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No dia 21 de maio de 2011, representantes de países de
língua portuguesa organizaram um encontro com o vice-
prefeito de Londres, Richard Barnes, no Phoenix Community
Hall em Crystal Palace. Os diretores da ABEP, Luiz Marcelo
Vídero e Else Vieira estavam entre os representantes da
comunidade brasileira. A Professora Else fez uma
apresentação sobre a contribuição da comunidade para o
caráter global da cidade, que se orgulha de abrigar
comunidades do mundo todo. 

O encontro foi importante para mostrar a riqueza da cultura
de cada país e como isso acaba por contribuir com a
diversidade de Londres, que se torna ainda  mais atrativa aos
turistas. Por outro lado, foram mencionados também os
problemas enfrentados pelos imigrantes, como moradia,
educação, integração com a população local, e refugiados.

 

A ABEP-UK seleciona e
divulga notícias relevantes do
universo acadêmico que
interessem brasileiros no Reino
Unido e no Brasil. Neste espaço
também são publicadas
oportunidades de trabalho,
pesquisa e bolsas. Associados
podem enviar sugestões para
diretoria@abep.org.uk.
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    ANTERIOR
 

PRÓXIMO    

Dicas
Isenção da Council Tax
Onde estudar no Reino Unido
Anúncios para vagas de pós-graduação
Fontes locais de financiamento e outras dicas úteis

Bolsas de Estudo
Anúncios para vagas de pós-graduação
Fontes locais de financiamento e outras dicas úteis
Registro Consular de Brasileiros
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