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PORTUGAL EM NOZ* by Matinés Pensantes
As MATINÉS PENSANTES apresentam-se pela primeira vez em Portugal, depois das
anteriores edições em Bruxelas. Desta vez o palco é Lisboa, de olhos postos no rio Tejo. A
fonte de inspiração é sempre encontrada na partilha de ideias, projetos, experiências e
pensamentos. Afinal, o que é Ser e Sentir Portugal.
O projeto levado a cabo em 2018 tem o tema intimista PORTUGAL EM NOZ* e, com a
colaboração da plataforma de conteúdos Luso.eu, abraçou desta vez um novo formato com a
ambição de chegar a todos, em discurso direto, superando assim todas as fronteiras: um ciclo
de entrevistas que nos desafia a pensarmos em conjunto o nosso país: passado, presente e
futuro.
Serão apresentados alguns momentos das 50 entrevistas a personalidades portuguesas que
marcam a atualidade nacional na politica, cultura, economia, criatividade, gestão, arquitetura,
jornalismo, desporto, música, sociedade, empreendedorismo: António Mega Ferreira, Aurélio
Moreira, Alexandre Quintanilha, António Souza-Cardoso, António Trindade, António-Pedro
Vasconcelos, Augusto Santos Silva, Bela Silva, Carlos Moedas, Carlos Monjardino, Clara
Ferreira Alves, Dom Duarte Nuno de Bragança, Francisco Louçã, Francisco Pinto Balsemão,
Gonçalo Castel-Branco, Gonçalo Lobo Xavier, Helena Sacadura Cabral, Henrique Burnay,
Herman José, José Avillez, José Manuel Bento dos Santos, Joel Cleto, João de Deus, José
Eduardo Moniz, Júlio Magalhães, Laurinda Alves, Luís Aranha, Luís Filipe Castro Mendes, Luís
Sampaio, Liliana Rodrigues, Manuel Aires Mateus, Manuel Laranjeiro, Manuel dos Santos,
Manuel Serrão, Marisa Matias, Miguel Frasquilho, Nilton, Nuno Carinhas, Nuno Melo, Nuno
Pinto de Magalhães, Paulo Rangel, Pedro Abrunhosa, Ricardo Monteiro, Ricardo Serrão
Santos, Rosália Amorim, Ruben Alves, Rui Ferreira, Rui Paula, Rui Rio e Yvan Roque.
Sendo este o primeiro evento das Matinés Pensantes a ter lugar no nosso país, temos a
ambição de convocar uma abordagem diferente em torno da Portugalidade.
Mas será também aqui que será apresentado o mote para a 5ª edição das Matinés Pensantes,
já em 2019: O que é afinal Portugal para todos os cidadãos do mundo que elegem o nosso
país como a ponte para reinventarem a vida e concretizarem os seus projetos e sonhos? Como
somos vistos pelos demais? Que identidade é essa de Ser Português, aos seus olhos? O que
representa para esta nova comunidade Portugal e sobretudo que novo Portugal vai nascer
também da sua presença e contributo?
PORTUGAL EM NOZ* by Matinés Pensantes, terá lugar num jantar de gala, no dia 08 de
Dezembro, às 20 horas, no Salão Macau da Fundação Oriente (Av. Brasília 352, 1350-352,
Lisboa). O evento tem um valor de inscrição de 50€ que serão partilhados com a Zona de
Proteção à Aldeia da Ferraria de São João (Aldeias de Xisto) e a Casa Betânia – lar para
terceira idade na ilha do Príncipe.
Sobre as Matinés Pensantes:
As Matinés Pensantes têm por objetivo a realização de ações e eventos que promovam uma
visão holística sobre Portugal no Mundo, através das pessoas, experiências, visões intrínsecas
e conhecimento. Com vários eventos já realizados em Bruxelas, inspirou-se no espírito TEDx e
contou já com a participação várias personalidades portuguesas que partilharam com os
participantes as suas histórias, ideias e ambições.
Após um percurso de aprendizagem, consolidação e maturação do conceito, as MATINÉS
PENSANTES abraçaram novos formatos, quer na realização de entrevistas para o novo canal
de YouTube, quer na realização de eventos em Portugal, para além dos futuros desafios de
novos eventos em Nova Iorque e Macau.
Assumindo-se como uma organização sem fins lucrativos, em todas as edições foram
nomeadas organizações de solidariedade social para as quais reverteram todos os lucros
resultantes.
www.matinepensante.com

Sobre a Fundação Oriente:
A Fundação Oriente tem por fim a prossecução de ações de carácter cultural, educativo,
artístico, científico, social e filantrópico, a desenvolver designadamente em Portugal e em
Macau, e que visem a valorização e a continuidade das relações históricas e culturais entre
Portugal e o Oriente, nomeadamente com a China.
Sediada no edifício Pedro Álvares Cabral nos antigos armazéns da Comissão Reguladora do
Comércio do Bacalhau, em Alcântara, reúne coleções que têm como temática principal o
Oriente, nas vertentes históricas, religiosa, antropológica e artística.
www.foriente.pt
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