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110! O SUPERCENTENÁRIO DO ISEG
Uma Universidade que
“faz escola”, faz-se de
pensamento livre e
inovador, plural, da
Economia à Gestão,
com debate informado e
com uma profunda
e genuína preocupação
com a contextualização
social das
grandes decisões
individuais, empresariais
e políticas.
Desde 1911,
fazemos líderes de
opinião que movem o
país e o mundo.
Aqui estamos,
de novo!

A primeira escola de Economia e Gestão portuguesa,
oficialmente fundada em 1911, completa 110 anos no
dia 23 de maio, que é Dia do ISEG e do Antigo Aluno. É
hora de celebrar!
Com o completar dos 110 anos, a escola centenária
passa à categoria de supercentenária: aumenta a
responsabilidade e a vontade de continuar a marcar
presença no centro das grandes decisões económicas
e empresariais do futuro - em Portugal e no mundo.
Vamos comemorar com um programa muito
diversificado nos dias 20, 23 e 24 de maio.
Convidamos todos a assistir online, no canal de
Youtube do ISEG.
Destacamos no dia 20 de maio o concerto Antena 2
"100 anos de Astor Piazzolla" , transmitido do ISEG.
No dia 23 de maio teremos um concerto de Dino
d'Santiago ao vivo do nosso campus.
No dia 24 contamos com concerto da Banda da
Força Aérea, Lição de Sapiência da Professora
Doutora Sara Falcão Casaca e uma Sessão Solene
com distinções, presidida pelo Magnífico Reitor da
Universiade de Lisboa, e na qual contaremos com as
mensagens de Sua Excelência o Presidente da
República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,
e do Secretário-Geral das Nações Unidas e Doutor
Honoris Causa pela Universidade de Lisboa,
Engenheiro António Guterres. Terminaremos o dia com
a nossa Tuna Económicas. Em português, com
tradução simultânea em inglês.
Damos todos os detalhes acerca desta celebração já de
seguida. Não perca!

Dia 20 de maio - 19h00:
Concerto "100 anos de Astor Piazzolla"
Nos 110 anos do ISEG celebramos
também os 100 anos de Piazzola e a
nossa feliz parcercia cultural com a Antena
2.
Assista ao Recital de Flauta e Piano que
será transmitido no dia 20 de maio, às
19h00, em direto na Rádio Antena 2,
gravado a partir do ISEG (Auditório CGD).
Poderá também acompanhar no canal de
Youtube do ISEG.
Com:
Vera Morais, flauta
e Margarida Prates, piano

Dia 23 de maio - 18h30
Concerto com Dino d'Santiago
A não perder!, no dia 23 de maio, às
18h30, temos um final de tarde muito
especial.
Começamos com uma atuação do nosso
ex-aluno, financeiro
e músico, Kajó
Soares, que nos guia numa breve viagem
do Fado da Madragoa para o mundo.
E temos o grande Dino d'Santiago em
concerto!
Dino d'Santiago, cantor e compositor, é
um nome incontornável do atual panorama
da música portuguesa. Com vários álbuns
lançados, soma prémios e distinções no
seu currículo e é hoje uma voz do mundo e
da mistura. Um símbolo de uma nova
geração de cidadãos do mundo.
Este concerto será transmitido ao vivo a
partir do Pátio das Francesinhas para o
Canal de Youtube do ISEG.

Dia 24 de maio - 17h00
Concerto da Banda da Força Aérea
No dia 24 de maio, às 17h00, iniciamos o
último dia de comemorações com um
Concerto da Banda de Música da Força
Aérea
Acompanhe
esta
sessão,
transmitida ao vivo a partir do Pátio das
Francesinhas para o Canal de Youtube do
ISEG.

Dia 24 de maio - 17h30
Sessão Solene do Ano Letivo 2020-2021
Após o concerto da Banda da Força Aérea, realiza-se a Sessão Solene do Ano Letivo 20202021, presidida pelo Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António
Cruz Serra.

Nesta sessão será proferida Lição de Sapiência pela Professora Doutora Sara Falcão
Casaca, sob o título "Género, Trabalho e Economia: a "mão invisível" revisitada".

Para além da entrega de prémios e distinções, na presença dos nossos convidados e
patrocinadores, teremos ainda as mensagens especiais de Sua Excelência o Presidente da
República, Professor Doutor Marcelo de Sousa, e do Exmº Secretário-Geral das Nações
Unidas e Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, Engº António Guterres.
Acompanhe esta sessão, transmitida ao vivo a partir do Pátio das Francesinhas para o Canal
de Youtube do ISEG.

Nesta edição da Newsletter celebramos o 110º aniversário do ISEG e fazemos a cobertura da
nossa presença nos média.
Neste número têm a palavra: Alexandre Abreu, António Garcia Pereira, Clara Raposo,
Francisco Louçã, João Carvalho das Neves, João Duque, João Ferreira do Amaral, Luís
Cardoso, Manuel Ennes Ferreira, Nuno Crato, Patrícia Melo, Paulo Trigo Pereira e Ricardo
Cabral.

110 ANOS - PARABÉNS, ISEG!
>> Crónica de Francisco Louçã, no Expresso, sobre “Os coitadinhos
que ninguém respeita”.
>> Alexandre Abreu analisa no Expresso o caso mediático de Odemira,
com enfoque na exploração dos trabalhadores.

>> Artigo de Paulo Trigo Pereira, intitulado “Os Castores (1954-1968):
é preciso continuar a sonhar”, no Observador.
>> Ricardo Cabral comenta no Público que “qualquer cliente do Novo
Banco, se hipoteticamente em divergência ou com o BES ou com o
Novo Banco, deveria ter direito a processá-lo nos termos da lei”.
>> Clara Raposo e Luís Cardoso entrevistados pelo Jornal Económico
sobre formação executiva.
>> Opinião de Manuel Ennes Ferreira, no Expresso, sobre “O Brilho e
o Crepúsculo de África”.
>> Artigo de Patrícia Melo e Bruno Rocha sobre o investimento em
autoestradas nos últimos trinta anos, no Público.

>> Francisco Louçã refere que “a gaveta orçamental devorou várias
promessas”, no Expresso.
>> Comentários de João Duque sobre o IVAucher, no Expresso.

>> António Garcia Pereira lamenta falecimento do ‘Mestre’ José
Festas, presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do
Mar, no Notícias Online.
>> João Carvalho das Neves entrevistado pela Executive Digest a
propósito da certificação da Pós-graduação em Gestão e Avaliação
Imobiliária pela RICS.
>> Opinião de Nuno Crato sobre as ciências e engenharias no ensino
superior, no podcast Nota 20, da Rádio Observador.
>> Comentários de João Ferreira do Amaral no podcast “Tempestade
Perfeita”, da Rádio Observador, sobre as parcerias público-privadas na
Saúde.
>> Francisco Louçã analisou na SIC Notícias os festejos do título
conquistado pelo Sporting, a comissão de inquérito ao Novo Banco, o
apelo do Papa Francisco, a carta de ex-chefes militares sobre reforma
nas Forças Armadas e a tensão na Faixa de Gaza.
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