
 

1 
 

  

 

Projeto "Festa Literária da Língua 
Portuguesa" é lançado em Angola 

 
Em fevereiro de 2017, a Embaixada do Brasil 
em Luanda promoveu coquetel de lançamento 
do projeto "Festa Literária da Língua 
Portuguesa" nas dependências do Centro 
Cultural Brasil-Angola (CCBA). Na ocasião, 
estiveram presentes o secretário de Estado e 
a diretora do Gabinete de Intercâmbio do 
Ministério da Cultura angolano, além de 
embaixadores, encarregados de negócios e 
responsáveis pelos setores culturais das 
embaixadas de todos os membros da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 
 
O evento, inspirado na Festa Literária 
Internacional de Paraty (FLIP), contou com 
feira gastronômica dos países da CPLP, feira 
de livros em língua portuguesa, mesas-
redondas com escritores lusófonos e 
apresentações culturais. 

 
 

 
 

Curso de atualização para professores é 
realizado no CCB-Guiana 

 
Realizou-se, em dezembro, nas instalações do 
Centro Cultural Brasil-Guiana (CCBG), curso 
de atualização para os professores do CCBG, 
ministrado pelo professor da Universidade de 
Brasília (UNB), José Carlos Paes de Almeida. 
Além dos professores do Centro Cultural, o 
evento contou com a presença de professores 
de português do ensino secundário de 
algumas das escolas públicas de Georgetown, 
capital do país. 
 

 
 

 

 

CCB-Chile realiza Conta Contos 

O primeiro "Conta contos" de 2017 do Centro 
Cultural Brasil – Chile (CCBRACH) realizou se 
no dia 14 de janeiro, no café Literário 
Bustamante. 
 
As atividades foram organizadas pela diretora 
do Centro e pela contadora de contos 
Valentina Acevedo Baeza. Foram 
apresentados os seguintes 
contos: "As notícias e  o 
mel", de Marina Colasanti, 
"Erinlê, o caçador", de 
Adilson Martins, "O 
Tesouro da Raposa", de 
Ana Maria Machado, e o 
conto popular "Céu na 
terra". Aproximadamente 
30 pessoas estiveram 
presentes no Conta 
Contos.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

Exposição de arte no Centro Cultural 
Brasil-Bolívia 

 
 Realizou-se, em dezembro, no Centro Cultural 
Brasil-Bolívia (CCBB), Encontro de Arte "591", 
em referência ao código de Discagem Direta 
Internacional (DDI) da Bolívia. O evento reuniu 
artistas de diversas áreas. 
 
A exposição foi um sucesso e alcançou 
lotação máxima no dia da inauguração. Teve a 
participação da fotógrafos, bailarinos, multi-
artistas, ceramistas, escultores, pintores,  
atelieres de moda e joias, além de 
gastronomia e música.  
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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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IX Edição do Curso de Língua Portuguesa e 
Cultura Brasileira chega ao fim em 

Bucareste 
 

Em fevereiro de 2017, a Embaixada do Brasil 
em Bucareste, capital da Romênia, realizou a 
cerimônia de entrega dos diplomas de 
conclusão de curso aos alunos da IX Edição 
do Curso de Língua Portuguesa e Cultura 
Brasileira.  
 
Essa atividade vem sendo oferecida à 
comunidade local gratuitamente desde 2013, 
com base em aulas lecionadas por voluntários 
da própria Embaixada e da comunidade 
brasileira na Romênia. 
 

 
 
 
 
 
 

Vozes Femininas na Poesia Lusófona 

Em janeiro de 2017, em Londres, alunos de 
português do King's College London 
participaram de noite de leitura de poemas de 
autoras de diferentes países de língua 
portuguesa, entre elas Cora Coralina, Cecília 
Meireles e Ana Luísa Amaral.  

O evento foi organizado pela leitora brasileira 
na universidade inglesa, a professora Daniela 
Doneda Mittelstadt, em parceria com o diretor 
do Centro Camões e com o apoio da 
Embaixada do Brasil em Londres. O recital de 
poesia foi acompanhado por performances 
musicais que incluíram choro, marchinha e 
fado. 

 

 
Lançamento do novo livro do poeta 
santomense Humbah Aguiar no CCBSTP 
 
O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe 
realizou, em fevereiro de 2017, cerimônia de 
apresentação do terceiro livro do poeta 
santomense Humbah Aguiar, intitulado "Flores 
no teu coração".  
 
Além de familiares e 
amigos do autor, 
numerosas personalidades 
de relevo da sociedade 
santomense prestigiaram a 
cerimônia, com destaque 
para a presença do 
ministro da Presidência do 
Conselho de Ministros e 
Assuntos Parlamentares, 
Afonso da Graça Varela, 
do Presidente da 
Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, 
do Bastonário da Ordem dos Advogados de 
São Tomé e Príncipe, André Aragão, e da 
consagrada poetisa santomense Conceição 
Deus Lima. 
 
 A obra foi apresentada por Rafael Branco, 
atualmente coordenador do curso de relações 
internacionais da Universidade Lusíada de 
São Tomé e Príncipe. O evento contou 
também com a participação de Wildiley 
Barrocas, jovem jornalista e declamador, que 
homenageou o autor da obra recitando alguns 
dos poemas nela incluídos, acompanhado ao 
violão pelo músico santomense Guilherme 
Carvalho. 
 
Em seguida à apresentação, houve animado 
debate com ativa participação do público 
presente, incluindo leituras de alguns dos 
poemas contidos na obra, em português e 
forro, a principal língua crioula de São Tomé e 
Príncipe derivada do português. 
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