
Hoje não percas!

O Jornal da 
Universidade 
de Verão 2008uvj

Director: Carlos Coelho - Director Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Julio Pisa - Fotos: Tomás Ribeiro e Rui Sousa
Periodicidade: diária - Tiragem: 150 exemplares

nº 1
Terça-FeiraUniversidade de Verão 2008

Chegaram de todos os pontos do País.
Foram escolhidos para liderar Portugal e vão consegui-lo!  Há dúvidas?

A Selecção Nacional

ATENÇÃO!
Lembra-te que o pequeno-almoço 
termina às 09H50 e que os trabalhos da 
manhã começam diariamente às 10H00.

Queres perguntar?
A Dra. Leonor Beleza é 
uma entusiasta da UV. 
Estará connosco no Jantar-
Conferência de hoje e 
responderá a duas das vossas 
perguntas.

O JUV desafia-te a acederes à 
Intranet ou a preencheres as fichas que receberás 
logo de manhã. Formula a tua pergunta e no 
próximo JUV saberás se foi escolhida pela nossa 
convidada.

10H00 Problemas fundamentais da economia portuguesa,  
 com António Borges

14H30 Um Mar de oportunidades, com Tiago Pitta e Cunha

20H00 Jantar-Conferência com Leonor Beleza

“Há pessoas com medo 
nos Açores!”

Carlos Costa Neves trava uma importante 
batalha pelas suas gentes e veio à UV 
apresentar-nos três realidades que não 
coexistem: democracia, desenvolvimento e 
Açores!

Na opinião do líder do PSD regional é possível 
fazer mais e melhor. As próximas eleições legislativas regionais 
provarão que está certo!

A Carlos Costa Neves e aos açorianos o JUV deseja a melhor sorte!

Conselho do JUV
Junto à mesa de credenciação 
encontrarás um Papelão.
Deposita nele todo o papel 
inutilizado.
Ajuda-nos a cuidar do 
ambiente!

Consulta 
a intranet!
http://uv2008

ON-LINE, DE BRUXELAS! 

À distância, o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão 
Barroso, e o Deputado Europeu, João de Deus Pinheiro, seguem a UV.
Satisfaz a tua curiosidade: dirige-lhes as tuas perguntas.
Tens até às 13H para participar. Usa a intranet ou as fichas de pergunta. 

Expectativas

Falámos com alguns alunos da UV. 
Pouco sabem sobre os segredos 
desta grande acção de formação 
mas já têm certezas quanto aos 
eventos que aguardam com mais 
expectativa.

Rita Baptista (grupo verde)

Estou curiosa sobre o Falar 
Claro

Maria Alice (grupo castanho)

A aula sobre políticas sociais, 
da Dra. Isabel Mota

Leandro Esteves (grupo laranja)

Aguardo com expectativa a 
sessão com o Dr. António 
Vitorino 

Diogo Gaspar (grupo castanho)

A conferência com o Dr. Pacheco 
Pereira vai ser interessante…
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