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Cabo Verde

Nova Zelândia

CCB Cabo Verde promove atividades de arte
urbana

Projeto "Português como Língua de
Herança" é realizado na Nova Zelândia

Realizou-se, entre os dias 28 de novembro e
08 de dezembro de 2016, no Centro Cultural
Brasil-Cabo Verde (CCBCV), uma série de
atividades relacionadas ao grafite e à arte
urbana, com o duo de artistas brasileiros do
"Acidum Project", nas cidades de Praia e do
Mindelo.

Realizou-se na Embaixada do Brasil em
Wellington, capital da Nova Zelândia, no dia 24
de novembro de 2016, encontro no âmbito do
programa de fortalecimento do "Português
como Língua de Herança", com a participação
de crianças brasileiras e de suas famílias. Os
eventos propiciaram experiências relacionadas
ao exercício da língua portuguesa e à cultura
brasileira.

As atividades iniciaram-se com curso de arte
urbana. O duo ministrou técnica de pintura com
grafite, óleo e stencil, e também orientou os
jovens cabo-verdianos sobre portfólio, captação
de recursos e interface comercial com o
mercado artístico. Alguns dos jovens já haviam
recebido uma primeira formação, quando
participaram, em 2013, de workshop com o
grupo brasileiro AfroReggae.
Na cidade de Mindelo, os artistas estiveram em
duas instituições de ensino: no Centro Cultural
de Arte e Design, onde proferiram palestras
sobre a arte urbana brasileira para os alunos
de Artes Gráficas, e na Academia Livre de
Artes Integradas do Mindelo, onde interagiram
com artistas populares em formação.
O duo Acidum teve, ainda, oportunidade de
grafitar alguns muros da cidade, sozinho e em
companhia de artistas locais.

Todas as sessões incluíram ao menos meia
hora de convivência informal, durante a qual as
crianças fortaleceram vínculos entre si e com o
Brasil, falando em português e saboreando
petiscos
com
ingredientes
tipicamente
brasileiros. Em seguida, foram realizadas
atividades focadas no ensino de português,
principalmente em sua modalidade oral, com
inclusão de textos e atividades pedagógicas
para as crianças maiores.
Ao longo de 2016,
foram realizados onze
encontros
temáticos
que, além da prática
da língua portuguesa,
proporcionaram
aos
brasileirinhos noções de temas relevantes da
cultura do Brasil.

Japão

6ª Edição do Festival Anual de Carnaval e
Samba em Hamamatsu
Realizou-se, em 29 de outubro de 2016, a
"Festa Samba 2016", em Hamamatsu. Em sua
sexta edição, o evento foi dedicado a
comemorar o centenário do samba e promover
a cultura brasileira.

Errata
A edição nº 24 do "Nossa Língua" deixou de mencionar
que Gabriela Quiñileo Coña, aluna do Centro Cultural
Brasil-Chile, também foi vencedora da fase global do IV
Concurso de Redação da Rede Brasil Cultural, com o
texto "Língua portuguesa: Diversidade não é sinônimo de
divisão", que você confere aqui <https://goo.gl/Cx6jpN>

O evento durou todo o dia e foi dividido em três
oficinas de samba para crianças e jovens
brasileiros.
Houve
desfile
de
grupos
comunitários; aprendizado e prática de passos
de samba; e contato com os instrumentos
típicos
desse
ritmo. Ao final,
ocorreu desfile
das escolas de
samba.
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Emirados Árabes Unidos

Grécia
Lançada a primeira edição em grego de "A
Hora da Estrela" de Clarice Lispector

Centenário do samba é celebrado em Abu
Dhabi

A Embaixada do Brasil na Grécia promoveu,
em 9 de dezembro, o lançamento da primeira
edição em grego do livro "A Hora da Estrela",
de Clarice Lispector. A conferência contou com
a presença de Benjamin Moser, autor de uma
das mais conhecidas biografias de Lispector e
responsável pela recente expansão do
reconhecimento internacional da autora. Esteve
presente, também, Marios Chatziprokopiou,
tradutor de "A Hora da Estrela", que leu na
ocasião trechos da obra em grego, juntamente
com o ator e diretor greco-brasileiro Filippos
Mendes Lazaris, que fez a leitura em
português.

Realizou-se, em novembro, na Embaixada do
Brasil em Abu Dhabi, oficina infantil de samba
alusiva às comemorações do centenário do
ritmo musical brasileiro.

O evento também apresentou ao público
elementos da cultura nordestina, região de
origem de Macabéa, a protagonista do livro, e
também onde a escritora
passou sua infância e
adolescência. Foi organizada
uma feira com comidas e
bebidas típicas, além de
apresentação de forró do
quarteto Calangos.

A professora de dança responsável pela
oficina, Fernanda Battaioli, fez apresentação
sobre a história e as raízes do samba no Rio de
Janeiro e na Bahia, bem como de suas
manifestações culturais regionais.
Em seguida, deu-se início à oficina
propriamente dita, quando a professora
ensinou passos da dança e repassou
informações básicas sobre o ritmo e a
percussão do samba. Nessa ocasião, as
crianças puderam usar
adereços como chapéus
e flores, adquiridos no
mercado
local
para
caracterização
como
"malandro" e "passista",
além de instrumentos
como pandeiro e maracas.

África do Sul
Centro Cultural Brasil-África do Sul
participa da Feira Diplomática de Pretória

O evento de lançamento de
"A Hora da Estrela" teve a
participação de mais de 150
pessoas.

Reino Unido
Nova leitora brasileira no Reino Unido
A professora Daniela Doneda Mittelstadt
assumiu, em novembro último, a função de
Leitora no King's College London, instituição
que conta com uma das maiores equipes de
professores dedicados a estudos lusófonos no
Reino Unido. Daniela soma-se ao grupo de
leitores da Rede Brasil Cultural: professores
universitários que atuam em instituições de
ensino superior em dezenas de países,
ensinando o português e promovendo a cultura
brasileira. Em Londres, Daniela deverá também
coordenar a aplicação do exame Celpe-Bras.

O Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS)
participou, no dia 29 de outubro de 2016, da
"2016 Diplomatic Fun Fair", organizada pelo
Departamento de Relações Internacionais e
Cooperação da África do Sul, realizada nos
jardins da sede da Presidência da República. A
feira reuniu estandes de 46 missões
diplomáticas, com o objetivo de incentivar o
intercâmbio cultural e difundir informações
sobre os países junto à comunidade local.
O estande brasileiro, decorado com bandeiras
e cartazes com paisagens do país, distribuiu
brochuras e material de promoção cultural e
turística do Brasil, folhetos sobre aulas de
português no Centro Cultural e na Universidade
de Pretória, além de alimentos brasileiros. Na
ocasião, foram exibidos clipes de música
popular brasileira e vídeos promocionais.

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
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