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10H00 –  Avaliação da UV 2009
12H00 –  Sessão de Encerramento
  Carlos Coelho, Director da UV
  Pedro Rodrigues, Presidente da JSD
  Manuela Ferreira Leite, Presidente do PSD
13H00 –  Almoço de Encerramento

A vitória 
começa hoje!

HOJE NÃO PERCAS!

A Universidade de Verão volta a ser o 
palco da rentrée do PSD.
Manuela Ferreira Leite falará aos 
portugueses, motivando-os para a 
mudança que se aproxima.

Carla Marcelino
Grupo Rosa
Na sua opinião, quais os maiores “muros de Berlim” que 
faltam cair na Europa?

R: Reconhecendo a existência de imperfeições que devem 
ser corrigidas, nenhuma delas é maior do que a ausência 
de liberdade individual e de respeito por direitos humanos 
fundamentais. Este ano, devemos celebrar o 20º aniversário da 
queda do Muro de Berlim como um dos acontecimentos mais 
marcantes da segunda metade do século XX. Aquele dia de 
Novembro simbolizou o regresso da liberdade a toda a Europa. 
Após 1989, todos os países subjugados durante cerca de meio 
século à ditadura totalitária comunista passaram a viver em 
democracia. Falta agora terminar com a divisão de Chipre, 
derrubando assim o último muro político que ainda existe 
na União Europeia. A adesão destes países à União Europeia 
constituiu o resultado natural das “revoluções liberais”, para 
usar a expressão de Ralf Darhendorff, ocorridas em finais de 
1989. Sendo o primeiro Presidente da Comissão Europeia de 
uma ‘Europa alargada’ a 27 Estados Membros, conheço bem 
o profundo significado resultante desse alargamento. Pela 
primeira vez na sua história, a Europa vive unida em paz, em 
democracia e em liberdade. No entanto, o triunfo histórico de 

Durão Barroso responde 
O Presidente da Comissão Europeia está atento à UV. O JUV publica duas das suas 
respostas. As restantes podem ser consultadas na intranet.

final do século XX não deve tornar os europeus complacentes. 
A democracia e a liberdade são como os jardins: devem ser 
cultivados e tratados permanentemente. Se assim fizermos, 
não voltarão a crescer novos “muros” na Europa.

Rui Cepeda
Grupo Roxo
Considera a Europa como o melhor local do mundo para se 
nascer?

R: Não trocava nascer na Europa por nascer em qualquer outro 
continente. Vivemos em liberdade e em sociedades abertas 
e tolerantes. Nos planos económico e social, alcançamos 
um equilíbrio notável entre a prosperidade económica e a 
justiça social, invejado de resto em muitos outros países. 
No nosso continente, gozamos de uma diversidade e de uma 
riqueza culturais, desde a literatura à música e à pintura, 
sem comparação a nível mundial. Às conquistas políticas, 
económicas, sociais e culturais da Europa, junto o orgulho 
de ser português. Apesar de todos os nossos problemas, não 
trocaria nascer em Portugal por nascer em qualquer outro país 
europeu. E o orgulho na minha nacionalidade é indispensável 
para desempenhar o cargo de Presidente da Comissão com 
dignidade.

  Depoimentos

Inscrevi-me como independente e fui 
aceite. Nunca tinha participado em 
nada deste género. 
Saio daqui com outra visão da política. 
Fazer política não é tão simples quanto 
parece: requer muita preparação e 
empenho. Penso que o público não faz 
ideia disso.
Adorei ter estado na UV: foi uma grande 
experiência. 

Sérgio Tavares, Grupo Laranja

Vim para uma formação de qualidade 
e foi isso que encontrei. É fruto de 
muito trabalho dos cerca de 100 jovens 
aqui presentes mas também de uma 
organização de excelência. 

Rita Leitão, Grupo Amarelo

Enquanto outros fazem festas em altura 
de crise, a JSD dedica tempo de férias a 
tentar resolvê-la.

David Alexandre da Silva, Grupo Azul

Obrigado!
Agradeço a todos os alunos desta UV 2009!
Assinalo a dedicação, o talento e a vivacidade do vosso trabalho aqui em 
Castelo de Vide.
Que este curso se traduza num reforçado empenho na vossa intervenção 
cívica e politica, são os meus votos sinceros.
E que o façam em nome dos melhores valores e princípios, com rigor e 
seriedade.
E que sejam felizes.

Um abraço do Carlos Coelho

A UVTV
A Televisão da Universidade de Verão 
já se começa a tornar numa das imagens 
de marca da UV. 
Todos os dias, as câmaras e os microfones 
da UVTV circularam pelo Hotel Sol e 
Serra e presenciaram as sessões de 
trabalho. Levaram até ao televisor do 
teu quarto diversas peças informativas 
e bem-humoradas.
Podes reviver esses vídeos no Youtube, 
nos vídeos do Sapo ou no site da JSD. 

Afinal eles
sabem…
Joaquim Pina Moura, antigo 
ministro das Finanças do PS, 
disse ao “Expresso” que o 
programa eleitoral do PSD é 
“mais duro e mais focado” do 
que o do PS.

Foi uma semana fantástica numa acção de formação consagrada.
A UV mostra que é possível formar jovens quadros na esteira do rigor e dos valores.
Quem quiser acrescentar qualidade à sua actuação política, terá forçosamente de passar pela UV.
Rui Silva Pereira, Grupo Encarnado



Pedro Santana Lopes na UV

CASTELO DE VIDE 
convida

Entre os dias 4 e 7 de 
Setembro, Castelo de 
Vide revive a História. 
Vem assistir ao Festival 
Medieval!

O nosso Parlamento
O Parlamento da UV é, habitualmente, 
um dos exercícios mais aguardados.
 
Está lá tudo: inteligência, animação, 
nervosismo, classe, picardia, humor e 
seriedade. Estas citações traduzem a 
manhã e a tarde que ontem vivemos: 

O voto obrigatório é a negação da 
democracia
Ricardo Abreu, Grupo Verde

A diferença entre a liberdade e a 
libertinagem é a responsabilidade.
Miguel Nunes Silva, Grupo Encarnado

Para este governo não há direita nem 
esquerda, não há certo nem errado, há 
apenas futuro e passado!
Diogo Tadeu, Grupo Rosa

Defendemos as Quotas para Jovens porque 
não queremos que o Parlamento se torne 
num lar de idosos.
Jean Barroca, Grupo Azul

Meus senhores, peço que mantenham a 
calma. Estamos a debater o uso de drogas, 
não a consumi-las.
Ana Zita Gomes, Presidente da Mesa

Exercício fundamental
“Esta simulação é muito importante 
para nós. Permite treinar a postura, 
a técnica, o gesto e controlar o 
nervosismo. 
E as avaliações dos Deputados Carlos 
Coelho e Agostinho Branquinho são 
fundamentais porque chamam a 
atenção para a forma, para o conteúdo 
e para a ética.

Joana Ribeiro, Grupo Amarelo

As escolhas
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 Vasco 
Freitas da Costa (Grupo Cinzento) foi o 
melhor membro do Governo, havendo 
um empate na Oposição: Manuel Nina 
(Grupo Castanho) e Carla Marcelino 
(Grupo Rosa).

Parabéns as “eleitos” e a todos os 
restantes oradores!

Hasta la vista!
Durante esta semana, quem preencheu as páginas 
do Jornal da Universidade de Verão foste tu.

Estás de parabéns pelo bom trabalho
Voltaremos para o ano, na esperança de encontrar outros jovens tão 
interessantes quanto tu te revelaste.

Um forte abraço.

Rede UV: manter a chama!
Preserva a energia que Castelo de Vide te deu 
e adere à Rede UV! Vai a www.redeuv.com, 
onde podes:

- aceder ao conteúdo das Intranets da UV, da 
Universidade Europa e Universidade do Poder Local
- debater temas da política nacional
- manter contacto com os teus companheiros de UV
- preservar o Espírito da Universidade de Verão!

“O meu talento é 
ser um pedagogo!”
Marcelo Rebelo de Sousa é um dos oradores 
mais assíduos da UV.
As suas aulas motivam sempre excelentes 
citações feitas pelos alunos:

“A JSD foi sempre a primeira a ver tudo. As 
outras juventudes partidárias praticamente não 
existem.”
Afonso Santos, Grupo Amarelo

“Um verdadeiro social-democrata deve lutar 
permanentemente pelos direitos pessoais e 
batalhar pela liberdade participativa.”
Suzete Oliveira, Grupo Verde

“No nosso país, os erros sucessivos e as 
alternativas apresentadas permitem-me dizer 
que há futuro para a social-democracia.”
Gonçalo Maia Marques, Grupo Amarelo

Joana Romão 
Grupo Laranja

Qual considera ser “o segredo” para se 
sobreviver no mundo da política, segundo 
a sua experiência?

R: Convicção! Nunca se lutar pelo Poder por causa do próprio 
Poder, mas como instrumento para executar um projecto ao 
serviço das pessoas. 

Patrícia Santos 
Grupo Bege

Sente-se verdadeiramente à vontade para 
assumir uma Câmara Municipal que deixou, 
tendo magoado os lisboetas?

R: Por exemplo, Jorge Sampaio saiu em 1995, a meio 
do mandato, porque quis candidatar-se a Presidente da 
República. Eu saí por um motivo de força maior. E tenho um 
projecto para executar. 

Foto 
do dia
Homenagem dos 
alunos ao director 
da UV



uvjyou GRUPO CINZENTO

A frase do dia:
“Temos de evitar a relativização dos valores, do eleitoralismo e o facilitismo nas nossas 
opções.”

Prof. Marcelo Rebelo de Sousa

A melhor pergunta

Andreia Ribeiro, 
Grupo Roxo.

“Face à realidade dos dias de 
hoje, onde todas as opiniões 
contam, que lugar pensa que os 
comentadores políticos devem 

ocupar no modelo político moderno?”

HOJE 
APRENDEMOS 
QUE:

Aprendemos que o jovem social-
democrata no século XXI tem de 
ser inteligente, atento à realidade, 
rigorosamente independente e deter 
um elevado sentido ético.

Elegemos o grupo

Azul. 
Porque foi o grupo com melhor prestação 
nas assembleias, tendo ganho todos os 
debates em que participou. 

Carlos Lúcio
Henrique Jorge
Isabel de Castro
Joel Cardoso
Leonor Vieira

O último dia 
da nossa Universidade

1) Qual é a sensação de passar de 
entrevistador a entrevistado?

Já fui entrevistado algumas vezes, mas na 
UV é a primeira. A sensação é a de algum 
descanso: pensar nas respostas é mais fácil 
que pensar nas perguntas.

2) Como é trabalhar com o Carlos Coelho?

O Carlos é um amigo, um mestre e fonte 
de inspiração. É por isso que trabalhar com 
ele é uma festa, uma aprendizagem e uma 

aventura constantes.

3) A UV já vai na sua 7.ª edição. Qual 
delas te marcou mais?

A de 2006. Foi nela que conheci a mulher 
que eu amo.

4) Qual foi o orador mais “in” que, em tua 
opinião, já passou pela UV? 

Marcelo Rebelo de Sousa; as sessões mais 
mediáticas e imprevisíveis são com ele.

O feitiço virou-se contra o feiticeiro! 
Entrevistámos o Paulo Colaço e ficámos a 
conhecê-lo um pouco melhor...

Ricardo Costa
Rui Bento
Vanessa Pajuel
Vasco Costa

Porreiro pá!!



Assembleia 
ao Rubro!

Ontem os trabalhos começaram à hora 
habitual, com as duas Sessões de Assembleia, 
onde os alunos foram avaliados pelo 
escrutínio atento dos Deputados Carlos 
Coelho e Agostinho Branquinho. Cinco 
grupos de manhã e cinco de tarde digladiaram 
argumentos e trocaram galhardetes, 
num espírito retórico-argumentativo de 
competição sem fazer prisioneiros.
O grupo Azul demarcou-se dos outros 
vencendo o voto da Assembleia – enquanto 
Governo e Oposição – com uma estratégia de 
argumentação fundamentada, comunicação 
envolvente e apartes acutilantes que 
geraram por várias vezes o caos nas fileiras de 
Governos e Oposições.
Após um lanche onde já se vislumbravam 
muitas das caras dos antigos alunos da 
Universidade Verão e entre reencontros 
e conversas animadas, os trabalhos 
continuaram com a palestra do Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa.
O tema da apresentação do Professor Marcelo 
foi “Ser social-democrata no séc. XXI”, que 

uvjyou GRUPO 
CASTANHO

Ana Raposo, Carlos Moreira, Maria João Sobreiro e 
Marina Machado - Jornalistas
José Gama - Avaliador de grupos
André Mota - Melhor Pergunta
Pedro Estrela e Francisco Oliveira - Melhor Frase
Manuel Nina - Editor

Marcelo Rebelo de Sousa – “A pessoa é um fim em si mesmo, não um meio 
para outros fins” – assim se plasma um dos princípios fundamentais da social-
democracia: o respeito pela dignidade da pessoa humana.

Elegemos o grupo
Grupo Azul – imbatível na Assembleia, 
arrasou com a sua argumentação, 
retórica e destabilizantes apartes! Sem 
Quartel!

A melhor pergunta
Pedro Pereira da Silva – Grupo Rosa
 
A pergunta “O que espera de nós, jovens social-democratas” levou à mensagem do Professor 
Marcelo em que referiu a necessidade de renovação que o PSD precisa, exortando os jovens a não 
serem apenas parte apoio do partido quando o PSD for governo, mas também a fazerem por ter 
um papel catalisador e construtivo no processo político.

Carlos Coelho e Agostinho Branquinho
Muitos conselhos, dicas e apontamentos 
úteis de como falar em Assembleia e para 
uma Assembleia. 

Marcelo Rebelo de Sousa
Uma visão holística sobre a social-
democracia, as suas particularidades e 
características, os seus valores e princípios.

HOJE 
APRENDEMOS 
QUE:

A frase do dia:

se iniciou com uma exposição da evolução 
histórica dos sistemas e doutrinas políticas 
das sociedades. Foi sob a objectiva atenta 
de inúmeras câmaras da imprensa que o 
Professor apresentou uma caracterização dos 
valores fundamentais da social-democracia 
e frisou as principais características e valores 
que um político do séc. XXI deve ter. Seguiu-
se o habitual período de perguntas e 
respostas, com grande adesão dos alunos.
Sendo este o último jantar que os alunos 
terão na UV, o Grupo Castanho não podia 
deixar de dedicar a toda a equipa do Hotel 

Sol e Serra as palavras sábias de Eliseu, o 
Maitre d’Hotel no filme “A Vida é Bela”, que 
descreve assim a profissão de empregado:

“Servir é a Arte Suprema:
Deus é o primeiro servidor,
Deus serve o Homem,
mas Deus não é um servo do Homem”

Ao Director Jacinto Guerreiro e a toda a sua 
equipa, muito obrigado por tudo o que 
nos providenciaram durante esta semana 
inesquecível!

Na 
Assembleia-modelo 
valeu tudo menos 
arrancar olhos!

Legenda: A Palestra do Prof. Marcelo + O Ministro-
sombra dos Víveres e sua equipa

Nota do JUV: os membros do Grupo Castanho pediram ao JUV que deixasse em seu nome, um abraço de gratidão e 
amizade ao seu incansável e diligente coordenador, Manuel Nina.


