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Evento cultural "Intimate Brazil: um 
encontro informal em torno da cultura" é 

realizado no Líbano 
 
No intuito de divulgar as atividades do Centro 
Cultural Brasil-Líbano (CCBL), de alcançar 
novo público para os cursos de português e de 
seguir promovendo a cultura brasileira, foi 
organizado, em dezembro de 2016, evento 
denominado "Intimate Brazil: um encontro 
informal em torno da cultura". 
 
As instalações do CCBL foram decoradas e 
adequadamente preparadas, para favorecer a 
realização, em diferentes andares, salas e 
áreas externas, de atividades simultâneas. No 
último andar, por exemplo, o chef brasileiro, 
Lázaro dos Santos, da Marinha do Brasil, 
ensinou a preparar prato da cozinha baiana. No 
andar intermediário, foram oferecidas aulas 
experimentais de português, conduzidas pela 
equipe de professores do CCBL, auxiliados por 
alunos de níveis avançados, seguidas por 
degustação de café brasileiro. No andar térreo, 
foram realizadas oficinas de ritmos brasileiros e 
de capoeira. Na parte externa, instalou-se 
quiosque de alimentação e bebidas brasileiras. 
 
As atividades foram seguidas de shows da 
banda Xangô, especialista em samba, bossa 
nova e MPB, apresentação da cantora libanesa 
Tania Saleh e de apresentação de samba e 
batucada do Bloco Rubra Rosa. 

 
 
 

Clássicos da literatura brasileira são 
lançados no CCB Itália 

 
Realizou-se, no auditório do Centro Cultural 
Brasil-Itália (CCBI), em dezembro de 2016, o 
lançamento do livro "Gli Schiavi" - tradução 
para o italiano da obra "Os Escravos" de Castro 
Alves, feita por Marta Gomes de Souza. 

 
A autora já havia apresentado, 
também no CCBI, tradução do 
livro "Os Timbiras", do poeta 
Golçaves Dias. Durante o 
evento, ressaltou-se a relevância 
desses autores para a História e 
a literatura brasileiras.  

 
 
 
 

Alunos brasileiros visitam Universidade de 
Estudos Estrangeiros em Tóquio 

 
Em novembro de 2016, os alunos de duas 
escolas brasileiras no Japão tiveram a 
oportunidade de fazer uma visita à 
Universidade de Estudos Estrangeiros em 
Tóquio (TUFS), instituição que deu início ao 
ensino da língua portuguesa no Japão, há 
cerca de cem anos. 
 
Os alunos encontraram-se com estudantes 
universitários brasileiros que estudam na TUFS 
e puderam conversar sobre as formas de 
acesso à educação superior no Japão, 
inclusive programa de bolsas e o dia a dia na 
instituição. 
 
Na ocasião, as crianças puderam assistir a 
espetáculo teatral encenado por estudantes 
japoneses da graduação em português. Os 
universitários apresentaram uma adaptação do 
filme de comédia brasileiro "Se eu fosse você" 
(2006). 
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                       Líbano Japão 

                            Itália 
Cantora do festival de jazz de Tel Aviv participa de 

evento para crianças no Centro Cultural 

Em dezembro de 2016, o CCB Tel Aviv realizou uma oficina para 
crianças com a participação da cantora Flávia Nascimento, que 
esteve em Israel para participar do Festival de Jazz de Tel Aviv.  
 
No evento, as crianças dedicaram-se à produção de brinquedos 
acompanhada de músicas do cancioneiro popular brasileiro. As 
novas gerações de brasileirinhos cantaram e dançaram cantigas 
que já embalaram as brincadeiras de seus pais, avós e bisavós. 
 
O evento teve lugar no âmbito das 
 atividades de promoção do Português 
 como Língua de Herança (POLH) no  
CCB Tel Aviv, com o objetivo de auxiliar 
 pais e avós residentes na cidade a 
 transmitir a cultura brasileira a seus  
descendentes nascidos em Israel. 
  

 

       Israel 

 

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/noticias2/34-tel-aviv/946-cantora-do-festival-de-jazz-de-tel-aviv-participa-de-evento-para-criancas-no-centro-cultural
http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/noticias2/34-tel-aviv/946-cantora-do-festival-de-jazz-de-tel-aviv-participa-de-evento-para-criancas-no-centro-cultural


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 
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 Concurso de criação visual celebra 
amizade entre Brasil e Bélgica 
 
Realizou-se na galeria Casa do Brasil, em 
Bruxelas, em dezembro de 2016, entrega de 
premiação dos vencedores do concurso "Ao 
vencedor, as batatas". O curioso concurso 
demandou dos participantes criarem 
embalagens de batata frita, em formato de 
cone, em que estivesse representados 
elementos das culturas brasileira e belga. Vale 
lembrar que a batata frita, popular em todo o 
mundo, inclusive no Brasil, é uma tradicional 
receita belga. 
 
Cerca de 30 pessoas aceitaram o desafio e 
participaram da competição que retomou a 
famosa frase da personagem "Quincas Borba" 
de Machado de Assis. 
 
O evento foi organizado pelo Conselho de 
Cidadania da Bélgica e Luxemburgo, com 
apoio do Consulado-Geral do Brasil em 
Bruxelas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13ª e 14ª edição do Café com Letras no 
Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe 

 
 O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe 
(CCBSTP) realizou em 30 de novembro mais 
uma edição do "Café com Letras" em parceria 
com Leitorado Brasileiro na Universidade de 
São Tomé e Príncipe (USTP). Foi apresentada 
a obra "Leite Derramado" de Chico Buarque. A 
leitora na USTP, Eliane de Oliveira, apresentou 
os personagens e a saga 
familiar do romance, como 
também discorreu sobre a 
biografia do autor, seja na 
música, na literatura ou no 
teatro. Pode-se ainda 
apreciar a participação 
musical feita Yath'Anderson 
de Lima e sua filha, Imna 
Lima, com música "Pedaço 
de Mim". 
 
Na edição de 14 de dezembro, as obras de 
Guimarães Rosa, Campo Geral e Uma Estória 
de Amor, do volume "Manuelzão e Miguilin", 
foram apresentadas pela bióloga brasileira 
Raphaela Correa Nazaré, professora na Escola 
Portuguesa de São Tomé e Príncipe. 
 

 Durante o último Café com 
Letras, foi realizada a 
premiação do IV Concurso 
de Redação da Rede Brasil 
Cultural, sob o tema 
"Diversidade e unidade da 
língua portuguesa", a Eldizer 
Andrade da Cruz Boa Morte, 
vencedora da etapa local, 
que apresentou a redação 
"Diferente, mas igual". 

 
 

 
 

                  Bélgica 

            Argentina 

São Tomé e Príncipe 

Atividades musicais dão o tom no CCB Argentina 

O Centro Cultural Brasil-Argentina realizou um mês de atividades voltadas para a música, em novembro último. O coral 
Cantus Firmus, um dos principais do Brasil, com 24 anos de existência, sediado em Brasília, apresentou-se no Centro no 
contexto do "Festival Mundial Buenos Aires Coral". 
 
No mesmo mês, o saxofonista Erik Heimann e a pianista Míriam Braga, membros  
do Duo Heimann-Braga, ofereceram seminário sobre a música  brasileira de 
 concerto, com ênfase no período nacionalista. Por fim, foi realizado , no Centro 
 Cultural, um concerto de estudantes de música clássica da Universidad Nacional de las Artes, os quais apresentaram  
obras do século XIX e XX, inclusive do compositor brasileiro Ernesto Narazeth.  
  


