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Os termOs mais usadOs na uV: 

AcheI cUrIoso: emite na intranet um 
comentário pessoal.

AVAlIAção: finda a aula, vais poder ava-
liar a sessão

BrINde: em cada Jantar um dos grupos 
saúda o orador da noite 

cAtch the eye: perguntas individuais 
que se segue à ronda dos grupos

coordeNAdor de GrUpo: é o porta-
-voz da equipa; orienta as reuniões e as-
segura a distribuição equitativa das inter-
venções pelos seus membros

desAfIo do JUV: são pedidos de cola-
boração que o JUV tem lança através da 
intranet

GosteI de oUVIr: podes citar frases 
que captaram a tua atenção

INtrANet: univerao2015.com - toda a UV 
na nossa rede interna

perGUNtAs A...: podes fazer perguntas 
a personalidades que seguem a UV à dis-
tância e aos oradores dos jantares-confe-
rência

roNdA dos GrUpos: nas aulas e janta-
res, após a intervenção do orador, todos 
os grupos fazem uma pergunta

sUGestões: das tuas sugestões resul-
tam muitas melhorias que introduzimos 
na UV – colabora!

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

yoUJUV: num dos dias, o teu grupo vai 
elaborar uma página do JUV

yoUfotos: lança na intranet as fotos 
mais giras que tirares esta semana. As 
melhores serão publicadas no JUV.

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 habi-
tual 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 e António 
Horta Osório

22H00 Reunião dos Grupos 
 de Trabalho

23H30 Reunião com os 
Coordenadores 

Hoje
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, 22 ora-
dores de renome, 6 destacadas personalidades que te respondem à distância.
Esta é a UV em números e tudo isto se passa em Castelo de Vide... há 13 anos!
A hospitalidade, a beleza e a quietude destas paragens fazem-nos repetir a es-
colha a cada ano que passa.

O nOssO CanaL 
de teLeVisÃO
A “UV tV” é o canal interno de televisão da 
Universidade de Verão.  Estará diariamente dispo-
nível no televisor do teu quarto.

Não percas a nossa programação.

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 nº 0

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.

O JuV é feito por ti, por isso:

> Responde às entrevistas

> Diz-nos o que achas mais curioso

> Envia as tuas fotos

> Respondes aos desafios na intranet

nÃO Hesites em FaLar COm O JuV !

não percas!



Assim, incentivo-vos a darem o me-
lhor durante esta semana: a motiva-
ção, o aprofundamento de matérias 
nucleares e a capacidade de traba-
lho em equipa que desenvolverão 
em Castelo de Vide serão funda-
mentais para a campanha que se 
aproxima. 

conto com todos para que portugal 
continue cada vez mais à frente!

cArlos coelho
Director da Universidade de Verão

JosÉ MAtos rosA
Secretário-geral do PSD

Bem-vindo à família UV! Dou-te 
desde já os meus parabéns por teres 
sido selecionado para participar na 
13ª Edição da Universidade de Verão. 

A formação política é uma marca 
de qualidade da JSD, sendo a 
Universidade de Verão a melhor esco-
la de formação política em Portugal, 
como é reconhecido por todos. 

Começa agora uma semana de inten-
so trabalho, em que a tua dedicação, 
esforço, espírito de grupo serão pos-
tos à prova todos os dias. Aqui, terás 
a oportunidade de aprender com es-
pecialistas nas mais diversas áreas e 

simão ribeiro
Presidente da JSD

os participantes da UV são uma ver-
dadeira 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. 

Pretendemos estimular a vossa inter-
venção cívica, promover o rejuvenes-
cimento das estruturas, qualificar os 
intervenientes partidários, privilegian-
do o rigor e a ética como os principais 
elementos da actividade política.

convido-vos assim a participar acti-
vamente na UV 2015, quer em grupo 
quer individualmente.

de conhecer jovens de todo país, que 
partilham contigo a vontade de saber 
mais e de participar na mudança do 
seu país. 

Estou certo de que no final deste 
curso estará mais apto e motiva-
do para participares civicamente no 
combate eleitoral que se avizinha.

sê bem-vindo

CarO aLunO da uniVersidade de VerÃO,

É com muito agrado que dou a boas-
-vindas à 13ª turma da Universidade 
de Verão. Parabéns por terem sido 
selecionados para o mais mediáti-
co e prestigiado curso de formação 
política organizado por um partido 
português. 

Este é um ano particularmente exi-
gente e em que todos somos cha-
mados a ajudar a manter Portugal no 
rumo de rigor que vimos trilhando. 

Bem-VindOs à uniVersidade de VerÃO!

Sê pontual. Aprende. 
Questiona. Argumenta. Mas, 
acima de tudo, aproveita ao 
máximo esta experiência 
única! 

emanuel Bandeira

Partilhem as vossas opiniões 
sem medos, mesmo que 
sejam diferentes! Das nossas 
diferenças, retiramos ganhos. 

Mariana Barata lopes

coNsUltA A 
NossA INtrANet:

UNIVerAo2015.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.

Carolina sousa
- Bege
- Roxo

teresa azoia
- Laranja

- Rosa

Jorge Varela
- Encarnado
- Verde

marco Correia
- Amarelo 

- Azul

Fausto matos
- Castanho
- Cinzento

MArco ANtÓNIo costA
Coordenador Permanente da Comissão 

Política Nacional do PSD

Este ano a universidade de verão do 
PSD cumprirá a dupla tarefa de dar 
continuidade à nossa  longa e presti-
giante  história de formação política 
mas igualmente de ser um espaço de 
excelência para dar início ao proces-
so eleitoral que poderá e deverá levar 
Portugal a escolher, dia 4 de Outubro, 
a Coligação Portugal à Frente  como 
responsável pela condução dos nosso 
destinos colectivos nos próximos 4 
anos. Ao longo da nossa História de 
41 anos o PSD contou com o apoio 
dos jovens nas lutas que travou em 
nome de Portugal. Agora precisamos 
que se repita na próxima campanha 
e votação tal tradição de apoio dos 
jovens portugueses para isso deve-
mos dar atenção aos novos eleitores 

mobilizando-os para a participação 
e combater a abstenção na juventu-
de porque Portugal precisa de todos 
para não voltar para trás. 

Este ano a UV irá continuar a formar 
quadros mas também será um espa-
ço de observação e atenção pública 
pelos convidados que terá e um cen-
tro da atenção dos média pelo que 
politicamente será dito.

Contamos com o vosso contributo para 
continuar a projectar o partido que sem-
pre apostou na juventude e que inves-
tiu na formação e qualificação dos seus 
quadros para poder servir o nosso pais 
com responsabilidade e competência.

A todos uma UV 2015 cheia de boas 
recordações futuras.

FOtOs
Gostas de fotografar? Vai registando a tua UV e envia-nos as fotografias 
que tirares. Faz o upload através da intranet. Não te esqueças de criar uma 
legenda.

o JUV publica diariamente uma foto enviada pelos Uvianos.

you

POrtugaL CHama POr Vós!

10H00 “Falar Claro”, com carlos 
coelho e rodrigo Moita de 
deus

14H30 “Portugal com futuro: 
Finanças Públicas susten-
táveis”, com Maria luís 
Albuquerque

20H00 Jantar-Conferência com 
leonor Beleza

agenda de amanHÃ

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

VOzes 
de 2014

Dediquem-se aos trabalhos 
de grupo e às exigências que 
vos vão ser propostas. Peçam 
ajuda sempre que precisarem, 
os mais velhos estão aí para 
vos orientar! 

frederico Barreiros Mota

Saiam da vossa zona de 
conforto, desafiem-se, 
atrevam-se e sejam originais. 
No fim, tudo terá valido a pena.

Jéssica Mendes ferreira

aLunOs da 
ediçÃO 
anteriOr 
deixam-VOs 
as suas 
reCOmendações 


