
Palestra "Escritores que conectam o
Brasil ao mundo árabe" no CCB-Líbano

A Embaixada do Brasil em Beirute organizou no
Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL), no dia 1 6 de
abri l de 201 8, a palestra "Escritores que conectam o
Brasil ao mundo árabe". O professor e titular de
Literatura Árabe na Universidade de São Paulo
(USP), Michel Sleiman, de passagem pela cidade
para participar do congresso "América Latina, Al-
Andaluz e o mundo árabe", promovido pela
Universidade Americana de Beirute, foi o
palestrante.

Para cerca de 30 participantes, Sleiman falou
principalmente sobre a influência síria e l ibanesa no
Brasil , destacando autores brasileiros do século XX
que contribuíram para manter vivos os laços com o
mundo árabe.
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CCB-Espanha participa da Festa de Sant Jordi em
Catalunha

Por mais um ano, o Centro Cultural do Brasil em Barcelona (CCBBcn)
participou da tradicional Festa de Sant Jordi, em 23 de abri l de 201 8. Em
seus estandes, a homenagem a Sant Jordi (padroeiro da Catalunha)
promove a literatura e apresenta ao público um pouco mais da cultura local e
de outras regiões ao redor do mundo.

A banca do CCBBcn aproveitou para divulgar a cultura brasileira e expôs
alguns títulos — em português, catalão e espanhol — como a obra "Do
Desejo", da premiada autora Hilda Hist. O centro cultural também distribuiu
l ivros doados pela comunidade brasileira. A festividade ocorre anualmente,
sendo uma importante data no calendário de festas populares de Barcelona.
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Exposição do Museu da Língua Portuguesa
retrata a história e a diversidade do idioma em

Cabo Verde, Angola e Moçambique

A exposição “A Língua Portuguesa em Nós”, parte do acervo do
Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, começou a ser exi-
bida no dia 1 0 de maio de 201 8, na sede do Instituto Internacio-
nal da Língua Portuguesa (I ILP), na cidade de Praia. Enquanto
aguarda sua reinauguração, prevista para 201 9, o museu apro-
veita o périplo pelas três nações africanas — Cidade do Cabo,
Angola e Moçambique — para apresentar ao público não brasi-
leiro as diversas experiências e trajetórias de nosso idioma atra-
vés de quatro continentes. “A Língua Portuguesa em Nós” estará
aberta em Praia entre 1 0 de maio e 1 9 de junho, na sede do I ILP;
em Luanda, entre 1 2 de junho e 3 de agosto, no Centro Cultural
Brasil-Angola; e, em Maputo, de 1 5 de agosto a 23 de setembro,
no Centro Cultural Brasil-Moçambique.

Mais informações podem ser obtidas no link
http: //museudalinguaportuguesa.org.br/exposicao-do-museu-da-
l ingua-portuguesa-africa/

https://issuu.com/ccbf/docs/ccbfemfoco1
http://museudalinguaportuguesa.org.br/exposicao-do-museu-da-lingua-portuguesa-africa/


Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br

www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@gmail.com

Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP

Literatura brasileira no Projeto
"Conta Contos" do CCB-Chile

No dia 21 de abri l de 201 8, o Centro Cultural
Brasil-Chile (CCBRACH) realizou mais uma
edição do projeto "Conta Contos", no Café
Literário Bustamante, do Município de
Providencia.

Nesta sessão, o foco foram as obras de
Monteiro Lobato, cujo aniversário, em 1 8 de
abri l , marca também a celebração do Dia do
Livro Infanti l no Brasil . Foram lidos os contos
"Narizinho Arrebitado e "A pílula falante", que
integram o livro "Reinações de Narizinho", além
dos contos infantis em língua espanhola "Nariz,
Naricita", de Mar Benegas e "La vaca Gloria", de
Paul Maar. Na ocasião, o CCBRACH recebeu
um público de aproximadamente 50 pessoas
entre crianças e pais.

ÁFRICA DO SULCHILE

Homenagem ao Dia da Língua Portuguesa em
Pretória

No dia 2 de maio de 201 8, o Centro Cultural Brasil-África do Sul e a
Embaixada do Brasil em Pretória, em parceria com o "Drama for Life"
(DFL), celebraram o Dia da Língua Portuguesa. Além de discutir a
importância da divulgação do português pelo mundo, o evento marcou
o lançamento local do l ivro "Brazil ian Contemporary Theatre", editado
com apoio do Itamaraty e do Ministério da Cultura do Brasil .

Os convidados puderam também assistir a apresentação teatral de
trechos da peça "AfricaQueer", de Tlotlego Gaogakwe (África do Sul),
pelo DFL, e "A Viagem", de Tatiana Pinto (Moçambique), pelo grupo
moçambicano "Centro de Recreação Artística". Na sequência, foi feita
leitura dramática da premiada peça "Agreste", do autor brasileiro
Newton Moreno. Ao final da cerimônia, foi servido coquetel baseado na
culinária brasileira. O DFL é um centro de artes da Universidade de
Witwatersrand (Wits). Oferece cursos de graduação e pós-graduação
em artes aplicadas, com enfoque em técnicas teatrais e intervenções
comunitárias.

CIDADE DO CABO

Celebração do Dia da Língua Portuguesa na Universidade
de Cape Town

A Bibl ioteca da Universidade de Cape Town (UCT) comemorou, em 4 de maio
de 201 8, o Dia da Língua Portuguesa. A celebração reuniu alunos do curso de
português da instituição e representantes dos consulados de Angola, Brasil ,
Portugal e Moçambique.

A atração principal foi a projeção do fi lme "Mionga Ki Ôbo – Mar e Selva", do
diretor Ângelo Torres, que abriu espaço para a apresentação da história e das
tradições angolanas. Ao final do evento, os convidados puderam experimentar
quitutes dos países lusófonos presentes.


