
O regresso do JUV!
Eu sou o Jornal da Universidade de Verão e estou de volta! 

Sou distribuído diariamente e trago-te as principais notícias da UV.
As minhas páginas divulgam o trabalho, as ideias e a criatividade dos 
alunos e grupos da UV, bem como um resumo dos eventos da semana.

SOU UM JORNAL CONSTRUÍDO POR TI, POR ISSO:

- Responde às entrevistas
- Entrega-me as tuas perguntas por escrito
- Diz-me o que achas mais curioso
- Dá-me as tuas sugestões

Não hesites em falar comigo!

20H00 – Jantar de Boas-Vindas

22H00 – Primeira reunião dos grupos

Hoje não percas!
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Bem-Vindos!
O Director da Universidade de Verão e toda a sua equipa dão-vos as boas-
vindas a Castelo de Vide.  Desejamos-te a melhor sorte para esta semana 
de rigor, aprendizagem e companheirismo!

ACHEI CURIOSO: tudo o que te suscitar 
interesse, estranheza, perplexidade, já 
sabes: escreve-o e entrega ao JUV.

AULAS: também chamadas “temas”. São 
as sessões da manhã e da tarde com 
oradores de primeira linha. 

BRINDE: no início de cada Jantar-
Conferência um grupo sorteado 
saudará o convidado da noite com um 
Brinde.

CASTELO DE VIDE: a terra que nos 
acolhe foi tomada aos Mouros em 1148. 
Teve vários donos até adquirir foral 
próprio, em 1310, após a construção do 
seu Castelo.

“CATCH THE EYE”: são as perguntas 
individuais, segundo o sistema de 
“braço no ar”. Após as perguntas dos 
grupos tenta a tua sorte. Nessa fase 
deves ser rápido: quer a fazer sinal quer 
a formular a pergunta!

COORDENADOR: o porta-voz do 
grupo. Orienta as reuniões e assegura a 
distribuição equitativa das intervenções 
pelos membros do grupo.

INTRANET: outra imagem de marca da 
UV. Navega em http://uv2008

PERGUNTAS POR ESCRITO: 5 persona-
lidades respondem-te por escrito. Dirige 
“Uma pergunta para”: pode ser que 
a tua pergunta seja a escolhida pelo 
convidado.

PONTUAÇÃO: um clássico da UV. Finda 
a aula, o Director e o Presidente da JSD 
acompanham o orador até à saída: nessa 
altura podes pontuar a aula de 1 a 5.

RONDA DE PERGUNTAS: em cada 
sessão o orador responde aos grupos. 
No final da sua intervenção, o convidado 
enfrenta a ronda de perguntas feitas 
por cada equipa.

SUGESTÕES:  as tuas sugestões são a base 
de muitas melhorias que introduzimos 
na UV. Não hesites em ajudar-nos.

UV TV: é uma das inovações desta 
edição. O televisor do teu quarto  traz-te 
conteúdos da UV.

“A UV é uma iniciativa que honra o PSD”
Quem o diz é Luís Marques Guedes.
Em entrevista ao JUV, o Secretário-Geral do PSD afirma que “a políti-
ca deve ser exercida com seriedade e competência, em nome de 
convicções”.
A sua receita é a “aposta dos partidos na formação, segundo crité-
rios de exigência e responsabilidade”. E é nessa esteira, refere Luís 
Marques Guedes, que a UV tem caminhado.
O Secretário-Geral do PSD deixou ao JUV uma nota de esperança: 

“acredito que os beneficiários desta iniciativa sejam Portugal e os Portugueses”.

Os vossos Conselheiros
Cada Conselheiro tem a seu cargo duas equipas. A sua missão é acompanhar 
o trabalho dos grupos, estar por perto nas diversas actividades e esclarecer as 
dúvidas que possam surgir.
O Conselheiro vela também pelo cumprimento das regras da UV.
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A simpática e diligente equipa do hotel Sol e Serra 
dá-te as boas-vindas a Castelo de Vide.

Dois Presidentes ao jantar !

Uma vez mais, António Grincho Ribeiro, 
Presidente da CMl de Castelo de Vide será figura 
de honra no Jantar de abertura da Universidade 
que, segundo diz “dá mais vida a Castelo de 
Vide”.

Carlos Costa Neves, Presidente do PSD Açores 
foi formador na 1ª edição em 2003.  Regressa à 
UNIV no momento em que disputa eleições nos 
Açores.  O JUV deseja-lhe boa sorte !

António Grincho RibeiroCarlos Costa Neves



Os participantes da Universidade de Verão são uma verdadeira selecção nacional.

São a esperança de uma família política que, ao contrário de outras, não se resigna a repetir 
os mesmos erros e quer apostar no rejuvenescimento das suas estruturas e na qualificação 
dos quadros políticos. Esta é já a 6ª edição e os resultados dos anos anteriores já se fazem 
sentir.

Com um programa de rigor e um conjunto de reputadas personalidades e especialistas, 
vamos aprofundar o debate sobre os grandes problemas nacionais e internacionais e 
estimular a intervenção cívica e democrática.

Convido-vos assim a participar activamente na UV 2008, quer em grupo quer 
individualmente.

Conselhos 
do JUV

Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão

Pedro Rodrigues
Presidente da JSD

A Universidade de Verão é composta pelos membros da organização, oradores, pelo staff 
do hotel que nos acolhe, pela imprensa interessada, mas sobretudo pelos seus alunos, o 
elemento justificativo desta semana de formação política. Conhecer este grupo de jovens 
quadros políticos é, pois, conhecer melhor a própria UV 2008. 

O “Quem é quem” é fundamental para esta tarefa. Folheando-o, apercebemo-nos desde logo 
que temos quase tantas alunas como alunos, prova clara que o distanciamento das mulheres 
da política não terá muito mais tempo de vida. Palmas!

Mas a análise não fica por aqui. Longe disso! Como qualidades mais apreciadas, os nossos 
alunos elegeram a persistência e a determinação como as duas mais importantes. No que 
toca às figuras históricas escolhidas pelos alunos da UV, há duas notas a reter. Nenhum 
homem escolheu uma figura histórica feminina, a contrastar com as mulheres, que 
escolheram maioritariamente homens. Verificamos também que, apesar do afastamento 
dos portugueses da sua classe política, os estadistas portugueses foram muito referidos. 
Mereceram especial destaque Sá Carneiro e Cavaco Silva.

Nas preferências gastronómicas a comida italiana e a tradicional portuguesa medem forças. 
Finalmente, não esquecer o futuro do nosso País: com tantos alunos da UV a quererem ser economistas e políticos 
decerto que o nosso rumo colectivo será risonho. Assim seja!

A turma deste ano!

Na tua pasta 
encontrarás 
o manual de 
regras da UV. 
Lê-lo é uma das 
tuas prioridades.

tv
uvuv

UV TV
Este ano estreia a “UV TV”, a 
televisão da Universidade de Verão. 
Estará diariamente disponível no 
televisor do teu quarto.

Poderás assistir a pequenos 
vídeos, entrevistas, resumos do 
dia e a demais conteúdos da UV. 

Sejam bem vindos à Universidade de Verão.

Caras e Caros alunos,

A vossa presença nesta Universidade de Verão significa um interesse pela vida económica e social e 
pela actividade política, que não se pode deixar de sublinhar.

Estou certo que esta semana corresponderá às vossas expectativas. Este ano, mais uma vez, foi possível 
reunir um conjunto de personalidades que permitem garantir um programa de grande qualidade.

Não quero também deixar de felicitar a organização desta sexta edição da Universidade, em particular 
o Carlos Coelho, cujo excelente trabalho ao longo dos anos conferiu a esta semana um lugar de 
destaque na vida política nacional.

Alexandre Relvas
Presidente do Instituto Francisco 

Sá Carneiro

Cara (o) amiga (o),

Parabéns por teres sido seleccionada (o) para participar na Universidade de Verão de 2008. A partir 
de hoje fazes parte da grande família UV.

É com enorme prazer que te dou as boas vindas à Universidade de Verão e a Castelo de Vide.
A formação política é uma das principais prioridades da JSD, sendo a Universidade de Verão um 
instrumento fundamental para o cumprimento desse objectivo.

Desde 2003 que a JSD participa na organização da Universidade de Verão com enorme dedicação 
e orgulho. 

Fazes parte de um grupo restrito de jovens a quem foi dada a oportunidade de participar na melhor 
academia política do nosso país.

Durante a próxima semana terás a oportunidade de reflectir sobre alguns dos principais desafios 
que se colocam ao nosso futuro colectivo, assim como terás a oportunidade de ouvir os maiores 
especialistas nas mais diversas áreas.

Mas esperar-te-ão também alguns momentos de convívio e descontracção. 

Com responsabilidade e com o espírito irreverente, que caracteriza um jovem social-democrata 
espero que aproveites ao máximo esta oportunidade.

Sê bem-vindo!

Mais uma vez, claro!
 
Que bonita é a vila de Castelo de Vide…

E muito antiga, como poderás comprovar 
na quinta-feira.
A hospitalidade, a beleza e a quietude 
destas paragens dificilmente te sairão 
da memória. Da nossa já não escapam.
 


