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Recordando o 4 de Dezembro

Homenagem a Sá Carneiro
e Adelino Amaro da Costa
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

Na Sala do Senado da Assembleia da
República em cerimónia organizada em
conjunto pelo Instituto Sá Carneiro e pelo
Instituto Amaro da Costa, realizou-se uma
sessão evocativa no dia 4 de Dezembro.
Usaram da palavra os Presidentes dos dois
Institutos (Carlos Coelho e Luis Gouveia
Fernandes), representantes do PSD e do CDSPP (José Matos Rosa e Luis Pedro Soares) e
o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho
que co-presidiu à Sessão com a Presidente da
Assembleia da República, Assunção Esteves.
No site do Instituto podem ser recordados
alguns dos momentos.
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Apresentado livro sobre
os fundos comunitários
7ª universidade

Curia, 7, 8 e 9 de Fevereiro 2014

A JSD, o PSD, o GEPSD (Grupo Europeu do
PSD), o Instituto Francisco Sá Carneiro e o
PPE promovem nos próximos dias, 7, 8 e 9 de
Fevereiro 2014 a 7ª edição da “Universidade
Europa” destinada a aprofundar o estudo
das questões europeias

O Instituto Francisco Sá Carneiro promoveu no passado dia 15 de
novembro, em Braga, a apresentação do livro ‘Fundos Europeus 20142020’, da autoria de José Manuel Fernandes, deputado ao Parlamento
Europeu e Administrador do nosso Instituto
A cerimónia contou com a participação do Ministro Adjunto e do
Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, assim como do
presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e do presidente
do Instituto Francisco Sá Carneiro, Carlos Coelho.
Com mais de 160 páginas, o livro procura explicar os fundos europeus
e os mecanismos de financiamento no âmbito do próximo Quadro
financeiro Plurianual da União Europeia para 2014-2020. Apresentase como um instrumento de trabalho, especialmente dirigido aos
autarcas, no âmbito da sua ação como protagonistas de promoção do
desenvolvimento e da coesão territorial e socioeconómica, conciliando
sinergias que envolvem empresas, escolas e universidades, instituições
sociais e outras.

Palavra de...

“Os ministros, sejam
eles quais forem,
pertençam a que partido
pertencerem,
devem vir a esta
Assembleia com frequência
dar conta dos seus actos.”.
Francisco Sá Carneiro

Um grande homem e um grande político

Nunca será demasiado recordar o grande Homem e o
grande Político que foi Francisco Sá Carneiro. É útil
e necessário lembrar o papel desempenhado por Sá
Carneiro, antes e depois do 25 de Abril, na luta pela
Liberdade de Expressão e, em particular, na luta pela
Liberdade de Imprensa.
Francisco Sá Carneiro foi, desde a primeira hora, um
colaborador regular do Expresso, apresentou comigo
um projecto de Lei de Imprensa vetado pela então

Assembleia Nacional, opôs-se, durante o PREC, a todas
as tentativas de condicionamento do direito a informar
e do direito a ser informado e, como líder de um Partido,
como Deputado e como Primeiro-ministro, foi coerente
na defesa da existência de meios de comunicação
social livres, mesmo quando estes o atacavam ou
incomodavam.
O seu exemplo, nestes tempos difíceis
atravessamos, deve ser recordado e seguido.

que

Francisco Pinto Balsemão
(Presidente do Conselho Geral do IFSC)

