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LUANDA

CCB-Angola recebe a exposição itinerante
" A Língua Portuguesa em Nós"

CHILE
CCB-Chile celebra o Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura da CPLP
No dia 5 de maio de 201 8, o Centro Cultural BrasilChile, em parceria com o Leitorado do Instituto
Camões, celebrou o Dia da Língua Portuguesa e da
Cultura da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). A abertura do evento, sediado
no Café Literário Parque Bustamante, em Santiago,
ficou por conta da exibição do vídeo "Sotaques",
produzido por Miguel Gonçalves Mendes, que
explora a diversidade cultural entre países
lusófonos através da leitura de trechos da obra "O
paraíso são os outros", do escritor português Valter
Hugo Mãe. Logo após, a professora Carmem
Magro, do Centro Cultural Brasil-Chile, e a leitora
Vera Fonseca, do Instituto Camões, apresentaram
uma breve aula de português, retratando as
variantes do Brasil e de Portugal através da leitura
de poemas de Lídia Jorge, Ana Paula Tavares e
Cecília Meireles.

A exposição itinerante “A Língua Portuguesa em Nós”, concebida a
partir do acervo do Museu da Língua Portuguesa, foi inaugurada no
dia 1 2 de junho de 201 8, em Luanda, no Centro Cultural BrasilAngola. Além de apresentar o acervo do museu brasileiro, a
exposição foi elaborada com o objetivo de fortalecer o diálogo do
museu brasileiro com o meio acadêmico e artístico local. Por isso,
conta com contribuições locais sobre a história da língua
portuguesa em Angola pelo escritor e jornalista José Luís
Mendonça e com programação paralela de filmes, peças de teatro,
batalhas de slam, entre outros eventos, sob a coordenação artística
do escritor Ondjaki. Com esse mesmo intuito, o Museu da Língua
Portuguesa ofereceu ainda formação para 30 estudantes locais,
que vão guiar os visitantes da exposição e realizar atividades
educativas baseadas no material apresentado.
A abertura foi muito prestigiada pela comunidade local, com mais
de 250 convidados, entre altas autoridades governamentais angolanas, jornalistas dos principais veículos de impressa do país, empresários e personalidades da classe artística e da intelligentsia de
Luanda.
A mostra itinerante é uma iniciativa do Itamaraty, em parceria com o
Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o Governo de São
Paulo, a Fundação Roberto Marinho e o Museu da Língua Portuguesa. Está em exibição na cidade da Praia, em Cabo Verde, desde maio e seguirá para Maputo em agosto. Em Luanda ficará em
cartaz até o dia 3 de agosto — de terça a domingo, das 1 0h às
20h, com entrada gratuita.

Ainda foram lidos contos infantis com teatro de
papel (técnica japonesa também conhecida como
"kamishibai") e fantoches, pelo artista chileno Felipe
Nelson Gutiérrez, do projeto "Bibliocletas por El
Mundo". Entre os contos, foi apresentado pela
diretora do CCBRACH, Anna Magdalena, "A
zabumba do quati", da escritora brasileira Ana Maria
Machado.
O trio de forró “Rala Buxo”, formado por dois
brasileiros e um chileno, encerrou o evento. A
pedido do público, a música e a dança continuaram
no parque ao lado do café, após seu fechamento.
O vídeo "Sotaques" pode ser conferido no link
https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1 Ci2Bo

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Graciliano Ramos é tema da 21 º
edição do "Café com Letras" no
CCBSTP

URUGUAI
Vice-Consulado em Artigas festeja a cultura
brasileira no "Arraiá do Setor Cultural"

A literatura brasileira foi destaque mais uma vez
na 21 º sessão do projeto "Café com Letras", do
Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe
(CCBSTP), no dia 25 de abril de 201 8. Na ocasião, foi apresentado o livro "São Bernardo", do
premiado autor Graciliano Ramos. A intérprete e
tradutora, Siomara Viegas, analisou a obra levantando questões sociais e ressaltando as relações interpessoais entre os personagens. Foram
discutidas também as semelhanças entre o livro e
a sociedade santomense.
Maiores informações sobre o evento, que reuniu
estudantes do CCBSTP e da Universidade de
São Tomé, estão disponíveis na página do Facebook do Centro.
https://www.facebook.com/ccbstp/

Para apresentar um pouco da cultura popular brasileira no Uruguai, o
Vice-Consulado em Artigas (Uruguai) organizou, no dia 8 de junho de
201 8, mais uma edição da Festa Junina da Escola de Língua Portuguesa, conhecida como "Arraiá do Setor Cultural".
Organizada por professores e funcionários do vice-consulado, a festa
retratou ambiente típico da cultura brasileira, com direito a barraquinhas
juninas e a tradicional quadrilha de São João. A atração musical ficou
por conta do grupo musical "Trio Nordestino", do Ministério de Educação e Cultura de Artigas (Uruguai), que apresentou repertório de melodias nordestinas.
O evento atraiu cerca de 1 85 pessoas, entre moradores da região, estudantes e funcionários do vice-consulado, os quais puderam vivenciar
os festejos juninos e conhecer a culinária típica.

INGLATERRA
Londres: Cultura luso-brasileira no Dia da Língua
Portuguesa
No dia 8 de maio de 201 8, a Embaixada do Brasil e de Portugal em
Londres organizaram conjuntamente evento cultural para comemorar o
Dia da Língua Portuguesa para acadêmicos e jovens estudantes de
português.
Para divulgar também a literatura brasileira, o Brasil se fez representar
com apresentação teatral das cenas finais da peça "Auto da
Compadecida", do premiado escritor Ariano Suassuna. Em seguida, a
Embaixada de Portugal abriu espaço para a cantora Ru Vasconcellos
apresentar seu repertório de músicas populares portuguesas.

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

