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

organização

apoio

Mandela Inspiração para
os construtores de Pontes
Uma das dimensões mais impressionantes na figura de
Nelson Mandela foi a sua capacidade de ambicionar e
construir uma sociedade “arco-íris”, numa circunstância
histórica em que o impulso para a violência e para o
“ajuste de contas” era muito forte. Fê-lo sem nunca
abdicar da condenação da iniquidade do apartheid, a
exigência da verdade e o compromisso de todos de que
nunca mais se repetiria tal injustiça.
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, formando-se e afirmando-se como construtores
de pontes.
No dia do seu centenário reuniremos, com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista
Montepio, um conjunto de personalidades internacionais
que, no contexto dos seus países, viveram processos
de construção de paz e reconciliação. Com a inspiração
de Mandela, os diferentes painéis ajudar-nos-ão a
compreender a dinâmica de construção de pontes em
contextos de conflito, entre dificuldades, perplexidades e
sucessos alcançados.
Entrada livre. Tradução simultânea inglês / português.

PROGRAMA
07h00 · Pontes e estações ferroviárias
07h00	
Distribuição de postais aos passageiros, nas portagens

da Ponte 25 de Abril, Ponte Vasco da Gama e em estações
ferroviárias

Apoio: Câmara Municipal de Lisboa, Infraestruturas de Portugal, Lusoponte
e Metro Lisboa

14h00 · CONFERÊNCIA · Auditório Montepio · Rua do Ouro 219
14h00

Abertura

Tomás Correia (Portugal)
Rui Marques (Portugal)
Martin Kalungu-Banda (Zâmbia)
14h45

 andela: o homem com uma notável imaginação
M
moral inclusiva
Willie Esterhuyse (África do Sul)

15h15

Painel I Construir pontes para a reconciliação e paz
– caminhos percorridos e lições aprendidas
John Volmink (África do Sul)
D. Carlos Filipe Ximenes Belo (Timor-Leste)
Geoffrey Corry (Irlanda)
Yabah Bognini (Costa do Marfim)
Moderador António Mateus (Portugal)

16h30

Intervalo

17h00	
Painel II Construir pontes para a reconciliação e paz

– os desafios de quem começa

Sihem Bensedrine (Tunísia)
P. Domingos Fonseca e Osíris Ferreira (Guiné-Bissau)
Julian Marin e Melissa Gómez Mesa (Colômbia)
Moderador Ricardo Alexandre (Portugal)

18h30

Encerramento

John Carlin (Reino Unido)
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