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PENSAR
PORTUGAL

30 anos de Portugal na 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!

Palácio da Bolsa, Porto, 7.Maio.2016

P. 2

Curia, 15, 16 e 17 de Abril de 2016

9ª Universidade
Europa

A 9ª Universidade Europa abriu na sexta-feira com a
aula dada pelo Deputado europeu Esteban González
Pons e foi encerrada pelo Presidente do PSD, Pedro
Passos Coelho.
Durante 3 dias, 60 jovens aprofundaram os seus
conhecimentos sobre as actuais questões europeias.
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Durão Barroso, Ex-Primeiro-ministro de Portugal,
Ex-Presidente da Comissão Europeia

Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.

Carlos Coelho, Presidente do IFSC
a receber os convidados

“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.”
Francisco Sá Carneiro

Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD.

Palavra de...

António Vitorino, Ex-Ministro da Presidência
e Ex-Ministro da Defesa Nacional no XIII
Governo Constitucional

DEVER CUMPRIDO

Ao longo de 3 anos, o Instituto Sá Carneiro cumpriu a
sua missão divulgando o pensamento de Francisco Sá
Carneiro, apostando na formação de quadros, apoiando a
edição de publicações e fomentando o debate e a reflexão.

Uma palavra de agradecimento é devida a todos quantos
colaboraram generosamente com o Instituto e a todas as
instituições que conosco colaboraram no âmbito do nosso
mandato.

Era possível mais ? É sempre possível fazer mais. Mas
demos o nosso melhor no quadro limitado dos meios
financeiros de que dispomos.

E uma palavra de alento aos que nos sucedem, em
especial ao novo Presidente Pedro Reis, cujo empenho e
inteligência ao serviço do Instituto prometem muitas e boas
obras
Carlos Coelho

