mais velho
&mais novo

Joana Araújo

Esta é uma semana intensa. Em trabalho, em absorção de novos conhecimentos mas também no nascimento de relações de amizade que
durarão anos! É natural que queiras
viver tudo isto ao máximo, prolongando os dias até à exaustão. O JUV
desaconselha-o.

Miguel Pinto

O JUV falou com a Joana Araújo
(Laranja) e com o Miguel Pinto
(Amarelo), que estão em diferentes
momentos de vida e de percurso. Eles
são, respetivamente, a mais velha e o
mais novo.
Perguntámos à Joana o que poderia
ensinar aos seus colegas de grupo e a
resposta foi bonita: “apesar de ter mais
experiência profissional e cívica, nesta
UV não lhes poderei ensinar nada, porque também estou aqui a aprender”.
Quisemos que o Miguel nos dissesse
também que contributo pode dar à
sua equipa: não ficámos sem resposta! “Talvez por ser muito ingénuo, não
tenho limites para a criatividade. E, felizmente, sinto-me muito bem integrado no meu grupo!”

Para todos estarmos no nível máximo de concentração, respeita as tuas
horas de descanso e as dos outros.

Non
stop

O Simão Ribeiro tem estado a
responder às perguntas que os
uvianos lhe dirigem. Não percas a
oportunidade: acede à intranet e
questiona o Presidente da JSD.

O Magnífico Concurso do

Boneco!
O JUV desafia os grupos a darem um novo look ao respectivo estandarte e
a apresentaram-no aos restantes Uvianos.

Resumos diários
na UVTV
Assiste à programação da Televisão da Universidade de Verão!
Podes fazê-lo no quarto, nos televisores do hotel e também na
1
Intranet!

juv

O descanso é de ouro!

Hoje, após o jantar com Sérgio Sousa Pinto, realiza-se a Grande Gala do
Boneco, em que um júri premiará os melhores trabalhos.
Sê original para poderes ganhar prémios fantásticos!
NOTAS IMPORTANTES:

3. Não ultrapassar 3 minutos
4. Não usar ficheiros multimédia (música, vídeo, power point, etc)
5. Não é permitido danificar o boneco
6. A violação destas regras implica a subtração de 50% dos pontos
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Portugal não
vai enlouquecer

Manchete proposta
por Rodrigo de
Oliveira (Grupo Roxo)
e selecionada por Zeca
Mendonça, assessor de
imprensa do PSD.

Citando

Palavras fortes do antigo Presidente da República,
que chamaram a atenção dos uvianos:
“A realidade acaba sempre por derrotar a ideologia”
Zé Miguel Fialho, Roxo

1. Dar um nome ao estandarte e decorá-lo
2. Determinar o(s) membro(s) para farão a apresentação

nº 3

Hoje não percas!
10H00 “Eutanásia: Sim ou Não?”,
Paula Teixeira da Cruz vs Ricardo Leite
14H30 Apresentação dos Trabalhos de Grupo
17H30

Visita a Castelo de Vide

20H00 Jantar-Conferência com
Sérgio Sousa Pinto

“O Senhor Tsipras pôs a ideologia na gaveta”
Ricardo Fonseca Machado, Laranja
“Ninguém deve esperar gratidão da política”
João Pires, Castanho
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As respostas de
Hugo Soares
João Cardoso, Grupo Amarelo
Na qualidade de ex-Presidente da JSD e
como recém-eleito Presidente da Bancada
Parlamentar do PSD, que conselhos poderá
dar aos jovens para não desistirem da carreira política?
R: João, escolhi a tua pergunta para começar por
dizer que a política não é, nem deve ser, uma carreira.
Podemos até não fazer nada mais na vida, mas “estamos” na política, não “somos” na política. Não há mal
em fazermos política a vida toda, porque é uma das
mais nobres atividades a que nos podemos dedicar.
No entanto, eu defendo e acredito que a independência profissional nos dá liberdade de pensamento
e atuação ímpares! Todavia, o conselho que dou é o
da competência, sacrifício e trabalho. Parece um “clichê” mas é verdade. Se procurarmos ser os melhores
no que fazemos, se trabalharmos com afinco e estivermos disponíveis para alguns sacrifícios (sobretudo pessoais) tenho a certeza de que o sucesso bate à
porta! Boa sorte, João! E nunca desistas!

As respostas de
Miguel Morgado

Nuno Serras, Grupo Verde

João Casaca, Grupo Cinzento

Nuno Serras, Grupo Verde

Sendo o líder da bancada parlamentar do PSD,
como prevê que seja o futuro do Partido?

Que Europa Queremos para Portugal?

A política tem futuro?

R: Olá, Nuno. Escolhi a tua pergunta para destacar
o papel que o PSD tem tido na construção de um
Portugal mais justo, desenvolvido e em que cada um
pode e deve lutar pela sua valorização individual.
Estou sempre confiante no futuro do PSD porque sei
que se cruza com o sucesso do País. As grandes transformações do País tiveram sempre o cunho do PSD. E
sempre que foi preciso “pôr a casa em ordem” também foi ao PSD que coube a tarefa. A conjuntura política não é fácil: mesmo tendo ganho eleições, fomos
impedidos de continuar a reformar Portugal por uma
maioria negativa que se constituiu na Assembleia da
República. Mas creio que o PSD voltará a ser merecedor da confiança dos portugueses pelo mérito das
propostas e pela credibilidade dos seus protagonistas! Todos somos poucos para ajudar o PSD a construir um País melhor.

R: Uma Europa fiel aos seus valores, à sua
memória histórica e civilizacional, com estruturas e
instituições coerentes e consistentes com os seus
desígnios. Uma Europa dos povos europeus na sua
pluralidade, com comunidades políticas autónomas e
conscientes dos desafios que tem pela frente. E que
não invente quimeras inúteis e perigosas.

In & Out
Eles contam o que estão a gostar mais
e menos na UV

In...

Uma
cientista
na uv

Os oradores
Gaspar Macedo, Laranja

“O sucesso alcança-se
com entusiasmo, curiosidade, saber sempre mais,
muito trabalho, alguma
sorte e capacidade de liderança”
Alexandre Setoca, Cinzento
“O conhecimento não tem
limites”
Nuno Alves Baeta,
Castanho

Achei Curioso
A forma sincera e frontal como o Professor
Cavaco Silva abordou a ligação entre a política e a comunicação social.
Rafael Alves
Grupo Castanho

As várias formas de relação com o
staff (JUV, intranet, UVTV, Facebook,
etc)
Eduardo Fernandes, Azul
Os temas dos trabalhos
Ana Mafalda, Castanho

Palavras de Maria Manuel Mota que
ficaram no ouvido dos uvianos:
“É muito importante a
pessoa ter noção de que,
na maior parte das vezes,
está errada”
Carolina Jesus, Roxo

R: Claro. A política está radicada na própria condição
humana e enquanto houver divergências conceções
de justiça, de Bem e do que é melhor para os povos,
haverá política.

A partilha de conhecimentos
Sene Camará, Encarnado
A imprevisibilidade das tarefas
João António Fulgêncio, Rosa

... e Out

you

FOTOS
Uv 2017, uma chave para
abrir as portas da política
Foto enviada por:
Sene Camará (Grupo Encarnado)

As aulas deviam ser mais curtas
João Paulo Ribeiro, Amarelo
Deita-se muito tarde na UV
Alector Cardoso, Grupo Roxo
Não ter net no quarto
Daniel Saldanha, Verde
Alguns temas que não domino tão bem
Patrícia Vaqueiro, Cinzento
A falta de tempo
David Capitão, Bege

Somos notícia
Todos os anos é assim, a UV é um incontornável alvo de
atenção da imprensa. Parabéns pelo teu contributo para
o mediatismo deste evento.

Política local
num mundo global

comissário Europeu Carlos Moedas trouxe à Universidade de Verão uma
mensagem de esperança, mas com fortes alertas à nossa geração.

Carlos Moedas questiona Carlos Coelho quanto ao robalo prometido
Decorreu, na noite de 29 de Agosto, o primeiro Jantar-Conferência
da décima quinta edição da Universidade de Verão.
Terminado o jantar, a sala silenciou-se para ouvir o discurso do
Comissário Carlos Moedas, convidado para inaugurar esta rubrica,
que se continuará a repetir até à
última noite da UV. Carlos Moedas

LIKE
Grupo castanho: nem todos
têm uma mascote que saiba
nadar...

HOJE
APRENDEMOS QUE:
Hoje aprendemos que é necessário
reforçar a ideia de que as conquistas de hoje podem ser reversíveis e
que “nada está garantido”

you juv

apontou a dicotomia entre uma
economia e uma sociedade cada
vez mais globalizadas com uma
política mais localizada. Segundo
o comissário europeu, este é um
dos principais motivos do afastamento dos jovens da política.
Nesta linha, o ex-Secretário de
Estado apontou esta geração
como sendo detentora de uma

preparação única capaz de aproveitar oportunidades no mundo
político que outras não tiveram.
Por último, Carlos Moedas alertou
os jovens presentes na sala para
o perigo de todas as conquistas
serem dadas por adquiridas e resultarem num alheamento dos jovens da atividade política. “Nada
está garantido”, rematou o economista.

A FRASE DO DIA
“Nada está garantido”
(Carlos Moedas)

A MELHOR PERGUNTA
“Faz sentido que os jovens tenham quotas de participação nas listas?” João Cardoso, grupo amarelo.

GRUPO ROSA
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Antecipar o Futuro
O Privilégio de Ser Jovem Hoje
Durante o segundo dia de aulas da UV, a
ordem de trabalhos decorreu como previsto com a presença de excelentes oradores como o comissário europeu Carlos
Moedas, o Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva e a Doutora Maria Manuela Mota.
Neste contexto de uma universidade jovem, entrevistámos a Deputada à Assembleia da República e Secretária Geral da
JSD Margarida Balseiro Lopes, no âmbito
da participação jovem na atividade política. Margarida, já participaste na UV como
aluna? Sim, participei em 2006 no grupo
laranja. Qual é a importância da participação na UV? Quando participas numa
edição da UV ficas com a sensação que
podes mudar o mundo, ficamos mais entendidos no que é a política e com o maior
conhecimento das diversas áreas. Será a
participação na UV o incentivo para uma
participação na política nacional? Fonte
de inspiração, sim. Mas não apenas a nível
nacional, também a nível local e fora do
partido, sendo essa uma das dimensões
que a UV nos dá. Será que os jovens têm
as portas abertas para o topo da política
nacional e no parlamento europeu? Não
podemos olhar numa lógica de causa efeito entre uma coisa e outra. A participação
na UV dá-nos enriquecimento para sermos
cidadãos mais ativos, não importando os
cargos que desempenhamos. Enquanto
deputada da Assembleia da República
e sendo jovem, sentes que os jovens são
discriminados no desenrolar da atividade política? Existe uma certa discriminação, mas que se esbate com o passar do
tempo. Qual é a principal razão para os
jovens estarem mais afastados da política? Os maus exemplos da política, o facto

LIKE
equipa laranja, uma vez que salvaram
um precioso chapéu de sol da varanda de cair na estrada.

HOJE
APRENDEMOS QUE:
Qualquer titular de cargo público deve
manter uma independência em relação
à comunicação social.
Portugal a nível europeu, impulsionado
por eventos como a Web Summit, está
na linha da frente na área de empreendedorismo.
A educação deve chegar a todos porque não sabemos qual o cérebro que
fará a diferença.

Castelo de Vide: O Futuro
dos Jovens na Política
através da UV

dos políticos falarem sobre temas que não
correspondem ao interesse dos jovens e a
utilização de uma linguagem e meios de
comunicação que não são depreendidos
no seio desta camada da população.
No final da entrevista questionámos a
Margarida se poderia dizer algo que motivasse a participação mais ativa dos jovens
presentes nesta edição da UV. Com a sua

boa disposição habitual, respondeu: “Devemos aproveitar ao máximo esta experiência da participação na UV, pois é uma
grande experiência de onde levamos uma
bagagem de conhecimentos e saudades
da semana que passámos, assim como
o sentimento de que temos um papel no
mundo. Não nos devendo demitir dessa
função”.

A FRASE DO DIA
“A economia globalizou-se e a política localizou-se” de Carlos Moedas.
A escolha desta frase deve-se a termos entendido que a política ao não
ter conseguido acompanhar a economia tornou-se num dos grandes problemas a nível europeu.

A MELHOR PERGUNTA
“Perante as ameaças da extrema esquerda e direita e os perigos que a Europa
atravessa nos dias de hoje, por que razão continuamos a ter uma UE amorfa,
lenta e demorada a reagir a esses problemas e que quase contribui para este
processo de auto destruição do projeto europeu?” João Casaca (Grupo Cinzento)
Optamos por esta questão devido à importância que as políticas europeias
têm na vida dos cidadãos e também devido ao aparecimento de cada vez
mais forças políticas contrárias que põe em causa o projeto europeu.

GRUPO BEGE
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DA EDIÇÃO Nº 3 DO JORNAL DA
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