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10H00 Avaliação da UV 2017

12H00 Sessão de Encerramento
 Carlos Coelho, Director da Universidade de Verão

 Simão Ribeiro, Presidente da JSD

 Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD

13H00 Almoço de Encerramento

Numa palavra!
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Hoje não percas!Os alunos da Universidade de Verão descrevem a UV 
numa só palavra:

O líder do PSD está em Castelo 
de Vide para o encerramento 
dos trabalhos da 15ª 
Universidade de Verão

Passos Coelho 
na UV

David Capitão, Grupo Bege
Formação

Alexandre Setoca, Grupo Cinzento
Excecional

Paulinho Jota, Grupo Castanho
Amizade

Rafaela Morais, Grupo Azul
Inesquecível

Durão Barroso
responde aos alunos da UV  

Rodrigo de Oliveira, Grupo Roxo

Qual a maior dificuldade que a União 
Europeia enfrenta? 

R: A principal dificuldade neste momento é a de en-
contrar uma resposta coordenada à imigração ilegal. 
O fluxo muito rápido e massivo de refugiados e de 
imigrantes ilegais está a fomentar o aparecimento e 
o crescimento de partidos xenófobos e todos eles 
antieuropeus. Se juntarmos também um certo po-
pulismo, por vezes de direita, mas também às vezes 
de esquerda, que se faz sentir contra a globalização, 
tudo isso atinge em certa medida a União Europeia. 
Se juntarmos igualmente o facto de o terrorismo liga-
do ao fundamentalismo islâmico criar cada vez mais 
receios entre os europeus, verificamos que estas di-
ferentes ameaças podem confluir e vir a reforçar na-
cionalismos antieuropeus. [...]

Marco António, Grupo Azul

Considera que a federalização UE e inevitá-
vel?

 
R: Eu penso que nada em política é “inevitável”. 
Podemos, claro está, analisar as tendências e prever 
aquelas que a nosso ver são as mais prováveis, mas 
tudo depende de determinadas escolhas políticas. A 
História não está feita de antemão.
Dito isto, eu penso que já hoje a UE apresenta ele-
mentos federalistas claros, por exemplo a própria 
existência de instituições supranacionais, que são a 
Comissão Europeia ou o Banco Central, para além do 
direito comunitário, da moeda única (o Euro), da elei-
ção direta do Parlamento Europeu, etc. [...]

Nota: Consulta a intranet para leres o texto integral 
das respostas.

Perguntámos aos uviamos qual era a sua 
maior dificuldade ao falar em público?

Esquecer-me do discurso.
Eduardo Fernandes, Grupo Azul

O nervosismo.
Ana Mafalda, Castanho

Controlar o tempo de intervenção.
Carolina Jesus, Roxo

O desfasamento entre o que penso e o que digo, 
provocando atrapalhações enquanto falo. 
André Tasqueiro, Grupo Verde

Obrigado!
Agradeço a todos os alunos da UV 
2017!
Agradeço a vossa dedicação, empenho, 
inteligência e vivacidade de que deram 
provas durante esta semana aqui em 
Castelo de Vide.
Desejo a todos um reforçado empenho 
na intervenção cívica e política, em nome 
dos melhores valores e princípios, com 
rigor e seriedade.

Sejam felizes
Um abraço do Carlos Coelho

Incontornável
A UV é mesmo o mais mediático curso de formação política 
em Portugal. Em 2017 voltámos a marcar a agenda! 

juvo é fixe!



As respostas de 
Miguel Poiares Maduro 

Rodrigo de Oliveira, Grupo Roxo

Os órgãos de comunicação social portu-
gueses são verdadeiramente livres ou exis-
te algum tipo de influência ou controlo por 

algum partido político?

R: Mais do que um controlo ou falta de liberdade, 
ou mesmo um enviesamento político, existem for-
mas de condicionamento (mais ou menos cons-
cientes). Decorem de duas fontes: 1. Excessiva 
proximidade entre jornalistas e políticos cria um 
jornalismo transnacional e uma dependência mútua 
perigosa. Pouco transparente para os cidadãos 
e condicionadora dos jornalistas; 2. A fragilidade 
económica dos média (e, em consequência, dos 

jornalistas) torna-os mais suscetíveis a interferên-
cias económicas e políticas.  

Pedro Carvalhais, Grupo Encarnado

Enquanto Ministro Adjunto do Desenvolvimento 
regional, qual o seu maior contributo em prol 
desse desenvolvimento nas regiões portuguesas?

R: A política de discriminação positiva que introdu-
zimos nos fundos europeus e o Programa Aproximar 
(reorganização dos serviços de atendimento numa 
lógica de proximidade). Sessão de 

Avaliação
O último dia da Universidade de Verão começa às 10h, 
com a sessão da avaliação, na sala de refeições. 

Este é um dos mais importantes rituais deste curso 
político. O teu espírito crítico revela-se fundamental 
para continuarmos a melhorar a UV. 

“Não há política sem comunicação” (CC)
Alcene Sidibé, Grupo Amarelo

“A comunicação não é um concurso de elegância, é 
um concurso de eficácia”. (CC)
João Vale, Grupo Bege

“Nas redes sociais, privilegiar publicações em hora de 
ponta” (RMD)
João António Fulgêncio, Grupo Rosa

“Todos nós sentimos nervosismo antes de irmos para 
o palco. Não há um único que não sinta.” (RMD)
Diogo Pimpista, Grupo Laranja

CItANDO, 
ClARO!

Carlos Coelho e Rodrigo Moita de 
Deus deram a inevitável aula Falar 
Claro e deixaram mensagens que vão 
ficar para sempre!

GOSTÁMOS +
Perguntámos a alguns alunos da UV 
qual foi o aspeto que valorizaram maus 
nesta semana.

A sessão de Assembleia
Daniel Saldanha, Verde 

O debate da Eutanásia
Matilde Martins da Cunha, Rosa

Conhecer pessoas de vários pontos do 
país
Ricardo Fonseca Machado, Laranja

O conhecimento da cultura política do 
PSD
João Paulo Ribeiro, Amarelo

Até já!
Durante esta semana, quem preencheu as páginas 
deste jornal foste tu.

Estás de parabéns pelo bom trabalho

Voltaremos para o ano, na esperança de encontrar ou-
tros jovens tão interessantes quanto tu te revelaste.

Um forte abraço do JUV

Palavras 
que todos 
partilham

Se a despedida custa, é porque o tempo entre o “olá” 
e o “adeus” valeu a pena. Foi um enorme prazer pas-
sar esta experiência convosco. Até à vista! Votos de 
sucesso!

Zé Miguel Fialho, Roxo

Os MElHOREs
O Júri considerou que a melhor intervenção 
no Governo coube ao Ricardo Morgado 
(Laranja) e que a melhor Oposição foi do 
Esmael Teixeira (Castanho).

ElEs DIssERAM
Recorda algumas das melhores tiradas 
da simulação parlamentar.

O ser humano não é um bem de consumo.
João Casaca, Grupo Cinzento

Os poluentes atmosféricos são assassi-
nos invisíveis. 
Tiago Alves, Grupo Cinzento

O maior terrorista político desde o 25/
Abril é a abstenção.
André Tasqueiro, Grupo Verde

Chegou a 
rede UV
Hoje saímos de Castelo de Vide mas não perdemos 
contacto.

Discussões e Amizade, Projectos e Eventos, vamos 
partilhar as nossas iniciativas através da Rede UV.

Todas as turmas destes 15 anos de UV vão-se encontrar 
nesta verdadeira rede social da Universidade de Verão.

Participa em www.redeuv.com



Não há predestinados na política. – Rodrigo Moita de Deus 

Esta ideia, é um dos pilares que está na génese da UV. Estamos 
aqui uma semana exatamente para adquirir as ferramentas ne-
cessárias para se ser um bom político. A ideia de que ninguém 
nasce ensinado é essencial para a nossa formação enquanto po-
líticos, e sobretudo enquanto pessoas. 

LIKE

Sem a equipa preta, esta ines-
quecível semana não teria sido 
possível! Obrigado! 

Comunicar depende do que os ou-
tros ouvem e não do que nós dize-
mos. Esta nuance faz toda a dife-
rença e foi eximiamente abordada 
no Falar Claro. 
A não esquecer...! 
- O que eu quero dizer? Conteúdo 
- A quem queremos dizer? Target 
- Que meio utilizar? Instrumento 
- O que devem recordar? Soundbite 

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO LARANJA

E a paRtiR DE aManhã? 
QuE ciDaDãos sEREMos?

Tivemos oportunidade de discutir po-
lítica e de aprender com alguns dos 
melhores políticos da atualidade. Hoje 
a tão ansiada simulação Assembleia 
da República chegou finalmente! O 
estudo, a preparação e os ensaios fo-
ram árduos. Apesar dos nervos terem 
pairado nas vozes trémulas, a expe-
riência não podia ter sido mais enri-
quecedora e gratificante. Os sorrisos 
no final revelaram a vontade de pôr 
em prática a metáfora da bicicleta... 

“o treino, a repetição e a capacidade 
de melhorar com os erros” foram os 
incentivos deixados a par da vontade 
com que já aqui tínhamos chegado: a 
de fazer mais e melhor através da nos-
sa intervenção cívica e política. Antes 
disso, foi tempo de “Falar Claro” e 
aprender as melhores técnicas de co-
municação com os experts Rodrigo 
Moita de Deus e Carlos Coelho. Comu-
nicar bem depende do que os outros 
ouvem e não do que dizemos. A UV é 

Para além de mãos, tenho pernas. Quando estou no púlpito não 
sei o que lhes fazer... Quase me transformo em “cegonha” (queria 
dizer flamingo!!!!). Não sei o que lhes fazer! – João cardoso, Grupo 
amarelo 

uma escola de formação por excelên-
cia. Todos partem com saudade, mas 
com a bagagem recheada de conhe-
cimento, aprendizagens e novos ami-
gos. Saímos melhores cidadãos, mais 
bem preparados e, por isso, com uma 
responsabilidade cívica acrescida. Afi-
nal o Futuro somos nós. Enchemo-nos 
de coragem e confiança! Continuare-
mos a pedalar sem medo, sem rodi-
nhas, sem mãos, mas, curiosamente, 
muito mais fortes do que antes. Obri-
gado UV 2017!

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

Na hora da despedida, as bagagens vão 
mais cheias do que quando chegámos.

EstE YouJuV É paRtE intEGRantE 
Da EDiÇão nº 6 Do JoRnaL Da 
uniVERsiDaDE DE VERão 2017

TERMInA HOjE UMA DAS SEMAnAS MAIS IMpORTAnTES E AlUCInAnTES 
DAS nOSSAS VIDAS. O QUE SE SEgUE?

Redação: Joana araújo, camila amaral, 
Diogo pimpista, Ricardo Machado, 
Gaspar Macedo. Frase do dia: Gonçalo 
cordeiro; Like do grupo: Ricardo 
Morgado. Foto: João Figueiredo 



O Impacto visual é muito Importante! 
não se deve ter medo do medo! 
não falar sem sentir o que diz!

HOJE 
APRENDEMOS QUE: GRUPO CINZENTO

siMuLaÇão DE assEMbLEia tERMina 
EM GRanDE tRabaLhos Da uV

no último dia dos trabalhos da Uni-
versidade de Verão realizou-se a tão 
esperada simulação da Assembleia 
para a qual todos os os grupos tanto 
trabalharam. 

10 Temas que marcam a atualidade 
foram apresentados e debatidos pe-
los grupos. neste exercício que tanto 
desafiou e testou as capacidade de 
oratória dos alunos da UV, os grupos 
foram rodando pelas posições de go-

verno e Oposição, defendendo e ata-
cando os programas e propostas dos 
seus colegas. no final de cada debate 
os alunos votavam qual a sua posição 
pessoal e como se posicionavam a fa-
vor ou contra dos vários temas. 

no fim de cada intervenção o Reitor 
Carlos Coelho e o Deputado Duar-
te Marques fizeram uma apreciação 

O que é que eu faço às pernas? João cardoso (Grupo amarelo)

construtiva de cada participante, 
apontando os pontos positivos e me-
nos positivos. De referir também a im-
portante aula da manhã que nos es-
clareceu e ajudou a “Falar Claro!” no 
jantar de sexta-feira tivemos o prazer 
de receber a professora Catarina Al-
buquerque recentemente galardoada 
com o prémio Água global.

Não sejam iguais àqueles que criticam! carlos coelho

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

O melhor cenário de encerramento da UV!

EstE YouJuV É paRtE intEGRantE 
Da EDiÇão nº 6 Do JoRnaL Da 
uniVERsiDaDE DE VERão 2017

REITOR REAlçA A QUAlIDADE DOS DEbATES DA ASSEMblEIA nESTA EDIçãO

YouJuv cinzento by: 
João casaca 
bruno bessa 
patrícia Vaqueiro 
alexandre setoca 
Manuel pais 
tiago alves 

LIKE

ao Grupo cinzento pela irre-
verência do brinde com Água 
feito a Dr. catarina albuquer-
que


