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BENVINDOS

O Director da Universidade de Verão e toda a sua equipa dão-te as boas vindas à UV 2004.
Boa sorte para todos e bons trabalhos!

O Director da Universidade de Verão e toda a sua equipa dão-te as boas vindas à UV 2004.
Boa sorte para todos e bons trabalhos!

São elementos da organização que terão como função acompanhar o funcionamento dos diversos grupos no decurso dos trabalhos, ajudando 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 2004:Assim, o JUV apresenta-te os Conselheiros da Universidade de Verão 2004:

Carlos Lopes
Azul e Roxo Filipa Guadalupe

Bege e Castanho Mariana Casado
Amarelo e Laranja

Ricardo Leite
Encarnado e Verde

Vânia Neto
Cinzento e Rosa

Os 5 Conselheiros

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.
Castelo de Vide tem a maior coleção de Portas Ogivais da Europa?

O mais novo dos participantes é o Guilherme Bandeira (16 anos)? E que o mais velho é o Pedro Reis Santos (30 anos)?
Esta edição da UV conta com participantes de todos os distritos, das duas Regiões Autónomas, da Emigração e de Países Africanos de Expressão Portuguesa?
As participantes de proveniência mais distante são a Íris Brito e a Márcia Silva, ambas de Moçambique? E que o Luís Cané e o Nuno Presumido, de Alter do Chão, são os alunos que nos chegam de mais próximo?
Quatro dos oradores da UV 2004 estiveram presentes na edição anterior? São eles José Matos Correia, Miguel Relvas, Jorge Moreira da Silva e Fernando Seara.

Sabias que?

As minhas páginas, que diariamente estarão nas tuas mãos à hora do pequeno-almoço, têm como principal missão divulgar o trabalho e a dedicação dos grupos e alunos deste curso, bem como os eventos que vão decorrer durante esta semana em Castelo de Vide. Mas eu não sou apenas o Jornal da Universidade de Verão: sou o teu jornal! Assim: - Responde às entrevistas- Dá o teu testemunho- Entrega a tua pergunta por escrito a um conferencista- Diz-nos o que achas mais curioso

Eu sou o JUV e acabo de chegar!Eu sou o JUV e acabo de chegar!



Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão

Carlos Coelho Miguel Relvas
Secretário-geral do PSD
Miguel Relvas

Jorge Nuno Sá
Presidente da JSD

Jorge Nuno Sá

MENSAGEM DE BOAS VINDAS

Sejam Bem Vindos à Universidade de Verão 2004.
Em 2003 sublinhei que: “A UNIV 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”.
É para isso que trabalhamos !
Com a ajuda de especialistas de grande mérito e de personalidades da vida nacional e internacional vamos reflectir, estudar e debater os grandes problemas nacionais e europeus e os que afectam o Mundo em que vivemos.
Com o empenho de todos, vamos mostrar que somos nós que investimos e projectamos o que há de melhor na nova geração de quadros políticos.
Uma geração empenhada e responsável !  

Sejam Bem Vindos à Universidade de Verão 2004.

somos também os melhores

investimos e projectamos o que há de melhor na nova geração de quadros políticos

Pela segunda vez na sua História, o Partido Social Democrata promove, em colaboração com a JSD e o Instituto Sá Carneiro, uma Universidade de Verão.
O PSD valoriza esta iniciativa singular no conjunto das acções de Formação de Quadros e releva a aposta que constitui no rejuvenescimento do Partido e na qualificação da acção política.
Dou por isso, em nome do PSD, as Boas Vindas a todos os Participantes e desejo-lhes um excelente trabalho nesta Universidade que será encerrada pelo nosso Presidente e Primeiro Ministro, Dr. Pedro Santana Lopes.
Uma palavra final para o Director desta Universidade de Verão. Hoje como sempre a sua capacidade de competência e empenhamento levam-me a dizer, Obrigado, Carlos Coelho!

rejuvenescimento do Partido qualificação da acção política

Dr. Pedro Santana Lopes

PERGUNTAS AO SECRETÁRIO GERAL DO PSDPERGUNTAS AO SECRETÁRIO GERAL DO PSD

Caros Amigos:
A simpática e histórica Vila de Castelo de Vide acolhe mais uma vez a Universidade de Verão.
Em 2003 fizemos história ao repensar o típico mas desajustado modelo dos cursos políticos partidários. Ganhamos a aposta mas este ano queremos ir mais longe! Continuamos a contar com formadores e convidados de renome, com um programa bastante interessante e mantém-se a habitual sede de conhecimentos da JSD. Se 2003 foi o ano de arranque da UV, este será o da afirmação!
Faço votos de bom trabalho a todos os grupos; a cada um dos participantes, desejo o máximo enriquecimento pessoal.

Caros Amigos

Em 2003 fizemos história

Se 2003 foi o ano de arranque da UV, este será o da afirmação!

PERGUNTA DE:

PERGUNTA DE:

 
Acredita que a liderança do partido está bem entregue? Já há alguns anos, que acompanho a carreira quer do Dr. Durão Barroso, que do Dr. Santana Lopes. Dois perfis demasiado diferentes para acreditar que esta mudança possa prosseguir numa continuidade de políticas, de valores instituídos, de prioridades?
R: Acredito. Quanto ao facto de serem perfis pessoais diferentes, líderes com características diferentes, essa é mais uma razão de complementaridade do que de diferenças. Como a história do partido e das suas lideranças o demonstram.

  
O que acha sobre o facto de os jovens estarem cada vez mais afastados da política, da vida democrática?
R: É infelizmente uma realidade com que somos confrontados, mas mais importante do que dar opiniões será a atitude e as iniciativas necessárias para aproximarmos, interessarmos mais os jovens para a vida pública e política. Esse é um dos mais prioritários objectivos das iniciativas e reformas que estamos a levar a cabo no Partido.Espero que esta Universidade de Verão possa também contribuir para esse objectivo.

  Eduarda Gonçalves Coelho

Eduardo J. Ribeiro
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23.00Reuni„o dos coordenadores com a direcÁ„o da UV
Juan
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