
27/09/2012 22:47ABEP-UK

Page 1 of 2http://www.abep.org.uk/resources/anexos/CafeBrasil/CafeBrasil3/sld001.htm

 

Café Brasil 3 - Londres, 3 de Novembro de 2001

 

No próximo dia 3 de novembro, às 15 horas, a ABEP estará promovendo a 3ª edição do Café Brasil, um evento que
visa debater temas brasileiros de modo informal mas bem fundamentado, com a colaboração de especialistas no
assunto, principalmente dentre os próprios pesquisadores brasileiros no Reino Unido. 
No Café Brasil de 3/11, o assunto será a "Crise de Energia no Brasil", com o pontapé inicial a ser dado pelo
doutorando Leonardo Rangel da  Universidade de Leeds.

Numa sensacional e inédita promoção "pay one get one free", também teremos neste mesmo Bat-dia, no mesmo Bat-
local, às 13 horas, um ALMOÇO aberto à participação de associados e não-sócios. 
O cardápio será:

- Muqueca de camarão (ou frango, para os alérgicos a camarão);

- Arroz;

- Salada (logicamente consistente com o prato principal), e, ao final,

- Cafezinho (para todo mundo ficar acordado no debate).

Para não encarecer o custo, as bebidas terão de ser trazidas pelos próprios comensais. 
O preço é £3 (isso mesmo, três libras!!) para associados da ABEP em dia com a anuidade e £5 para não-sócio.
Crianças até 12 anos não pagam.

O local desta maravilhosa rodada dupla é o salão social ("common room") da Jerome House, cujo endereço é:

5-13 Glendower Place 
South Kensington 
London SW7 3DU

O lugar é bem próximo ao metrô South Kensington (linhas Picadilly, District e Circle). Maiores pormenores de como
chegar, mapa e outrosquejandos serão fornecidos depois.

Para participar do almoço, você deve se inscrever, enviando um e-mail para mim, indicando para quantas pessoas
você está fazendo a reserva, os nomes delas, qual a situação das mesmas em relação à ABEP (sócias ou não) e se
alguém tem alergia a camarão (sofisticado, não?).  Além disso, você deverá mandar um cheque no valor total das
reservas, NOMINAL À ABEP, para mim, no endereço abaixo:

34B Chalcot Crescent 

London NW1 8YD

mailto:agnaldo.portugal@kcl.ac.uk
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London NW1 8YD

É isso, pessoal. Não percam tempo, pois só temos como aceitar 30 inscrições! Não desperdicem essa preciosa
oportunidade de discutir num clima descontraído e inteligente, encontrar pessoas amigas, além de comer um bom
almoço por um precinho camarada.

Grandes abraços,

Agnaldo Cuoco Portugal 
1º Tesoureiro da ABEP

---------------------- 
Agnaldo Cuoco Portugal 
agnaldo.portugal@kcl.ac.uk
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