
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.
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O JUV é uma edição diária e em cada dia 
inclui uma folha da responsabilidade de 
dois grupos sorteados, a que chamamos 
youJUV.

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

Título: a manchete do dia-a-dia da UV.

Subtítulo e Texto: justifica a tua manchete.

Foto do dia e legenda: capta o momento!

Frase do Dia: a melhor citação das 

sessões.

Texto: justifica a tua opção.

A melhor pergunta/texto: cita a melhor 

pergunta feita por outro grupo e justifica porquê.

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

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

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

Consulta a nossa intranet: 
http://uv2009

uvjyou

10H00 –  Tensões, conflitos e riscos no Mundo, com   
  Miguel Monjardino

14H30 –  Porque precisamos de uma nova política   
  económica, com António Borges

17H30 –  Reunião dos Grupos de Trabalho

20H00 –  Jantar-Conferência com Luís Marques Mendes

Rigor, Rigor, Rigor!

Junto à mesa de 
credenciação, 
encontrarás um 
Papelão.
Deposita nele todo o 
papel inutilizado.
Ajuda-nos a cuidar do 
ambiente!

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

Conselho 
do JUV

De Faro ao Porto, da Madeira a Braga, eles aí estão.
É a sétima turma da UV. Mais um grande contingente de jovens quadros.
A família laranja conta com eles. Portugal também!

A UV é também um exemplo para o País.
Entra na onda e cumpre todos os horários!

Falámos com alguns alunos da UV. Pouco 
sabem sobre os segredos desta grande 
acção de formação mas já têm certezas 
quanto aos eventos que aguardam com 
mais expectativa.

Pedro Estrela 
Grupo Castanho
- A aula sobre a Social-
Democracia no Séc. XXI, com o 
Prof. Marcelo Rebelo de Sousa. 

É para mim muito importante conhecer a 
evolução da minha ideologia.

Isabel Ortigão
Grupo Laranja
- Tenho muito interesse na 
sessão acerca do Processo 
de Bolonha porque se refere 

a uma matéria essencial: a Educação.

Beatriz Ferreira
Grupo Encarnado
- Estou ansiosa pelo tema das 
Cidades Saudáveis: é essa a 
minha área de estudo.

Expectativas HOJE NÃO PERCAS!
Perguntas 
para…
José Manuel Durão Barroso e João 
de Deus Pinheiro seguem a UV à 
distância. Luís Marques Mendes estará 
hoje presente no primeiro Jantar-
Conferência desta edição. São três 
grandes entusiastas da Universidade 
de Verão. 
Acederam ao convite de responderem 
através do JUV às vossas perguntas 
escritas.

Aproveita a oportunidade de 
esclarecer as tuas dúvidas e 
curiosidade com estas respeitadas 
personalidades. 

Tens até às 12H00 para o fazer: em 
papel ou na Intranet.

Não percas tempo. 

o que é o



Amarelo
- É a cor do Sol, a principal fonte de 
energia e vitalidade.
- A camisola amarela é símbolo de 

vitória.
- É a cor da luz da lâmpada, representando 
a sabedoria e riqueza de ideias.

Azul 
- Invoca os Descobrimentos, em 
que com ambição cruzámos os 
oceanos, servindo hoje de alento a 
cruzarmos os céus.

- É a cor da água, da frescura e da vida.
- É a cor da UE, que simboliza desen-
volvimento, liberdade e cooperação.

Bege
- É a cor da terra… e tudo brota da 
terra!
- É a cor da palma da mão que dás 
ao próximo.

- É a cor da discrição, de quem trabalha 
sem folclore.

Castanho
- É a cor da terra, plena de potencial 
de crescimento e um dos 5 
elementos primordiais. 
- É a cor da madeira, matéria viva 

que cresce, floresce. Que se enraíza mas 
aspira algo superior.
- É a cor da mestiçagem, representando a 
união entre os Povos, na sua diferença e 
nos laços que nos aproximam.

Cinzento
- É a cor do equilíbrio, porque 
rejeitamos a visão monocromática 
entre preto e branco.

- É humilde e discreta, no entanto, preciosa 
como a platina.
- Alude à massa cinzenta, sinal de 
perspicácia. 

Encarnado
- Simboliza a Justiça (cor do curso).
- Sendo a cor da nossa bandeira, 
simboliza dedicação, sacrifício e 

paixão.
- Tal como o cravo simbolizou a liberdade 
em Abril de 74, o nosso Encarnado 
simboliza a liberdade na UV.

Laranja
- Quer dizer “Portugal” em árabe.
- Significa energia, que é o que nos 
move para trabalhar.

- É a cor que fala verdade a Portugal.

Pedro Rodrigues responde
O Presidente da JSD escolheu duas das vossas perguntas para responder através do 
JUV. As restantes vão sendo publicadas na intranet, ao longo da semana.

Gonçalo Maia Marques
Grupo Amarelo

Como podemos incentivar os jovens a 
participar na vida cívica?

R: A motivação dos jovens para a participação 
cívica depende muito da identificação que sentem com os 
actores políticos, seus discursos e prioridades.
Neste sentido, o importante é a adequação entre as prioridades 
dos jovens e as dos políticos.
Os políticos têm de deixar de falar “politiquês” e passarem a falar 
português, adequando a sua linguagem à dos jovens, assumindo 
como suas as prioridades que motivam e mobilizam os jovens.

Maria Luísa Parracha
Grupo Verde

Qual é para si o principal problema que existe 
na Educação em Portugal?

R: A Educação tem de ser afirmada como uma 
prioridade estratégica do nosso desenvolvimento colectivo.
Só apostando na formação dos nossos jovens poderemos aspirar 
a ser um País mais competitivo. Do meu ponto de vista, o nosso 
sistema de educação tem como principais lacunas a falta de 
rigor e exigência, por um lado, e a desadequação dos programas 
às reais necessidades do País. O sistema de educação de tem 
conferir aos jovens ferramentas adequadas para que estes se 
afirmem num mundo cada vez mais globalizado.

Joana Romão
Grupo Laranja

Se tivesse a oportunidade de fazer a diferença 
apenas numa área política, qual seria?

R: Escolheria a Educação e muito especialmente 
o ensino básico e secundário. Não nos podemos resignar com 
os mais de 33% de abandono escolar dos jovens e com o 
facto de pouco mais de 50% terminar o ensino secundário. O 
sucesso de uma nova política para o ensino básico e secundário 
é seguramente o facto que mais impacto tem na nossa vida 
económica e social futura. Mas uma nova política significa 
coragem. São precisas rupturas. Acredito nas escolas com um 
director e um conselho de supervisão, com a participação da 
comunidade, dos pais e professores. Acredito na liberdade 
de escolha da escola pelos pais. Na autonomia pedagógica e 
curricular da escola. Na ligação profissional dos professores à 
escola e não ao Ministério. Na avaliação regular das escolas.

As respostas de Alexandre Relvas
O Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro optou pelas seguintes duas perguntas, às 

quais deu resposta. 

Catarina Rocha Ferreira
Grupo Encarnado

Que conselho daria a um jovem que esteja a 
iniciar agora a sua “vida política”?

R: A política é uma actividade de enorme nobreza.
A realização de um serviço político e o trabalho em favor da 
comunidade é extremamente gratificante.
Mas como disse na minha intervenção, embora a politica 
seja fortemente motivante, tenham vida e profissão que não 
dependam da política. Só assim serão homens e mulheres livres, 
sem dependências. Sem terem de lutar por lugares.
Só assim poderão lutar com convicção pelas vossas opções.

USA E ABUSA 
DA INTRANET!

A Intranet da UV é uma ferramenta essencial.
Nela podes consultar o programa, participar no JUV, 
fazer sugestões ao Director da UV, publicar as tuas 
fotos e fazer perguntas aos nossos oradores.
Navega em http://uv2009: é essencial!

A Sessão Solene de Abertura da UV é sempre vivida com uma certa ansiedade, 
alguma emoção, muita expectativa.
Ontem decorreu a sétima cerimónia de acolhimento a novos alunos, com o mesmo 
sentido de rigor e responsabilidade.

Eis o que disseram os organizadores:

Carlos Coelho, Director da UV
Lembremo-nos sempre de Francisco Sá Carneiro: “a política sem risco é uma chatice, sem 
ética é uma vergonha”.

Alexandre Relvas, Presidente do IFSC
A política deve ser exercida com verdade, transparência e sentido de compromisso, evitando 
o populismo e a desinformação.

Pedro Rodrigues, Presidente da JSD
Para a Juventude Social Democrata, a formação política é um desígnio estratégico 
fundamental. É pela formação que melhoramos Portugal.

Rosa
O nosso rosa:
- Não é uma cor preconceituosa.
- Está ligada à solidariedade (laço).

- É melhor que o outro rosa porque não é 
socialista.

Roxo
- É uma cor inovadora, porque não 
é primária.
- É uma cor quente: transmite 

energia!
- Desperta paixões: é assim que queremos 
fazer política.

Verde
- Cor da Juventude e Esperança, 
presente da bandeira nacional.
- Cor da Natureza, do Ambiente e do 

desenvolvimento sustentável.
- Desejo de novos conhecimentos e do 
amadurecimento das ideias: “somos frutos 
ainda verdes”.

A nossa cor 
é a melhor porque…

Grupo Amarelo – Guilherme Diaz-Bérrio
Grupo Azul – Carla Castro
Grupo Bege – Cristina Barros
Grupo Castanho – Manuel Nina
Grupo Cinzento – Rui Pedro Bento
Grupo Encarnado – Rui Silva Pereira
Grupo Laranja – João Annes
Grupo Rosa – Hélio Rebelo
Grupo Roxo – Liliana Carvalho
Grupo Verde – Francisco Sousa

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

Social UV!
Acompanha a UV através das redes 
sociais e blogosfera. Visita:

www.facebook.com/universidade.verao
www.twitter.com/uv2009
uv2009.blogs.sapo.pt/

Não te limites à sala de aula!

Os 10 Coordenadores


