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Os 10 coordenadores
António Manuel Grincho
Ribeiro saúda a Univerão
2004
D e n o v o n a
qualidade de
anfitrião da
Universidade de
Verão, o Presidente
d a C â m a r a
Municipal de
Castelo de Vide
manifestou a sua
enorme satisfação pela manutenção da
iniciativa no seu concelho para uma
segunda edição, prova não só do sucesso
da Univerão 2003 como da reconhecida
hospitalidade das suas gentes.
O autarca social-democrata incentivou
os participantes a olharem com
desapego pela honraria dos lugares, pois
os mesmos apenas servem para ser
exercidos com a máxima dedicação.
Aliás, para António Grincho Ribeiro, não
existe a profissão de político mas sim a
“actividade política”.
Como apaixonado pelas temáticas locais,
o Presidente anfitrião lançou o repto de
numa próxima Univerão o programa das
aulas incluir uma forte componente de
matérias autárquicas e municipais.
No final formulou o voto desta iniciativa ser

Bloco Notas:
- Lembra-te que o pequeno-almoço é das
8 às 10.
- Tens 2 computadores à tua disposição no
1º Piso (Restaurante)

Logo na sua primeira reunião, os grupos tiveram de tomar
algumas deliberações importantes. Uma delas foi a
escolha do respectivo coordenador.
Estes são os porta-vozes dos grupos da Univerão 2004:
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COMEÇAM OS TRABALHOS
Amarelo
Fernando Bravo

Azul
Nuno Sousa

Bege
Rui Freitas

Castanho
Orlando Marrocano

Cinzento
Rita Oliveira

Encarnado
Élio Figueiredo

Laranja
Joana Whyte

Perante uma sala repleta, o Director da Univerão Carlos Coelho, o Presidente da JSD, Jorge Nuno Sá e o Secretário
Geral Adjunto do PSD, Matos Rosa, deram as boas vindas aos formandos desta segunda edição.

Rosa
Guilherme Costa

Roxo
Gabriela Queiroz

Verde
Maria Azóia

Hoje não percas!
10.00 “É a economia…”; Prof. Doutor Diogo Lucena
14.30 “SOS Terra: o desenvolvimento sustentável”;
Eng. Jorge Moreira da Silva
20.00 Jantar Conferência com o Eng. Carlos Pimenta

ESTE É O TEU JUV!!

ORGULHO NA CAMISOLA...
À pergunta “a nossa cor é a melhor porque”,
eis como os grupos responderam:
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Amarelo:
1
2
3

O amarelo é a cor do Sol e tudo o resto são satélites.
Simboliza a sabedoria e a amizade – dois dos mais importantes
valores de qualquer sociedade.
Em tudo, simboliza o primeiro lugar, aquele que nós
conquistaremos.
Azul:

1
2
3

Porque é a cor da União... Europeia
Porque é a cor do nosso Planeta... fonte de Vida e Diversidade
Porque é a cor que melhor combina com todas as cores
presentes na UV... Companheirismo.
Bege:

1
2
3

1
2

Imparcialidade – A imparcialidade anda lado a lado com a
justiça.
Intemporalidade – Assim como certos valores também o bege é
intemporal.
Equilíbrio – Equilíbrio de opiniões e valores.
Castanho:

Castanho é a cor da terra, base de potencialidade. Assim como a
Universidade de Verão.
2 Castanho é a cor da madeira, produto da terra. Assim como o
saber adquirido na UV.
3 – Castanho é a cor dos caminhos, pontes e portas para o futuro!

Laranja:
1

É desde logo a cor do partido e com ela os ideais do
dinamismo e da mentalidade empreendedora. 2 – O grupo
laranja mostrou-se desde o início um grupo coeso, unido e
com vontade de trabalhar.
3 Pretendemos com o nosso trabalho elevar os valores da
democracia, apresentando propostas inovadoras e capazes.
Rosa:

1
2
3

Citando Montaigne, referiu que um aluno não é um recipiente
para encher mas sim um fogo para atear.
Para além dos conhecimentos que a Univerão pretende
fornecer, queremos incutir em todos que apenas na esteira do
carácter, da ética e dos valores é que a política faz sentido.

Roxo:
1
2
3

Jorge Nuno Sá:

Porque é a cor do vinho!
Porque com o roxo (conjugação de duas cores) nunca estamos
sós!!
Porque com o roxo... Reflectimos e Observamos, com o m á x i m o
Orgulho a Univerão!

O que é que a JSD dá a esta iniciativa? Dá o melhor de si: os seus
dirigentes e os seus militantes, com a sua sede de saber e evoluir.

Verde:
1

2

É a cor da massa encefálica.
Entre extremos preto e branco há que procurar o equilíbrio, o
cinzento
As nuvens cinzentas são as que trazem um bem essencial que é a
água.

Carlos Coelho:

1 O sagrado feminino, a ideia de mulher e a sua eterna ligação a
Vénus.
2 Já no passado a rosa dos ventos nos guiou na descoberta de
novos mundos.
3 Serenidade, paz e amor.
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Cinzento:

A nossa cor é a melhor porque representa o esforço e
sacrifício.
Representa a paixão que nos une em torno dos ideais Social
Democratas.
Porque é humilde na sua força.

Na sessão inaugural da Univerão 2004, os alunos ficaram a conhecer
as regras de funcionamento deste curso de formação política.
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Nesta edição estou certo que vamos consolidar a Universidade de
Verão como iniciativa imprescindível para a JSD e para o PSD.

Simboliza qualidade de vida e somos nós que podemos fazer da
conservação do ambiente e do desenvolvimento
sustentável o nosso futuro.
O verde é para avançar, é sinal de movimento numa
sociedade de informação, que precisa de nós para encontrar
bons ventos que conduzam o barco rumo ao futuro.
O verde é a cor da esperança, a esperança que está
representada na Geração Portugal, a esperança que a JSD é
para Portugal.

Encarnado:

Achei curioso de 2003

Em nosso entender estes foram, provavelmente, os melhores “Achei Curioso” de 2003.
Compete-vos, como alunos deste ano, falar melhor.

Luís Newton
Que o JUV fosse entregue no horário em que foi. É a prova de que esta Universidade funciona “around the clock”.
Será que nos vamos habituar a madrugar com a curiosidade das novas e quentinhas?

Matos Rosa
O Secretário Geral Adjunto do PSD entregou a cada
um dos cinco Conselheiro da UV dois estandartes
representativos dos grupos que lhes competirá ajudar
nos trabalhos de Castelo de Vide.

Rui André
Na conferência Um planeta em Perigo, apresentada por Jorge Moreira da Silva, foram entregues aos participantes 5600
folhas de papel!!!

Paulo Cavaleiro
Mesmo à porta fechada existem convidados que fogem às perguntas.

conselho do

Consulta a página da Universidade
de Verão em http://uv2004

