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Discurso Directo
O JUV falou com o Francisco Oliveira, o aluno mais novo da 
Universidade de Verão que nos declarou o seguinte: 

“Todas as aulas foram excepcionais mas a minha preferência vai para a ses-
são com o Dr. António Carrapatoso, um dos melhores gestores portugueses. 
Falou com uma clareza difícil de conseguir nas ciências económicas.

Como quero seguir economia ou gestão, a sua aula ajudou-me a perceber o ponto de 
situação do País, dando-me bases para o futuro.”

Hoje saímos de Castelo de Vide mas não perdemos contacto. Debates e Amiza-
de, Projectos e Eventos, vamos partilhar as nossas iniciativas através da Rede UV.
E vamos ganhar novos amigos porque todas as turmas da UV, desde 2003 até 
hoje se vão encontrar!

Pedro Passos Coelho regres-
sa hoje à Universidade de 
Verão, sendo a sua primeira 
presença na qualidade de lí-
der do nosso Partido.
A UV volta novamente a ser 
palco da mais mediática re-
entré da política portuguesa.

A vivacidade, o companheirismo e a capacidade de trabalho 
que revelaste nesta semana foram notáveis! 

TU FOSTE A UNIVERSIDADE DE VERÃO! 

10.00h – Avaliação da UV 2010

12.00h –  Sessão de Encerramento 
Carlos Coelho, Director da Universidade de Verão 
Pedro Rodrigues, Presidente da JSD 
Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD

13.00h – Almoço de Encerramento

Durão Barroso 
responde

Dá gosto ouvir!
Filipa Almeida
Grupo Cinzento

Foi fantástica a perfeita har-
monia entre o ambiente descontraído 
e a seriedade desta Universidade de 
Verão! 

Como independente, só posso agra-
decer-vos terem-me recebido tão 
bem pois certamente sairei daqui 
uma pessoa diferente! Obrigada!

O Presidente da Comissão 
Europeia tem sido desde 
sempre um entusiasta da 
Universidade de Verão. José 
Manuel Durão Barros seguiu 
os trabalhos à distância e, de 
entre a meia centena de per-
guntas dos alunos, escolheu 
quatro para dar resposta. O JUV 
publica duas, ficando as res-
tantes disponíveis na intranet. 

Nunca outra edição da UV teve tantos aniversariantes. Durante esta Universidade de 
Verão fizeram anos: Francisco Oliveira, Tiago Cartaxo, Sandra Gomes, José Matos Rosa e, 
neste mesmo dia, o Diogo Rodrigues e o Secretário-Geral do PSD, Miguel Relvas.

A UVTV no pós UV
Todos os dias, as câmaras da 
UVTV circularam pelo Hotel Sol e 
Serra e por Castelo de Vide. Este 
canal levou ao televisor do teu 
quarto diversas peças informati-
vas e humoradas.

Revive os vídeos no Youtube e no 
site da JSD. 

Ana Filipa Ferreira
Grupo Bege

Como Presidente da Comissão Europeia, que medi-
das pensa tomar para evitar a repatriação de cida-
dãos europeus dentro das fronteiras da UE?

A Comissão irá aplicar o direito comunitário. Como guardiã 
dos Tratados, é esse o dever da Comissão Europeia. Estamos 
a analisar a questão das repatriações e tomaremos as me-
didas certas. Devemos, no entanto, ser realistas e perceber 
que a questão não se esgota no plano legal. Há um problema 
político. Não é por acaso que os governos que tomaram a 
decisão de repatriar alguns imigrantes 
são de vários países e de diferentes 
famílias políticas. Uma coisa é certa: a 
política de imigração tornou-se um pro-
blema europeu e por isso tem sido e 
continuará a ser uma prioridade para 
a Comissão Europeia, sem prejuízo da 
responsabilidade.

Luis Bacalhau
Grupo Rosa

Acha que pela tendência crescente, na transferên-
cia vertical de políticas num sentido “top-down”, 
a UE caminha para a absorção total da soberania 
dos Estados-membros? 

A União Europeia e os Estados-membros não estão numa 
competição pela soberania. A partilha de competências nas 
instituições europeias reforça o poder, a influência e a com-
petência dos Estados, e não o contrário. No século XXI, há 
muitos problemas globais e europeus que são demasiado 
complicados e exigentes para se resolverem unilateralmen-

te. Os países europeus beneficiam 
se o fizerem em conjunto. Devemos 
olhar para a questão da seguinte 
perspectiva: em termos de organi-
zação das competências soberanas, 
qual é a melhor solução para os ci-
dadãos europeus?

VelasVelas

HOJE NÃO PERCAS!

Obrigado!
 
Agradeço a todos os alunos desta UV 2010!

Assinalo a dedicação, o talento e a vivacidade 
do vosso trabalho aqui em Castelo de Vide.

Que este curso se traduza num reforçado empe-
nho na vossa intervenção cívica e política, são os 
meus votos sinceros. Que o façam em nome dos 
melhores valores e princípios, com rigor e serie-
dade.

E  que sejam felizes.

Um abraço do Carlos Coelho
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Universidade 
de Verão 2010
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A Nossa Reentré

Chegou a www.redeuv.com

Lília Bispo Martins
Grupo Amarelo

Tiago Gualdrapa Soares
Grupo Rosa

Durão Barroso respondeu também a:

O JUV É DEMAIS!



CLASSE, HUMOR E QUALIDADE 
NA SIMULAÇÃO PARLAMENTAR 
DA UNIVERSIDADE DE VERÃO.

A demagogia ficou à porta nos jogos parlamentares de ontem. 
Com uma excepcional gestão de tempo, os alunos preparam 
propostas, documentos e intervenções inteligentes, sérias e 
refinadas. Não cederam à piada fácil nem à demagogia bara-
ta. Mais uma vez: parabéns!

As escolhas do Júri

O JUV perguntou a Carlos Coelho e a Agostinho Branquinho quem 
foram os melhores representantes do Governo e da Oposição.
O júri é unânime ao considerar que o Fausto Pinto de Matos 
(Grupo Verde) foi o melhor membro dos diversos Governos. 
Quanto a quem esteve melhor no papel da Oposição, o júri volta 
a concordar, apontando a Filipa Almeida (Grupo Cinzento).
PARABÉNS AOS “ELEITOS” E A TODOS OS RESTANTES ORADORES!

Achei curioso…
Nuno Santos
Grupo Roxo

… Que a organização tenha disponibili-
zado a visualização das aulas aos antigos 
alunos através da internet, em circuito 
fechado. Isto revela a excelência da UV.

Dizemos nós!
Arnaldo Trindade

(Cinzento)

Concordando com o Dr. Francisco José Viegas, há 
o preconceito de que a cultura em Portugal é de 
Esquerda. Isso arrepia-me. Exortando os meus cole-
gas da JSD e o próprio PSD, temos muito ainda que 

fazer para mostrar, quer às pessoas da Direita, quer do Centro, quer 
da Esquerda que a cultura é de todos os Portugueses.

Ricardo Lima

(Encarnado)

Que supostamente Rui Rio seja “anti-cultura” mas 
que, ao mesmo tempo, a empresa municipal Porto 
Lazer tenha promovido nos últimos meses dezenas 

de eventos, tendo também a Câmara do Porto con-
tribuído para várias iniciativas, entre elas um ciclo de cinema que 

ainda está a decorrer.

Artur Miler

(Bege)

Os convidados deste painel disseram que a cidada-
nia estava afastada da Câmara Municipal do Porto 

mas Rui Rio acabou de ser eleito com clara maioria absoluta!

O escritor Francisco José Viegas e o programador cultural 
António Pinto Ribeiro estiveram em Castelo de Vide. “Quem 
deve pagar a Cultura?” era a pergunta em cima da mesa. Eis 
algumas das notas tiradas pelos alunos:

Nuno Carrasqueira

Grupo Roxo

“Que o maior Orçamento para cultura em 
Portugal tenha sido num Governo da supos-
tamente menos cultural direita, PSD e CDS.” 
(APR) 

Pedro Teixeira Pereira

Grupo Laranja

“Não quero o Estado com cultura, quero o 
Estado culto!” (FJV)

João Carlos Passinhas

Grupo Rosa

“Chega-se a um ponto de pensar que tudo é 
cultura. Quando chegamos a este ponto nada 
é cultura.” (FJV)

Alexandre Poço

Grupo Castanho

“As pessoas não podem apagar a televisão, 
senão ficarão vazias…” (APR) “Não fui eu que fiz”, disse 

Francisco José Viegas referindo-
se às gravuras de Foz Côa…

Elvira Fortunato 
Responde

Filipa Almeida 
Grupo Cinzento

Li numa entrevista sua que quando lhe per-
guntamos como resiste à tentação de emigrar, 
responde: “O dinheiro é importante, mas há 

coisas mais importantes na vida do que um bruto ordenado. 
A minha família não está à venda. Em que outro país podia 
estar a almoçar o que comemos hoje com esta vista?”.
Numa altura em que se fala tão mal do estado do País, quais 
considera serem as principais virtudes de Portugal? Como 
é afectada na sua vida profissional por estar a desenvolver 
investigação dentro de portas?  

R: Portugal não tem petróleo nem diamantes mas tem a maior 
riqueza do Mundo que são as pessoas!

Tiago Cartaxo 
Grupo Bege

O que pode a nova geração fazer pelo futuro da 
Ciência e Inovação em Portugal? 

         R: Tudo!

A convidada do último Jantar-Conferência da Universidade de Verão, Prof. Elvira Fortunato, deu 
resposta a duas perguntas dos participantes deste ano.

Uma janela sobre 

Castelo de Vide

O JUV tem dado destaque às imagens recolhidas por 
ti durante a semana. Hoje, publicamos aquela que 
é, em nosso entender, a melhor dessas fotografias. 
Foi tirada pela Isabel Pinho, do Grupo Encarnado.

“Ainda não percebi o que incomoda mais alguns 
bloggers socialistas: se Oliveira Martins na UV ou 
falar-se de corrupção!”

Pedro Rodrigues 
no twitter:

CONFRATERNIZAÇÃO
Neste dia receberemos a visita de companheiros 
UVianos de anos anteriores.
Virão de todo o País para assistir à Sessão Formal 
de Encerramento e tomar o seu lugar no almoço de 
confraternização e reencontro.
Hoje verás o espírito da UV a funcionar e vais começar 
a sentir-te mesmo muito português quando a sau-
dade vier invadir todo o teu ser.

O Juv deixará saudades...

humor


