17 de julho de 2018
Programa de comemoração do Centenário do nascimento de Nelson Mandela

organização

apoio

Mandela e Eu
Em 18 de julho de 2018 celebra-se o centenário do
nascimento de Nelson Mandela. O mundo prepara-se
para celebrar a memória deste homem notável.
Nelson Mandela foi dos principais líderes mundiais do
século XX cujo legado continua a inspirar-nos. A sua luta
contra a injustiça do apartheid e de qualquer forma de
discriminação, a que se somou a sua capacidade de fazer
a paz e promover a reconciliação, são exemplos para os
nossos dias.
O mundo precisa, em tempos complexos, de se inspirar
em exemplos de liderança de construção de pontes para
a paz.
Celebrar Mandela é sobretudo tornarmos viva a sua
herança. É isso que faz a Academia de Líderes Ubuntu,
desde 2010, inspirando jovens para liderarem como
Mandela.
A Academia de Líderes Ubuntu, projeto do Instituto
Padre António Vieira, que tem em Nelson Mandela
um dos seus grandes inspiradores, não podia deixar
de comemorar esta data e, com o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista
Montepio, organizou um programa de atividades e
iniciativas que celebrem Nelson Mandela.
Com o apoio entidades acima referidas e da Secretaria
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
realiza-se a Conferência “Mandela e eu”, em que,
seguindo o modelo Ted Talk, convidados nacionais e
internacionais, irão partilhar o impacto que o exemplo de
Nelson Mandela teve nas suas vidas, quer através de um
contacto pessoal e/ou contemporâneo, quer através da
inspiração intergeracional junto dos mais jovens.
Entrada livre. Tradução simultânea inglês / português.

Programa
12h00 · Inauguração de rotunda · Lisboa
12h00	
Inauguração da rotunda Nelson Mandela, na Alta de Lisboa

14h30 · CONFERÊNCIA · Teatro Thalia · Estrada das Laranjeiras, 205
14h30

Receção dos convidados e participantes

15h00

Abertura

Rui Marques – Presidente do IPAV / Academia de Líderes Ubuntu
Mmamokwena Gaoretelelwe – Embaixadora África do Sul em Portugal
Fernando Medina – Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Fernanda Rollo – Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

15h30

Intervenções

D. Carlos Filipe Ximenes Belo – Prémio Nobel da Paz 1996 (Timor-Leste)
	
John Carlin – Jornalista, autor do livro “Invictus – Playing with the enemy” (Reino Unido)
Willie Esterhuyse – Stenllenbosh University (África do Sul)
António Mateus – Jornalista da RTP e autor (Portugal)
Julian Marin – Centro Fé y Culturas (Colômbia)
Eugénia Quaresma – Academia de Líderes Ubuntu (Portugal)
Nuno Delgado – Presidente da Escola de Judo Nuno Delgado (Portugal)
Martin Kalangu-Banda – Autor do livro “Leading like Mandela” (Zâmbia)
John Volmink – Presidente da Ubuntu Global Network (África do Sul)
18h30	
Lançamento do livro “As Cartas da Prisão de Nelson Mandela”,

uma edição da Porto Editora

Representante da Porto Editora
Francisco Seixas da Costa – Embaixador
António Mateus – Jornalista da RTP e autor

21h15 · Largo do Município
21h15	
Gospel Collective, apresenta uma formação com 20 vozes, 3 músicos
e a participação especial de Khalaf
22h00

Exibição do filme “Invictus”
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