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Hoje não 
percas!

o jUV é o jornal da Universidade de Verão! 
Tem distribuição diária e traz as principais notícias da UV.

Estas páginas divulgam o trabalho e a criatividade dos alunos da 
Universidade de Verão.

Quem faz o jUV és tu, por isso:

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

não HesITes eM FaLar coM o jUV!

Jornal da Universidade de Verão 2013
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Director: Carlos Coelho
Director Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: Inês Madeira Santos e José Baptista
Periodicidade: Diária
Tiragem: 150 exemplares

OS NOSSOS TERMOS MAIS USADOS:

ACHEI CURIOSO: tudo o que te suscitar um 
comentário pessoal, toma nota na ficha cor-
respondente e entrega ao JUV.

AULAS: são as sessões da manhã e da tarde 
com oradores de topo. 

AVALIAÇÃO: finda a aula, o Director da UV 
e o Presidente da JSD acompanham o ora-
dor à saída: nessa altura vais poder avaliar a 
sessão.

BRINDE: no início de cada Jantar um dos 
grupos saúda o convidado da noite com um 
brinde.

CATCH THE EYE: é um sistema de pergun-
tas individuais posto em prática após as per-
guntas dos grupos. Queres intervir? Sê rápi-
do a erguer o braço…

COORDENADOR: é o porta-voz do grupo, 
orienta as reuniões e assegura a distribui-
ção equitativa das intervenções pelos seus 
membros.

INTRANET: mais uma imagem de marca da 
UV. Navega em univerao2013.com

PERGUNTAS POR ESCRITO: personalida-
des seguem a UV à distância. Faz-lhes uma 
pergunta e pode ser a escolhida para publi-
cação no JUV.

RONDA DE PERGUNTAS: nas aulas e janta-
res, após a intervenção do orador, este enfren-
ta a ronda de perguntas feitas pelas equipas.

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

UVTV: é o nosso canal interno. No teu quarto, 
o televisor traz-te os conteúdos da UV.

YouJUV: num dos dias o teu grupo fica respon-
sável por uma página do JUV. Sê criativo!

YouFOTOS: Envia-nos as melhores fotos que 
tirares na UV. Se o JUV gostar... publica.

Navega na nossa 
rede wireless

A rede wireless da 
Universidade de Verão está 

à tua espera.
Liga-te à net nas áreas de 

trabalho do rés-do-chão e do 
primeiro andar.

20H00 – Jantar com antónio ribeiro, Presidente da CM 
de Castelo de Vide e ricardo rio, candidato a 
Presidente da Câmara Municipal de Braga

22H00 – Reunião dos Grupos de Trabalho

23H30 – Reunião com os Coordenadores 

QUeM É o jUV?

LÉXICO 
DA UV

O NOSSO CANAL 
DE TELEVISÃO

A “UV TV” é o canal interno de 
televisão da UV.

Estará diariamente disponível no 
televisor do teu quarto.

Poderás assistir a pequenos víde-
os, entrevistas, resumos do dia e a 
demais conteúdos desta semana 

de trabalhos.

A simpática e diligente equipa do hotel Sol e Serra dá-te 
as boas-vindas. 
Ao Director jacinto Guerreiro e aos seus colaboradores
agradecemos a habitual hospitalidade.  

O Director da UV e toda a sua equipa dão-te as boas vindas a Castelo de Vide!

10H00 – “Ambiente e energia: o que temos de decidir já”, 
com o Eng. jorge Moreira da silva

13H30 – Briefing sobre a Constituição da República 
Portuguesa, com o Prof. Doutor Tiago Duarte

14H30 – “10 respostas sobre o programa de ajustamento 
em Portugal”, com o Eng. carlos Moedas

20H00 – Jantar-Conferência com o Prof. Doutor josé 
antónio salcedo

agenda de amanhã

começou a 11ª edição!

em castelo de Vide, novamente!
100 alunos, 7 dias de intensa exposição mediática, mais de 60 horas de 
formação, 23 oradores de renome, 5 destacadas personalidades que te 
respondem à distância, entre as quais o Presidente da Comissão Europeia.
esta é a UV em números e tudo isto se passa em castelo de Vide... há 
11 anos!
A hospitalidade, a beleza e a quietude destas paragens fazem-nos repetir a 
escolha a cada ano que passa.



CARLOS COELHO
Director da Universidade de Verão

JOSÉ MATOS ROSA
Secretário-geral do PSD

Parabéns por teres sido selecciona-
do para participar na Universidade de 
Verão de 2013. A partir de hoje fazes 
parte da grande família UV e é para 
mim um enorme prazer dar-te as boas 
vindas à Universidade de Verão, em 
Castelo de Vide.

A formação política é uma das princi-
pais prioridades da JSD, sendo a UV 
um instrumento fundamental para o 
cumprimento desse objectivo.

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

Hugo Soares
Presidente da JSD

convido-vos para uma semana de 
trabalho com rigor e empenho.  Para 
nós, vocês são uma selecção nacional 
e é como selecção nacional que serão 
tratados ao longo de toda a semana. 
Juntam-se a mais de 1.000 jovens so-
cial-democratas e independentes que 
ao longo destes anos têm participado 
nas Universidades de Verão.  

Estou certo que farão o vosso melhor 
para, quer em grupo quer nas partici-
pações individuais, contribuir para o 
sucesso desta UV.  Ela pretende contri-
buir para uma participação cívica mais 
qualificada e responsável e para fazer 
política com mais qualidade e com 
forte sentido ético.

Sejam felizes na UV 2013!

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

Durante a próxima semana terás a opor-
tunidade de reflectir sobre alguns dos 
principais desafios que se colocam ao 
nosso futuro colectivo. Poderás ouvir os 
maiores especialistas nas mais diversas 
áreas com interesse cívico e político.

Com a responsabilidade e o espírito ir-
reverente que caracterizam os alunos da 
UV, espero que aproveites ao máximo 
esta oportunidade.

SEJAM BEM-VINDOS A 
CASTELO DE VIDE!

É com muito gosto que saúdo todos 
os participantes no mais mediático e 
prestigiado curso de formação política 
no seio de um partido português. 

O crédito advém da qualidade do pro-
grama, da reputação dos oradores, do 
notável trabalho dos alunos e da extra-
ordinária entrega da equipa organiza-
dora, liderada pelo Deputado Europeu 
Carlos Coelho e a que tenho a honra de 
pertencer desde o início.

A par do rigoroso plano de formação, 
parte do mediatismo da UV deve-se à 

sua afirmação enquanto palco da reen-
tré política do PSD. Este ano não será 
excepção, com a aguardada presença 
do Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. 
Pedro Passos Coelho.

Com eleições autárquicas à porta, o 
País está redobradamente de olhos 
postos em nós, sendo imensa a respon-
sabilidade que aqui todos partilhamos: 
organização, oradores e participantes. 
Estou seguro de que iremos novamen-
te superar as expectativas!

Boa sorte a todos!

BEM-VINDOS À UV 2013

em pulgas! 
o cuidado e bem estruturado plano curricular da 
UV é um dos segredos do seu sucesso. Grandes 
temas e excelentes oradores!
os membros da organização estão muito entu-
siasmados e alguns partilham com o jUV as suas 
expectativas.

Aguardo com expectativa a aula com 
o Prof. Marcelo Rebelo de Sousa e 
a presença na UV do Prof. António 
Barreto.

Ângelo santos – apoio

Do programa, destaco a presença do 
Dr. Pedro Santana Lopes.

Inês Madeira santos – revista de 
Imprensa

O tema mais interessante para mim 
será o debate oponente sobre a co-
-adopção.

pedro paulos e cruz – apoio

consulta a nossa intranet:

univerao2013.com

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.

Simão Ribeiro
- Castanho
- Cinzento

Teresa Azoia
- Roxo
- Verde

Jorge Varela
- Encarnado
- Laranja

Paulo Pinheiro
- Amarelo
- Bege

Vera Artilheiro
- Azul
- Rosa

youFoTos
Gostas de fotografar? Vai 
registando a tua UV e envia 
para a intranet as fotografias 
que tirares. Não te esqueças 
de criar uma legenda.

O JUV publicará diaria-
mente uma foto enviada 
pelos Uvianos.

MARCO ANTÓNIO COSTA
Coordenador Permanente da Comissão 

Política Nacional do PSD

O PSD orgulha-se de ser o partido por-
tuguês que, de forma mais sustentável e 
regular, tem investido na formação polí-
tica em Portugal.

Agradeço, em nome do PSD, ao 
Instituto Francisco Sá Carneiro toda a 
colaboração que nos tem dado nestes 
projectos:  a Universidade de Verão, 
as Universidades do Poder Local, as 

Universidades Europa, a Formação Blitz 
para as Autarquias Locais.

Se queremos (e para mim é evidente 
que devemos querê-lo de forma clara) 
envolver mais jovens na vida política, 
devemos proporcionar os indispensá-
veis espaços de formação.  Porque não 
nos chega que haja mais jovens a parti-
cipar.  Queremos que o façam com qua-
lidade e em nome dos nossos valores.

Pela última vez na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide, 
antónio Grincho ribeiro presidirá ao jantar de abertura da UV. O autarca anfitrião foi 
sempre um grande entusiasta da nossa iniciativa. Na sua autorizada opinião, “duran-
te esta semana, os alunos da Universidade de Verão dão mais vida a esta bonita 
terra” que nos acolhe!


