
Cá estamos!

Vindos dos vários pontos 
do país, eles aí estão! 
Boa sorte a todos!

Leonor Beleza 
em Castelo de Vide
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Cá estamos!

Uma das sessões mais aguardadas nesta edição 
da UV é o Jantar Conferência com a Dra. Leonor 
Beleza, uma das militantes mais carismáticas do 
partido. 

A antiga ministra e dirigente do PSD trará 
certamente consigo o tema das preocupações 
sociais.

10H00 – Ajustamento à participação na área do Euro, com Vítor Gaspar

14H30 – Ambiente: peça chave do desenvolvimento, com João Joanaz de Melo

20H00 – Jantar-Conferência com Leonor Beleza

Hoje não 
percas!

Atenção!

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

Os quadros políticos devem ser 
competentes mas também bem 
formados. A UV orgulha-se de contar 
com mais uma turma de jovens exigentes 
consigo e com os outros.

A prova disso está no “Quem é quem”: 
no topo das qualidades mais apreciadas 
estão a lealdade e a honestidade. Maioria 
claramente esmagadora!

De notar também uma agradável 
surpresa: o distanciamento entre as 
mulheres e a política nota-se menos na 
UV. Estamos a ter cada vez mais jovens 
candidatas e temos este ano o maior 
equilíbrio entre sexos. Palmas para as 
alunas da UV!

Por outro lado, importa dizer que 
apenas 10 alunos elegeram mulheres 
como personalidade preferida. Margaret 
Thatcher com três menções e uma 
referência à Padeira de Aljubarrota.

De realçar que Francisco Sá Carneiro 

A elite anual de oradores tem feito da 
Universidade de Verão o melhor evento 
português de formação de jovens 
quadros políticos. Aqui ficam algumas 
das melhores reflexões partilhadas com a 
turma de 2006.

Carlos Pimenta

As 4 estações como as conhecemos podem 
deixar de existir.

Viriato Soromenho 
Marques

Os estragos de Bush e da sua equipa 
demorarão décadas a ser reparados.

Carlos Coelho

A comunicação não é um concurso 
de elegância mas sim um exercício de 
eficácia.

Durão Barroso

A cidadania europeia reforça a cidadania 
nacional.

Ecos 
de 2006

Começa já a pensar nas 
tuas perguntas por escrito. 
Tens até às 13H00 de 
hoje para aceder a http://
uv2007 ou usar a ficha 
impressa para dirigir uma 
pergunta ao Presidente da 
JSD, Pedro Rodrigues, ao 
Deputado Europeu João de 
Deus Pinheiro ou à nossa 
convidada de hoje, a Dra. 
Leonor Beleza.

Conselhos 
do JUV

A turma 
de 2007

continua a ser a grande referência da 
família social-democrata: foi o mais 
“votado”, com nove menções.

Continuando na senda de respostas 
curiosas, o que dizer do tom sincero que 
perpassa pelas respostas dos nossos 
alunos? Há quem confesse eleger a 
inigualável comida da mamã como a 
preferida e mesmo quem assuma querer 
ser professor ou advogado, áreas com 
muita saída profissional...

Verdadeiramente de admirar é a coragem 
de quem, sem complexo, diz ser 
admirador de Saramago, ou a audácia de 
quem quer ser ministro plenipotenciário 
ou Primeiro-Ministro. Futuros titulares 
de cargos políticos ou funções da 
Administração Pública são “apenas” 38!!!

Finalmente, o arrojo máximo: temos 
alguém a querer ser Director da UV. 
Parabéns ao Deputado Carlos Coelho 
que tornou  apetecível este cargo não 
remunerado...

Revista 
de Imprensa
É mais uma imagem de marca da JSD. Às primeiras horas da manhã Tomás Ribeiro 
compõe a Revista de Imprensa, com headlines dos principais periódicos nacionais e 
estrangeiros.

A Natureza agradece...

Reduz a circulação de papel: usa a intranet!   http://uv2007  

A turma 
de 2007

este é o teu JUV!



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!

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
 

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


