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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
A literatura de Ieda de Oliveira ganha espaço
em São Tomé e Príncipe

ESPANHA
"Hora de Clarice" proporciona debate
literário no CCB-Espanha
Numa parceria com o Instituto Moreira Salles (IMS),
o Centro Cultural do Brasil em Barcelona (CCBcn)
apresentou o evento "Hora de Clarice", para celebrar
os 40 anos de lançamento do livro homônimo de
Clarice Lispector.

Com o intuito de promover a literatura brasileira em solo sãotomense, o Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe
(CCBSTP) organizou, no último dia 1 º de novembro, mais uma
edição do "Café com Letras". Para esse encontro, foi escolhido
como tema o livro "O Cheiro da Morte e Outras Histórias", da
autora carioca Ieda de Oliveira.

Ao longo de uma semana – de 11 a 1 5 de dezembro
de 201 7 – o evento ofereceu diversas atividades ao
público, como debates, leituras e exibições. O destaque nos primeiros dias ficou por conta da professora Elena Losada – especialista nas obras de
Clarice –, que conduziu a palestra "A Estrela de Clarice". Foram lidos contos e exibida ainda a premiada
adaptação cinematográfica de "A Hora da Estrela"
(Suzana Amaral, 1 985), que serviram de mote para o
debate literário.

A palestra foi guiada pelo camaronês Andre Ferdinand
Takounjou Ngueho, professor de Literatura e diretor do Centro
de Estudos na Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP),
que apresentou e analisou a obra com o auxílio de Robert de
Carvalho – aluno do curso de Língua Francesa da USTP e
tradutor para o francês do livro. O evento contou com a
cobertura jornalística do RTP, canal televisivo destinado aos
habitantes de regiões lusófonas na África, ganhando maior
visibilidade nos países vizinhos.

NICARÁGUA
Obras de Jorge Amado ganham destaque no Centro
Cultural Brasil-Nicarágua
Nos dias 4 e 5 de dezembro de 201 7, o Centro Cultural Brasil-Nicarágua
(CCBN) prestou uma homenagem ao escritor brasileiro Jorge Amado com ciclo
de leitura, projeções e palestras. O destaque na programação do evento foi a
exibição dos filmes "Dona Flor e seus dois Maridos" (1 976) e "Capitães da
Areia" (2011 ), adaptações cinematográficas de seus romances.
A projeção foi precedida por conferência com a professora Márcia Weigert,
licenciada em Letras pela Universidade Estadual Paulista, que palestrou sobre
a importância da obra de Jorge Amado para a literatura brasileira e sobre o
contexto histórico e social de seus livros.

LÍBANO
Libaneses conhecem o Forró no
Centro Cultural Brasil-Líbano

TEL AVIV
A participação do CCB-Israel em simpósio na
Universidade de Tel Aviv

O Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL)
organizou, na noite de 20 de novembro de
201 7, um encontro dedicado ao forró brasileiro.
Mais de 200 pessoas prestigiaram o evento
'Forró Night', que contou com performances
musicais e aulas de dança.
O artista brasileiro Danilo Dunas, de passagem
pela capital, encarregou-se da voz e do
acordeão para levar ao público as mais
conhecidas composições do forró. O clímax do
evento ficou por conta de uma aula de "passos
básicos", lecionada pela dançarina baiana,
Roberta Meireles, residente na capital. Com a
comunidade brasileira à frente, libaneses e
demais estrangeiros puderam praticar o ritmo
brasileiro em mais de duas horas de
festividade.

No dia 27 de fevereiro de 201 8, as professoras do Centro Cultural BrasilIsrael participaram da abertura do H-Inet International Spring Conference
na Universidade de Tel Aviv. O evento tratou do ensino de Língua de
Herança – língua falada em casa por pais e familiares, tendo outra como
língua dominante no local em que vivem –, e seus falantes.
O destaque do evento foi a palestra "Issues in Learning and Teaching a
Heritage Language."Evidence from Heritage Speakers of Portuguese",
ministrada pela PhD Cristina Maria Moreira Flores – professora titular da
Universidade do Minho em Portugal – que discutiu, através de estudos
neurolinguísticos, assuntos relacionados à capacidade de aquisição do
bilinguismo e à formação do aparelho fonador que diferencia os fonemas
(sons).
O debate forneceu grandes informações sobre o aprendizado de língua
de herança, assunto de grande importância para a formação de
professores de língua portuguesa nos CCBs.

ITÁLIA
Culinária baiana é tema de oficina no CCB-Itália
O Centro Cultural Brasil-Itália realizou, em 25 de novembro de 201 7, o
workshop gastronômico "O que é que a baiana tem?", ministrado pela chef
ítalo-brasileira Maura Pismataro. A oficina, organizada pela professora
Alessandra Stella Porcheddu Contini e pela diretora do centro, Daniela
Dornelas Cavalcanti, apresentou cardápio completo inspirado na culinária
baiana para 25 participantes.
Com o auxílio das instrutoras, os convidados tiveram a oportunidade de
conhecer os pratos típicos e suas técnicas de preparação. O menu incluía
receitas como salada tropical com manga e palmito, camarão no creme de
moranga e moqueca baiana de peixe (acompanhada de farofa de dendê),
bem como caipirinha de limão e maracujá, manjar branco com calda de
ameixas, brigadeiro de forno e banana frita com açúcar e canela.
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