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Cabo Verde
Ministro das Relações Exteriores do Brasil
visita o Centro Cultural Brasil-Cabo Verde
O Ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Embaixador Mauro Vieira, visitou, no dia 1º de
setembro de 2015, as instalações do Centro Cultural
Brasil-Cabo Verde (CCBCV). Na ocasião, o ministro
presidiu cerimônia de doação de livros para a biblioteca
central da Universidade de Cabo Verde.
Após a entrega dos livros, acompanhado pela Diretora
do Centro, professora Marilene Pereira, o Ministro
Mauro Vieira conheceu a biblioteca e a ludoteca, bem
como percorreu diversas salas de aula do CCBCV,
onde teve a oportunidade de acompanhar algumas
aulas de pintura, de circo e de preparação para o
exame CELPE-Bras, que ocorrerá nos próximos
meses.
A cerimônia contou, também, com a presença do
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação,
António Correia e Silva, da Reitora da Universidade,
Judite Nascimento, e do Embaixador do Brasil em
Cabo Verde, João Inácio Padilha.

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira

Leitorado brasileiro realiza trabalho na
Universidade de Bolonha
A Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo
ocidental, fundada em 1088, sedia um Leitorado
Brasileiro, que tem recebido constantes avaliações
positivas do Departamento de Línguas, Literaturas e
Culturas Modernas da universidade. A responsável
pelo Leitorado desde 2013, professora Lívia Assunção
Cecílio, tem ampliado o seu campo de ação. Além de
ensinar a língua portuguesa com sotaque brasileiro, ela
tem usado novas tecnologias para aumentar a
divulgação da cultura brasileira.
Lívia realizou, recentemente, pesquisa na área de "elearning" sobre instrumentos de comunicação para
ampliar o alcance das aulas tradicionais. Ela também
se tornou membro da Comissão Científica da V edição
do Simpósio Mundial de Estudos da Língua
Portuguesa, a realizar-se na cidade italiana de Lecce,
de 8 a 11 de outubro deste ano.
O Leitorado tem em média 70 alunos por semestre. A
leitora ministra aulas de português intermediário e
avançado. Além do trabalho que realiza na
Universidade, a professora Lívia participa, em que pese
a distância entre Roma e Bolonha, das atividades e dos
eventos do Centro Cultural Brasil-Roma, na Embaixada
do Brasil na Itália.

Universidade de Bolonha, Itália.

Itália e Líbano
Ponte digital conecta alunos dos Centros Culturais no Líbano e na Itália
Em maio, os Centros Culturais Brasileiros em Beirute (CCBL) e em Roma (CCBI) realizaram projeto inovador
que conectou turmas dos dois países por meio de videoconferência. A proposta de estreitar laços foi feita por
professoras do CCBL, em visita a Roma, e recebida com entusiasmo pelo CCBI. A atividade teve como objetivo
mostrar aos estudantes o quanto a língua portuguesa tem se difundido pelo mundo, além de incentivar o diálogo
e o aprendizado de maneira inovadora e divertida.
Alunos de ambos os Centros Culturais tiveram a oportunidade de "descobrir" o outro país e trocar informações
sobre suas cidades, atividades cotidianas e curiosidades.
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Angola

Estados Unidos
Leitora promove encontro de alunos americanos
de português com estudantes brasileiros
A professora Eugênia Magnólia da Silva Fernandes,
titular do Leitorado brasileiro na Universidade da
Califórnia - Davis, tem promovido encontros entre seus
alunos americanos de português com estudantes
brasileiros do programa Ciências sem Fronteiras. Com
isso, os alunos americanos melhoram a sua
proficiência na língua portuguesa e os estudantes
brasileiros ampliam sua rede de contatos.
De acordo com Eugênia, os encontros acontecem uma
vez por semana. "É uma troca riquíssima", disse a
professora, explicando que eles duram três horas. "É
possível estabelecer um vínculo linguístico, cultural e
até mesmo fraterno entre os participantes",
acrescentou a leitora.
O grupo de conversação, chamado de Portuguese
Club, tem tido tanto sucesso, que levou Eugênia a
formar pares de conversação no campus. Com isso, os
estudantes brasileiros têm a oportunidade não apenas
de ajudar os americanos no português como também
de melhorar sua fluência no inglês.

Clube do Português - UCD

Capoeira dá o ritmo das celebrações do
Dia da África em Angola
Em comemoração ao Dia da África, a Casa de Cultura
Brasil – Angola (CCBA) promoveu, em maio, a palestra
"Capoeira: daqui pra lá e de lá pra cá", para discutir a
origem, a evolução e os estilos de capoeira. Os
palestrantes foram o músico e compositor angolano
Dionísio Rocha, também especialista em Capoeira, e o
jornalista brasileiro João Belisário, com moderação do
pesquisador cultural Rui Clington. O Embaixador do
Brasil em Luanda, Norton Rapesta, fez a abertura do
evento.
A participação de quase cem pessoas, entre
estudantes, professores, capoeiristas e jornalistas, deu
o tom do interesse por essa manifestação cultural afrobrasileira, que é luta e é dança, é música e é gingado,
é movimento cadenciado, tudo envolvido pelo som de
instrumentos como berimbau, atabaque e pandeiro. O
evento contou com apresentação do grupo de capoeira
da CCBA, que entusiasmou os presentes com sua
"ginga".
A Casa de Cultura Brasil-Angola é a representante da
Rede Brasil Cultural em Luanda. Semestralmente,
recebe mais de 400 alunos para cursos de português,
de literatura e de preparação para o CELPE-Bras.

Palestra "Capoeira: daqui pra lá e de lá pra cá"

Israel

Israelenses aprendem a dançar forró no
Centro Cultural Brasileiro de Tel Aviv
Com o intuito de ampliar o conhecimento da cultura
brasileira, cerca de 15 alunos do Centro Cultural
Brasileiro em Israel (CCB Tel Aviv) tiveram aulas de forró
com o artista brasileiro Marquinhos do Forró, em julho.
As aulas no Centro Cultural fizeram parte de uma turnê
do artista por várias cidades israelenses durante o
festival "Forro in Israel’’, organizado pelo jovem brasileiro
Thiago Klen, juntamente com a israelense Liz Raz.

Durante a aula no CCB, os alunos fizeram muita
festa e participaram de cursos de forró para
iniciantes e intermediários. As aulas foram dadas
em português, embora todo o público fosse
israelense, o que fortaleceu o intercâmbio cultural
entre os participantes.

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@itamaraty.gov.br
Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP
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