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10H00 Avaliação da UV 2015

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

Nº 6

Hoje não percas!

Parabéns!

Passos Coelho 
na Universidade 
de verão

O Primeiro-Ministro de Portugal 
volta a Castelo de Vide.

Pela sexta vez consecutiva, Pedro 
Passos Coelho preside à sessão de 
encerramento da Universidade de 
Verão. 

A UV continua a ser palco da 
mais mediática reentré da política 
portuguesa.

ObRIgAdO!

Agradeço a todos os alunos da UV 
2015!
Agradeço a dedicação, o talento e 
a vivacidade que emprestaram ao 
vosso trabalho aqui em Castelo de 
Vide.
Que este curso se traduza num refor-
çado empenho na vossa intervenção 
cívica e política, são os meus votos 
sinceros. E que o façam em nome 
dos melhores valores e princípios, 
com rigor e seriedade.

Sejam felizes.
Um abraço do Carlos Coelho

MensaGeM Final

Os alunos da UV registaram as 
afirmações de Paulo Rangel na 
UV

“O ar democrático hoje em 
Portugal é mais respirável.” 
(beatriz Almeida, Grupo Castanho)

Dixit “António Costa era o presi-
dente da câmara das taxas 
e taxinhas. Agora quer ser o 
Primeiro-Ministro dos casos e 
casinhos.” 
(Sérgio Laranjeira, Grupo Roxo)

“Fomos educados para uma 
sociedade de paz, mas não 
parecem ser esses os próxi-
mos tempos.” 
(Nuno Pinto dias, Grupo Verde)

Numa 
palavra!
Chegaram no início da semana, vindos de 
sítios bem diferentes e distantes. Não se 
conheciam mas criaram laços e espírito 
de equipa. Eis como eles, em conjunto, 
definem os seus grupos.

Unido
Grupo Amarelo

dinâmico
Grupo Azul

Coeso
Grupo Bege

Omnipotente
Grupo Castanho

Resiliente
Grupo Cinzento

democrático
Grupo Encarnado

Solidário
Grupo Laranja

Irrevogável
Grupo Rosa

Excecional
Grupo Roxo

Inigualável
Grupo Verde

SeSSão de AvAliAção
É um dos mais importantes rituais deste 
curso político. O teu espírito crítico revela-se 
fundamental para continuarmos a melhorar a 
Universidade de Verão. 

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 13 anos de UV vão-se encon-
trar nesta verdadeira rede social da Universidade 
de Verão.

Participa em www.redeuv.com

“A Universidade de Verão 
é um espaço 
de enriquecimento cultural!”

O desempenho dos alunos da Universidade 
de Verão foi, mais uma vez, notável!



André Vicente (Grupo Azul)
Como acha que 
os americanos veem Portugal?  

R: Os que conhecem ou já ouviram falar olham para 
o país como tendo gente muito simpática. Um país 

muito colorido,  soalheiro e amigável.  Os meus amigos e família 
que já vieram, planeiam todos voltar! Lisboa está a ficar muito 
conhecido em todo o mundo como um dos melhores destinos 
turísticos.

André Tavares Moreira (Grupo Rosa)
O que considera ter sido a maior dificuldade em 
viver nos EUA?

R: Começo pela maior facilidade:  como frequentei 
a escola inglesa e tirei o curso em Inglaterra, o facto de ser fluente 
em Inglês foi uma grande vantagem. Por outro lado, a distância 
da família e dos amigos é sempre difícil. Embora falasse com os 
meus pais todos os dias, as saudades estão sempre presentes.

dANielA RUAH 
ReSPoNde

MeNSAgeNS 
de deSPedidA

A UV 2015 chega hoje ao fim! A todos, que as ami-
zades prevaleçam e os sucessos se multipliquem!
Nuno André Ramos, Azul

Como desconhecidos viemos, como amigos daqui 
saímos. 
Uma vez Uvianos, Sempre Uvianos!!!
Fernando Melo, Azul

Já sinto saudades!
Mafalda gonçalves Moutinho, Cinzento

 Não eStAvA à eSPeRA...
...que a UV fosse:

Tão surpreendente na oferta formativa. (Paulo brito, Castanho)

Um marco tão positivo na minha vida. (Vasco Ferreira, Verde)

Tão intensa! (João Silva, Rosa)

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

A Assembleia: quando um companheiro teve dificul-
dades, todos apoiámos!
bruno graça Coelho, Grupo Encarnado

A conferência com a Dra. Maria Luís Albuquerque. 
Gostei imenso!
Francisco Silva, Grupo Laranja

Era já tarde e estávamos a trabalhar nos sofás do 
lobby. De repente entrou o Dr. Durão Barroso, que 
ficou a falar connosco. Ficámos espantados. 
Luís Santos, Grupo Rosa

A iRoNiA
O José Costa Pinto, do Grupo Laranja, é aficionado das tou-
radas mas teve de defender a sua abolição nos nossos “traba-
lhos parlamentares”.  O JUV quis saber como se preparou para 
dar realismo à sua intervenção. “Não foi fácil, mas por sorte o 
João Ferraz Diogo é realmente contra as touradas e ajudou-
-me. Tentei compreender a fundo os seus argumentos para os 
interiorizar e inspirar. Mas tive de ter cuidado para não parecer 

eleS diSSeRAM
Recorda algumas das melhores tiradas da simulação parla-
mentar.

Aquilo que flutua no mar Mediterrâneo são vidas!
Juliana Mendes Correia, Grupo Azul

Antes um toiro de lide que um boi de engorda!
Luís Santos, Grupo Rosa

Eu não conheço nenhum super-toiro, só conheço 
o super-homem!
Luís Santos, Grupo Rosa

Há uma linha que separa o medo de morrer do medo de sofrer!
Paulo Martins, Grupo Amarelo

A sua intervenção foi de puro egoísmo ideológico!
Catarina Martins de Sousa, Grupo Rosa

Nenhum membro do governo frequentou as aulas de História!
gabriel Mateus de Albuquerque, Grupo Cinzento

MARiA de FátiMA 
BoNiFáCio ReSPoNde

PARlAMeNto

Mara Alexandra Alves (Grupo Verde)
Como é ser das poucas mulheres, de direita, que 
é provocada ao ponto de chamar para a agen-
da política/pública assuntos tão intocáveis como: 
“continuamos com uma constituição que consa-

gra uma orientação governativa socialista”?

R: Não me parece diferente de um homem na mesma posição. 
Até ver, em Portugal, ainda só há licença para ser socialista.

André Vicente

Grupo Azul

Segundo Rodrigo da Fonseca, um político deci-
sivo no século XIX, período onde a sua produção científica se 
centra, “perguntados um a um individualmente sobre o que 
convinha mais ao seu bem estar, poucos saberiam responder 
ao certo mas nas suas manifestações coletivas, o instinto do 
povo raramente se enganava”. É algo que se mantém atual-
mente? E como explica isto?

R: Com um misto de paternalismo e de convicção de que, no 
fundo, quando a esmola é grande de mais o pobre desconfia...

Até já!
Durante esta sema-
na, quem preencheu 
as páginas deste jor-
nal foste tu.

Estás de parabéns pelo bom trabalho
Voltaremos para o ano, na esperança de 
encontrar outros jovens tão interessantes 
quanto tu te revelaste.

Um forte abraço do JUVNavega em univerao2015.com Imagem enviada por Mara Alexandra Alves (Verde)



“O ar democrático hoje em Portugal é mais respirável.” Paulo Rangel 

Justificação: Esta foi a frase do dia porque permitiu compreender que a Constituição 
exige uma leitura dinâmica, pois a interpretação dos valores depende do contexto 
em que vivemos. 

LIKE

Atendendo à grande transversalidade 
existente entre as várias atividades, no 
nosso ver todos os conselheiros mere-
cem um GRANDE LIKE. Sempre dispo-
níveis, transcendentes ao seu grupo, 
seria injusto escolher um só neste 
todo, mas antes escolhemos todos que 
fazem um só. E, nestas palavras, dei-
xamos uma futura saudade.

Através da simulação da assembleia aper-
feiçoamos diversas técnicas de comunica-
ção devido as críticas construtivas expres-
sas por Carlos Coelho e Duarte Marques.

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO CINZENTO

O ExERCíCIO DA POLíTICA fAZ-SE TREINANDO

uvjyou

O grupo cinza decidiu realizar pequenas 
entrevistas aos cinco conselheiros com 
o intuito de perceber quais as suas 
expectativas iniciais para esta Universidade 
de Verão e, numa segunda questão, que 
caracterizassem o Reitor Carlos Coelho. 
Após esta intensa semana, quais as 
espectativas que tinham expressas 
para a Universidade de Verão? 
Teresa: Semana espectacular, um tempo 
muito bem investido na formação política, 
mas principalmente na formação humana. 
Não tenho trazido expectativas antes pois 
espero para ver. As pessoas são diferentes 
e cada edição da Universidade de Verão 
acaba por ser única. O mais importante 
é ver a construção das relações e ver a 

evolução dos que têm menos experiência 
política. E é para mim um privilégio 
enorme enquanto conselheira assistir a 
isso. Carolina: As expectativas foram altas 
como é lógico mas, como nunca tinha sido 
conselheira antes e só tinha a experiência de 
ser aluna e de observar aquilo que a minha 
conselheira tinha feito connosco. Mas, essa 
espectativa foi superada, pois tive excelentes 
conselheiros e colegas. Foi uma experiência 
muito enriquecedora e ótima. Fausto: Nunca 
existe uma universidade igual e todas em 
que participei foram gratificantes. Algo 
comum será o sentimento de mudança do 
mundo e objetivo comprido. Relativamente 
a esta semana, os grupos com que tenho 
trabalhado são excelentes e muito unidos. 
Marco: Semana que envolve muitas semanas 
de trabalho onde sentimos o peso da 
responsabilidade pelo facto de formarmos 
cerca de 100 jovens. Jorge: Especativa 
bastante elevada devido ao processo 

“Na sua opinião a inflexibilidade da CRP que vincula o Presidente da República e o 
Governo será por vezes fator limitador da prossecução do interesse nacional/público ?” 

Grupo Azul

rigoroso de seleção. Os alunos confirmaram 
a boa seleção devido ao seu desempenho. 
São efetivamente uma seleção nacional e 
por isso estão de parabéns! Contribuíram 
decisivamente para a Universidade de Verão 
2015 ter sido um sucesso. Atendendo ao 
seu destaque enquanto Ser Humano 
como caracterizas o Reitor Carlos 
Coelho em poucas palavras? Teresa: 
uma pessoa extremamente competente, 
trabalhadora, humana e generosa. Carolina: 
Sinónimo de dedicação, sendo uma pessoa 
entregue ao seu esforço, à formação 
dos outros. Marco: É personalidade de 
referência, pois já muitos passaram pelas 
mãos dele. Destaca-se o rigor, qualidade e 
humanidade expressa na sua figura. Fausto: 
Pessoa com uma singularidade única e 
bastante humana. Sempre disposto a ajudar, 
colaborar e preocupar-se com o outro. Em 
duas palavras, um Reitor da Vida. Jorge:  
Carlos Coelho é simplesmente magnífico.

A fRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 6 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

E hojE nÓs fomos os protagonistas

Diogo Correia; Gabriel Albuquerque; Jéssica 
Vieira João Fernandes; João Fortes; Mafalda 
Moutinho; Pedro Marcelino e Ricardo Pinto

LIKE



Amanhã quando acordarem, nada à nossa volta terá mudado, mas vocês sim, 
terão mudado. A minha esperança é que saibam que aquilo que aqui fizeram e 
que admiram o conseguem reproduzir em qualquer lado. Joana Barata Lopes

LIKE
O nosso Like vai para a organização 
pelo muito que têm dado de si em prol 
de todos nós.

O espírito de solidariedade e família 
que encontramos na Universidade de 
Verão, e que dificilmente encontraremos 
num outro momento das nossas vidas.

HOJE 
APRENDEMOS QUE:

GRUPO AZUL

UM SENTIDO OBRIGADO... COM UMA PITADA DE SAL!

uvjyou

Corria então a tardinha de 24 de Agosto 
de 2015 quando quatro magníficos seres 
abriram-nos, com dez minutos de atraso, 
as portas do Uvicastle para iluminar as 
nossas vidas. Estavam acompanhados por 
duas dúzias de duendes laranjinhas cuja 
missão era concretizar o projeto. Aquele 
quarteto era formado por: um coelho do 
norte da Europa que só ria com os ombros 
e sentia com os olhos; um nortenho assom-
brado por fobias fascistas e com um tique 
capilar em tudo igual ao de um antigo 

PM socialista; um bon vivant que se não 
fosse político tinha sido cantor de ópera, 
ou não fosse ele crente nas virtudes mági-
cas de uma boa colocação de voz; e um 
mouro, acérrimo defensor dos direitos de 
habeas corpus de bonecos inanimados e 
coloridos. O coelho, o nortenho, o bon 
vivant e o mouro muito se esforçaram por 
dar o exemplo toda a semana, a começar 
pelas múltiplas trocas de roupa ao longo 
do dia: de pinguins a surfistas num minuto, 
mostraram que na vida como na política, 
o que importa é o contexto! Estes seres 

Será que vivemos uma crise do sistema político ou dos valores dos atores que nele 
intervêm? 

Rui Manuel Martins (Castanho) 

fantásticos e as suas estrelinhas laranjas 
proporcionaram-nos sete dias divinos: no 
primeiro abriram-nos os olhos; no segundo 
ensinaram-nos a falar; no terceiro mostra-
ram-nos o mundo; no quarto levaram-nos 
às profundezas do nosso passado; no 
quinto fizeram-nos visionar o futuro; no 
sexto deram-nos a palavra; e no sétimo 
deixaram-nos vislumbrar a divindade das 
laranjas. A todos, e em nome de todos, 
um enorme, e muito sincero, obrigado por 
uma semana cheia de revelações, apren-
dizagens e divertimentos! #JesuisUV15

A fRASE DO DIA

A MELHOR PERGUNTA

ESTE YOUJUV É PARTE INTEGRANTE 
DA EDIÇÃO Nº 6 DO JORNAL DA 
UNIVERSIDADE DE VERÃO 2015

Com o fim dEsta sEmana, dEixamos aqui as nossas imprEssõEs dE 7 dias 

Abílio Rodrigues 
André Vicente 
Fernando Melo 
João Gomes Ferreira 
José Manuel Ribeiro 
Juliana Mendes Correia 
Luís Mário da Ponte 
Maria João Podgorny 
Nuno André Ramos

Os verdadeiros Rostos da UV 2015


