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10.00h “Inovação Social: reforçar a sociedade 
civil”, com Filipe Santos

14.30h “Portugal 2020: Crescimento e 
Emprego”, com Miguel Poiares Maduro 
e Manuel Castro Almeida

17.30h Reunião dos Grupos de Trabalho

20.00h Jantar-Conferência com Luís Montenegro

Nº 4

Hoje não percas!

Problemas da Internet 
na Sociedade! *

* Manchete sugerida por 
Fernanda Catarino, do Grupo Bege

Pedro Sousa, porque teve as propostas mais simples e dire-
tas, argumentando bem. (Marta Monte, Roxo)

Fernando Resina da Silva! Levou-nos a pensar em questões 
importantes da nossa segurança, que normalmente esque-
cemos no uso corrente da internet. (Iva Carla Meireles, 
Castanho)

Pedro Sousa, por ter uma perspetiva mais moderna e libe-
ral, com enfoque na educação. (João Fortes, Cinzento)

Perguntámos aos uvianos quem esteve 
melhor do debate oponente da manhã.

AcHeI 
curIoSo

José Manuel Ribeiro 
(Grupo Azul)

Independentemente da cor 
que defendem, existe um 

clima de união enorme entre os participan-
tes da Universidade de Verão.

oS PreSIdeNteS
É indesmentível o sentido de compromisso que os antigos líderes da JSD nutrem pela 
UV. Ao longo de 13 edições da Universidade de Verão, passaram por Castelo de Vide: 
Pedro Pinto, Pedro Passos Coelho, Pedro Duarte, Jorge Nuno Sá, Daniel Fangueiro, 
Pedro Rodrigues e Hugo Soares – para além dos rostos que vês nesta imagem.

Bom dIA 
cAStelo 
de VIde....

(Imagem e legenda enviadas por Ana Catarina Neves, Grupo Laranja)

de PeDRo SoUSA

“A Internet tem-nos trazido tanto de bom 
que eu estou disposto a pagar o mal que ela 
traz.” (Nuno Pinto Dias, Verde)

de FeRNANDo ReSINA DA SILVA

“Entre Liberdade e Segurança na Internet, 
em caso de dúvida prefiro a segurança.” 
(Rafael Neto, Bege)

SouNdBIteS!

GrANde GAlA 
do BoNeco

O JUV não publica os resultados do 
concurso pois saber quem ganhou é 
sempre o menos relevante. 
O importante é participar e todos o fi-
zeram com humor e imaginação. Para 
o ano há mais Gala e prémios extrema-
mente úteis...

A UV também 
é solidariedade. 
Participa na recolha 
de tampinhas 
de garrafas 
de água. o juv

é fixe!

you
FotoS



AS reSPoStAS de 
mANuelA FerreIrA 

leIte

Fábio machial
Grupo castanho

Portugal depara-se nos dias de hoje com um 
grave problema com a sua dívida pública. Pensa 
que a solução passa por dizer não pagamos 

(como a Argentina o fez), ou pela reestruturação da mesma 
ou ainda por outra não referida?

r: “Não pagamos” está fora do meu pensamento e vocabu-
lário, qualquer que seja o nome (reestruturação ou qualquer 
outro) com que baptize a inevitável operação. A questão 
está no reconhecimento da inevitabilidade do pagamento 
da dívida por parte de muitos países nos moldes e prazos 
estabelecidos nos tratado europeus e com os actuais níveis 
de crescimento económico. Este reconhecimento é de eco-
nomistas nacionais e internacionais e de outras instituições 
como o FMI.

Paulo martins
Grupo Amarelo

Relativamente à insustentabilidade da Segurança 
Social, quero perguntar-lhe que estratégias im-
plementaria “hoje” para que as nossa geração 

não tenha consequências negativas quando chegarmos à apo-
sentação?

R: O problema da Segurança Social não é uma questão entre 
gerações e por isso rejeito a ideia do “hoje” contra a geração 
futura. Os problemas da Segurança Social são demográficos, 
de crescimento económico e acima de tudo de coesão social.

AS reSPoStAS 
de NuNo melo

PoloS 
oPoStoS
O JUV falou com o Gabriel Mateus de 
Albuquerque (Cinzento) e com a Maria 
João Podgorny (Azul), que estão em 
diferentes momentos de vida e de per-
curso. 

Ambos se sentem bem integrados nos 
seus grupos e as diferenças de idade 
não constituem um problema. 

“Sendo mais experiente e já com per-
curso profissional, é natural que os 
meus companheiros procurem a minha 
opinião, mas o mais interessante é ter-
mos diferentes formas de ver as coisas”, 
diz a Maria João.

Por seu lado o Gabriel confessou que, 
mal se apercebeu que era o mais novo 
do grupo, receou ser tratado com algum 
paternalismo. “Mas isso não aconteceu, 
eles não olham à minha idade nem me-
nosprezam as minhas opiniões.”

leonel Vieira... 
à distância 
Este destacado nome do atual cine-
ma português segue a UV à distância. 
Podes dirigir-lhe uma pergunta: entre-
ga-a em papel até às 12H30 ou pela 
Intranet até às 14H30.

A Ana Carolina Sousa é:
- Competente (Patrícia oliveira, Grupo Roxo)
- Responsável (Renata Costa Leite, Grupo Bege)

o Fausto Amaral é:
- Surpreendente (João Pedro Cruz, Grupo Castanho)

- Humano (Ricardo Pinto, Grupo Cinzento)

o Jorge Varela é:
- Impecável (Duarte Canhão, Grupo Verde)
- Dinâmico (Rita Honório Vitorino, Grupo encarnado)

o Marco Correia é:
- Pragmático (Luís Mário da Ponte, Grupo Azul)
- Esplêndido (Pedro Brandão, Grupo Amarelo)

A Teresa Azoia é:
- Carismática (Soraia Lopes, Grupo Rosa)
- Preocupada (Filipe Miguel Reis, Grupo Laranja)

o meu coNSelHeIro!
eLeS CARACTeRIzARAM o SeU CoNSeLHeIRo NUMA Só PALAVRA

Quando não puderes assistir 
à programação da UVTV 

no televisor do teu quarto, 
podes descarregar 

os vídeos na intranet.

... pelo vosso 
trabalho de 

grupo

Parabéns... 

Aldo maia
Grupo roxo

Que comentário lhe merece o fenómeno dos re-
fugiados que atravessam o Mediterrâneo, migra-
dos da Síria e da Líbia? Qual considera deve ser a 

posição de Portugal?

r: O fenómeno dos refugiados, não só vindos da Síria e da 
Líbia, é uma tragédia. Deve ser encarado pela Europa e por 
Portugal com realismo. Implica reconhecer e eliminar as cau-
sas que lhe dão origem; auxiliar na travessia dos que fogem 
em condições deploráveis; combater os que beneficiam fi-
nanceiramente com a tragédia; distinguir os casos de refu-
giados dos possíveis infiltrados terroristas; e acolher com hu-
manismo todos quanto o necessitem, num esforço europeu 
articulado.

Vasco Ferreira
Grupo Verde

Crê que, nas eleições gregas de 20 de 
Setembro, após o que aconteceu durante 
o Governo Syriza, os partidos extremistas 

e populistas registarão uma queda na votação?

r: As eleições gregas serão, como há seis meses, um 
caso singular. O Syriza mantém intenções de voto ele-
vadas apesar de as eleições serem motivadas pela von-
tade de Tsipras expurgar da bancada deputados dissi-
dentes, muito mais do que por razões de estabilidade 
política. 
Seja qual for o resultado, contados os votos, o ciclo de 
ajustamento vinculará os vencedores como sucedeu a 
Portugal em 2011. A margem para fantasias e proclama-
ções revolucionarias acabou.



“Não há capacidade política mais importante do que a solidariedade de grupo” 
dita por Duarte Marques após uma grande manifestação de todos os alunos du-
rante a apresentação dos trabalhos de grupo que define bem o espírito necessário 
para a Universidade de Verão. (Aldo Maia)

LIKE
O like da equipa Roxo vai par.... 
TODOS os grupos! 
O dia foi marcado por um momento 
de solidariedade demonstrado por 
todos os grupos durante a apresen-
tação na Assembleia Extraordinária 
(Joel Pinto) 

Hoje aprendi que: A solidariedade é a es-
sência do nosso espírito. Que juntos somos 
capazes de ultrapassar as dificuldades e 
que a união é a única forma de crescer. 
Cresçamos com espírito crítico e criativida-
de. Humildes, mas conscientes da necessi-
dade de defendermos os nossos ideais.” 
(Patrícia Oliveira)

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO ROxO

UM bRINDE cOM O MESTRE cAROLINO!

uvjyou

Há algumas coisas que só acontecem 
uma vez na vida. E hoje aconteceu 
uma destas coisas. Durante a tarde sa-
ímos para conhecer a Vila de Castelo 
de Vide. A visita iniciou-se nos Paços 
do Concelho, um edifício do séc. XVII, 
onde fomos acolhidos pelo presidente 
do município, Dr. António Pita. Segui-
damente, a condução da visita ficou a 
cargo do Mestre Carolino Tapadejo, um 
homem literalmente dos 7 ofícios, que 
nos surpreendeu pela sua capacidade 

de contar histórias e pelo seu conheci-
mento profundo da cultura e da história 
da Cidade. Tendo-o como guia, visitá-
mos o Castelo (que dá nome à locali-
dade), a famosa Judiaria e a oficina da 
sua família, agora convertida em mu-
seu. A visita foi surpreendente, grande 
parte devido ao entusiasmo e simpatia 
do nosso cicerone! O Mestre Carolino 
aprendeu a arte de ser ferreiro muito 
cedo com pai, cuja família vive em Cas-
telo de Vide desde 1508. Cedo teve a 
oportunidade de estudar Belas Artes em 
Veneza e quando voltou a Portugal foi 
presidente da câmara durante 15 anos. 
Foi durante um dos seus mandatos que 

O uso da internet e das redes sociais tem-se banalizado e esta prática já está imbuída 
no dia-a-dia do cidadão comum. Contudo, temos assistido a grupos terroristas como o 
Estado Islâmico a explorar este comportamento para tirar o máximo de proveito e pro-
vocar o maior choque/terrorismo na população. Será que a Liberdade de Expressão 
deve ser limitada? Como poderemos lidar com estas ameaças? (Sérgio Laranjeira)

o município adquiriu a Sinagoga que 
foi restaurada depois um trabalho de 
investigação arqueológica de enorme 
escala. Hoje, recebe mais de 30.000 
visitantes por ano, grande parte deles 
internacional e é um dos principais fo-
cos de atracão turística da região. Por 
exemplo, Israel é o 3º mercado turísti-
co atualmente da cidade. No fim da 
Visita e depois de mais de 2 horas de 
conversa, o Mestre Carolino convidou-
-nos para um brinde... sim, porque hoje 
é o dia do seu aniversário! Que conte 
muitos anos porque a cidade merece 
alguém que a possa apresentar assim! 
(Ricardo carvalho)

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

O Mestre Carolino (2º a contar da direita) foi o nosso guia na visita à Cidade

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 4 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

E uma visita surprEEndEntE a CastElo dE vidE

Notícia- Ricardo Carvalho 
Frase do dia- Aldo Maia 
Melhor pergunta: Sérgio Laranjeira 
Like do Grupo - Joel Pinto 
Hoje aprendemos que - Patrícia Oliveira



“Eu adoro a internet assim como adoro auto-estradas, mas são os dois sítios peri-
gosos.” 
(Eng.º Pedro Sousa) 

LIKE
Grupo Amarelo: Quer pela exce-
lente pergunta colocada da parte da 
manhã, como pela forma como se 
destacaram na Assembleia extraordi-
nária, no período da tarde. Parabéns!

Existem quatro causas para o desenvol-
vimento significativo da internet nas últi-
mas décadas: 
-  Ligação Global (internet em todo o 

lado); 
-  Capacidade de produção; 
-  Capacidade de armazenamento 
 de dados; 
-  Logística.

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO bEGE

GRUPO bEGE ENTREvISTA SIMãO RIbEIRO, PRESIDENTE DA JSD

uvjyou

1. Porque é que entrou para a JSD? 
Entrou para a JSD com 14 anos, e tem 
cerca de 15 de militância, por influên-
cia familiar e refere que a sua entrada 
foi um misto de construção, identifican-
do-se com os valores do PSD, interclas-
sistas e humanistas. 
2. Balanço dos primeiros 8 meses en-
quanto presidente da JSD Nacional. 

Considera a experiência como a mais 
exigente e desgastante até hoje. “Os 
efeitos pressão, desgaste e exposição 
mediática são brutais ao contrário dos 
efeitos felicidade e realização. Sinto-
-me realizado pelo tempo que tivemos 
e aquilo que conseguimos fazer.” 
3. Como concilias o cargo de deputa-
do da AR com o cargo de presidente 
nacional da JSD? Conciliável? Não, 
confundem-se. É inconcebível ser-se 
presidente da JSD sem uma interven-
ção politica activa, não sendo obriga-

(Grupo Encarnado) 

“Face à situação atual da internet, como deve agir a família?” 

Os desafios lançados pela evolução rápida e também perigosa da internet, levantam 
questões e riscos que vão muito para além do simples acesso ao mundo online. Recente-
mente foi lançado um apelo por parte da Polícia de Segurança Pública, no sentido das 
famílias começarem a ponderar a exposição de crianças nas redes sociais.

tório estar no parlamento para o fazer. 
4. Como descreves a participação na 
UV, quer como ex-aluno e agora como 
presidente da JSD. A UV é uma escola 
de vida, de sensatez, de ponderação 
muito para além do conteúdo que aqui 
aprendes, adquirindo uma capacida-
de de trabalho até pelo espirito de en-
treajuda fantástico. Mudou completa-
mente a minha vida, passei a ser bem 
melhor deputado do que já era antes 
de vir para a UV.

A FRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 4 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

“a uv mudou ComplEtamEntE a minha vida” - simão ribEiro

Grupo Bege: Esta edição foi realizada por 
“quase” toda a equipa. Infelizmente, e por 
motivos alheios ao grupo, a nossa mascote 
não nos acompanhou neste dia.


