JUV

Esta página é sua !

Nº 0

8 DE SETEMBRO

Os Conselheiros
São elementos da organização que terão como função
acompanhar o funcionamento dos diversos grupos no
decurso dos trabalhos, orientando as equipas nas suas
múltiplas actividades e esclarecendo-lhes todas as
dúvidas que possam surgir.
Cada Conselheiro tem a seu cargo a orientação de duas
equipas e tudo fará para que os tempos e objectivos sejam
cumpridos.
Assim, o JUV apresenta-te os Conselheiros da
Universidade de Verão/2003:

Sabias que?

JORNAL DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2003

- … Castelo de Vide foi conquistada aos

Mouros em 1148? Começou por se chamar
Vide ou terras da vide e pertenceu a vários
donos notáveis até que, a 1310, após a
construção de um castelo, adquiriu foral
próprio e mais tarde o seu nome actual.

Benvindo à

- … que durante os trabalhos da
Universidade de Verão teremos a presença
de oito membros do actual Governo?

Encarnado - Verde

- … o teu grupo vai formular uma questão ao
orador? No final da sua intervenção terás a
tua oportunidade!

Filipa Guadalupe

- … poderás pontuar a “utilidade” da
exposição do formador, atribuindo uma
pontuação de 1 a 5 pontos?

Ana Zita Gomes
Conselheira dos grupos:

Conselheira dos grupos:

Rosa - Cinza

Mauro Xavier
Conselheiro dos grupos:

Roxo - Azul

Nuno Neto

- … em cada Jantar Conferência a mesa da
presidência acolherá uma das equipas? E
que a tua equipa poderá ser escolhida para
saudar o ilustre convidado com um brinde?

JUV

- … que o teu sentido de oportunidade será
posto à prova na coluna “Uma pergunta
para”? Basta preencheres a ficha que te
será entregue e poderás ver a tua questão
publicada no JUV.

Às 22H00 Abertura
da 1ª Sessão de Trabalho
da Universidade de Verão 2003

Conselheiro dos grupos:

Laranja - Amarelo

Sergio Azevedo
Conselheiro dos grupos:

Bege - Castanho

- … que o mais novo dos participantes tem
17 anos? E que o mais velho conta 31?
- … que a equipa com a média etária mais
elevada é a amarela? E que a que possui a
média mais baixa é a laranja?

Ficha Técnica:
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Consulta o programa no interior

Participa no JUV

O JUV

Na tua pasta estão as regras de funcionamento da
Universidade de Verão 2003. Estas devem merecer a tua
melhor atenção pelo que a sua leitura é uma das prioridades!

JUV

Programa:
Dia 8 de Setembro
Fim da Tarde Recepção
20H00

Jantar

22H00

Abertura / Sessão de trabalho
-Dep. Carlos Coelho (Director da Universidade de Verão)
-Dep. Jorge Nuno Sá ( Presidente da JSD)
-Dr. José Luís Arnaut (Secretário-Geral do PSD)
-Dr. João Bosco Mota Amaral (Presidente do Instituto Sá Carneiro)

Dia 9 de Setembro
10H00

Tema: “Somos Cidadãos Europeus”
Secretário de Estado Carlos Costa Neves

13H00

Almoço

14H30

Tema: “Um Planeta em Perigo”
Deputado Jorge Moreira da Silva

17H00
17H30

Intervalo para café
Trabalhos de grupo

20H00

Jantar com Conferência
Dr. Bagão Felix

Dia 10 de Setembro
10H00

Tema: “Não Estamos Sós no Mundo”
Deputado José Correia

13H00

Almoço

14H30

Tema: “ Somos Cidadãos Portugueses”
Dr. Fernando Seara

17H00

Intervalo para café

17H30

Trabalhos de grupo

20H00

Jantar com Conferência
Dr. Nuno Morais Sarmento

Dia 11 de Setembro
10H00

Tema: “O Retrato de Portugal”
Secretário de Estado Miguel Relvas

13H00

Almoço

14H30

Tema: “Fazer Política é Comunicar”
Dr. Agostinho Branquinho

17H00

Intervalo para café

17H30

Trabalhos de grupo

20H00

Trabalhos de Grupo
Jantar com Conferência
Prof. Dr. David Justino

Dia 12 de Setembro
10H00

Tema: “There is no free lunch”
Dr. Nogueira Leite

13H00

Almoço

14H30

Tema: “O Virtual também é real”
Dr. Diogo Vasconcelos

17H00

Intervalo para café

17H30

Trabalhos de grupo

20H00

Jantar com Conferência
Dra. Manuela Ferreira Leite
Dia 13 de Setembro

10H00

Trabalhos de Grupo

12H00

Encerramento
DR. JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO

Um Quem
é Quem

Pela primeira vez na sua História, o Partido Social Democrata promove, em colaboração
com a JSD e o Instituto Francisco Sá Carneiro, uma Universidade de Verão.

muito curioso…
Se folheares com atenção o caderno
laranja, vulgo, Quem é Quem, algumas
curiosidades te saltarão à vista. Por
exemplo: ninguém diria que o cão seria o
animal preferido da nossa Universidade
de Verão, nada mais que 52 nomeações,
logo seguido do cavalo, mencionado 15
vezes.

Trata-se de uma realização singular que queremos ver repetida em anos futuros.
Representa uma forma diferente de assinalar o início do ano político e o nosso compromisso
com a aposta num melhor Portugal.
Constitui um sinal de investimento nas jovens gerações e na sua formação e preparação,
contribuindo para o rejuvenescimento de uma classe política preparada e com qualidade.
José Luis Arnaut
Secretário-Geral do PSD

Nas comidas, e como bons portugueses, o
bacalhau é rei e senhor entre nós,
ocupando o cozido à portuguesa o
segundo lugar nas preferências
gastronómicas das nossas hostes.
No tocante àquilo que nos entretém nos
momentos de ócio e prazer, 48 (leram
bem) entendem que suar é uma boa forma
de passar o tempo, já que elegem o
desporto como actividade dilecta. O top
five dos hobbies completa-se com a leitura
(28), cinema (14), política (11) e viagens
(9).
E já que falamos em leituras e cinema, que
dizemos nós acerca de livros e filmes? Já
que insistem, aqui fica o registo: entre os
participantes apenas 28 nomeiam livros
escritos em português, sendo 22 os
escritores portugueses mencionados. Ou
serão 23? É que um dos “universitários”
referiu as Minas de Salomão, resta saber
se se reportava à tradução de Eça de
Queirós… prometemos investigar!
A videoteca da Universidade de Verão é
muito variada, mas o ranking interno dá
clara vantagem para A Vida é Bela (12
nomeações), seguido da Lista de
Schindler (8) e Braveheart (7).

Sejam Bem-Vindos à Universidade de Verão.
Pela primeira vez, por ocasião da abertura do ano político, uma selecção de jovens quadros
políticos de todo o País reúne-se para, de forma séria e esforçada, aprofundar a sua
formação política.
As grandes questões nacionais e internacionais serão abordadas com a ajuda de um
conjunto de personalidades de grande prestígio.
Da construção da Europa, aos grandes desequilíbrios ambientais, dos desafios da
sociedade da informação às exigências da comunicação e da informação, dos mistérios da
economia ao conhecimento dos portugueses e de Portugal.

Finalmente dois companheiros apenas
querem ser felizes
por exclusão de
partes, todos os outros anseiam por uma
vida de agruras e sofrimento
brincadeirinha…o JUV também tem o
direito de se divertir!

Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão

A Universidade de Verão não será apenas uma oportunidade para saber mais e para
conhecer outros quadros, é também uma experiência singular que vai uma vez mais provar
que não somos apenas os maiores, mas somos também os melhores.
Bom trabalho !

Outra das dúvidas existenciais que o
Quem é Quem resolve prende-se com as
nossas expectativas: o que queremos nós
ser? O que pretendemos nós do futuro?
Bom, queremos ser de tudo, desde
Presidentes de Câmara (4) a Deputados
(4), passando por Advogados (5) e
Parlamentares Europeus (2). Porém,
algumas das pretensões chamam-nos a
atenção: nove, imaginem, declararam
querer realizar-se profissionalmente!
Quatro “universitários” desejam ser pais e
uma pretende ser mãe o JUV lamenta não
estar habilitado a fazer emparceiramentos
mas aceita inscrições para filhos…

É por isso, com muito orgulho e prazer que, em nome do PSD, dou as boas-vindas a todos os
participantes da Universidade de Verão 2003 e que agradeço ao Carlos Coelho,
coordenador desta iniciativa, todo o trabalho e todo o empenho que a ela dedicou.

“Castelo de Vide recebe este ano a Universidade de Verão, temos ao longo dos últimos anos
realizado vários momentos de reflexão e formação, porém este ano a JSD associou-se ao
PSD e ao Instituto Sá Carneiro experimentando um modelo inovador.
Estamos certos que será decisiva, para realizações futuras, a forma como decorra esta
primeira experiência, da nossa parte contribuímos com alguns dos nossos quadros vindos
de todo o país para participar nesta iniciativa.
Jorge Nuno Sá
Presidente da JSD

É uma prioridade da JSD neste momento, como deve ser sempre, a formação política.
Queremos uma estrutura informada e habilitada para atingirmos os nossos objectivos.
Aproveito para desejar a todos uma excelente semana de trabalho, e que esta Universidade
seja a primeira de muitas, tendo em vista a formação de uma nova geração de políticos que
construam o Futuro!!”
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