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Mais uma vez, António Grincho Ribeiro preside ao 
jantar de abertura da UV. O Presidente da Câmara 
Municipal de Castelo de Vide é um grande entu-
siasta desta iniciativa e assegura-nos que “esta é 
uma semana que dá mais vida a Castelo de Vide”. 

20H00 –  Jantar de Boas-Vindas
Dr. António Ribeiro 

22H00 –  Reunião dos Grupos
de Trabalho

23H30 –  Reunião com
os Coordenadores

Hoje 
não 

percas!

10.00 – “ TRês DesAfios Do MunDo De hoJe”, CoM MiGuel MonJARDino

14.30 – “A soCiAl-DeMoCRACiA eM TeMpos De CRise”, CoM MARCelo ReBelo De sousA

20.00 – JAnTAR-ConfeRênCiA CoM leonoR BelezA

o regresso 
do jUV!

anTÓnIo GrIncHo rIBeIro
presidente da CM de Castelo de Vide

UM AMIGO DA UV

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!
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de Verão 2010
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LÉXIco 
Da UV

os termos mais usados na uV

acHeI cUrIoso:  tudo o que te suscitar 
um comentário pessoal, toma nota na 
ficha correspondente e entrega ao JuV.

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

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

“caTcH THe eYe”: é um sistema de per-
guntas individuais posto em prática 
após as perguntas dos grupos. Queres 
intervir? sê rápido a erguer o braço…

coorDenaDor: é o porta-voz do grupo, 
orienta as reuniões e assegura a dis-
tribuição equitativa das intervenções 
pelos seus membros.

InTraneT: outra imagem de marca da 
uV. navega em http://uv2010

perGUnTas por escrITo: 5 personalida-
des seguem a uV à distância. Dirige-lhes 
uma pergunta e faz figas para que seja 
escolhida pelo convidado para publica-
ção no JuV.

ponTUaÇão: finda a aula, o Director da 
uV e o presidente da JsD acompanham o 
orador à saída: nessa altura vais pontuar 
a aula de 1 a 5.

ronDa De perGUnTas: nas aulas e jan-
tares, após a intervenção do orador, este 
enfrenta 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.

UV TV: é o nosso canal interno. no teu 
quarto, o televisor traz-te os conteúdos 
da uV.

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.

elisabete oliveira
- Cinzento
- laranja

Catarina Rocha ferreira
- Amarelo 
- Rosa

Jorge Varela
- encarnado
- Verde

nuno Matias 
- Azul
- Bege

paulo pinheiro
- Castanho
- Roxo

entra na nossa rede wireless
A rede wireless da universidade de Verão 
está disponível para teu uso. liga-te a 
“uniVerao” nas áreas de trabalho do rés-do-
chão e do primeiro andar.

A “uV TV”, o nosso canal interno de televisão é uma 
das sensações da uV. Volta a estar contigo no televisor 
do teu quarto.
poderás assistir a pequenos vídeos, entrevistas, resu-
mos do dia e a demais conteúdos desta semana de 
trabalhos.

aGenDa De amanHã

Televisão da Universidade  
de Verão – a não perder!

Bem-vindo a Castelo de Vide

o jUV 
é fixe!

pela oitava vez consecutiva esta bonita vila alentejana abre as portas à universidade 
de Verão. 
o Deputado Carlos Coelho, Director deste curso de formação política, e toda  
a sua equipa desejam-te o maior sucesso durante esta semana de trabalhos.



carLos coeLHo
Director da universidade de Verão

mIGUeL reLVas
secretário-Geral do psD

carLos carreIras
presidente do instituto 
francisco sá Carneiro

sejam bem-vindos  
à Universidade de Verão.

UV 2010
parabéns por teres sido seleccionada 
(o) para participar na universidade de 
Verão de 2010. A partir de hoje fazes 
parte da grande família uV, sendo para 
mim um enorme prazer dar-te as boas 
vindas à universidade de Verão e a 
Castelo de Vide.

A formação política é uma das prin-
cipais prioridades da JsD, sendo a 
universidade de Verão um instrumen-
to fundamental para o cumprimento 
desse objectivo.

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

peDro roDrIGUes
presidente da JsD

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 tem apostado no re-
juvenescimento das suas estruturas, 
bem como na qualificação dos qua-
dros políticos. 

Caras e Caros Companheiros,

estarem presentes na uV 2010 é uma 
oportunidade e um privilégio, ao bene-
ficiarem da partilha de conhecimentos 
e de competências ministrados por um 
conjunto valioso de personalidades e 
num ambiente de excepção e de con-
fiabilidade liderado desde sempre pelo 
Carlos Coelho. não devem esquecer 
ainda o companheirismo, a entreajuda 
e o estabelecimento de redes de con-
tacto. 

Com o nosso programa de rigor e os 
reputados especialistas convidados, 
vamos aprofundar o debate sobre os 
grandes problemas nacionais e inter-
nacionais, estimulando a intervenção 
cívica e democrática.

Convido-vos assim a participar acti-
vamente na uV 2010, quer em grupo 
quer individualmente.

serem alunos da uV 2010 significa 
também que foram seleccionados 
entre muitos e que representam uma 
elite na vossa geração que perfilha os 
valores da social-democracia iniciada 
em portugal por francisco sá Carneiro. 

eu acredito em vós e na vossa geração. 
Conto com os melhores da uV 2010 
para continuarem a colaborar com o 
instituto sá Carneiro.  

um forte abraço

Caras e Caros alunos,
fazes parte de um grupo restrito de jo-
vens a quem foi dada a oportunidade 
de participar na melhor academia polí-
tica 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 
poderás ouvir os maiores especialistas 
nas mais diversas áreas.

Com a responsabilidade e o espírito ir-
reverente que caracterizam um jovem 
social-democrata, espero que aprovei-
tes ao máximo esta oportunidade.

sê bem-vindo!

castelo de Vide  
de braços abertos
É muito bonita esta terra que nos acolhe, e 
também muito antiga, tendo sido conquista-
da aos Mouros em 1148.

Terás oportunidade de a conhecer durante 
esta semana: aproveita o passeio que está 
marcado para quinta-feira.

expectativas 

A uV honra-se do seu plano curricular. 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 que eventos mais os atraem.

carlos Lopes – avaliador
Aguardo com expectativa o jantar com a Profª. Elvira Fortunato 
e a presença na UV do Prof. Luciano Amaral.

margarida Balseiro Lopes – relações públicas
Tenho muito interesse na aula sobre o Estado, dada pelo Dr. 
Guilherme d’Oliveira Martins, e no jantar com a Dra. Leonor 
Beleza, que admiro bastante.

miguel Braga – apoio
Acho que o ponto alto será a sessão de encerramento com o 
líder do PSD mas também tenho muito interesse na aula do Dr. 
António Carrapatoso.

É tradição que a simpática 
equipa do Sol e Serra dê as 
boas-vindas aos novos alunos. 

Ao Director Jacinto Guerreiro 
e a toda a sua equipa, agra-
decemos a habitual hospita-
lidade.

Uma nova atitude, 
para um novo tempo
saúdo os participantes da universidade 
de Verão, que se tornou nos últimos 
anos num marco incontornável na área 
de formação de quadros políticos, re-
presentando uma aposta ganha no 
rejuvenescimento do partido e na qua-
lificação da acção política. A seriedade 
colocada pelos participantes na discus-
são dos temas e a extraordinária qua-
lidade dos oradores que se deslocam a 
Castelo de Vide para, generosamente, 
partilharem as suas experiências e sa-
beres, fazem da uV um caso exemplar 
no panorama político nacional.

A direcção nacional do psD, presidida 
pelo Dr. passos Coelho, acredita que o 
período difícil que o país atravessa exige 
de todos uma atitude responsável e séria 
que permita restaurar a esperança e a 
confiança, abaladas por anos sucessivos 
de desgoverno. neste contexto, a direc-
ção nacional não podia deixar de fazer 
uma aposta clara na formação de jovens 
quadros, ciente de que estes estarão 
sempre na primeira linha do combate 
político. uma nova atitude, para um novo 
tempo, é requisito essencial para voltar a 
colocar o país no rumo certo.

Consulta a nossa intranet: http://uv2010

na tua pasta encontrarás 

as regras da UV. 

Lê-las é uma das tuas 

prioridades.

o jUV

recomenda


