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O Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e 

a Comunicação, Deputado Mendes Bota, tem o prazer 

de convidar V. Exa. para o DIA IntErnACIonAl 
nElson MAnDElA – o tributo da Assembleia 
da república, a realizar no dia 18 de julho de 

2012, na Assembleia da República.  

(ver programa)

Comissão para a 
Ética, a Cidadania e  
a Comunicação

EntrADA lIvrE



15h00
Apresentação de cumprimentos ao Vice-Presidente da Assembleia 
da República, Ferro rodrigues, por parte de uma delegação de 
30 membros da Academia Ubuntu, jovens líderes descendentes 
de emigrantes em Portugal, verdadeiros exemplos de coesão, 
integração e inovação social, e do agrupamento de Jazz – GERAJAZZ 
que integra jovens da Orquestra Geração.

15h15
Visita guiada ao Palácio de S. Bento, por parte da delegação da 
Academia Ubuntu.

16h00
Participação da delegação da Academia Ubuntu, numa reunião 
ordinária da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, a 
realizar na sala 1, composta de duas partes: uma primeira, na qual 
os parlamentares tratarão dos assuntos da Ordem do Dia, e uma 
segunda, destinada a intervenções alusivas à celebração em causa, 
no máximo de cinco minutos cada, com a seguinte ordem:

16h45
- Abertura, pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, Ferro 

rodrigues;
- Representantes dos Grupos Parlamentares:

Deputada nilza sena (PSD)
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Deputado Manuel seabra (PS)
Deputado raúl de Almeida (CDS-PP)
Deputado Bruno Dias (PCP)
Deputada Catarina Martins (BE);

- Representantes da delegação da Academia Ubuntu: 
Ana tavares 
Edson Incopté;

- Encerramento, pelo Presidente da Comissão para a Ética,  
a Cidadania e a Comunicação, Mendes Bota.

17h40
Momento musical interpretado pelo agrupamento de Jazz – 
GErAJAZZ a ocorrer na Sala do Senado, um projeto apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, e formado por crianças 
e jovens que vivem em zonas desfavorecidas da Amadora, 
representando um cruzamento de origens e de culturas, que 
encontra na música um elemento unificador de integração 
social.

18h00
Convívio entre os parlamentares, os convidados oficiais e 
os jovens da Academia Ubuntu e do agrupamento de Jazz – 
GERAJAZZ, a realizar nos Claustros da Assembleia da República.


