Encontro Mundial de Jovens Luso-Descendentes - FJA
traz estudantes de Macau e Malaca a Lisboa
Decorreu em Lisboa, de 14 a 17 de Outubro de 2003, em Lisboa, um Encontro Mundial
de Jovens Luso-Descendentes, iniciativa do Conselho Nacional da Juventude, em
parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e Desportos e da Secretaria de Estado
das Comunidades Portuguesas.
O objectivo principal do Encontro foi o de criar a Plataforma Mundial de Jovens LusoDescendentes e o de avaliar a participação dos jovens nas políticas nacionais dos países
onde residem – nas áreas da Sociedade, da Política, Educação, Emprego, Saúde,
Cultura, Ecologia, entre outras – e despertar o interesse destes na política nacional
portuguesa.
A Fundação Jorge Álvares associou-se a esta iniciativa patrocinando a deslocação a
Lisboa de um dos dois participantes de Macau, aluno do 11º. ano da Escola Portuguesa
de Macau, e do representante de Malaca, e oferecendo, ainda, um almoço a todos os
participantes e entidades envolvidas, no Centro Científico e Cultural de Macau, que
decorreu no dia do Encontro inteiramente dedicado ao Oriente, organizado pelo
Instituto Internacional de Macau.
O “Dia do Oriente” teve início na Sociedade Histórica da Independência de Portugal
(SHIP), onde decorreu uma Conferência subordinada ao tema “A presença Portuguesa
no Oriente”, que teve como oradores o Dr. Jorge Rangel, Presidente do Instituto
Internacional de Macau, o Prof. Doutor Narana Coissoró, Presidente do Instituto do
Oriente, o Dr. Heitor Romana, Professor do Instituto do Oriente e a Dra. Ana Paula
Laborinho, da Faculdade de Letras de Lisboa.

Seguiu-se uma visita à Sociedade de Geografia de Lisboa, o almoço oferecido pela
Fundação no Centro Científico e Cultural de Macau, uma visita ao Museu de Macau e a
realização de Conferências/Workshops com oradores juvenis. Uma homenagem a Luís
de Camões no Mosteiro dos Jerónimos e um tradicional “chá-gordo” oferecido pela
Fundação Casa de Macau, na Casa de Macau de Lisboa, deram por terminado este dia
do Encontro.

