
II ENCONTRO DA COMUNIDADE JUVENIL MACAENSE  

 
O II Encontro da Comunidade Juvenil Macaense decorreu em Macau, de 08 a 14 de Abril de 2012. 
A Casa de Macau atribui a este Encontro a maior importância, dada a relevância de que se reveste para o futuro 
das diferentes Casas. 
A organização do Encontro ofereceu a viagem e estadia a 3 representantes de cada Casa, tendo a selecção dos 3 
representantes da Casa de Macau sido feita por sorteio realizado no passado dia 23-01-2012. 

 

Os seleccionados foram os seguintes: 

1. António Pedro da Cruz de Carvalho Rêgo, 39 anos, casado, pai de duas filhas, nascido em Lisboa, é filho de 
Pai Macaense e Mãe Portuguesa. Toda a família paterna é originária de Macau, tendo-se 
mudado para Portugal quando o Pai tinha 14 anos, onde manteve, contudo, bem vivas as 
tradições macaenses. Visitou Macau pela primeira vez quando tinha 20 anos, tendo lá 
regressado mais duas vezes, em 1998, e em 2007 integrado no primeiro Encontro da 
Comunidade Juvenil Macaense. Para além de outros familiares, tem um irmão residente em 
Macau desde 1993. É licenciado em engenharia, e trabalha na Alcatel-Lucent. 

 

2. Ana Cristina Rodrigues Guerreiro Lourenço, 36 anos, casada, mãe de 2 filhos, nascida em Lisboa, é filha de 
pai Português e mãe Macaense. Toda a família materna é originária de Macau, onde residiu 
até 1968, ano da vinda para Portugal. Foi a Macau pela primeira vez com 3 anos, e desde 
muito pequena que a cultura, língua e gastronomia macaense fazem parte da sua vida. 
Regressou mais tarde, em duas ocasiões, ambas com a Casa de Macau, nos Encontros das 
Comunidades Macaenses em 1999 e 2001. Aí teve oportunidade de conhecer melhor Macau, 
e visitar familiares que ali residem. É licenciada em Engª Biotecnológica, trabalhando 

actualmente na indústria de diagnóstico “in vitro” na área do mercado hospitalar. 

 

3. Ana Margarida de Castro Sanches, 25 anos, solteira, nasceu em Lisboa, tendo ido viver com os pais para 
Macau quando tinha apenas 4 anos, e onde permaneceu durante 6 anos. Frequentou o 
Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, e a Escola Primária Oficial Pedro Nolasco da Silva. 
Ali aprendeu a viver e a conviver com uma cultura nova, tendo criado muitos laços que 
ainda perduram. Regressou a Macau há 3 anos, em romagem de saudade. Presentemente, 
frequenta o workshop de língua e cultura chinesa na Casa de Macau. É licenciada em 
Gestão de Empresas, e trabalha na EDP. 

 

Fez também parte da nossa representação o Jovem Noel Alexandre do Rosário Cardoso: nascido em Macau em 
1981, no seio de uma família Macaense,  licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, 

encontra-se a concluir a sua tese de Mestrado em Gestão na Universidade de Nanjing (南京大学) 
– República Popular da China. A sua formação, tal como a sua vivência, é marcada por várias 
latitudes: Macau, Lisboa, Reino Unido, Pequim e Nanjing. Pertence à Ordem dos Advogados 
Portugueses e à Associação dos Advogados de Macau e dirige actualmente a sua prática de 
Advocacia baseada em Lisboa. 

 


