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“Nem todos os grupos têm uma
mascote que sabe nadar...”

O JUV não publica os resultados do
concurso porque saber quem ganhou
é sempre o menos relevante. O importante é participar e todos o fizeram com humor e imaginação. Para o
ano há mais Gala e prémios extremamente úteis...

A UV é um
exemplo!
“O cumprimento de horários é
um oásis dentro da vida política
e partidária.”
O João Cardoso
(Amarelo) realçou o
elogio à UV feito pelo
deputado
Ricardo
Baptista Leite.
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FOTOS

Eutanásia:
uma discussão
bem viva

Achei Curioso
Deputado Ricardo Leite ter sido um dos alunos
da Universidade de Verão na primeira leva, e estar
aqui hoje, apresentando-se enquanto orador.
Miguel Lopes, Encarnado

Tiago Marques, Amarelo

O melhor argumento de...
... Paula Teixeira da Cruz:

Não deixes para depois
uma sugestão que possas
dar agora. O Diretor da
UV responde-te sempre e
a UV melhora com as tuas
propostas e observações.
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Diretor: Carlos Coelho
Diretor Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Julio Pisa
Fotografia: João Figueiredo
Periodicidade: Diária
Tiragem: 150 exemplares
ano XV

Foto enviada por João António Fulgêncio (Grupo Rosa)

Antes da aula da manhã, passa nos écrans as
principais capas de imprensa do dia.

Sugere

nº 4

Gostámos de ouvir
O José Pedro Agonia, do Encarnado, disse
ao JUV que a UV é uma experiência ótima,
em que se está a divertir bastante e a aprender coisas novas.

“Eutanásia é o direito que tenho de morrer com dignidade e sem
sofrimento”
Nadine Janete Tavares, Bege
“Temos o direito à vida mas não tenho obrigação à vida”
Joaquim Caiado, Roxo

Hoje não percas!
10.00h “Portugal e o futuro da Europa?”,
com Paulo Rangel
14.30h “Incêndios: porque é que Portugal arde tanto?”,
com Eng. António Louro e Dr. Marco Martins

... Ricardo Leite:

17.30h Reunião dos Grupos de Trabalho

“A eutanásia decorre da incapacidade do Estado de providenciar os
cuidados necessários para assegurar o tratamento médico apropriado nas fases terminais da vida”
Nuno Brochado, Castanho

20.00h Jantar-Conferência com Catarina Albuquerque

“O foco deve estar na vida e na dignidade da vida, defendendo que
a aposta clara e prioritária deve ser no alívio do sofrimento e da dor”
Carolina Jesus, Roxo
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As respostas de
Inês Henriques
Miguel Ferreira, Encarnado
Para si qual é o sentimento de ser recordista
do Mundo?
R: É a concretização de um sonho e a recompensa de
25 anos de trabalho, mas ainda não tive muito tempo
para refletir bem na conquista que alcancei.

Nuno Serras, Verde
Sendo campeã e recordista mundial, considera
que o atleta olímpico é suficientemente valorizado e apoiado em Portugal?
R: O que eu sinto é que em algumas disciplinas, no
caso do atletismo, mesmo sendo dos melhores do
Mundo, não chega para termos mais apoio e sermos
recompensados pelo nosso trabalho.

NOTA: a atleta Inês Henriques respondeu também a perguntas de Zé Miguel Fialho (Roxo), Rodrigo Breia
(Rosa) e João Casaca (Cinzento). As respostas podem ser lidas na intranet da UV.

Ao encontro da História
O tradicional passeio a Castelo de Vide é uma verdadeira viagem ao
passado. As imagens ilustram-no.

As respostas de
Sérgio Sousa Pinto
Zé Miguel Fialho, Roxo

Marco António, Azul

Enquanto elemento de valor do PS numa
Na sua opinião, são os partidos de centro/
Universidade de Verão do PSD, julga que os
moderados que se estão a radicalizar ou são
políticos em Portugal têm maior probabilida- os partidos extremistas que estão a ocupar o espaço do
de de divergir ou convergir ideologicamente?
centro?
R: O PS e o PSD são dois pilares do nosso sistema
político. Partidos que partilham alternadamente a
responsabilidade de governar. Sem prejuízo das diferenças, que são um fator de vitalidade democrática
do sistema, devem dialogar e procurar aproximar posições, num esforço de compromisso. A Democracia
supõe diálogo, as boas escolhas de médio e longo
prazo supõem o compromisso.

R: Os partidos moderados, de governo, têm revelado
dificuldade em enfrentar com sucesso os desafios associados à desregulação, globalização e transformações tecnológicas, com forte impacto nas sociedades
gerando incerteza e falta de confiança no futuro. Os
extremos, até agora afastados das responsabilidades
de governação, fazem um discurso simplista e mais
apelativo. A sociedade radicaliza-se e os partidos extremistas avançam sobre o centro político.

Trabalhos
de Grupo
Não foi a primeira nem será a última das tarefas na UV: o trabalho
de ontem sobre a abstenção foi
apenas mais uma etapa no aperfeiçoamento das capacidades de
jogar em equipa. Parabéns!

SACA
O JUV
Na Intranet podes fazer download
do teu JUV e do youJUV.

O Deputado Paulo Rangel dá
hoje de manhã a aula “Portugal
e o Futuro da Europa”. Consulta
o “Minuto Europeu nº 115” que
traça 5 cenários para o futuro da
Europa: https://goo.gl/tQP8Hj

Achei Piada
A originalidade e o esforço das
equipas para esconderem as mascotes das outras.
Miguel Pinto, Grupo Amarelo

Não podemos deixar
que nos condicionem
Miguel Morgado começou a sua intervenção expondo
a sua visão sobre a social-democracia

O deputado Miguel Morgado exaltou a importância dos jovens não se
deixarem condicionar
O jantar-conferência de ontem,
quarta-feira 30 de agosto, contou
com a presença de Miguel Morgado, vice-presidente da bancada
parlamentar do PSD. A conferência teve como tema a social-democracia, sobre a qual Miguel
Morgado dissertou, explicando o
percurso do PSD desde a sua criação até aos dias de hoje, explici-

LIKE
Grupo Castanho: pelo bom e
original vídeo apresentado na
Assembleia Extraordinária

HOJE
APRENDEMOS QUE:
Não nos devemos deixar condicionar pelas jogadas políticas;
Diversidade de conceitos relacionados com a eutanásia;
80% do território português não
possui cuidados paliativos.
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tando ainda as razões do partido
ser “popular”, “social” e “democrata”. No jantar em que o grupo
azul foi anfitrião, o ex-assessor
político do líder do nosso partido, Pedro Passos Coelho, falou
aos jovens que estes devem sentir “orgulho” pelo PSD não querer cometer os mesmos erros do
passado e sim fazer os “possíveis

e impossíveis” para que tal não
volte a acontecer. Miguel Morgado terminou a sua intervenção na
conferência com um pedido feito
aos jovens para que estes “nunca
se deixem condicionar” quer pelo
que a comunicação social por vezes noticia, quer pelas tentativas
de “treta” que os partidos de esquerda praticam com o objetivo
de distorcer a realidade.

A FRASE DO DIA
“Tenho direito de escolher como quero viver e como quero
morrer” - Paula Teixeira da Cruz

A MELHOR PERGUNTA
“Quais são as consequências da legalização da eutanásia na relação
médico-doente?”
Rodrigo de Oliveira (Grupo Roxo)

GRUPO AZUL

Imagem cedida por: João Figueiredo
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UNIVERSIDADE DE VERÃO 2017
Hoje aprendemos que: Eduardo Fernandes

UNIVERSIDADE DE VERÃO
VISITA CASTELO DE VIDE
Visita dos uvianos a Castelo de Vide

Alunos da UV na fonte da Vila
Os alunos da ‘Universidade de Verão’,
edição 2017, visitaram na tarde desta
quinta-feira, 31 de agosto, a Vila do
Castelo de Vide, anfitriã deste evento
político-académico do da Juventude
Social-democrata (JSD) que juntou
jovens portugueses, cabo-verdianos
e guineenses, numa formação com
duração de sete dias. Antes da visi-

HOJE
APRENDEMOS QUE:
Fruto do debate de hoje “Eutanásia: sim ou
não?” concluímos, de facto, o quão complexo pode ser o conceito de Eutanásia. Eutanásia singnifica “boa morte” e podemos recorrer a esta quando queremos acabar com um
sofrimento angustiante por razões físicas,
psicológicas ou sociais.
Por vezes, fala-se em “eutanásia eugénita”
e “eutanásia económica”. Na realidade nenhum destes conceitos pode ser associado
ao verdadeiro conceito de eutanásia, visto
que o primeiro espelha que um conjunto de
pessoas com determinadas características
deve ser eliminado, e o segundo faz referência a situações em que a pessoa é um fardo
económico insustentável para os seus familiares e por isso abatido. Isto não é eutanásia,
é homicídio.
A eutanásia pode ser activa ou passiva. Activa quando outros são ajudados a morrer
por meios que impliquem sempre a administração de fármacos ou outros. É passiva
quando outros são ajudados a morrer sem
qualquer consumo de recursos.
A eutanásia é um cocneito muito sensível e
difícil de ser discutido. Tenho o direita à vida,
mas não a obrigação à mesma: A vida humana não se esgota na vida biológica.

ta os universitários estavam ansiosos para descobrir a histórica vila
alentejana do Castelo de Vide, onde
durante o passeio turístico, os estudantes passaram pelo Mercado Medieval instalada na zona da Igreja
que dista a menos de 250 metros da
Universidade de Verão. O ponto mais
alto da visita foi visita às instalações
do Castelo, a partir do qual qualquer
visitante fica com uma visão geral e
panorâmica da vila, posteriormente
o grupo estudantes e orientadores
foram descobrir a famosa Sinagoga numa arquitetura do seculo XIV,
ou seja, do ano 1320, que atualmente recebe 30 mil turistas por ano, na
sua maioria judeus devido a ligação
histórica que estes têm com esta vila

montanhosa do Alentejo. Os universitários foram conhecer a Fonte da
Vila situada numa zona com casa dos
seculos XIV e XV, mas cujas arquiteturas ainda estão intactas. No final
das visitas, o aluno da Guiné-Bissau
confessou a grande admiração pela
riqueza histórica que esta pequena
vila dispõe, consequentemente uma
localidade potencialmente turística.

LIKE
Grupo castanho, pela originalidade do seu vídeo de apresentação

A FRASE DO DIA
“Temos de ser fiéis aos nossos princípios” - Deputado Miguel
Morgado

A MELHOR PERGUNTA
“Num contexto difícil e exigente, como o atual, qual pensa ser o seu
maior desafio como líder parlamentar do PSD?” Por Rafael Alves,
Equipa Castanha

GRUPO VERMELHO
ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE
DA EDIÇÃO Nº 4 DO JORNAL DA
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2017
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