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SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES

exposição SÉRGIO 19 - Assembleia da República

(AR)

23 de janeiro 2019 - 18H00
Assembleia da República (AR)
Palácio de S. Bento - Praça da Constituição de 1976 | 1249-068 Lisboa

exposição SÉRGIO 19

Passam agora cinquenta anos da morte de António Sérgio. Interessa pois perceber o que em Sérgio
ainda nos é contemporâneo e não apenas histórico; porque um legado é algo que ainda não se
esgotou, que ainda conserva potência – política, reformadora –, que ainda pode ser assombro, pasmo
e surpresa, porque nos ajuda a ler, compreender e transformar o mundo que nos rodeia, isto é, o
mundo que é nosso contemporâneo, aquele onde convivemos, coexistimos, convergimos, coincidimos,
colaboramos, enfim, cooperamos.
O que nos ficou da sua obra e trabalho, das suas reflexões e intenções?
– das ideias cooperativistas, associações horizontais, economia social, do ensino autónomo?
Esta exposição pretende, senão responder a todas estas questões, pelo menos disponibilizar dados,
documentos, notícias e objectos que visam propor ao visitante possibilidades de resposta e,
igualmente, encarar o pensamento de Sérgio como algo pertinente e vivo.

pRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE ANTÓNIO SÉRGIO 2018
exposição SÉRGIO 19 - Sociedade Portuguesa de Autores (SPA)

24 de janeiro 2019 - 14H00
Sociedade Portuguesa de Autores (SPA)
Rua Gonçalves Crespo, n.º 62 | 1150-186 Lisboa

pRÉMIO COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE ANTÓNIO SÉRGIO 2018

Mesa de Honra
José Jorge Letria – Presidente da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores
Eduardo Graça – Presidente da Direção da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
Guilherme d´Oliveira Martins – Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian
Celmira Macedo – Associação Leque – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades
José António Vieira da Silva – Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

14H00

Receção dos participantes / Welcome Coffee

14H15

Inauguração / Exposição

14H30

Boas-vindas
José Jorge Letria – Presidente da SPA
Eduardo Graça – Presidente da Direção da CASES

15H00

Conferência
António Sérgio | Vida e Obra – Guilherme d´Oliveira Martins

15H40

Maestro Victorino De Almeida interpreta:
“Obra de homenagem a António Sérgio ”
“Curta” Sérgio19

16H00

Apresentação do Livro
António Sérgio | Breves Percurso e Herança – João Salazar Leite

16H15

Entrega | Prémio António Sérgio 2018 / Curso de Formação do Plano Nacional de Formação Financeira
( nas respetivas categorias )

17H00

Encerramento
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva

apresentação do livro

Código cooperativo anotado - Assembleia da República (AR)

31 de janeiro 2019 - 18H30
Assembleia da República (AR)
Palácio de S. Bento - Praça da Constituição de 1976 | 1249-068 Lisboa

apresentação do livro

Código cooperativo anotado

O que se apresenta neste livro é muito mais do que um
conjunto de anotações a uma lei aprovada pela
Assembleia da República, o Código Cooperativo; trata-se
de um robusto contributo para a interpretação e
compreensão de cada uma das normas que o integram
que, sem concessões à tentação unanimista, contribui
para um debate aberto e plural que honra a própria
natureza do movimento cooperativo. Esta obra é fruto
da iniciativa das Professoras Deolinda Meira e Elisabete
Ramos.
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