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Não saias de Castelo de Vide sem fazer 
download dos conteúdos da Mediateca 
da nossa Intranet.Catarina Alves da Silva, Roxo

“Todos temos uma fatia de poder!”

Daniel Pinheiro, Bege
“O combate político roça o assustador!”

Susana Coito, Cinzento
“Não há nada na vida política que seja irreparável”

MEDIATECA

Hoje não 
percas!

Jornal da Universidade de Verão 2013
Ano Xl  -  Nº 5

Director: Carlos Coelho
Director Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: Inês Madeira Santos e José Baptista
Periodicidade: Diária
Tiragem: 150 exemplares

10.00h “Europa: 5 questões em aberto” com Miguel poiares Maduro
15.00h Simulação de Assembleia
17.30h Simulação de Assembleia (continuação)
20.00h Jantar-Conferência com antónio correia de campos

Helena Grangeia
Grupo encarnado

É espantoso como na UV tudo se pensa e faz 
ao detalhe!

aH, poIs É!

DesaFIo Do jUV
Queres aparecer na capa do último JUV?
É fácil: vai ao “Desafio do JUV” e escreve um sms de despedida 
aos teus colegas uvianos. Não ultrapasses os 100 caracteres, com 
espaços. 

Castelo de Vide 
convida

Neste fim-de-semana, 
Castelo de Vide revive 

a História. 
Diverte-te na Feira 

Medieval!

ÚnIca – Joel Araújo Neves (Rosa)
oporTUnIDaDe – João Fanfa (Castanho)
FascInanTe – José Bastos Pinto (Encarnado)

nUMa 
paLaVra
a Universidade de Verão é:

“a dialéctica inter-geracional 
é fundamental no partido e no país”*

* Filipa rafael (Grupo azul), citando Marcelo rebelo de sousa,

Bruno Vieira
Grupo amarelo

O facto de ser a única mulher Conselheira 
de Estado é, para si, motivo de orgulho ou 
de tristeza?

r: Não sou a única, porque a Presidente da Assembleia 
da República é Conselheira (por inerência). Somos duas. 
Mas é verdade! Uma tristeza! Sugere um país que já não 
somos!

as respostas 
de Leonor Beleza

joão paulo ameixa
Grupo Verde

Em Portugal, o investimento em investiga-
ção médica tem crescido cada vez mais, 
sendo a Fundação Champalimaud um dos 
seus grandes impulsionadores. Acredita 

que Portugal, no futuro, poderá tornar-se numa referência 
mundial para o desenvolvimento médico?

r: A Fundação existe para ser uma referência mundial e 
ajudar a estabelecer padrões de exigências em todo o país. 
Honramos assim o nosso Fundador que era um grande pa-
triota.

a Intranet da UV é uma ferramenta imprescindível!

nela podes consultar o programa, participar no jUV, lançar 
sugestões ao Director da UV, publicar as tuas fotos e fazer 
perguntas aos nossos oradores.

navega em univerao2013.com

a nossa InTraneT

Tomámos nota!



Marlene Lopes
Grupo Verde
O debate da co-adopção. Verifico que existe 
muita liberdade de pensamento no PSD. Acho 
que a variedade de opiniões impede-nos de en-
trar em extremismo.

paula rocha
Grupo roxo
Ouvir o deputado Carlos Coelho a semi-cantar...

pedro Freitas
Grupo roxo
A aula “Falar Claro”! Foi espetacular!

sara ramos
Grupo rosa
A “Gala do Boneco”. Quando entramos na UV, 
preparados para o rigor e excelência, e lidar com 
pessoas que admiramos (como o deputado Carlos 
Coelho) vê-lo junto à piscina a dizer “Isto é bem ba-
cana” foi um momento único. Pela positiva, claro!

nuno Lopes
Grupo castanho
O jantar com o Prof. José António Salcedo, que 
até aquela data era um desconhecido mas após 
ter visto o currículo percebi que ali estava um 
génio e um exemplo! Teve das mais enriquecedo-
ras participações nesta UV.

 
Daniel pinheiro
Grupo Bege

Sendo esta geração apelidada da mais bem 
preparada política e civicamente, não achas 
que por vezes é difícil confiar na juventude 
para cargos de responsabilidade, indepen-

dentemente da qualidade demonstrada?

r: Há, de facto, ainda alguma resistência em depositar con-
fiança nos jovens. Mas isso parece-me que está a mudar. 
Aquilo de que eu tenho a certeza é que quando depositam 
confiança em nós, nós agarramos essa oportunidade. Essa 
é a prova que somos uma excelente geração e com vontade 
de participar.

Henrique pessoa
Grupo Bege

Considera que a humanidade, em particular 
os países mais ricos, têm respeitado e ajuda-
do os países em vias de desenvolvimento o 
suficiente para a auto-sustentabilidade?

r: Francamente, eu diria NÃO. O apoio ao desenvolvimen-
to, o chamado ODA, por exemplo, representa uma pequena 
fracção dos subsídios dados anualmente ao sector agrícola 
em França. O ODA representa uma fracção extremamen-
te diminuta em relação aos subsídios dados aos Bancos e 
outras instituições financeiras e comerciais americanas e 
europeias que foram levadas à bancarrota pela ganância, 
corrupção e incompetência dos seus gestores. Mas os go-
vernos ocidentais dizem sempre que há dificuldades em 
aumentar o orçamento para os ODA. Algumas excepções: 
Portugal tem sido um dos países mais generosos e solidá-
rios, sobretudo, com Timor-Leste.

as respostas 
de josé 
ramos-Horta

cátia coutinho
Grupo Verde

Pertenço a uma concelhia da JSD e, em ano 
de eleições, gostaria de saber quais os conse-
lhos que dá, como líder da “nossa” juventu-
de, para uma campanha melhor, diferente e 

acima de tudo mais jovem, com mais mudança? 

r: A minha sugestão é proximidade, irreverência e exem-
plo.
proximidade porque só junto dos nossos eleitores os pode-
mos convencer das nossas propostas e ideias. Se não falar-
mos com as pessoas elas não nos conhecem.
Irreverência porque não podemos estar acomodados. 
Propostas diferentes, arrojadas e originais. A JSD vai en-
viar a todas as secções um KIT com várias propostas.
exemplo porque temos de liderar pelo exemplo: seriedade, 
transparência e companheirismo. 

Hugo soares 
responde

joão Loureiro
Grupo amarelo

Actualmente, em tempo de crise, pensa 
que valores como o da solidariedade e o da 
igualdade têm sido cada vez mais postos 
de parte, tanto a nível interpessoal como a 

nível das relações entre países ?

r: Em momentos de crise e sofrimento causado por guer-
ras e desastres naturais, as sociedades têm reagido com 
muita generosidade. Exemplos dessa humanidade vimos 
nos casos do Tsunami na Indonésia, Japão, Haiti, etc. 
Acredito ainda na generosidade e solidariedade entre os 
povos, entre as sociedade.  

pedro Ferreira
Grupo roxo

Que papel poderá ter Timor nas instituições 
internacionais, como a ONU?

r: Timor-Leste tem tido um papel muito 
solidário e generoso. Nos últimos 5 anos, Timor-Leste, por-
que tem tido algumas receitas extra do petróleo e gás, já 
doou para cima de 10 milhões para países afetados por de-
sastres naturais. E Timor-Leste não discriminou: deu ajuda 
à Madeira como deu ao Brasil, Chile, China, Austrália, 
Birmânia, Cuba, Haiti, etc, países ricos, pobres, grandes e 
pequenos. 

De Bruxelas

Durão Barroso é um entusiasta da UV. O presidente da 
Comissão Europeia responde hoje a duas das vossas per-
guntas. As respostas serão publicadas amanhã, no último 
JUV desta décima edição da Universidade de Verão.

Quem ganhou 
o debate?

ana Beatriz sêco
Grupo Laranja

Mónica Ferro, pelos fantásticos exemplos do quoti-
diano, pela forma simples que explicou o seu ponto 
de vista mantendo assim com muita convicção a 
opinião que nos trouxe.

aníbal cunha
Grupo rosa

José Manuel Canavarro! Foi menos fundamenta-
lista e conseguiu mesmo assim esgrimir melhor os 
seus argumentos de uma forma clara e imparcial.

ana carolina almeida
Grupo castanho

Quem ganhou foi a Dra. Mónica Ferro. Conseguiu 
mobilizar com grande inteligência os seus argu-
mentos, o que permitiu que alguns dos colegas que 
eram contra repensassem a sua posição.

paulo afonso
Grupo Verde

Ninguém, o debate foi um não-debate... foi mais uma 
troca de ideias em que ambos os intervenientes par-
tilhavam uma maioria de opiniões.

Qual foi o momento que mais te surpreendeu até agora na UV?
youFotos

(imagem e legenda enviadas por Maria Nascimento, 
Grupo Castanho)

“porque no 
nosso grupo 
todos trabalhamos”



“As democracias consolidam-se todos os dias, não de 4 em 4 anos ou de 5 em 5”. O 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, com esta frase pretendia alertar-nos para o tra-
balho contínuo que temos de desenvolver em prol, da sociedade e do país.

LIKE
Escolhemos o grupo laranja pela boa 
presença e criatividade na Gala do 
Boneco. Assim como pelo dinamismo 
e simpatia mantido ao longos dos tra-
balhos.

Existe ainda alguma discriminação 
das crianças, na escola, em relação à 
homossexualidade e àquelas que são 
adotadas por duas pessoas do mes-
mo sexo. 
A prova que tudo é uma questão de 
educação e prevenção da sociedade 
para cada assunto é que Portugal 
já se realizaram mais de 1000 casa-
mentos homossexuais e ainda exis-
tem 1000 crianças em situação de 
co-adopção que a lei não enquadrou.

HOJE APRENDEMOS QUE:

GRUPO 
CINZENTO

Co-adopção divide UV

uvjyou

O dia de ontem marcou-se por um debate 
que não será esquecido pela UV. Antes de 
mais pelo tema debatido – a co-adopção 
por casais do mesmo sexo - um tema actu-
al e problemático, muitas vezes olhado de 

modo preconceituoso e enviesado. Este 
debate mostrou como é possível melhorar 
a democracia em Portugal, através da dis-
cussão tolerante e realista. A presença da 
Dep. Mónica Ferro e do Dep. José Cana-

Supondo que a proposta de co-adopção é aceite, no futuro, e conhecendo os inúmeros 
juízos que se fazem em torno da homossexualidade e que a escola é um elemento central 
na vida das crianças, como pensa preparar a escola e os agentes educativos (como os 
professores) por forma a salvaguardar o superior interesse da criança? 
Susana Reis, Grupo Bege

Mónica Ferro referiu que é importante desmistificar a imagem do pai que sai para o tra-
balho e da mãe que fica em casa com a criança, nomeadamente através da escolha dos 
livros escolares. Prof. Canavarro referiu que será importante premiar as boas práticas 
editoriais. 

Escolhemos esta pergunta porque nos pareceu reflectir as dúvidas existentes na socie-
dade sobre o tema. 

Debate espelha opinião dos jovens como reflexo da sociedade

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

Co-adopção Sim ou Não?

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 5 DO JORNAL DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2013
NOTA: O JUV NÃO EDITA O TEU TEXTO

“Noticia”: Tiago Duarte 
“A melhor pergunta”: Susana Coito 
“Like”: Emilia Pereira 
“Hoje aprendemos que”: José Lopes / 
Alexandra Ramalho 

“Foto do dia”: Bruno Moreira / 
Diogo Fagundes 
“A frase do dia”: Diogo Can-
gueiro

varro permitiu aos alunos da universida-
de não só informar-se mas, também refle-
tir de forma séria sobre este assunto. No 
fim, a opinião dividia os alunos refletindo 
a posição dos jovens de hoje.



“Um direito adiado é um direito negado” 
Deputada Mónica Ferro 

A deputada Mónica Ferro esgrimiu neste dia os seus argumentos a favor 
da co-adoção por casais do mesmo sexo, utilizando esta frase para eviden-
ciar a necessidade de legislar nesta matéria.

LIKE
As intervenções pertinentes e adequadas do grupo verde, são algumas 
das razões pelas quais merece o like nesta edição do youjuv. Para além 
da sua boa prestação no que diz respeito ao trabalho desenvolvido, o 
grupo verde foi também o vencedor do seu boneco “Verdete Santos”.

- A Logoplaste é forte no mercado dos 
produtos lácteos, alimentares, bebidas, 
cuidados pessoais, entre muitos outros e 
mundializou a sua produção em 20 anos 
- As democracias consolidam-se todos os 
dias, não é de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 
anos 
- Todos somos políticos, não são só aque-
les que estão no poleiro 
- Na maior parte dos casos os países 
começaram por legalizar a adopção e de-
pois então o casamento 
- Parentalidade é diferente de conjugali-
dade 
- A igualização da diferença pode conduz-
ir a decisões políticas extremas 
- A evolução da economia vai depender 
do que fizermos, mas também do que se 
fizer lá fora 
- Não há nada irreparável na vida senão 
a morte

HOJE APRENDEMOS QUE:

GRUPO 
AMARELOuvjyou

O antigo líder do partido social 
democrata, esteve ontem presente, 
mais uma vez, na Universidade de 
Verão, em Castelo de Vide. Marcelo 
Rebelo de Sousa entusiasmou os alu-
nos com uma brilhante palestra sobre 
a formação do partido na história re-
cente do nosso país. A sua presença 
suscitou o interesse da comunicação 
social que encheu a “sala de aulas”. No 
seu discurso abordou a ação do parti-
do desde os tempos de Francisco Sá 

Carneiro, passando pelo bloco central 
e posteriormente os governos de Ca-
vaco, acabando na atualidade. O ora-
dor deixou também alguns conselhos 
para o futuro, lembrando que a glo-

Todos sabemos que a social-democracia é uma ideologia de esquerda e o 
nosso programa político e a nossa base sociológica de apoio se encontra 
no centro e na direita. Em termos ideológicos, qual é o verdadeiro partido 
social democrata em Portugal, o PPD/PSD ou o PS? 
O PSD está no centro/direita comparado com os outros partidos nacionais. 
No entanto continua a ser ideologicamente social-democrata, apesar de ter 
correntes mais liberais.

O PSD não quer ser o dono da democracia!

balização faz com que o mundo evol-
ua constantemente, tendo, por isso, o 
partido a necessidade de encontrar as 
respostas para os problemas que pos-
sam surgir.

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 5 DO JORNAL DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2013
NOTA: O JUV NÃO EDITA O TEU TEXTO

Melhor pergunta – Ana Carvalho e João 
Loureiro 
Resumo do dia – Bruno Vieira e Cristiana 
Gonçalves 
Like – Filipa Portela e Rita Villaverde 
Hoje aprendemos que – Cristiana Gon-
çalves e João Loureiro 

Marcelo Rebelo de Sousa: “Consolidação da democracia e o PSD”

O professor entusiasmou o público com a história da democracia portuguesa

Frase do dia –Filipe Santana Lopes 
Foto do dia – João Figueiredo e José 
Rebolho 
Edição e Revisão – Cristiana Gon-
çalves, Filipe Santana Lopes e João 
Loureiro


