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10.00h – Assembleia (exercício de simulação)
  Avaliação com os Deputados Agostinho   
  Branquinho e Carlos Coelho
14.30h – Assembleia (continuação)
17.10h – Ser Social-Democrata no Séc. XXI, 
  com Marcelo Rebelo de Sousa
20.00h – Jantar-Conferência com Pedro Santana Lopes

Do cidadão anónimo ao autarca municipal, 
todos devem seguir princípios ambientais 
para que a nossa qualidade de vida melhore.
Diogo Tadeu, Grupo Rosa

imperativo

O Eng. Macário Correia 
esteve ontem na UV.

O autarca de Tavira e 
candidato à CM de Faro 

veio falar de educação 
ambiental e de 

cidades saudáveis.

Achei Curioso
Retirando muitos e variados factores, mais 
ou menos 1750 garafas de plástico vão ser 
utilizadas nesta universidade de verão.

Pedro Góis Moreira
Grupo Laranja

Na apresentação do Eng.º Macário 
Correia, achei curioso que a Lei das 
Águas de 1919 se tenha mantido em 
vigor durante quase 90 anos.

Pedro Estrela
Grupo Castanho

Achei curioso todo o processo de 
trabalho conduzido e gerido pela 
organização. Esperava muito menos 
profissionalismo. Estamos todos de 
Parabéns. A intranet está excelente.

Francisco Miguel Sousa
Grupo Verde

HOJE NÃO PERCAS!Citando 
Macário Correia
O Ministério do Ambiente tem uma 
preocupação nula com a Educação 
Ambiental
Leonor Fanha Vieira, Grupo Cinzento

Às vezes temos de apelar às crianças que 
eduquem ambientalmente os pais.
David Barata, Grupo Bege

É urgente educar para o civismo!
Carlos Lúcio, Grupo Cinzento

“A cidade é 
um sistema 

global!”
Esta é uma imagem que se tem repetido durante toda a UV.
O Hotel Sol e Serra tem presenciado o entra-e-sai da imprensa, ávida das novidades 
vindas da Universidade de Verão.
E tu és um dos responsáveis pelo mediatismo desta grande acção de formação.

Tem sido assim

IN & OUT
IN
As conferências e as aulas: 
excepcionais! 
João Rodrigues Azenha
Grupo Azul

A metodologia de trabalho que a 
organização nos imprimiu.
Rui Cepeda
Grupo Roxo

O grande empenho que notamos em 
todos os colegas.
André Reis e Silva
Grupo Encarnado

OUT

O exibicionismo de alguns colegas!
Sónia Chelinho
Grupo Bege

O facto de os jornalistas não estarem 
identificados
Pedro Pereira da Silva
Grupo Rosa

A pouca interactividade entre os 
grupos.
Joana Romão
Grupo Laranja

Consulta 
o programa 
eleitoral
Na passada quinta-feira o PSD 
apresentou o seu programa eleitoral.
Podes fazer download do mesmo na 
intranet!

o JUV deseja-te 
boa sorte para 

o exercício 
parlamentar de hoje

O Espírito da UV
Amanhã 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 reencontro e de confraternização.
Amanhã as saudades estarão à flor da pele, trocarás contactos, combinarás 
jantares e reencontros. Abraços e mais abraços, pouca vontade em fazeres-
te à estrada.
Nessa hora, saberás o que é o espírito da Universidade de Verão.

“A cidade é 
um sistema 

global!”



Paula Teixeira da Cruz responde à UV

Miguel Relvas responde à UV

Eduardo Sousa 
Grupo Verde

Qual a principal alteração 
que a justiça terá que 
sofrer para que não 
tenhamos casos judiciais 

a arrastarem-se durante anos?

R: Capitação de processo por juiz. 

Filipa Couceiro 
do Carmo 
Grupo Laranja

Qual a sua opinião 
acerca de incluir nas 
listas candidatos com 

processos pendentes na justiça?

R: Que a ética comanda a política e que os 
agentes políticos devem ser referências.

André da Silva Mota
Grupo Castanho

Quais os projectos 
pessoais de cariz político 
que pretende realizar 

nos próximos tempos?

R: Num momento em que é particularmente 
visível a dificuldade de credibilização 
dos titulares de cargos públicos, é 
também verdade que a qualidade da 
nossa Democracia exige não apenas 
credibilidade, mas igualmente um sistema 
político em que a representatividade e 
a legitimidade estejam efectivamente 
presentes. Não seria, portanto, este o 
momento oportuno para se reflectir sobre 
a reforma do nosso sistema eleitoral que 
fosse acompanhada pela reforma dos 
partidos políticos e, também, do nosso 
modelo de organização territorial, matérias 
em que me empenharei nos próximos 
meses.

Eduardo Freitas
Grupo Bege

Acha que nesta 
legislatura deverá ser 

urgente a regionalização administrativa 
do país?

R: Sou contra a regionalização porque acho 
que Portugal não precisa de mais Estado, 
mas sim de melhor Estado;

João Prazeres de Matos 
Grupo Roxo

Três obras públicas: 
Alcochete, TGV, nova 
travessia do Tejo em 

Lisboa. Gostaria de sugerir outras três 
mais urgentes, ou crê serem estas 
insubstituíveis?

R: Portugal precisa de canalizar meios 
públicos para empresas que exportem 
em particular na área da inovação e 
conhecimento e menos investimento 
público tradicional

(O Deputado Miguel Relvas deu resposta a 
mais perguntas. Consulta a intranet, onde 
todas as respostas estão disponíveis.)

Filipe Almeida 
Grupo Bege

De que forma pode 
o Estado suprimir as 
desigualdades de acesso 
à justiça entre os mais 

ricos e os mais pobres?

R: Diminuindo as custas judiciais.

Eles 
dizem
Não estava a espera que o Dr. Paulo 
Rangel tivesse dado uma aula tão 
conceptual e teórica acerca do 
Estado em contraponto das restantes 
exposições que tinham uma maior 
componente prática.

Ilídio Leite, Grupo Roxo

É de louvar o ESPÍRITO desta fantástica 
selecção nacional... O empenho, 
dedicação e a vontade que nós todos 
sem excepção estamos a empregar 
nesta semana! Sinto-me Orgulhoso 
por estar aqui...

António Fonseca, Grupo Roxo

De Bruxelas
O Presidente da Comissão Europeia responde hoje a 
duas das vossas perguntas.

As respostas serão publicadas amanhã, no último JUV 
desta sétima edição da UV.

Na tarde de ontem contámos com as reflexões dos Professores Alberto Amaral 
e Sérgio Machado dos Santos.
Aqui ficam algumas das frases mais sonantes.

“Não é possível implementar Bolonha em menos de 25 anos” (AA)
Francisco Botelho Carlos, Grupo Verde

“É no interior das instituições que se ganha ou perde a batalha da qualidade.” 
(SMS)
David Barata, Grupo Bege

“Há uma grande separação entre o poder político e o mundo real.” (AA)
Pedro Cunha, Grupo Encarnado

“Em parte, Bolonha foi um trabalho de cosmética.” (SMS)
Marta Pereira, Grupo Verde

Votação: 
o melhor 
vídeo.
O sufrágio realizado após as 
apresentações dos vídeos ditou os 
seguintes resultados traduzidos em 
votos: 

Azul e Bege - 393 
Roxo - 386
Cinzento – 327
Rosa - 304
Laranja - 282
Amarelo - 273
Encarnado - 268
Verde - 262
Castanho – 229

Em todo o caso, o mais importante 
foram as ferramentas que aprenderam 
a utilizar e a dinâmica que os vossos 
grupos desenvolveram.

Uma viagem 
a Bolonha

o JUV
é do melhor!

SABIAS 
QUE?
O Hotel Sol e Serra é o nº 1 
da Av. da Europa? Esta foi 
inaugurada por Durão Barroso 
durante a UV2006.


