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Cartão do Cidadão

é advogado desde 1982, depois de os estudos de Direito terem corrido 
por Coimbra. Sócio da PLMJ desde 1999, foi eleito managing partner 
em julho de 2015. Porém, não é só de advocacia que se constrói o 
currículo de Luís Pais Antunes: nele há também lugar para vários cargos 
públicos, nomeadamente na esfera da Economia, e para a Política, com 
experiência parlamentar e governativa.

Luís Pais Antunes

Viagem mais marcante
Alguns pedaços da “Rota da 
Seda” e a visita a Samarcanda no 
Uzbequistão.

Destino para escapaDinha 
em portugal
Muitos. Mas o Minho tem um 
sabor especial e muitos lugares 
mágicos para nos escaparmos.

recanto em lisboa
Não é bem em Lisboa, mas é 
como se fosse: a esplanada do 
restaurante Saisa, em cima da 
praia em Oeiras, lava-nos a vista e 
a alma.

carimbo que falta 
no passaporte
Ainda me faltam alguns... Namíbia.

hobbies
Uma mão no piano, outra no 
tacho... Pode faltar-me o engenho 
e a arte, mas um dia sem música 
e sem cozinha é sempre um dia 
curto de mais.

liVro
“Travels with Charley: In Search 
of America”, de John Steinbeck. 
Uma recordação da adolescência, 
sempre presente em cada viagem. 
Ainda espero, um dia, vira ter o meu 
Rocinante...



  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 21,50 x 29,25 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 61300995 01-09-2015
restaurante
“La Dégustation”, em Praga. Por 
ser o último que me surpreendeu, 
há poucas semanas. Mas a minha 
lista de restaurantes preferidos 
é extensa e também tem muitos 
portugueses.

prato
Risotto de trufas. De preferência, 
melhor do que o meu... :-)

bebiDa
Um bom vinho. Pode ser tinto, 
branco ou rosé, à mesa ou fora 
dela, consoante a finalidade a que 
se destina.

série 
“House of Cards”. Uma visão 
exacerbada do poder na política 
norte-americana, servida com 
mestria. Como quase sempre, as 
primeiras temporadas foram as 
melhores. 

filme
“A Grande Beleza”. Uma 
descoberta recente do filme de 
Paolo Sorrentino que ganhou 
o Oscar 2014 do Melhor filme 
estrangeiro. A rever sempre que 
acharmos que a vida é uma 
sensaboria.

banDa sonora Da ViDa
“O Último Imperador”. Sou fã de 
Sakamoto e das suas bandas sonoras, 
seja com Bertolucci, Oshima ou 
Almodovar.

um aDVogaDo 
De referência
Perry Mason. Eu sei que é um 
advogado fictício saído da pena de 
Erle Stanley Gardner, mas foi quem 
me trouxe para este caminho...

um exemplo De ViDa
O de tantos pais e mães que se viram 
do avesso para dar aos filhos tudo 
aquilo que nunca tiveram.

o que lhe falta fazer
O embaraço da escolha. Tanta coisa, 
ainda...

sou aDVogaDo porque
é a profissão que escolhi e aquela que, 
julgo, mais tem a ver com a minha 
maneira de ser. Esgrimir argumentos, 
defender causas e interesses e fazer 
valer os direitos de cada um é o que 
sei fazer melhor.

se não fosse 
aDVogaDo seria
Um advogado a fazer outras coisas 
que não a advocacia. Mas a fazê-las à 
maneira dos advogados...
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O managing partner da PLMJ, Luís Pais Antunes, inaugura uma nova rubrica do Advocatus, na qual se 
procura revelar um lado mais pessoal dos advogados. 
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