Página Conferências do Estoril: Francis Fukuyama e Jordi Pujol entre os oradores já confir...

há 7
minutos

Nuno Ferreira comentou: "O sr. Se de facto é benfiquista, é daqueles que eu..."

Actividade em ionline

informação

1 de 3

Recomendar

iLogin [Registe-se]

Login no Facebook

03Fev2011

Login no Twitter

Quinta

Lisboa 17°C

iOnline

A minha cidade

Hoje. Portugal. Mundo. Dinheiro. Desporto. Boa Vida. iTv. iRepórter. Opinião. Classificados. Jogos.
Procurar no ionline
procurar

PUB

Conferências do Estoril: Francis Fukuyama e
Jordi Pujol entre os oradores já confirmados
para maio de 2011
por Agência Lusa , Publicado em 27 de Outubro de 2010
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Francis Fukuyama e Jordi Pujol são dois dos oradores confirmados
para a segunda edição das Conferências do Estoril que vai decorrer
entre 04 e 06 de maio de 2011, no centro de congressos da
localidade, foi hoje anunciado.
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A iniciativa pretende constituir-se como um pólo de reflexão de
nível internacional sobre os desafios da globalização e nesta
segunda edição tentar-se-á "internacionalizar cada vez mais as
conferências", declarou o presidente da Comissão Executiva, Milton
Correia de Sousa.
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Num encontro com jornalistas, o responsável referiu as deslocações
para "trazer pessoas de fora para (assistirem) as conferências" à
Bélgica, Holanda, China e Estados Unidos. Estão previstos
contactos com políticos e empresários, mas também professores universitários e embaixadores.
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