Participe do Café Brasil

NOVO PROJETO GRÁFICO

Realizado no Reino Unido desde o ano
2000, o evento reúne interessados em
debater e participar de questões polêmicas e importantes no Brasil. A última
edição foi realizada em 25 de fevereiro e
expôs o manifesto da Abep sobre reforma
universitária. Informe-se com a diretoria.

Abep comemora 25 anos
Antônio Guimarães e Monica Barroso

Parabéns ABEP! Como felicitar propriamente uma associação numa data tão especial? Talvez somente cumprimentando cada
um de seus membros presentes e passados, o
que não deve ser fácil, já que são milhares.
Então, em vez de procurar cada uma dessas
pessoas, talvez possamos celebrar o que elas
fizeram conjuntamente neste um quarto de
século. Em vez de abraçar todos, talvez possamos lembrar como eles abraçaram a missão da Abep de congregar e representar estudantes e pesquisadores brasileiros no Reino
Unido.
Nosso primeiro encontro, em 1980, ocorreu em Londres e a causa não poderia ser
mais nobre: um abaixo-assinado pela redemocratização do Brasil! Foi um início de
grande agitação política, protestamos contra
a condenação, pela Justiça Militar de São
Paulo, de 13 sindicalistas. Qual não foi nossa
surpresa, muitos anos depois, ao ver um
desses presos políticos pelo qual nos mobilizamos se tornar Presidente da República.
Outro ilustre brasileiro, pelo qual nos
comovemos e agimos, foi Chico Mendes,
por quem pedimos justiça no julgamento de
seu assassinato em 1989/90.
Mas nossas ações não se limitaram ao
que ocorria na pátria amada distante. Logo
começamos a organizar eventos acadêmicos
e sociais que trouxessem nossa comunidade
para mais perto.
Vale lembrar aqui os muitos Cafés Brasil
e os encontros de toda a comunidade
acadêmica brasileira no Reino Unido.
Também criamos, vinte anos atrás, a
primeira versão do “Manual de

Sobrevivência na Ilha”, nossa mais famosa e
útil publicação, além de publicações como o
Boletim e o Jornal da ABEP.
As reivindicações junto às agências
brasileiras de fomento também começaram
cedo. Já em 1987/88, foi organizado um
abaixo-assinado com 300 assinaturas reivindicando o pagamento das bolsas em libras
esterlinas. Essa batalha só foi finalmente
vencida após a Campanha “Libras Já!”, em
2003. Nosso relacionamento com as agências de fomento tem sido constante e bastante proveitoso para todas as partes.
Acompanhando as novas tecnologias dos
novos tempos, nos anos 90 criamos nosso
sítio na internet, que desde então tem sido
aperfeiçoado. Também começamos a interagir no espaço virtual com boletins eletrônicos e a lista de discussões, que hoje é o nosso
principal fórum de convívio.
O apoio e interação com as várias
Brazilian Societies demonstram nossa preocupação com nossas sub-comunidades
locais e nossa participação em grupos como
o “Conselho de Cidadãos” e “Diálogo
Brasil” nos torna mais integrados na grande
comunidade brasileira no Reino Unido. No
âmbito internacional, a Abep participou ativamente da fundação da Fapebe (Federação
das Associações de Pesquisadores e
Estudantes Brasileiros no Exterior) em
2004, que tem objetivos semelhantes aos da
Abep em diversos países do mundo. A
ABEP é hoje uma instituição respeitada e
atuante no cumprimento de sua missão. Os
associados vêm e vão, mas a entidade continua no seu caminho, servindo e tornando a
vida dos estudantes e pesquisadores
brasileiros aqui na “Ilha” um pouco melhor.
Vida longa à Abep!

AO LEITOR
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Abep cria comissão para
avaliar o anteprojeto da
reforma universitária
Andreia Inamorato dos Santos

anteprojeto de lei sugerido pelo
MEC.
O atual documento pode ser
Em Janeiro de 2005, a diretoria
da Abep cria a CAALRU - encontrado no endereço
Comissão para Avaliação do http://uk.groups.yahoo.com/group/
Anteprojeto de Lei para a Reforma abep-l/files/RU/RefUni220205.doc
O tema também foi discutido no
Universitária - que tem por objetivo
redigir um manifesto encaminhado “Café Brasil” da ABEP, realizado
ao ministro Tarso Genro em na LSE (London School of
fevereiro de 2005. O coordenador Economics), em 25 de feveriro,
da CAALRU, Tony Greig, atual com o apoio do Banco do Brasil.
membro da diretoria da associação, Na ocasião, dois debatedores memlançou um convite na lista de dis- bros do CAALRU expuseram os
cussão ABEP-1 estendendo a todos principais pontos do manifesto ao
os associados intressados em discu- público - o que posteriormente
tirem com afinco o anteprojeto, a servirá de base para a votação.
possibilidade de fazerem parte Dentre as principais reivindicações
do manifesto, a ABEP sugere um
desta comissão.
A CAALRU foi então composta aumento significativo na proporção
por seis membros da ABEP: mínima de mestres e doutores no
Andreia
Inamorato
(Open corpo docente das universidades
University-UK), Antonio Guima- federais, estaduais e particulares,
rães (University of Durham), bem como nos centros univerCarmem Maia (University of sitários e faculdades; a otimização
London), Cecilia Soares (London do processo de revalidação de
School of Economics), Leopoldo diplomas obtidos em instituicoes
Pagotti (London School of estrangeiras; maior atenção e recurEconomics) e Tony Greig sos para a pós-graduação e
pesquisa; a previsão e reconheci(Aberdeen University).
A comissão elaborou um mani- mento da figura do "pós-doutor"
festo inicial contendo dez temas nas instituições, sejam elas priprincipais considerados reivindi- vadas ou públicas e o reconhecicações relevantes no anteprojeto mento e regulamentação do papel
de lei, e os lançou na lista de dis- da Educação a Distância no ensino
cussão para serem debatidos pelos superior, o qual o atual anteprojeto
associados. A partir do dia 23 de omite totalmente.
Com isso, a ABEP pretende
fevereiro, o manifesto revisado,
levando em conta a opinião dos exercer o seu papel, não somente de
associados, foi relançado na lista representante de classe, mas tampara uma segunda rodada no bém de instituição engajada nas
debate. O manifesto foi então lev- discussões sociais e políticas
ado para votação, legitimando brasileiras; principalmente aquelas
assim seu conteúdo como a que terão uma influência vital no
posição tomada pela Abep e seus desenvolvimento do país, a curto e
associados frente à proposta do longo prazo.

Olá
É com muita satisfação que
lançamos o terceiro número do
Jornal da ABEP, desta vez na
gestão 2004/2005. Esta é uma
edição muito especial, pois
comemora os 25 anos da associação! Além disso,
apresenta novas seções no jornal, que estão abertas à participação dos nossos associados.
Por exemplo, se você tem
algum artigo acadêmico que
considera
interessante e gostaria de
divulgar, você pode enviá-lo
para a seção HEB (Humanas,
Exatas e Biológicas). Da
mesma forma, se tiver alguma
história engraçada sobre a sua
estadia no Reino Unido, ou
mesmo uma piada ou
charge, você pode mandá-la
para a nossa seção The End.
Esperamos que você goste
dessa edição, e que envie-nos
as suas sugestões. Com isso, a
sua participaçãofica mais ativa
na associação. Afinal, a ABEP
é você!

Andreia Inamorato dos Santos
editora
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TURISMO
Ironbridge simboliza a revolução industrial

LOCAIS INTERESSANTES
·Ironbridge Gorge Museum

Iris M. Griffiths

Para aqueles "abepianos e cia ltda"
que têm interesse em conhecer a
Inglaterra além da rota turística principal
(aquela recomendada nos guias turísticos que compramos antes de vir para cá),
eu sugiro conhecer a Inglaterra que "dá
sentido" aos nossos livros de historia
geral.
Verdade seja dita, só aquele que,
como eu, estudou história no formato
"livro - decoreba - prova" vai entender o
que quero dizer com o "dá sentido"
acima. Volta e meia digo que o viver na
Inglaterra resgatou e deu sentido a
muitas das minhas aulas de história
ainda no colégio.
Depois do deslumbramento com
Londres, catedrais, castelos, abadias, ruínas, e o Big Ben (minúsculo comparado
à fama que possui), eu sugiro que conheçam um pouco da Inglaterra "berço da
Revolução Industrial" e, mais especificamente, a cidade de Ironbridge.
Ironbridge fica em Shropshire, no
centro da Inglaterra, e é considerada o
símbolo mundial da Revolução
Industrial. Neste local está a primeira
ponte ferroviária de ferro do mundo
(1776), e todos os elementos representativos da expansão industrial dessa região
no século XVIII: das minas de carvão
até as ferrovias. Bem próximo, a
fundição de Coalbrookdale, construída
em 1708, é uma lembrança da descoberta do coque (e não estou falando de
coque de cabelo), que teve influencia
considerável na evolução da tecnologia e
da arquitetura.
A região é um verdadeiro museu
vivo, além de ter uma paisagem maravilhosa, que convence qualquer brasileiro
(mesmo aqueles que preferem um
"pub") a fazer uma boa caminhada (de
algumas horas), no melhor estilo inglês.
Sugiro abaixo alguns links com todas
as informações de que vocês precisam (e

não precisam) sobre o local.
A GARGANTA DE IRONBRIDGE/ IRONBRIDGE GORGE
A cidade em si é pequena, moderna e
com muito verde à volta. De uma certa
maneira, você até se surpreende caso
esteja esperando encontrar um mesmo
cenário do período vitoriano. De acordo
com a história do lugar, a área era coberta de fundições, fornos, fumaça e toda
aquela imagem que a gente relaciona
com áreas industriais. Você vai se cansar
de ouvir: "por causa da fumaça, a região
estava sempre escura e sombria mesmo
em dias com sol". No meu caso, isto
evocou, imediatamente, a imagem do
Vale do Aço em Minas Gerais, quando o
controle da poluição ainda não estava no
alto da agenda naquelas paragens.
Uma boa maneira de curtir a natureza
em Ironbridge são as viagens de barco
no rio, andar de bicicleta, fazer caminhada ou ficar por ali sentado olhando a
grama crescer. Claro que não aconselho
ninguém a ir ver a grama crescer por
agora. Esperem a primavera ou verão
para este programinha que, sem dúvida,
combina com cerveja nos "pubs" da
redondeza.
Ironbridge foi tombada pela
UNESCO em 1986 (Monumento
Mundial) e é considerado (considerada)
um patrimônio cultural da humanidade,
assim como o Taj Mahal, as Pirâmides, o
Grand Canyon e Ouro Preto.
Os vários museus da cidade merecem uma visita. O conjunto conhecido
como 'Ironbridge Gorge Museums' é
composto de verdadeiras cápsulas do
tempo para as primeiras fábricas de
ferro, porcelana chinesa, azulejos e
etc. Alguns museus mostram como as
pessoas viviam, trabalhavam e como
foram criados os produtos que deram
à região o nome de "berço da indústria". No total, há 10 museus interessantíssimos e a ponte (Ironbridge)
sobre o Rio Severn.

·Ironbridge Power Station
·Ironbridge Tollhouse
·Ironbridge Toy Museum
·Tar Tunnel
·Jackfield Tile Museum
·Buildwas Abbey
·Coalport China Museum
·Museum of Iron and Darby Houses
Para obter outras informações,
visite os sites:
www.ironbridge.org.uk
www.ironbridgeguide.info
www.virtual-shropshire.co.uk/ironbridge-tour

Participe do
jornal da Abep
Você, leitor e associado, pode
colaborar com o jornal, sugerindo pautas, enviando artigos
e comentando cada edição.
Entre em contato com nossa
equipe editorial

4

ARTIGO

Brasileiros criam federação
de estudantes e pesquisadores
Tony Greig
Presidente em exercício da
Fapebe (gestão Abep-GB)
http://br.groups.yahoo.com/group/
fapebe-ca/messages

Durante nossa estadia como
estudantes ou pesquisadores
brasileiros no exterior, frequentemente nos deparamos
com situações difíceis diante
das quais nos sentimos impotentes enquanto indivíduos.
Alguns exemplos são atrasos na
remessa de recursos, mudanças
de política nas agências de
fomento que não levam em
conta nossos interesses e assim
por diante. O fato é que esse
problemas não atingem a
somente um, mas a um grupo de
pessoas espalhadas em vários
centros de excelência do
mundo. Para terem seus direitos
individuais
ou
coletivos
respeitados, este grupo precisa
articular suas respostas e ações
de maneira eficiente.
A idéia de criar uma federação que congrega as associações de estudantes e pesquisadores residindo fora do Brasil
nasceu da colaboração estreita
entre a ABEP-GB e outras associações semelhantes na europa
durante a campanha "Euros/
Libras já" em 2003. Este grupo
coordenou esforços frente ao
MEC para solicitar que as bolsas destinadas a bolsistas na
zona do euro e no Reino Unido
fossem indexadas em moeda
local, visto a desvalorização
contínua do dólar americano

que expunha os bolsistas CAPES as flutuações cambiais da moeda americana.
Este grupo foi denominado "Comissão
de Bolsistas no Exterior" (Jornal da
ABEP Ano 1, no.1) e em decorrência do
seu sucesso, no dia 15 de janeiro de 2004
criou-se
o
fórum
virtual
(http://br.groups.yahoo.com/group/
fapebe-ca/messages) através do qual
passou a funcionar a Fapebe. Estava criada a Federação das Associações de
Pesquisadores e Estudantes Brasileiros
no Exterior.
Enquanto as associações são por
definição agremiações de indivíduos em
torno de objetivos comuns, guiados ou
não por um estatuto, a federação constitui a união política dessas associações
em um só órgão. Seus membros não são
indivíduos, mas as associações representadas através de um ou dois membros de
sua diretoria. Este corpo de representantes é denominado o Conselho
Administrativo (CA) da Fapebe, e é ele
que debate e decide as ações a serem
tomadas pela federação.
Neste primeiro ano a Fapebe tem se
preocupado mais com sua estrutura interna, em termos de regulamento, gestão
e representatividade. Buscamos um
consenso em torno do protocolo que
deve nos guiar. A maior dificuldade aqui
é a multiplicidade estrutural das associações que compõe o federação. Elas
podem apresentar uma corpo diretor e
societário, como no nosso caso aqui na
ABEP, ou somente uma estrutura societária onde todos decidem e entram em
acordo, como a APBA da Austrália que
mais tarde desligou-se voluntariamente
da federação por não concordar com a
figura de um diretor representativo. Em
outros casos não há uma associação
nacional, mas diversas associações

regionais com seus estatutos e corpo
diretor ou ainda as "Brazilian Societies"
que representam os interesses de grupos
menores ou mais localizados, porém
sem necessariamente possuirem texto
estatutário. Estas diferenças conduzem a
uma dificuldade para definir o processo
decisório dentro do CA. Se é necessário
votar um tópico, quais serão os critérios
para ponderar os votos de associações
nacionais, regionais e sociedades localizadas? Esta pergunta permanece em
aberto dentro do CA que está amadurecendo gradativamente.
Quanto a gestão, foi definido um sistema de rodízio, onde a presidência da
Fapebe é ocupada durante seis meses por
uma das associações, através de seu
membro representante. A gestão atual
(outubro 2004 - março 2005) é ocupada
pela Abep - GB, com a vice-presidência
sendo ocupada pelo segundo membro da
lista rodízio. A sequência é a seguinte:
Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Portugal, EUA. Outras associações serão adicionados ao final da lista
a medida que unirem-se a federação.
Cabe ao presidente e ao vice dar encaminhamento às questões e responsabilizarem-se pela execusão das decisões
tomadas no CA.
No que toca a representatividade, a
Fapebe incentiva a organização ou articulação de estudantes e pesquisadores
brasileiros no exterior através da formação de associações nacionais ou regionais. É nosso interesse trazer grupos
representativos das Américas, Asia,
África e Oceania bem como de outros
países europeus ainda não representados. Para países onde há poucos estudantes ou pesquisadores brasileiros a

>>>>>

Fapebe poderá emprestar maior fôlego
político quando eles precisarem reivindicar seus direitos.
A baixa (ou ausência de) representatividade de alguns países precisa ser
contornada e, da necessidade de introduzir um mecanismo para a Fapebe
sentir a opinião geral de pesquisadores
e estudantes brasileiros ao redor do
planeta, independente de sua associação, o CA lançou em 17 de setembro
de 2004 um fórum global para discussão, a lista geral da Fapebe. No
momento em que escrevo, ela conta
com 89 inscritos, dos quais 21 nos
EUA, 16 no Reino Unido, 13 na França
e 13 na Espanha entre outros. A participação maior dos EUA demonstra que,
embora lá não exista uma associação
representativa, há potencial para a articulação. Tendo em vista que um grande
número de bolsistas das agências de
fomento brasileiras vão para os EUA,
haveriam grandes benefícios para a
FAPEBE e para a nossa comunidade
como um todo se os estudantes e
pesquisadores brasileiros nesse país se
organizassem
numa
associação
nacional.
Decorre portanto que as principais
ações propostas pela FAPEBE no
momento são: 1. aumentar o seu
espeéctro de representatividade, que
atualmente concentra-se na Europa,
para outros continentes e; 2. definir um
protocolo para a gestão adequada da
federação, levando em consideração a
multiplicidade estrutural das associações que a compõe.
Como disse anteriormente, a federação está crescendo. É importante que
sua estruturação seja o resultado de
uma maturação por processos vividos e
não um pacote pronto de normas teóricas que não se ajustam adequadamente
à sua complexidade e processos. Os
benefícios colhidos do sucesso da ação
coordenada entre as associações
européias na campanha "euro/libras já",
a gênese da FAPEBE, são um sinal
claro de que este esforço valerá a pena
para que no futuro tenhamos uma voz
forte em defesa de nossos direitos e
interesses frente a instituições e governos.

Embaixada do Brasil em
Londres oferece recepção aos
estudantes brasileiros
recém-chegados ao Reino Unido
Por Monica Barroso

Dando continuidade a um evento que já se tornou uma tradição
anual, a Embaixada do Brasil em
Londres ofereceu uma agradável
recepção aos estudantes brasileiros
que chegaram ao Reino Unido no
início do ano letivo de 2004.
Recebendo todos pessoalmente
em sua residência oficial, o
Embaixador José Maurício Bustani
deixou todos muito à vontade com
sua informalidade e simpatia. Em
suas palavras de boas vindas aos
presentes, foi ressaltada a importância do vínculo e colaboração mutual entre a Embaixada e a Abep.
Realizada no dia 12 de novembro de 2004, a recepção contou
com a presença de aproximadamente 70 pessoas, entre estudantes
e diplomatas brasileiros em
Londres. Entre os estudantes,
estavam representadas diversas
instituições de ensino do Reino
Unido, tais como Imperial College,
London School of Economics and
Political Science, Cranfield
University, University of Brighton,

King's College, University College
London, University of Sussex,
University of Bath, University of
Cambridge, Goldsmiths College,
London Business School, entre outras. A diversidade de áreas de estudo e pesquisa dos presentes também foi significativa, com representantes das áreas de Matemática,
Medicina, Direito, Economia,
Ciências Sociais e Políticas,
Computação, Design, Engenharia,
Jornalismo, Turismo, Antropologia,
Astrofísica, entre outras.
A diretoria da Abep estava representada através de três de seus
diretores, que aproveitaram a
ocasião para divulgar a associação,
anunciar os 25 anos da Abep, convidar os presentes para que se
inscrevessem na lista de discussão
online e incentivar parcerias entre a
Abep e os clubes e sociedades
brasileiras de diferentes faculdades
lá representados.
Esperamos que esta iniciativa
continue acontecendo, renovando a
cada ano o vínculo entre a comunidade acadêmica brasileira no
Reino Unido e a Embaixada do
Brasil.

Da esquerda para a direita: Pablo Ghetti, Monica Barroso,
embaixador Mauricio Bustani e Ramon Ortiz
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GESTÃO

Conheça a diretoria da Abep
Ramon Arigoni Ortiz

A atual diretoria da

eclético, de formações profis-

Abep foi eleita e tomou

sional e acadêmica distintas e

posse em maio de

vindos de diferentes regiões

2004, em meio a uma

do Brasil, o que confere

série de campanhas e

diversidade cultural ao grupo.

atividades

iniciadas

Podemos destacar, entre as

durante a gestão passa-

lutas e realizações da Abep na

da (2003/2004), que

gestão 2004/2005, a campan-

ocuparam

e

ha pelo ressarcimento das

esforços da atual dire-

taxas de renovação de vistos

toria por vários meses.

de permanência, a negoci-

Por exemplo, o proces-

ação pela revisão dos limites

so de co-fundação e

de bagagem junto a agências

exercício da presidên-

de fomento e companhias

cia da FAPEBE e a par-

aéreas e a condução das dis-

ticipação continua no

cussões sobre a Reforma

Conselho do Cidadão e

Universitária no Brasil, no

Diálogo

Brasil.

âmbito da Abep e Fapebe.

Somente agora, por

Esta última tarefa originou

ocasião do aniversário

um documento/manifesto que

da ABEP, pudemos

será

dedicar

pouco

Ministro da Educação, Tarso

(mais) de nosso tempo

Genro, com as críticas e sug-

à elaboração do Jornal

estões de nossos associados

da Abep e, com isso,

ao

finalmente, nos apre-

Universitária ora em curso.

sentar.

Segue um breve relato de

tempo

um

Somos um grupo

encaminhado

projeto

quem somos.

de

ao

Reforma

MONICA

BARROSO,

paranaense, com formação em
administração de empresas, é a atual
presidente da Abep. Sua pesquisa de
doutorado, desenvolvida no Department of Social Policy - London
School of Economics and Political
Science, trata da relação entre a
rádio-comunicação e meios de vida
em comunidades amazônicas.
A primeira vice-presidência é
exercida por ANDREIA INAMORATO DOS SANTOS,
paulistana, graduada em Letras e
professora universitária. Atualmente
é doutoranda no Institute of Educational Technology - The Open University - e pesquisa métodos para o
ensino de adultos em ambientes de
aprendizagem virtuais.
O segundo vice-presidente da
Abep é TONY GREIG, gaúcho e
oceanógrafo. Sua pesquisa no FRS
Marine Laboratory - Aberdeen University - refere-se à prospecção e manejo pesqueiro com o uso da hidroacústica.
A tesouraria ficou a cargo de

SIMONE ANTONIAZI PEREIRA até o final de 2004, quando retornou ao Brasil. Simone,
paulista e bioquímica, terminou seu
pós-doutorado no Department of
Biological Sciences - Imperial
College London - em análise genômica, aspectos moleculares e imunológicos do parasita Leishmania.
O segundo tesoureiro, RA-

7
2
1
3

MON ARIGONI ORTIZ, é carioca e economista, atualmente doutorando
em economia ambiental no Department
of Economic and Development
Economics da Universidade de Bath,
onde desenvolve pesquisa sobre custos
de saúde relacionados com a poluição do
ar nos centros urbanos brasileiros.
Maria de Figueiredo-Cowen, primeira secretária e uma das fundadoras
da ABEP, é professora e pesquisadora no
Institute of Education - University of
London, onde tem a missão de criar
oportunidades de pesquisa e treinamento
entre instituições de ensino e pesquisa no
Reino Unido e universidades brasileiras
na área da educação.
Nosso segundo secretário, PABLO
GHETTI, carioca, advogado, faz seu
doutoramento na School of Law,
Birkbeck College - University of
London. Sua pesquisa contribui para o
desenvolvimento de uma teoria crítica e
democrática do direito internacional. É
membro-fundador do Grupo de Pesquisa
em Direito e Democracia da PUC-Rio.
Contamos também com o apoio decisivo dos assessores CECÍLIA
CRISTINA SOARES e FÁBIO
MIYAJIMA. Cecília, mineira, pro-

fessora, faz seu doutorado em sociologia
no Department of Social Policy London School of Economics and
Political Science. O dentista Fábio,
paulista, desenvolve um projeto no
Centro de Genoma Integrado para
Pesquisa Médica da Universidade de
Manchester.
Finalmente, contamos com a colaboração de ANTONIO GUIMARÃES,
que está na University o Durham e trabalhou conosco até a metade desta
gestão.
Vivemos em cidades diferentes na
Grã-Bretanha, tais como Londres,
Aberdeen, Bath, Milton Keynes e
Manchester. De uma maneira geral,
nos beneficiamos da tecnologia de
informação para nos mantermos em
contato e dividirmos tarefas e informações. Temos uma lista de discussões
em
diretoria_abep@yahoogroups.com
que nos mantém em permanente contato. Eventualmente, marcamos reuniões
virtuais através de ferramentas de batepapo on-line, como por exemplo o
Messenger, para deliberarmos quanto a
assuntos que necessitam de aprovação
da maioria de nós. É importante

4

5

Foto da posse em maio de
2004, na Embaixada do Brasil
em Londres:
1. Tony Greig, (2º vice-presidente), 2. Maria Cowen (1ª
secretária),
3. Andreia Inamorato (1ª vicepresidente),
4. Cecilia Soares (assessora)
e 5. Simone Pereira
(tesoureira)

ressaltar que a diretoria da
Abep trabalha de forma voluntária. Cada um de nós abdica
de parte do seu tempo para
desempenhar as tarefas que
permitem a Abep funcionar,
tempo este que poderia ser
dedicado aos estudos, trabalho
ou mesmo ao lazer com a
familia e amigos. Mas o fazemos com alegria e satisfação,
por entendermos que a instituição, que agora completa 25
anos, deve continuar sendo o
principal canal de representação de todos os estudantes e
pesquisadores brasileiros na
Grã-Bretanha. Junte-se a nós,
participe, a Abep somos nós!
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Cantares...

THE END

Antonio Machado
poeta espanhol
(1875-1939)

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Nunca persequí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de
espinos se oyó la voz de un poeta gritar
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país
vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...
Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.

A LUA NO MEU QUARTO - Foto de Alexandra Bujokas.
Cair da noite em Leighton Buzzard, Reino Unido, em julho de 2004.
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Golpe a golpe, verso a verso.

