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Carlos Pimenta voltou a Castelo de Vide e à Universidade de Verão. 

Inquietou fortemente as mentes dos alunos, alertando-os para os graves 

erros de gestão ambiental cometidos em Portugal. A sua aula motivou 

um record de comentários na intranet!

nº 4

10H00 –  “Falar Claro”
Rodrigo Moita de Deus e Carlos Coelho

14H30 –  “Como funciona o Estado português: dos me-
canismos de controlo ao combate à corrupção” 
Guilherme d’Oliveira Martins

17H30 – Reuniões de Grupo

20H00 – Jantar-Conferência com Alexandre Relvas

A Asfixia Ambiental!

O que ouvimos:

O que sentimos:

Sandra Gomes (Azul)

A Energia Eólica já criou 5 mil postos de 
trabalho em Portugal.

Pedro Teixeira Pereira (Laranja)

O presente é o maior momento de 
transformação da História. 

Isabel Pinho (Encarnado)

A ineficiência energética é como um 
balde furado: mais que continuar a en-
cher, o importante é tapar-lhe o buraco!

Beatriz Morgado (Verde)

Ouvir o Eng. Pimenta dá vontade de sair 
da sala para ir rapidamente instalar pla-
cas fotovoltaicas em casa!

José Antunes (Laranja)

Achei curiosa a entrega do orador ao 
tema ambiental. Com mais pessoas 
assim e mais Limpo era o Mundo.

(A manchete da presente edição - foto, título e texto - tiveram a colaboração da Isabel Capoulas, do Grupo Verde)

É a primeira vez que o Presidente do Instituto 
Francisco Sá Carneiro vem assistir aos trabalhos a 
meio da semana, pernoitando no Sol e Serra. 
O JUV falou com Carlos Carreiras que não poupou 
elogios à Universidade de Verão. Este autarca e di-
rigente do PSD diz que a UV é já um marco na polí-
tica nacional, quer pela organização de excelência, 
quer pelo programa, mediatismo e seus oradores.
Carlos Carreira realçou também o mérito dos parti-
cipantes por terem sido escolhidos para esta expe-
riência de companheirismo e conhecimento.

Quisemos saber quais os eventos que 
ainda faltam cumprir do programa 
que mais motivam os alunos. 
Eis as respostas:

- A aula sobre a corrupção  
 Nelson Nascimento
 Grupo Amarelo

- O jantar com o
 Dr. Alexandre Relvas 
 Pedro Roma
 Grupo Azul

- O “Falar Claro” 
 Tiago Cartaxo
 Grupo Bege

- O “Falar Claro”, 
 Raquel Faria
 Grupo Castanho

- O exercício parlamentar  
 Edi Gama
 Grupo Cinzento

-  O encerramento com 
o líder do PSD 

 David Ferreira
 Grupo Encarnado

-  A simulação de 
parlamento 

 Gisela Sousa
 Grupo Laranja

-  A aula com o Dr. Oliveira 
Martins 

 João Silva Antunes
 Grupo Rosa

-  Saber mais sobre o com-
bate à corrupção 

 Nuno Santos
 Grupo Roxo

-  A sessão com o  
Dr. Oliveira Martins 

 Beatriz Morgado
 Grupo Verde

UV 
SOCIAL!

universidadeverao.blogs.sapo.pt
facebook (univerao)
twitter (univerao) NAVEGA NA UV

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: Paulo Colaço; 
Produção e Criatividade: Paulo Colaço e Carlos Lopes; Júri: 
Pedro Esteves, António Ribeiro de Matos e Afonso Guerreiro.

Como!?
JOSÉ FRANCISCO CASTELA
O envolvimento com a UV é tanto 
que até se sonha com os conselhei-
ros…

Na edição de ontem, o JUV falhou.
- na primeira resposta de Paulo Rangel, tro-
cou a imagem do Tiago Gualdrapa Soares;
- no In & Out, trocou a cor do grupo da 
Andreia Bernardo, que é do Amarelo.

Estou em pulgas

HOJE NÃO PERCAS!

Carlos Carreiras 
em Discurso Directo

Grande Gala do Boneco

O melhor e o pior
Melhor: a enorme abrangência de temas da UV, muito diferentes entre si, pos-
sibilita alargar conhecimentos e horizontes.
Ana Rita Vasconcelos
Grupo Verde 

Pior: a pouca interacção entre os grupos, perdendo-se assim uma parte impor-
tante na troca de experiências e conhecimentos.
Edgar Filipe
Grupo Verde

Continua
A tua intranet tem estado em alta.
Continua a fazer uso da melhor ferramenta 
desta UV.
http://uv2010

Foto enviada pelo 
Tiago Alves, do 
Grupo Cinzento.

A malta do grupo CINZA, em animada pose!

youJUV
O JUV atirou
ao lado



Luciano Amaral  
na avaliação da Assembleia 
Extraordinária

Ontem os alunos apresentaram trabalhos evocativos da Implantação da 
República. O exercício teve por objectivo estimular e aprofundar competên-
cias de pesquisa histórica e dinâmicas de grupo. 
O convidado especial foi o Professor Auxiliar da Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lisboa, Luciano Amaral, doutorado pelo Instituto 
Universitário Europeu de Florença.

De entre várias citações dos alunos, o JUV escolheu esta, enviada pelo Nuno 
Carrasqueira do Grupo Roxo:

“Não se pode comparar o Portugal actual com o Portugal 
de 1910. O País de 1910 era um dos mais pobres que se 
podiam encontrar na Europa. O Portugal actual... também é 
dos países mais pobres que se pode encontrar na Europa”. 
Esta frase do Prof. Luciano Amaral prova que apesar da grande 
evolução, ainda não conseguimos concretizar plenamente os 

valores de 1910.

Questionado pelo JUV, o Telmo Santos, 
do Grupo Rosa, foi claro:

“Esta experiência na UV pode-me levar 
eventualmente a considerar o ingresso 

no PSD e na JSD. Primeiro porque fiquei a conhecer me-
lhor o partido, a sua forma de pensar e a sua ideologia. 
Depois, porque a possibilidade que estou a ter de parti-
cipar nestes exercícios faz-me saber um pouco do que é 
a acção política. Ou seja, nesta Universidade posso co-
nhecer o PSD e o universo político, aliciando-me dessa 
forma.”

O JUV faz votos para que, quando o Telmo vier em 2011 
receber o seu diploma, já venha como militante…

A Simulação de Assembleia já se tornou num clás-
sico da UV. Depois das sessões temáticas e da aula 
de comunicação política de hoje, os alunos testam 
técnicas e conhecimentos adquiridos.
Aqui ficam algumas das melhores tiradas de anos 
anteriores:

- Senhor Primeiro-Ministro, pegue na sua proposta 
sobre o acesso aos serviços médicos e deite-o no eco-
ponto. Se não faz nada pela Saúde, ao menos faça 
pelo Ambiente!

- Meus senhores, peço que mantenham a calma. 
Estamos a debater o uso de drogas, não a consumi-
las.

- A diferença entre a liberdade e a libertinagem é a 
responsabilidade.

- Para este governo não há direita nem esquerda, não 
há certo nem errado, há apenas futuro e passado!

- As quotas oligarquizam a democracia: torna-se um 
regime de poucos e não de todos.

- Senhor Primeiro-Ministro, da próxima vez que elabo-
rar um programa de governo, fume só tabaco.

Talvez

PERGUNTAS ESCRITAS: 

ATENçÃO AO PRAZO!

Hoje podes fazer perguntas ao Dr. Alexandre Relvas, 
também ele grande entusiasta da Universidade de 
Verão, quer pela sua qualidade de antigo Presidente 
do IFSC quer pela de orador nas duas edições pas-
sadas.
Tens até às 13H00 para nos enviar a tua pergunta 
em papel. Se quiseres usar a intranet para questio-
nar o nosso convidado desta noite, o prazo estende-
se até às 15H00.

O Parlamento 
da UV

O Parlamento 
da UV

ACHEI CURIOSO

Inês Moreira, Grupo Azul

Achei curioso o facto de o 
PSD ter convidado tantos 
oradores ligados à investi-

gação científica para as conferências, 
pois são experiências bastante enri-
quecedoras.

Realço a forma inovadora, diferenciada e 
convicta com que todos os grupos apre-
sentaram os seus trabalhos. 
Foram-nos apresentados trabalhos para 
todos os gostos o que demonstra bem a 
qualidade dos participantes. 
Contudo, devemos manter a ideia de que 
as críticas servem somente como forma 
de exercício político de argumentação, 
devendo ser construtivas e sem ataques 
pessoais! 
Modéstia à parte, estamos todos de para-
béns! 

Ricardo Carvalho, Grupo Bege

Tomar nota!

Tânia Silva
Grupo Rosa 

Qual é a sua posição relativa-
mente à clonagem terapêutica 
e à clonagem humana?

Em principio, sou contra a clonagem de or-
ganismos em geral

Jorge Guimarães
responde

Nuno Miguel Mendes Firmo
Grupo Cinzento

Qual é a sua opinião sobre a visão mer-
cantilista da Saúde?

Defendo a existência de um serviço nacional de 
saúde, acessivel a todos.

Ana Ferreira
Grupo Bege

Qual a tua opinião sobre a dependência da 
cultura em relação aos apoios estatais? A 

sobrevivência da cultura não deverá ser uma aposta dos 
próprios agentes culturais? 

Acho um escândalo o que se tem passado. Nunca vi 
nada mais lobista na minha vida. Acho importante haver 
apoios mas não da maneira como eles têm sido atribuí-
dos. Há toda uma pseudo-intelectualidade instalada que 

não faz sentido nenhum. Depois admiram-se de ter a 
Inês de Medeiros como deputada às gargalhadas e com 
ar de “não tenho paciência” na Comissão de Ética. É uma 
pena o que se tem feito em termos de politica cultural, 
e é ‘nossa culpa’ também, porque ainda não houve um 
governo do PSD capaz de abanar o sistema. Parece que 
há medo de tocar em certas coisas

Andreia Bernardo
Grupo Amarelo

Na tua opinião, será que o afastamento 
dos jovens da vida cívica tem ligação com a 

despreocupação com o futuro dos outros? 

Infelizmente acho. Vivemos um momento de egocentris-
mo e egoísmo enormes. E pior: acho que a despreocupa-
ção não passa só pelos outros mas sim por eles mesmos. 
Estamos numa geração do ‘logo se vê’, do ‘há-de se re-
solver’, do crédito, do adiar, do subsídio, ...

Perguntas 
a Pedro Granger
Pedro Granger respondeu 
a várias perguntas dos Uvianos, 
Consulta na Intranet.


