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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 2012
Ano X  -  Nº 0

Director: Carlos Coelho
Director Adjunto: Paulo Colaço
Imagem: Júlio Pisa
Fotografia: José Baptista
Periodicidade: Diária
Tiragem: 150 exemplares

os nossos TerMos MaIs UsaDos:

acHeI cUrIoso: em papel ou na intranet, 
regista tudo aquilo que te suscitar um co-
mentário pessoal.

aULas: são as sessões (manhã e tarde) com 
os nossos oradores. 

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 após as perguntas dos gru-
pos. Queres intervir? Sê rápido a fazer sinal 
ao moderador.

coorDenaDor: é o porta-voz do grupo, 
orienta as reuniões e assegura a distribuição 
equitativa das intervenções pelos seus mem-
bros.

InTraneT: é outra das nossas imagens de 
marca. Navega em http://uv2012 

perGUnTas por escrITo: 5 personalida-
des seguem a UV à distância. Faz-lhes uma 
pergunta e vê no JUV se foi publicada.

ponTUaÇão a QUenTe: após as aulas, 
vais pontuar a sessão com votos de 1 a 5.

ronDa De perGUnTas: após a interven-
ção de cada orador, este enfrenta as pergun-
tas feitas pelos grupos.

sUGesTÕes: as tuas sugestões ajudam a 
melhorar anualmente a UV. Não hesites em 
colaborar.

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

YoU jUV: diariamente, dois grupos editam 
uma folha do JUV. Sê criativo!

YoU FoTos: Regista as imagens da tua UV e 
vai partilhando na intranet.

os Vossos conseLHeIros

Apresentamos-te os Conselheiros da UV. Cada um tem 
a seu cargo dois grupos. A sua missão é acompanhar o 
trabalho das equipas, estar sempre por perto e esclarecer 
as dúvidas que possam surgir.

Filipa Almeida
- Laranja
- Rosa

Joaquim Freitas
- Bege
- Cinzento

Jorge Varela
- Encarnado
- Verde

Paulo Pinheiro
- Castanho
- Roxo

Vera Artilheiro
- Amarelo
- Azul

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.

sessão De aBerTUra

jorge Moreira da 
silva é um dos ora-
dores que mais vezes 
colaborou com a UV, 
trazendo-nos o tema 
do alerta ambiental.
Desta vez a sua mis-

são é outra: na qualidade de primeiro 
Vice-Presidente do PSD, virá a Castelo 
de Vide motivar-nos para os desafios 
que se avizinham. 

20H00 Jantar com o Dr. antónio ribeiro, Presidente 
da CM de Castelo de Vide e com a Dra. Berta 
cabral, líder do PSD/Açores

22H00 Reunião dos Grupos de Trabalho

23H30 Reunião com os Coordenadores dos Grupos

QUeM É o jUV?

BeM-VInDo 
À 10ª UnIVersIDaDe 
De Verão!

LÉXICO 
DA UV

A Televisão da 
Universidade de Verão  

A “UVTV” é o teu canal interno 
de televisão.

Estará diariamente disponível no 
televisor do quarto.

Poderás assistir a pequenos víde-
os, entrevistas, resumos do dia e a 
outros conteúdos sobre esta sema-

na de trabalhos.

António Grincho Ribeiro, o respeitado autarca de 
Castelo de Vide, é um entusiasta da UV e assegura-nos 
que “esta é uma semana que dá mais vida” à sua terra. 
Hoje estará connosco num jantar de boas-vindas que 
conta também com a Dra. Berta Cabral, a candidata 
laranja à presidência do Governo Regional dos Açores.
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Cara/o 
Aluna/o,
Bem-vindo à família UV! Dou-te desde 
já os meus parabéns por teres sido 
seleccionado para participar na 10.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 reconheci-
do por todos. 
Começa agora uma semana de intenso 

DUARTE MARQUES
Presidente da JSD

Quando em 2003 projectámos a UV, 
estávamos longe de imaginar a rele-
vância que esta iniciativa viria a ter na 
cena política nacional. 

Os nossos trabalhos anuais em 
Castelo de Vide têm sido um êxito 
mas, para nós, o verdadeiro sucesso 
não está no mediatismo e no reco-
nhecimento da importância política 
da UV: está sobretudo na semente de 
participação cívica qualificada que 

Caras e Caros Companheiros,

É com muito gosto que saúdo a déci-
ma turma da Universidade de Verão. 
Parabéns por terem sido seleccionados 
para o mais mediático e prestigiado 
curso de formação política organizado 
por um partido português. 

Quem, como eu, tem pertencido desde 
o início à equipa organizadora, liderada 
pelo Deputado Europeu Carlos Coelho, 
não pode deixar de sentir orgulho no ca-
minho trilhado até aqui.

A qualidade e rigor do programa, bem 
como a pedagogia da ética sempre 
presente, fazem-nos acreditar que em 

lançamos a já um milhar de jovens.

Cada um de vós faz parte da família da 
UV. Pertence a uma verdadeira selec-
ção nacional, meticulosamente esco-
lhida para uma semana única de apren-
dizagem e partilha de experiências.

Convido-vos assim a participar activa-
mente na UV 2012 e a sair de Castelo 
de Vide mais motivados para a inter-
venção cívica e política.

Castelo de Vide estamos a formar gera-
ções de mulheres e de homens que vão 
mudar Portugal. Isto porque a UV mo-
tiva e fortalece as convicções dos seus 
participantes e, diz-me a experiência 
das nove edições anteriores, nenhum de 
vós fica indiferente ao chamamento de 
um País inteiro. 

O momento que atravessamos não é o 
mais feliz da nossa História colectiva 
mas com a vossa garra e a determina-
ção do Primeiro-Ministro de Portugal, 
Dr. Pedro Passos Coelho, sei que vamos 
superar os desafios. Como, aliás, como 
se espera de nós.

Boa sorte a todos!

trabalho, em que a tua dedicação, es-
forço, espírito de grupo serão postos à 
prova todos os dias. Aqui, terás a opor-
tunidade de aprender com especialistas 
nas mais diversas áreas e de conhecer 
jovens de todo país, que partilham con-
tigo a vontade de saber mais e de parti-
cipar 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!
 

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.  

PORTUGAL CHAMA 
POR VÓS!
É com muito gosto que saúdo a déci-
ma turma da Universidade de Verão. 
Parabéns por terem sido seleccionados 
para o mais mediático e prestigiado 
curso de formação política organizado 
por um partido português. 

Quem, como eu, tem pertencido desde 
o início à equipa organizadora, lide-
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Coelho, não pode deixar de sentir or-
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de vós fica indiferente ao chamamento 
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O momento que atravessamos não é o 
mais feliz da nossa História colectiva 
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Boa sorte a todos!

BEM-VINDOS À 10ª 
UNIVERSIDADE DE VERÃO!

MENSAGENS 
DE QUEM JÁ ESTEVE 
NO TEU LUGAR
Três antigos alunos da Universidade de Verão 
partilham contigo a sua experiência.

“Na UV, apesar dos grupos, só há uma cor: está no 
coração de cada um de nós. E se daí a uns anos vos 
ligarem a pedir umas linhas para o JUV, a única 
coisa que vos ocorre é que afinal não fomos só nós 
que não nos esquecemos da UV: ela também não se 
esqueceu de nós!”

Rui Reis, UV 2004

“Dar tudo não é a melhor forma de estar na UV: é a 
única.”

José Pedro Salgado, UV 2006

“Numa semana conhecerás (e testarás) os teus limi-
tes e os do teu grupo. Partilharás alegrias, preocu-
pações e cumplicidades. Não saberás quando parar 
para descansar... Mas vais divertir-te tanto! Que o 
espírito uviano esteja contigo!”

Madalena Nogueira dos Santos, UV 2010

Nos guias turísticos, Castelo de Vida é História, Paisagem e Cultura.
Para a família da UV, esta bonita vila alentejana é bem mais que isso: 
é calor humano, hospitalidade e afeto.
Depois desta semana, também tu te sentirás em casa a cada vez que 
voltares!

CASTELO DE VIDE

A tua pasta tem!
Queres saber as regras da UV? Os nomes e 
as caras dos teus companheiros? O progra-
ma desta semana? A tua pasta tem isso tudo! 
Começa já a inteirar-te do seu conteúdo, 
dando especial atenção à leitura das regras!

Consulta a nossa intranet:

http://uv2012



Leonor Beleza, 2003
O programa está muito bem gizado: tem o condão 
de aliar os temas clássicos a outros que sugerem 
uma maneira nova de olhar os problemas da actu-
alidade.

Francisco Pinto Balsemão, 2004
Para mim, o momento mais emocionante da 
fundação do PPD foi quando eu, o Sá Carneiro e 
o Magalhães Mota estivemos até às 5 da manhã a 
escrever o Projecto de Linhas Programáticas do 
Partido, dactilografado pela minha mulher numa 
velha máquina de escrever.

Paula Teixeira da Cruz, 2005
O aborto tem em si uma auto sanção tão brutal 
(física e psíquica) que não há direito para haver 
outra sanção.

Durão Barroso, 2006
A Europa de hoje talvez seja o primeiro Império 
não imperial… em breve seremos 500 milhões!

José Ramos-Horta, respostas à distância, 2007
A solidariedade portuguesa a Timor é exemplar. 
Muito grande nos anos da luta e maior desde 1999. 
Não se vos pode pedir mais. 

PALAVRAS QUE AINDA SOAM!
Oradores reputados e profundidade são dois dos tesouros da Universidade de Verão.

Miguel Poiares Maduro, 2008
Sem o direito à vida não faz sentido falar de outros 
direitos.

Marcelo Rebelo de Sousa, 2009
Um verdadeiro social-democrata deve lutar per-
manentemente pelos direitos pessoais e batalhar 
pela liberdade participativa.

Guilherme d’Oliveira Martins, 2010
A corrupção começa num pequeno favor e trans-
forma-se num crime...

Mário Soares, 2011
Sou a favor de um Governo político e um Governo 
económico e financeiro europeu. Se for possível 
chegar a isso, a Europa dará um pulo e transfor-
maremos a UE num farol para o resto do Mundo.



O logótipo da UV 
ao longo dos anos
Tanto a Mascote da Universidade de Verão como os logos são concebi-
dos pelo criativo Júlio Pisa. Todos os anos refresca a linha gráfica da 
UV, mantendo-a moderna e atraente. Na décima edição, revisitamos 
todas as criações anteriores.

CASTELO de vide, 27 de agosto a 2 de setembro

UNIVERSIDADE
de Verão 201210ª
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