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XI Universidade de Verão Francisco Sá Carneiro

O sucesso reconhecido
Na formação política dos jovens
Em www.institutosacarneiro.pt temos um novo
site com notícias, material produzido nas nossas
actividades e uma selecção de citações de
Francisco Sá Carneiro. Visite!
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Publicado o Manual
do Autarca
Numa colaboração estreita entre o Instituto
Sá Carneiro e os ASDs (Autarcas Social
Democratas) presididos por Pedro Oliveira
Pinto, está a ser editado o Manual do Autarca
em dois volumes (um dedicado às questões
legislativas e outro aos fundos comunitários).
Os participantes nas acções de Formação
Autárquica Blitz e os candidatos a Presidentes
de Câmara estão a receber já gratuitamente
o volume sobre os fundos comunitários cujo
autor é o Deputado europeu José Manuel
Fernandes.
Os livros para venda estarão disponíveis
brevemente na livraria do site do Instituto.

(capa do volume sobre os Fundos
Europeus do Manual do Autarca)
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Uma vez mais em Castelo de Vide, durante uma semana, 100 jovens
participaram na mais reputada e exigente academia de formação
política que assinala a rentrée do PSD. Tiveram aulas de economia,
de ciência política, comunicação, ambiente, social entre outros
temas, cinco jantares-conferência, trabalhos de grupo sobre a revisão
constitucional e simulações de debate parlamentar.
Na sessão de encerramento, o Primeiro-Ministro Pedro Passos
Coelho usou da palavra e distribuiu os Diplomas aos participantes da
edição de 2012.
Todas as informações disponíveis em www.redeuv.com

Leonor Beleza, num dos 5 Jantares-Conferência

“A transparência
e honestidade da
Administração Pública têm
de se traduzir num firme
combate a todas as formas
de corrupção e numa prática
quotidiana sóbria e digna.”.

Alexandre Relvas, ex-Presidente do IFSC

Francisco Sá Carneiro

Pedro Santana Lopes na aula
sobre o social

Marcelo Rebelo de Sousa fala do PSD
e da Democracia

Palavra de...”

O NOSSO DICIONÁRIO

No Mundo moderno da Comunicação, a NET é um
espaço fundamental.

a social-democracia e figuras como Francisco Sá Carneiro
ou Carlos Mota Pinto.

Temos a obrigação de emprestarmos a nossa contribuição
para um Dicionário de cidadania.

Por isso, personalidades independentes, Deputados e
Dirigentes partidários e membros do Conselho Geral do
Instituto Francisco Sá Carneiro estão a ser solicitados a dar
a sua opinião: ajudar através da definição de conceitos
ou da sugestão de termos que devamos incluir.

Um cidadão que abre o jornal e lê uma notícia sobre “swaps”,
sobre a “limitação dos mandatos”, sobre a “troika”, sobre a
extensão da “plataforma continental” deve poder ter acesso
a um Dicionário online que esclareça esses termos da
actualidade mas que integre conceitos como o reformismo,

Com a ajuda de todos, vamos fazer o NOSSO dicionário e, uma
vez mais, vamos marcar pela originalidade e pela inovação.
Carlos Coelho
(Presidente do Conselho de Administração do IFSC)

