directamente as suas vidas. Frequentemente, 
muitos sectores das sociedades europeias lamentam-se sobre um certo défice 
democrático da União. Ora, a participação nas eleições europeias constitui uma 
boa maneira de começar a combater esse défice. Com o aumento do interesse 
pela política europeia, em grande medida como resultado da crise, não ficaria 
surpreendido se nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, a 
participação dos cidadãos aumentasse.

Ligado 
à UV
Nos últimos anos, Durão Barroso tem se-
guido a Universidade de Verão à distân-
cia, respondendo a perguntas enviadas 
pelos alunos. O JUV publica mais uma 
dessas trocas de correspondência.

Mensagem final

o
é fixe!



ToDos oUVIMos
  soUnDBITes

O	corpo	tem	de	ser	protegido,	não	vendido!
Diogo Paulino, roxo

Trabalhar	 sem	 receber,	 noutros	 tempos,	
chamava-se	escravatura
Mariana Contreira, rosa

Um	dia	Portugal	vai	deixar	de	ter	touradas.	
Hoje	é	o	dia!
Henrique Barros, encarnado

Os	votos	são	o	oxigénio	da	democracia:	não	
deixemos	que	lhe	falte	o	ar.
Francisco sousa Vieira, Laranja

A	obrigatoriedade	transforma	o	boletim	de	
voto	num	formulário	burocrático.
Miguel Cruz Bugalho, Castanho

  BanDarILHas

A	sua	proposta	está	morta	à	nascença
josé Miguel simões, amarelo	 (debate	
sobre	os	incentivos	à	natalidade).

Este	 Governo	 quer	 ser	 responsável	 pela	
maior	 cornada	 de	 sempre	 na	 tradição	
portuguesa!
joão estrela, Cinzento

Eu	sabia	que	o	seu	nome	era	Louçã	mas	não	
sabia	que	ia	partir	a	louça	toda!
sílvia santos, Bege

Um	 episódio	 da	 telenovela	 “Louco	 Amor”	
faria	 mais	 pela	 natalidade	 que	 a	 sua	
proposta.
Bruno reynaud de sousa, Laranja

O	 Estado	 é	 o	 verdadeiro	 balofo	 da	 nossa	
democracia
joão sousa, rosa	(debate	sobre	prevenção	
de	obesidade	infantil)

Ouvi	aqui	falar	em	cartolas	mas	o	que	vi	foi	
sacudirem	a	água	do	capote!
andré Filipe Morais, Laranja

  GaFFe e FaCa...

Esta	Proposta	de	Lei	não	dá	abébias!
Mariana Contreira, rosa

Não	 estamos	 aqui	 a	 discutir	 o	 peso	 do	
Estado	mas	sim	as	minhas	medidas...
Patrícia Ferreira, Bege

  ParaDa e resPosTa!

Esta	 lei	 que	 não	 tem	 dono	 é	 uma	 lei	 dos	
portugueses.
andré neves, Cinzento

A	lei	não	 tem	dono	porque	ninguém	quer	
ser	dono	dela!	
Marco Barbosa, rosa

aplicar a Teoria
À	entrada	para	o	exercício	de	simulação,	perguntámos	aos	“deputados”	
e	“ministros”	a	que	regras	do	Falar	Claro	dariam	especial	atenção.	Eis	as	
respostas:

“Não	ter	medo	do	medo”
Liliana soares, Grupo roxo

“Falar	calma	e	pausadamente”
andré Filipe Morais, Grupo Laranja

“Não	meter	as	mãos	nos	bolsos”
joão estrela, Grupo Cinzento

a arte de comentar e ensinar
Considero	 incrível	a	capacidade	de	ensinar	de	Carlos	Coelho	e	Pedro	
Rodrigues.	Estou	certo	que	daqui	a	algum	tempo	todos	seremos	bons	
oradores	se	tivermos	em	atenção	as	diversas	criticas	por	eles	feitas.
Vitor Manuel Fonseca, Grupo Cinzento

os 
Melhores
No	 entender	 no	 júri	 deste	 exer-
cício,	 a	 melhor	 intervenção	 no	
Governo	 coube	 à	 sofia Helena 
Matos	(Castanho).	Quanto	à	opo-
sição,	 houve	 um	 empate	 entre	 o	
andré Filipe Morais,	 o	 Bruno 
reynaud de sousa	 (ambos	 do	
laranja),	 o	 josé Miguel	 e	 o	 joão 
sousa (respectivamente	 do	 Azul	
e	do	Rosa)

eduardo de Bragança
Grupo Castanho

Quais as dificuldades práticas sentidas 
pelo Ministério Público no combate ao 
crime económico organizado transnacio-
nal? Que medidas concretas poderiam 

agilizar os procedimentos?

r:	As	dificuldades	são	as	de	satisfazer	atempada	e	oportu-
namente	 as	 cartas	 rogatórias.	 Já	 foi	 discutido	 no	 âmbito	
dos	organismos	internacionais	de	cooperação	com	a	rede	
judiciária	europeia	(o	Eurojust)	mas	ainda	não	teve	segui-
mento	o	estabelecimento	de	prazos	imperativos.

joão alcobia
Grupo amarelo

Sócrates e Berlusconi foram dois exemplos 
de políticos investigados pela justiça en-
quanto foram Primeiros-Ministros, especifi-
camente por situações de corrupção. Qual a 

sua opinião acerca da lei da imunidade que impossibilita 
governantes de enfrentarem a Justiça

r: Não	temos	esse	problema	porquanto	as	instituições	e	os	
órgãos	de	soberania	têm	colaborado	sempre	com	a	Justiça.	
Não	tem	havido	obstáculos	no	levantamento	das	imunida-
des.

Cândida 
almeida 
responde

o MeU oraDor PreFerIDo 
Da UV FoI…

Marcelo	Rebelo	de	Sousa,	com	a	sua	clareza	e	eloquência	
fez-me	conhecer	quais	têm	sido	os	passos	da	democracia.	
(Fábio Mousinho Pinto, Castanho)

Conceição	Zagalo!	É	uma	mulher	muito	determinada	e	um	
exemplo	de	bem	servir	a	comunidade!	(ana Gomes, azul)

Rodrigo	 Moita	 de	 Deus,	 fez	 uma	 apresentação	 muito	
interessante	 e	 eficaz	 nas	 mensagens	 transmitidas. (ana 
Lúcia Francisco, Grupo roxo)

o MeU GrUPo FoI
Magnífico (Maria Teresa Azoia, Amarelo)
soberbo (João Diogo Ferreira (Azul)
Fenomenal (Tiago Fiuza, Bege)
Trabalhador (Luís Correia Araújo, Castanho)
autêntico (Rebeca Peres Lopes, Cinzento)
extraordinário (Edgar Bento, Encarnado)
excepcional (Bruno Reynaud de Sousa, Laranja)
Vivo (Mariana Máximo Contreira, Rosa)
Marcante (Guilherme Canedo Correia, Roxo)
Unido (Simão Ribeiro, Verde)

Um sMs de despedida
Pedimos aos alunos que escrevem uma mensagem aos companheiros de que hoje se despedem.

Sem nos conhecermos, aqui chegámos: grandes amigos daqui saímos! Obrigada UV, contigo aprende-
mos, crescemos e levamos a mensagem de que o melhor que se faz está na JSD.

andreia almeida, Grupo azul

A UV teve oradores fantásticos mas sem todos vós esta semana não seria o que foi. Esta é a melhor UV 
se sempre! Despeço-me hoje estando certo que amanhã estaremos juntos!
Tiago Pais, Grupo amarelo

Até já!
Durante esta semana, quem preencheu as páginas deste jornal 
foste tu.
Estás de parabéns pelo bom trabalho
Voltaremos para o ano, na esperança de encontrar outros jovens 
tão interessantes quanto tu te revelaste.
Um forte abraço do JUV


