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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:

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

NÃO HESITES EM FALAR COM O JUV !
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Os termos mais usados na UV: 

ACHEI CURIOSO: toma nota de tudo o que te 
suscitar um comentário pessoal.

AVALIAÇÃO: finda a aula, vais poder avaliar 
a sessão.

BRINDE: no início de cada Jantar um dos gru-
pos saúda o convidado da noite com um brin-
de.

CATCH THE EYE: sistema de perguntas indi-
viduais que se segue às perguntas dos grupos. 
Queres intervir? Sê rápido a erguer o braço…

COORDENADOR DE GRUPO: é o porta-voz 
da equipa. Orienta as reuniões e assegura a 
distribuição equitativa das intervenções pelos 
seus membros.

DICIONÁRIO DE CIDADANIA: o IFSC vai 
lançar um dicionário de termos políticos e de ci-
dadania. Podes sugerir termos para constarem 
da primeira edição desta obra.

GOSTEI DE OUVIR: podes citar as frases que 
mais te captaram a atenção em cada sessão.

INTRANET: univerao2014.com é a nossa 
rede interna.

PERGUNTAS POR ESCRITO: podes dirigir 
uma pergunta às personalidades que seguem 
a UV à distância.

RONDA DE PERGUNTAS: nas aulas e janta-
res, 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.

UVTV: é o nosso canal interno, disponível no 
televisor do teu quarto.

YouJUV: num dias sorteado, o teu grupo será 
responsável por uma página do JUV.

YouFOTOS: Envia-nos as melhores fotos que tira-
res na UV. As melhores serão publicadas no JUV.

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 

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!

20H00 Jantar com António Nobre 
Pita, Presidente da CM de 
Castelo de Vide

22H00 Reunião dos Grupos de 
Trabalho

23H30 Reunião com os 
Coordenadores 

Hoje não percas!
A AVENTURA qUE TE AGUARDA

100 alunos, 7 dias de exposição mediática, 7 dias de intensos trabalhos de grupo, 
mais de 40 horas de formação, 10 exercícios parlamentares, 21 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 12 anos!
A hospitalidade, a beleza e a quietude destas paragens fazem-nos repetir a escolha a cada 
ano que passa.
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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 vídeos, entrevistas, resumos do 
dia e a outros conteúdos desta semana de trabalhos.

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.

NAVEGA NA NOSSA 
REDE wIRELESS

O NOSSO



A excelência que já atingimos faz-nos 
acreditar que em Castelo de Vide esta-
mos a formar gerações de mulheres e de 
homens que vão mudar Portugal. Diz-me 
a experiência das onze edições anterio-
res que a UV motiva e fortalece as convic-
ções dos seus participantes. 

Parte do mediatismo da UV deve-se à sua 
afirmação enquanto palco da reentré polí-
tica do PSD. 2014 não será exceção, com 
a aguardada presença do Primeiro-Ministro 
de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho.

Sejam, por isso, bem-vindos a Castelo 
de Vide e façam desta UV a melhor de 
sempre!

CARLOS COELHO
Director da Universidade de Verão

JOSÉ MATOS ROSA
Secretário-geral do PSD

Parabéns, foste selecionado para partici-
par na Universidade de Verão de 2014! 
A partir de hoje fazes parte da grande 
família UV, sendo para mim um enorme 
prazer dar-te as boas vindas a este curso e 
a Castelo de Vide.

A formação política é uma das principais 
prioridades da JSD, sendo a UV um dos pi-
lares para o cumprimento desse objectivo.

Durante a próxima semana serás desafia-
do a reflectir sobre alguns dos principais 
desafios que se colocam ao nosso futuro 
colectivo, assim como a ouvir os maiores 
especialistas nas mais diversas áreas.

HUGO SOARES
Presidente da JSD

Os participantes da UV são uma verdadei-
ra selecção nacional. A nossa família polí-
tica é, reconhecidamente, a que mais tem 
apostado na formação de jovens quadros. 

Com a colaboração de prestigiados ora-
dores aprofundaremos nesta semana o 
debate sobre os grandes temas nacionais 
e internacionais. Pretendemos estimular a 

vossa intervenção cívica, promover o reju-
venescimento das estruturas, qualificar os 
intervenientes partidários, privilegiando o 
rigor e a ética como os principais elemen-
tos da actividade política.

Convido-vos assim a participar activamen-
te na UV 2014, quer em grupo quer indi-
vidualmente.

Fazes parte dos cerca de 1200 jovens a 
quem foi dada a oportunidade de partici-
par na melhor academia política do nosso 
país. Com sentido de responsabilidade e 
espírito irreverente que caracterizam os 
alunos da UV, espero que aproveites ao 
máximo esta semana de formação.

Sê bem-vindo!

SEJAM BEM-VINDOS A CASTELO DE VIDE!

É com muito agrado que dou a boas-
-vindas à 12ª turma da Universidade de 
Verão. Parabéns por terem sido selecio-
nados para o mais mediático e prestigia-
do curso de formação política organiza-
do por um partido português. 

Este crédito advém da qualidade do progra-
ma, da reputação dos oradores, do notável 
trabalho dos alunos e da extraordinária 
entrega da equipa organizadora, liderada 
pelo Deputado Carlos Coelho e a que tenho 
a honra de pertencer desde o início.

BEM-VINDOS à UNIVERSIDADE DE VERÃO!

MENSAGENS 
DE ANTIGOS ALUNOS
Passados 4 anos da UV em que participei, noto que há um 
“antes e depois” na minha vida política. 
Arnaldo Trindade - UV 2010

Aproveitem a experiência desde o início. A semana passa 
num flash! E as coisas mais importantes que vão aprender 
não são explícitas, só as vão conseguir sentir mais tarde.
André Couceiro - UV 2011

Caros colegas, aproveitem a grande oportunidade de fre-
quentar uma Universidade de excelência, com os melhores 
oradores da elite Nacional. Saudações Uvianas!
Mariana Falcão - UV 2012

Olá! Ao serem aceites na melhor escola política do país, 
viverão uma das melhores semanas da vossa vida! 
Na UV vão passar por inúmeros testes, o meu conselho é: 
sejam originais! 
Beatriz Branco - UV 2013

Estão nas mãos de uma equipa fantástica que vos proporcio-
nará a mais intensa aprendizagem em cidadania e política 
que poderão experienciar!  Desafiem-se, superem-se, e trans-
portem a semente do “espírito UViano” para as vossas vidas 
em sociedade!
Guilherme Gonçalves Duarte - UV 2013

CONSULTA A 
NOSSA INTRANET:

UNIVERAO2014.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.

Filipa Rafael
- Roxo
- Bege

Teresa Azoia
- Cinzento
- Rosa

Jorge Varela
- Amarelo
- Azul

Paulo Pinheiro
- Laranja 
- Verde

Fausto Matos
- Castanho
- Encarnado

FOTOS
Gostas de fotografar? Vai registando a tua UV 
e envia-nos as fotografias que tirares através 
da intranet. Não te esqueças de criar uma le-
genda.

O JUV publicará diariamente uma foto enviada 
pelos Uvianos.

MARCO ANTÓNIO COSTA
Coordenador Permanente da Comissão 

Política Nacional do PSD

O PSD orgulha-se de ser o partido portu-
guês que, de forma mais sustentável e re-
gular, tem investido na formação política 
em Portugal.

Agradeço, em nome do PSD, ao Instituto 
Francisco Sá Carneiro toda a colabora-
ção 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) envol-
ver mais jovens na vida política, devemos 
proporcionar os indispensáveis espaços 
de formação.  Porque não nos chega que 
haja mais jovens a participar.  Queremos 
que o façam com qualidade e em nome 
dos nossos valores.

you

PORTUGAL CHAMA POR VÓS!

10H00 “Energia e Clima: o que não 
podemos adiar”, com Carlos 
Pimenta

14H30 “Clivagem Esquerda/Direita: 
ainda é importante?”, Miguel 
Poiares Maduro Vs Rui 
Tavares

20H00 Jantar-Conferência com Daniel 
Innerarity

Agenda de amanhã

Conselho do JUV
Na tua pasta encontrarás as regras da 
UV. Lê-las é uma das tuas prioridades.


