
Mais um ano, mais uma Universidade de Verão. 
O Director da UV e a sua equipa lançam-te um 
desafio: aproveita ao máximo esta semana de 
formação!

Tiro de partida!

Mais um ano, mais uma Universidade de Verão. 
O Director da UV e a sua equipa lançam-te um 
desafio: aproveita ao máximo esta semana de 
formação!

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.

SOBRETUDO, 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 connosco!

A simpática e 
diligente equipa do 
hotel Sol e Serra 
dá-te as boas-vindas 
a Castelo de Vide.

20H00 – Jantar com o Presidente da 
Câmara Municipal de Castelo de Vide

22H00 – Primeira reunião dos grupos

Hoje não 
percas!

Hugo Tavares 

Informática

 A aula com Deputado 
Carlos Coelho e o jantar 
com a Dra. Leonor Beleza.

Ana Zita Gomes 

Avaliadora

Tenho curiosidade na 
aula sobre a Globalização 
e no jantar com a Dra. 
Leonor Beleza.

A UV honra-se do seu programa. São aulas e conferências com prestigiadas figuras da 
política nacional, académicos de renome e personalidades da sociedade civil.

O JUV perguntou a alguns membros do staff quais os eventos que mais os 
atraem.

Os 
Conselheiros 
da UV 2007

Todos eles já foram 
alunos da UV em edições 
anteriores.

Cada Conselheiro tem a 
seu cargo duas equipas. A 
sua missão é acompanhar 
o seu trabalho, estar 
por perto nas diversas 
actividades e esclarecer 
as dúvidas que surjam.

O Conselheiro garante 
também o cumprimento 
das regras da UV.

Carlos 
Lopes

amarelo
cinzento

Joana 
Barata

azul 
castanho

Nuno 
Matias

laranja
verde

Jorge 
Varela

roxo
vermelho

Magda 
Borges

bege
rosa

LÉXICO 
DA UV
Os termos mais 

usados na UV

Expectativas

Luís Nazareth 

Avaliador

O debate sobre os 
impostos e a conferência 
com a Dra. Leonor Beleza.

Tomás Ribeiro 

JUV

A simulação parlamentar 
e a aula do Prof. Miguel 
Maduro.

O

ACHEI CURIOSO: tudo o que te suscitar 
interesse, estranheza, perplexidade, já 
sabes - escreve 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 levar o braço 
quer a fazer a pergunta!

COORDENADOR: o porta-voz do 
grupo. Orienta as reuniões e assegura 
que todos os membros do grupo 
usem da palavra pelo menos uma 
vez.

INTRANET: outra imagem de marca da 
UV. Navega em http://uv2007

PERGUNTAS POR ESCRITO: 5 personali-
dades 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.



Sejam bem-vindos 
à Universidade de Verão.

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 5ª 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 2007, quer em grupo quer 
individualmente.

É com muita expectativa que 
participo em mais uma abertura da 
nossa Universidade de Verão. 

Durante uma semana, vocês – uma selecção de 100 jovens – darão ao país um sinal muito 
claro: o futuro de Portugal tem necessariamente de ser jogado no tabuleiro da formação 
e da qualificação dos nossos quadros.

Esta excelente iniciativa do PSD, da JSD e do Instituto Sá Carneiro tem vindo a 
conquistar um lugar de destaque no calendário político nacional. Isso é fruto do vosso 
interesse, do empenho dos vossos antecessores e do trabalho dinâmico duma equipa 
muito criativa liderada pelo Carlos Coelho, exemplo de rigor e abnegação.

O ano político do PSD começa hoje aqui convosco: boa sorte e bons trabalhos!

Presta total atenção à documentação 
constante na tua pasta. 
Ler o manual com a regras da UV é 
uma das tuas prioridades.

SegUNDA FEIRA, 
27 AgOSTO

15.00h Recepção e acolhimento

17.30h Sessão Formal de Abertura
 Dep. Carlos Coelho
 Director da Universidade de Verão
 Vice-Presidente 
 do Instituto F. Sá Carneiro
 Dr. Miguel Macedo
 Secretário Geral do PSD
 Pedro Rodrigues
 Presidente da JSD
 
20.00h Jantar de Boas Vindas
 Dr. António Ribeiro
 Presidente C.M. Castelo de Vide

22.00h Primeira Reunião dos Grupos

TERÇA FEIRA, 
28 AgOSTO

10.00h “Ajustamento a participação 
 na área do Euro”
 Prof. Doutor  Vítor Gaspar

13.00h Almoço 

14.30h “Ambiente: peça chave 
 do desenvolvimento”  
 Prof. Doutor João Joanaz de Melo

17.00h Intervalo para café

17.30h Trabalhos de Grupo 

20.00h Jantar Conferência
 Dra. Leonor Beleza

QUARTA FEIRA, 
29 AgOSTO

10.00h “O Estado visto por dentro”
 Deputado Luis Marques Guedes

13.00h Almoço 

14.30h Sessão Plenária Extraordinária

17.00h Intervalo para café

17.30h Trabalhos de Grupo

20.00h Jantar Conferência
 Dra.Teresa Morais 
 
QUINTA FEIRA, 
30 AgOSTO

10.00h “Globalização: 
 O novo Mundo em que vivemos” 
 Deputado Carlos Coelho

13.00h Almoço 

14.30h Visita a Castelo de Vide

20.00h Jantar Conferência
 Prof. Paulo Mota Pinto 

SEXTA FEIRA, 
31 AgOSTO

10.00h “Paixão e Razão no processo 
 de Construção Europeia”
 Prof. Doutor Miguel Maduro

13.00h Almoço 

14.30h “Baixar os Impostos: Sim ou Não?”
 Dep. Joel Hasse Ferreira / 
 Dep. Miguel Frasquilho

17.00h Intervalo para café

17.30h “Os 10 Mandamentos 
 em Democracia”
 Prof. Doutor Marcelo 
 Rebelo de Sousa 
20.00h Jantar Conferência
 Prof. Doutor Luis 
 Valadares Tavares 

Sábado, 
1 SETEMBRO

10.00h “Falar Claro”
 Dr. Rodrigo Moita de Deus

13.00h Almoço 

14.30h Simulação de Assembleia

17.00h Intervalo para café

17.30h Simulação de Assembleia 

20.00h Jantar Conferência
 Dr. Vasco Graça Moura

DOMINGO, 
2 SETEMBRO

10.00h Sessão de Avaliação Final

12.30h Encerramento 

13.30h Almoço de Encerramento 
 com Univ’s 2003, 2004, 
 2005 e 2006
 

Conselhos 
do JUV

Cara (o) amiga (o),

Parabéns por teres sido seleccionada (o) para participar na Universidade de Verão de 2007. 
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!

Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão

Miguel Macedo
Secretário-Geral do PSD

Pedro Rodrigues
Presidente da JSD

Pela quinta vez consecutiva, António 
Grincho Ribeiro preside ao jantar de 
abertura da UV. 

O autarca anfitrião é um entusiasta 
da nossa iniciativa e ainda nos soam 
as suas motivadoras palavras: 

“É muito gratificante para mim e 
para o município a vossa presença. 
É uma semana que dá mais vida a 
Castelo de Vide, sem esquecer o 
excelente cartão de visita que todos 
vós sereis, findos os trabalhos”.

Um fã da UV

Consulta 
a nossa 
intranet: 

http://uv2007


