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Pela nona vez consecutiva, António 
Grincho Ribeiro preside ao jantar de 
abertura da UV. O autarca anfitrião é 
um entusiasta da nossa iniciativa e as-
segura-nos: “esta é uma semana que 
dá mais vida a Castelo de Vide!”

Hoje 
não 
percas!

eu sou o jUV!
ANTÓNIO 
GRINCHO RIBEIRO
Presidente Câmara Municipal 
de Castelo de Vide

Vamos a isto!
 
 

  Este é o Jornal da Universidade de Verão! 

Tenho distribuição diária e trago-te as principais notícias da UV.

As minhas páginas divulgam o teu trabalho e criatividade, 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
- Envia-me as tuas fotos

Não hesites em falar comigo!
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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 pergun-
tas individuais posto em prática após 
as perguntas dos grupos. Queres inter-
vir? 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://uv2011

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 publicação 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 intro-
duzimos na UV. não hesites em cola-
borar.

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

YoU jUV: num dos dias o teu grupo fica 
responsável por uma página do jUV. sê 
criativo!

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.

Sofia Manso
- Azul
- Castanho

Catarina Rocha Ferreira
- Encarnado 
- Rosa

Jorge Varela
- Amarelo
- Bege

Tiago Alves 
- Laranja
- Verde

Paulo Pinheiro
- Cinzento
- Roxo

navega na nossa rede wireless
A rede wireless da Universidade de Verão está à tua 
espera.
Liga-te nas áreas de trabalho do rés-do-chão e do 
primeiro andar.

A “UV TV” é o canal interno de televisão da UV.
Estará diariamente disponível no televisor do teu 

quarto.
Poderás assistir a pequenos vídeos, entrevistas, 

resumos do dia e a demais conteúdos desta 
semana de trabalhos.

A Televisão da Universidade de Verão 

20H00 Jantar com o Dr. António Ribeiro, 
 Presidente da CM de Castelo de Vide
 Briefing sobre sistemas eleitorais 
 com o Prof. Doutor Manuel Meirinho

22H00 Reunião dos Grupos de Trabalho

23H30 Reunião com os Coordenadores 

Hoje começa a nossa 9ª Universidade de Verão!
O Director da UV e toda a sua equipa dão-te as boas vindas a Castelo de Vide!

Consulta a nossa intranet:

http://uv2011



carLos coeLHo
Director da Universidade de Verão

josé Matos rosa
Secretário-Geral do PSD

carLos carreIras
Presidente do Instituto 
Francisco Sá Carneiro

Bem-vindos  
à Universidade de Verão.

UV 2011Bem-vindo à família UV! Dou-te desde 
já os meus parabéns por teres sido se-
leccionado para participar na 9.ª Edição 
da Universidade de Verão. 

A formação política é uma marca de 
qualidade da JSD, sendo a Universidade 
de Verão a melhor escola de formação 
política em Portugal, como é reconhe-
cido por todos. 

Começa agora uma semana de inten-
so trabalho, em que a tua dedicação, 
esforço, espírito de grupo serão pos-

DUarTe MarQUes
Presidente da JSD

Os participantes da Universidade de 
Verão são uma verdadeira selecção 
nacional. A nossa família política é, 
reconhecidamente, a que mais tem 
apostado na formação de jovens 
quadros. 

Com a colaboração de prestigiados 
oradores aprofundaremos nesta se-
mana o debate sobre os grandes 
temas nacionais e internacionais. 

Caras e Caros Companheiros,

Estarem presentes na UV 2011 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. 

Pretendemos estimular a interven-
ção cívica, promover o rejuvenesci-
mento das estruturas, qualificar os 
intervenientes da sua acção partidá-
ria e privilegiar o rigor e ética como 
os principais elementos da activida-
de política.

Convido-vos assim a participar acti-
vamente na UV 2011, quer em grupo 
quer individualmente.

Serem alunos da UV 2011 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 2011 
para continuarem a colaborar com o 
Instituto Sá Carneiro.  

Um forte abraço

Ol@ a todos!
tos à prova todos os dias. Aqui, terás 
a oportunidade de aprender com es-
pecialistas nas mais diversas áreas e 
de conhecer jovens de todo país, que 
partilham contigo a vontade de saber 
mais e de participar na mudança do 
seu país. 

Foram muitos os que se candidataram 
mas só 100 foram seleccionados, por 
isso aproveita ao máximo esta oportu-
nidade. 

Sê bem-vindo!

castelo de Vide, 
novamente!
É muito bonita esta terra que nos acolhe… e também 
muito antiga, tendo sido conquistada aos Mouros em 
1148.
A hospitalidade, a beleza e a quietude destas pa-
ragens fazem-nos repetir a escolha a cada ano que 
passa.

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. 

Sejam bem-vindos a 
Castelo de Vide!
É com muito gosto que saúdo todos os 
alunos da Universidade de Verão. Este 
é o mais mediático e prestigiado curso 
de formação política no seio de um 
partido português. 

Isso deve-se à qualidade do programa, 
à reputação dos convidados, ao notável 
trabalho dos alunos e à extraordinária 
entrega da equipa organizadora, a que 
tenho tido o privilégio de pertencer 
desde o início e que é liderada pelo 
Deputado Europeu Carlos Coelho.

Muito do mediatismo da UV é devido à 
sua afirmação enquanto palco da reen-
tré política do PSD, este ano marcada 
pela presença do Primeiro-Ministro de 
Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho.

Nestes dias o País está de olhos postos 
em nós e é imensa a responsabilidade 
que todos partilhamos. Estou seguro 
de que iremos novamente superar as 
expectativas!

Boa sorte a todos!

em pulgas
O rigoroso e bem estruturado plano curricular da UV é um dos segre-
dos do seu sucesso. Grandes temas e excelentes oradores!
Os membros da organização da UV estão muito entusiasmados e 
alguns partilham aqui as suas expectativas.

afonso Guerreiro – apoio
aguardo com expectativa a aula com o Dr. Miguel relvas 
e a presença na UV do Dr. Mário soares.

Mafalda penedo - apoio
Do programa, destaco a presença de Vítor Gaspar aqui 
em castelo de Vide e o fundamental “Falar claro” para 
quem precisa de falar em público.

susana correia dos santos – avaliadora
as minhas principais atenções estão viradas para a Dra. 
assunção esteves, pela sua postura e relevante posição 
que assumiu, e para o Dr. Vítor Gaspar, pela importância 
da pergunta que lhe é feita.

10H00 “AMBIENTE E ENERGIA: O qUE TEMOS DE DECIDIR Já”, COM O ENG. JORGE MOREIRA DA SILVA

14H30 “SECTOR SOCIAL: UM ACTOR FUNDAMENTAL PARA ULTRAPASSAR A CRISE PORTUGUESA”, 
 COM O DR. MANUEL DE LEMOS

20HO0 JANTAR-CONFERêNCIA COM O PROF. DOUTOR NUNO CRATO 

aGenDa De aManHã

O JUV recomenda

No teu dossier encontrarás as 
regras da UV. Lê-las é uma das tuas 
prioridades.


