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Curia, 10, 11 e 12 de Abril de 2015

8ª Universidade Europa
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!

P. 2

Livraria Sá Carneiro online

INSTITUTO
FRANCISCO SÁ CARNEIRO

Curia, 10, 11 e 12 de Abril

8ª Universidade Europa

O Vice-Presidente do PSD, Marco António Costa
na abertura do evento

O Presidente da JSD, Simão Ribeiro esteve na
Curia

“O nosso Povo tem sempre
correspondido nas alturas de
crise. As elites, as chamadas
elites, é que quase sempre o
traíram, e nós estamos a ver
mais uma vez que o Povo
Português foi defraudado da
sua boa-fé.”
O evento foi encerrado pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia,
Jorge Moreira da Silva

Palavra de...

Francisco Sá Carneiro

Debater a Europa é defender Portugal

Uma vez mais, com a preciosa colaboração dos Deputados do
PSD ao Parlamento Europeu, o Instituto Francisco Sá Carneiro
organizou uma Universidade Europa.

Durante algum tempo, alguns viam as questões europeias
como uma extensão da nossa política externa. A integração
das políticas e a dinâmica da construção europeia fazem destes
assuntos, cada vez mais, assuntos de política interna.

Realizámos a 8ª Edição desta Universidade que pretende
proporcionar a jovens e quadros de elevado potencial um
conhecimento mais profundo das questões europeias.

Podemos dizer, sem exagerar que debater a Europa é defender
Portugal.

É cada vez mais necessário que dirigentes e quadros políticos
saibam como a Europa funciona, como se tomam as decisões,
quais os principais temas e assuntos em cima da mesa.

Para isso, todos nós, temos de saber mais, estar melhor
preparados. É por isso que o Instituto Francisco Sá Carneiro
investe na Formação

Carlos Costa Neves

