
28/09/2012 22:32ABEP-UK

Page 1 of 2http://www.abep.org.uk/resources/anexos/eventos/recepcao_2001.html

 

Recepção aos novos pós-graduandos e pesquisadores 2001

Com as presencas do Consul Geral do Brasil em Londres, Ministro Paulo Campos, Gerard McNally
diretor do Banco do Brasil na Inglaterra, Kevin Coyne, Dean da International Student House, o
Presidente da ABEP Rogerio Moreira de Almeida deu as boas vindas ao lado do Ministro Piragibe
Tarrago (Encarregado de Negocios da Embaixada do Brasil no Reino Unido) aos novos pos
graduandos brasileiros no Reino Unido. A solenidade foi realizada no salao nobre da Embaixada
do Brasil em Londres, no dia 7 de dezembro de 2002. Compareceram mais de 60 pos
graduandos e pesquisadores alem de autoridades anglo-brasileiras.O Consul Geral do Brasil
Ministro Paulo Campos fez uma apresentacao informal sobre o papel do Consulado e colocou
esta entidade ao inteiro dispor dos novos estudantes.Em seguida foi servido um
coquetel.Confiram as fotos pelo fotografo oficial da Embaixada Jose Maria Alkimim. 

Abaixo segue o convite enviado aos novos bolsistas.

Caros colegas (novos) bolsistas: 
A Embaixada do Brasil em Londres e a ABEP-GB têm o prazer de convidar para uma recepção de
boas vindas a todos os bolsistas brasileiros em 
pós-graduação no Reino Unido e que tenham chegado durante os últimos 12 meses. 
Esta recepção tem por objetivo marcar simbólicamente o início de suas estadas no Reino Unido
e ao mesmo tempo permitir o congraçamento dos recém chegados, da diretoria da ABEP e
autoridades brasileiras. 
O evento ocorrerá na sede da Embaixada do Brasil em Londres no dia 07/12/2001
(sábado)apartir das 17 horas. Na ocasião haverá um coquetel de 
boas vindas e que contará com as presenças do Encarregado de Negócios o Ministro Piragibe
Tarragó que saudará os presentes em nome da Embaixada, bem como do Presidente da ABEP
Rogerio Almeida e diretores da ABEP e demais autoridades convidadas. O traje sugerido é o
esporte fino. O endereço bem como as demais informações de como chegar na Embaixada
podem ser encontrados no site http://www.brazil.org.uk/welcome.html 
Cada bolsista poderá comparecer com o cônjuge sendo necessário confirmar presença para o
endereço eletrônico rogerioalmeidaabep@hotmail.com Na mensagem deve incluir os seguintes
dados: a) nome do bolsista e/cônjuge b)instituição de vínculo no Reino Unido c) e-mail
institucional d)agência de fomento e)data de chegada ao Reino Unido Todos os que se
manifestarem no sentido de comparecer deverão receber uma mensagem final, de
confirmação. Isto se faz necessário porque os nomes estarão na lista na entrada da Embaixada. 
A ABEP e a Embaixada do Brasil no Reino Unido desde já agradecem suas participações e
desejam votos de muito sucesso nos estudos que ora iniciam e/ou realizam e que todos sejam
benvindos a ilha. 
Atenciosamente, 

Rogerio Almeida, Bsc, MSc, PhD Student 
Presidente da ABEP Grã Bretanha












