Estapágina é sua !

José Luis Arnaut
MinistroAdjunto

Perguntas a:
AC

Comodevemosreagiràscríticasdaoposição?Qualamelhorformadeo
fazer?
JLA
AbilioCosta

A melhor formadereagiràscríticasdependedoconteúdoedoméritodas
mesmas.
Seforemdemagógicasserãodenunciadascomotal;seforemsábiasedelas
discordarmos, desmontamo-las e debatemo-lascomenergia e clareza; se
forem desonestas ignoramo-las e se forem interessantes reflectimos sobre
elasparadelasretiraroseucontributo.

JG

Enquanto Ministro do actual governo e enquanto Secretário Geral d o
PSD(partidodogoverno),qualéoseugrandedesejo/objectivopolítico
secoadunacomoladopessoal?
JLA

Ograndedesejo/objectivopolíticoquetenhoparaPortugalépodercontribuir
para o seu desenvolvimento e para poder ter um país com melhor
desempenhoaníveleuropeuedequetodosnóspossamosorgulhar.Atítulo
de objectivo pessoal tenho um lema: fazer o melhor que sei em cada
momento.

JoseGoverno

AsPersonalidades

Hoje não percas

OJUVestáatentoatudoenãopodedeixarderepararno
imenso rol de personalidades que os “universitários”
elegeramcomomodelosoucomasquaisseidentificam.

A realeza nacional não foi esquecida, tendo 18 menções,
com umainesperadarivalidadeentre Afonso Henriques, o
InfanteD.Henrique e D.JoãoII ,comquatrovotoscadaum.

Não Esqueças

Desde logosepercebequeabalançaédesequilibrada
pois 78% dos participantes citaram homens como a
figuraquemaisrespeitam.

MasoJUV,quetemolhosdelince,nãodeixoudereparar
que cinco “universitários” indicaram figurasdeditadores,
como MarquêsdePombal àcabeça.

Lembra-te que o pequeno-almoço é
das9às10

14H30 Tema: “UmPlanetaemPerigo”
Deputado JorgeMoreiradaSilva

Apenas dois homens escolheram mulheres como
personalidadefavoritaeonomeeraomesmo: Margaret
Thatcher. Aliás, a antiga Primeira-Ministra britânicaé o
rosto feminino mais referido, seguida de Marie Curie,
CatarinadeBragança e a RainhaSantaIsabel .

A personagem estrangeira mais do agrado desta
UniversidadedeVerãoé WinstonChurchill,seguidodajá
referidaThatcherede Kennedy.

Tensumcomputadoràtuadisposição
no1ºPiso(Restaurante)

17H30 Trabalhosde grupo

Amaiorpartedasfigurasmodelaressãopolíticos,oque
nãoserádeestranhar.Masheróis,como NunoÁlvares
Pereira e JoanaD’Arc,eescritorescomo VirgíniaWolf
e Eça de Queiroz também se encontram entre as
escolhas dos nossos “universitários”. Este último é
mesmooúnicogénioliterárioportuguêscitado.

Finalmente e como seria de esperar, Sá Carneiro é “a”
individualidadedestaUniversidadedeVerão:onomeque
reúnemaisconsenso!Eopódiodosantigosdirigentesdo
PSD fica completo comosigualmenteantigosPrimeirosMinistros CavacoSilva e MotaPinto .

10H00 Tema: “SomosCidadãosEuropeus”
Secretáriode Estado CarlosCostaNeves

20H00 JantarcomConferência
Dr. BagãoFelix

Estassãoas nossasreferências,modelosou,comoseusa
dizer,osídolosdestajuventude.

Director CarlosCoelho DirectorAdjunto PauloColaço Colaborador FernandoNeves ConcepçãoGráfica JúlioPisa Periodicidade:Diária Tiragem:130exemplares

Consulta a página da Universidade
de Verão em http://univerao

No jantar de abertura

Sem dúvidaqueosgrupostêmorgulhonascoresqueenvergam.
Eisoqueelesdizemdasuacamisola:

Carlos Coelho saúda a Universidade de Verão

A nossa cor é a melhor porque:

OJUVestevepresentenoprimeirojantardaUniversidadedeVerão.
Registámoscomagradoaanimação,osencontrosereencontros,asapresentaçõesentre
gentedomesmogrupo,acumplicidadeagerar-se,eumsemnúmerodesituaçõeshabituais.
DerealçarasimpatiadoPresidentedaCâmaraMunicipaldeCastelodeVideDr.António
Ribeiroquenãoquisdeixarassuasresponsabilidadesdeanfitriãopormãosalheias.
Começou por agradecer a escolha da sua terra para esta iniciativa, qualificando-a de
reconhecimentodosorganizadorespelotrabalhoquenelasevemdesenvolvendoemprolda
população.
Em seguida, procedeu a umaanálisedetalhadadoprogramadaUniversidadedeVerão,
terminando com votos “de profícuos resultados para a formação da nova geração de
políticos,emquemtodosnósdepositamosconfiança.”

Amarelo:

Rosa:

1-ÉinimaginávelofuturosemoAmarelodosol.

1-Porqueéacordosmelhoressonhos!

2-OAmareloéoouro,símboloderiqueza,portantosambicionadoe
sópornósalcançado.

2-PorqueoqueRosanascebeloé!
3-PorqueostemposespinhososdaRosajápassaram!

3-OAmarelodaarmilarlembraumpassadogloriosoconstruídopor
leões,quenóshojequeremoshonrareperpetuar.

Roxo:

Azul:

1-APáscoaéaprincipalatracçãodeCastelodeVide,
sendoacordaPáscoaoRoxo.

1-Porquelembraomar,caracterizadopelasuagrandiosidade,sua
profundidadeesuafrescura…
2-Porque lembraocéu,pelapercepçãodoinfinito e a ambição
constantedeoconquistar.

2-SendooRoxoacoracadémicadocursodeFarmácia,
emmomentosmauséanossamelhorvalia.
3-Roxo porquê?...saberãono fimdaUniversidadede
Verãoapósveremanossaperformance!!!

3-Porquerepresenta,comopanodefundodaEU,auniãoea
coragementreospovosparaumbemcomum.

Verde:

Bege:

1-Porqueéacordaesperança.

1-Porquesemseragressivatransmitecalma.

2-PorqueéumadascoresdaBandeiraNacional.

2-Porquetransmitegarraeconvicção.Begeéopão,nobreéoPovo
epreciosassãoapazealiberdade.

3-Porque é a cor do logótipo desta Universidade de
Verão.

3-Porque partindo da cor do trigo doAlentejo nos aproxima d o
laranjadoPSD.
Castanho:
1-Castanho,acordaterra,ondetudocomeça:agénese.
2-Castanhonamadeirarepresentamaturidade,esteéumprocesso
evolutivoaoqualnospropomosnestauniversidade.

Sessão
Inaugural

Cinzento:

OJUVquissaberquaisasexpectativaseopiniões
daorganizaçãodaUniversidadedeVerão2003.
Para tanto entrevistámos três elementos deste
empenhadíssimogrupo:

1-Porqueavidanãoéapretoebranco,existeumaáreacinzenta
ondeestáavirtude,ocentro.

AnaZitaGomes,Secretária-GeraldaJSD

3-IgualmenteCastanhaéacordoOutono,símbolodetransição,de
mudançaparaumanovaetapadanossavida.

2-Ainteligênciasurgedanossamassaencefálica,Cinzenta.

CarlosCoelho,DirectordaUV

3-Porque,assimcomoaFénix,nóstambémnascemosapartirdas
cinzas.

«Muitas vezes na política ganhamos por deserção do
adversário»
«Todos nós somos passageiros mas sedanossaacçãoficar
umaideia,umprojecto,umasemente,entãojávaleuapena.»

Encarnado:
1-Encarnado,essesanguederramadopelosnossosantepassados,
quenosconferedignidade,identidadeeorgulhoquehojesentimos
erecordamosnaBandeiraNacional…

JorgeNunoSá,PresidentedaJSD
«As Universidades de Verão nonossoPaís nasceram com a
JSDedoisdosseusgrandeimpulsionadoresestãoaquihoje:
PedroDuarteeGonçaloCapitão.»
«Olhamos para os outros partidos e vemos um verdadeiro
desertodeideias.»
JoséLuísArnault,Secretário-GeraldoPSD
«Nós somos a primeira geração do pós 25 de Abril com
responsabilidadesgovernativas»
«Terosmelhoreséanossasenhaparaofuturo.»

JoãoBoscoMotaAmaral,
PresidentedoInstitutoSáCarneiro
«UmauniversidadetemdeterumReitorenãovejo
melhor pessoa para ocupar esse lugar do que o
EurodeputadoCarlosCoelho.»
«Tendeaconsiderar-sequeaPolíticaéconquistae
manutençãodoPodermasaPolíticaéoutracoisa:é
umaactividadeondeaconquistaemanutençãodo
Poder se inserem, m a s numa lógica d e
desenvolvimento de ideias e valores em que se
acredita.»

2-OEncarnado,quenosfazpararereflectir,quenosdeixaalerta,
nãodandonadacomoadquirido,quenãonospermiteacomodar…

«A grandeexpectativaparaestediainicialévera
primeira reacção dos participantes a todo este
trabalho.»
MatosRosa,Secretário-Geral AdjuntodoPSD
«O bom relacionamento de trabalho entre todos
tem sidoanotadominante. Espero quecontinue
assim,poisdissodependeestaexperiência.»

3-OEncarnadodapaixãoedoamor,quenosmoveemtudonavida.

GonçaloCapitão,DeputadodaJSD

Laranja:

«Que os participantes aproveitem os trabalhos
para reflexão política e entendam e s t a
Universidade de Verão como um estímulo à sua
formação.»

1-Simbolizaacordoamanhecer…
2-Simbolizaonascerdumanovageraçãocomvontadede fazer
maisemelhor.
3-Umacorvitaminada dando mais força aogrupo mais jovem e
promissor.
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