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Na UV, o pequeno-almoço termina às 09H50 
e os trabalhos começam diariamente às 10H00.

Hoje 
não 
percas!

 
 

A Intranet da UV é uma ferramenta imprescindível!

Nela podes consultar o programa, participar no JUV, 
fazer sugestões ao Director da UV, publicar as tuas fotos 
e fazer perguntas aos nossos oradores.

jornal da Universidade 
de Verão 2011
ano IX  -  nº 1
Director: Carlos Coelho  -  Director Adjunto: Paulo Colaço  -  Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: José Baptista - Periodicidade: Diária  -  Tiragem: 150 exemplares
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10.00  “Ambiente e energia, o que temos de decidir já”
 Eng. Jorge Moreira da Silva

14.30  “Sector social: um actor fundamental para ultrapassar 
 a crise portuguesa“ 
 Dr. Manuel de Lemos

17.30  Reunião dos Grupos de Trabalho

20.00  Jantar-Conferência 
 Prof. Doutor Nuno Crato

A NOSSA INTRANET Pontualmente!

Chegámos!

Vindos de todos os pontos do país, eles aí estão! 
A Universidade de Verão será um marco nas suas vidas e 

a responsabilidade é imensa! Boa sorte a todos!

A UV vista por 

Manuel 
Meirinho

O Prof. Doutor Manuel Meirinho esteve ontem 
em Castelo de Vide.

Ao JUV, o nosso convidado declarou que a UV 
espelha o melhor da tradição universitária: “A 
heterogeneidade, a partilha de conhecimentos, 
o cruzamento de experiências, a autonomia de 
pensamento e as oportunidades de debate”. 

Este politólogo e Deputado do PSD pelo distrito 
da Guarda considera importante que os jovens 
“ultrapassem as fronteiras da formação 
clássica dos partidos, acrescentando-lhes um 
conhecimento de base, mais científico e profundo, 
como aquele que aqui têm”.

Acompanha 
a UV na net!
A Universidade de Verão não se restringe à sala de aulas do 
Hotel Sol e Serra.

Fica atento é blogosfera (universidadeverao.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 páginas da responsabilidade de dois grupos sorteados.

No dia seleccionado, o teu Grupo deve aceder à Intranet para 
preencher os seguintes campos: 

Foto do dia e legenda: capta o momento e legenda-o!

Notícia: é a tua oportunidade de fazer de repórter da UV. 
Não te esqueças do Título e do Subtítulo.

Frase do dia: regista a melhor citação do dia e justifica.

A melhor pergunta: cita a melhor pergunta feita por outro 
grupo e justifica.

Elegemos o Grupo: dá realce a 
um dos outros Grupos e justifica

Hoje aprendemos que: a UV 
ensinou-te hoje alguma coisa?

Ficha técnica: quem fez o quê 
no vosso YouJUV?

notas: cada Grupo só tem direito 
a editar o JUV uma única vez.

uvjyou

No dia da abertura da UV, o jornal Público destaca-nos 
com uma reportagem de duas páginas. 

Este é um dos exemplos da exposição mediática de que 
a Universidade de Verão será alvo durante esta semana! 

UV PRESS

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 e das redes sociais.



COMEÇOU!
Ontem, na Sessão Solene de Abertura da UV, tiveste a 
oportunidade de ouvir os representantes das entidades 
organizadoras da tua Universidade de Verão.

CARLOS COELHO
Estamos convencidos que vocês são os melhores, de 
que não errámos nas escolhas que fizemos. Temos a 
esperança que nos provem isso mesmo durante esta 
semana. 

JOSÉ MATOS ROSA
A vossa presença aqui hoje é mais importante que nunca. 
A mudança de que Portugal precisa começa com a vossa 
dedicação, trabalho, e sobretudo coragem. Convosco 
vamos escrever uma nova história!

DUARTE MARQUES
Esta é de certeza a melhor formação política que se faz 
em Portugal e na Europa. A UV criou uma geração de 
quadros políticos de qualidade para o nosso partido, mas 
sobretudo para o País.

CARLOS CARREIRAS
Cada um de vós é chamado a libertar o talento, a ser 
inconformista, a dar um contributo à esperança. Este é 
o contributo que esperamos dos alunos da Universidade 
de Verão. Portugal tem de poder contar convosco!

AS RESPOSTAS DE JOSÉ MATOS ROSA
O SECRETÁRIO-GERAL DO PSD OPTOU PELAS SEGUINTES PERGUNTAS, 
ÀS QUAIS DEU RESPOSTA. 

ISA MONTEIRO
Grupo Verde

Considera necessário ajustar os ideais social-
democratas aos tempos modernos?

r: Não. Considero importante ajustar as políticas e os 
mecanismos de actuação, mas não os ideais. Eles são a 
nossa matriz.
Está actualmente a decorrer o processo de revisão das linhas 
programáticas do PSD. Este trabalho servirá para adaptação 
aos dias de hoje mas sem adulterar a nossa identidade.

PEDRO ROBERTO
Grupo Castanho

Referiu no seu discurso várias vezes a palavra 
“Mudar”.

Acredita que a UV terá influência directa na mudança de 
mentalidade e responsabilidade dos jovens de hoje?

r: Claro que acredito, daí a nossa aposta neste curso de 
formação. 
O PSD acredita que só com formação de base, exemplos de 
ética e trabalho de rigor se consegue intervenção política de 
qualidade.
É isso que proporcionamos todos os anos na Universidade de 
Verão, aqui em Castelo de Vide.
Espero que aproveitem esta semana e se entusiasmem pela 
intervenção cívica.

O JUV QUIS SABER QUAIS AS AULAS E ORADORES QUE 
SUSCITAM MAIS INTERESSE AOS ALUNOS. AQUI ESTÃO 
ALGUMAS RESPOSTAS.

JOSÉ PATO
Grupo Amarelo

A aula em que eu tinha mais interesse foi ontem, 
sobre sistemas eleitorais, mas todo o restante 
programa é muito interessante.

ROSA NOGUEIRA DOS SANTOS
Grupo Castanho

Estou muito interessada no “Falar Claro” e na 
sessão com o Dr. Deus Pinheiro.

CLÁUDIA OLIVEIRA
Grupo Bege

Nuno Crato e Mariano Raroy são para mim os 
pontos altos do programa.

JOÃO BASTOS
Grupo Azul

A Europa é o tema a que mais me tenho dedicado 
actualmente. Por isso aguardo com ansiedade as 

palestras com Deus Pinheiro e Ângelo Correia.

EXPECTATIVAS

Não percas tempo!

PERGUNTAS A 4 PERSONALIDADES
José Manuel Durão Barroso e Paulo Rangel seguem a UV a partir de Bruxelas. Estas duas respeitadas personalidades acederam 
ao convite de responderem através do JUV às vossas perguntas escritas.

Também o Ministro da Educação, Nuno Crato, e o alpinista João Garcia te responderão por escrito, via JUV.

Aproveita para esclarecer as tuas dúvidas, dirigindo perguntas a estas personalidades. Tens até às 13.00 h de hoje para o fazer, 
quer em papel quer pela Intranet.

CARLOS CARREIRAS EM DISCURSO DIRECTO
O PRESIDENTE DO IFSC SELECCIONOU DUAS PERGUNTAS PARA DAR 
RESPOSTA.

ISA MONTEIRO
Grupo Verde

Considera que estamos perante uma crise de 
líderes? 

r: Sem dúvida! Basta olhar para a dimensão e densidade, 
capacidade e visão de líderes como Helmut Kohl ou François 
Miterrand, para mencionar apenas o eixo franco-alemão e 
considerando as duas grandes famílias políticas europeias. 

CRISTINA FARIA
Grupo Encarnado

Como compatibilizar o federalismo com o 
interesse nacional? 

r: Com o reforço da nossa identidade nacional, dos nossos 
valores e características natas. Somos europeus, mas 
também somos um povo Atlântico ou Oceânico e foi sempre 
o Mar que nos ajudou a desenvolver. Também somos um 
povo tolerante e que estabelece laços com outras culturas 
e diferenças. Somos criativos, ou seja, somos tão bons 
quanto os melhores quando temos estratégia, liderança e 
funcionamos num todo.

A NOSSA COR É A MELHOR PORQUE…
AMARELO
- O amarelo é uma cor primária, é dela que partem outras cores
- Representa a solidariedade, subjacente à UV
- Representa o iluminismo que é a energia dos debates

AZUL 
- É a cor do céu que não tem limites e que nos leva a sonhar
- É a cor do mar que nos levou por mares nunca antes navegados 
numa odisseia de empreendedorismo
- Reflecte tranquilidade para gerir as dificuldades do futuro

BEGE
- Devido à sua clareza, esta cor dá-nos equilíbrio e sensatez
- O “nada” do tom bege explica o “tudo” de todos os tons
- A sua versatilidade complementa o colorido do nosso grupo

CASTANHO
- Representa maturidade, consciência e responsabilidade
- É a cor da cortiça, um expoente máximo da nossa exportação
- É aquela que nos representa na UV

CINZENTO
- É o meio-termo entre branco e preto. Não é cor de extremos, 
gerando consenso em relação a cores partidário e/ou clubistas.
- É a cor da massa cinzenta, associada ao intelecto.
- Tem a mesma cor que o cimento, associado às características 
físicas da união de ideias, interesse, coesão e firmeza.

ENCARNADO
É a cor da Vida, Atitude e Paixão

LARANJA
- O Laranja transmite a nossa extraordinária energia psicológica
- É uma cor alegre, representando vivacidade, alegria e juventude
- É a cor do sol, que ‘quando nasce é para todos’

ROSA
- É a cor da Pantera
- É a cor das Mulheres
- É a cor da ternura...

ROXO
- É a cor de uma couve que tem propriedades medicinais, 
nomeadamente relaxantes e digestivas.
- Em algumas culturas simboliza a harmonia do universo pela 
junção de vermelho e azul, misturando cores quentes com frias.
- É a cor da uva tinta, produto nacional de excelência, com grande 
relevância internacional.

 
VERDE 
- O Verde é a melhor cor do Mundo porque acreditamos 
que fazemos a mudança!
- Representa a crença e o orgulho em erguer a nossa 

bandeira.
- Representa uma grande riqueza ambiental, contribuindo 
com as energias renováveis para um desenvolvimento 
sustentável.

os 10 coorDenaDores
Grupo amarelo – Marta Lopes
Grupo azul – Carolina Baptista
Grupo Bege – Cláudia Oliveira
Grupo castanho – Rosa Nogueira dos Santos 
Grupo cinzento – Leandra Cordeiro
Grupo encarnado – Rúben Fonseca
Grupo Laranja – Vera Artilheiro
Grupo rosa – Nuno Gomes
Grupo roxo – Mariana Fidalgo
Grupo Verde – Rogério Gouveia

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

Duarte Marques online
Durante toda a semana, o presidente da jsD 
responde às tuas perguntas na intranet.


