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Evento no Líbano une cultura brasileira e 
portuguesa 

O CCB Líbano realizou em 17 de março de 2017 
a palestra 'Arte Sacra Barroca no Brasil e em 
Portugal'. Mia Vieira-Azar, presidente da Associação 
dos Amigos de Portugal, proferiu palestra sobre a 
arquitetura barroca em seu país. A participação 
brasileira ficou a cargo dos alunos do curso 
avançado de língua portuguesa, que fizeram 
apresentação da biografia e obra de Aleijadinho e 
Mestre Ataíde e declamação do poema "O 
Aleijadinho e os Profetas", de Drummond de 
Andrade. 
 
Trinta e seis pessoas, entre alunos, membros do 
grupo "Amigos de Portugal" e demais interessados, 
participaram do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Café Literário Bustamante abre as portas 
para uma nova edição do "Conta Contos" 

no Chile 
 
O Café Literário Bustamante, do município de 
Providencia, no Chile, abriu as portas para mais uma 
sessão do projeto "Conta Contos". A atividade, 
realizada no dia 8 de abril de 2017, foi coordenada 
pela diretora do Centro Cultural Brasil-Chile, Anna 
Magdalena Machado Bracher, com a participação da 
contadora de contos Margarita Reyes Olguín. 
 
A sessão inseriu-se no âmbito da semana de 
homenagens à poeta chilena Gabriela Mistral, cujo 
aniversário ocorreu no dia anterior à apresentação 
do "Conta Contos" e focou na relação da escritora 
com o nosso país e com a poeta brasileira Cecília 
Meireles, de quem foi contemporânea e amiga.  

Durante o evento, foram apresentados vários 
poemas infantis das duas autoras, em forma 
dramatizada, e distribuíram-se pequenas 
cadernetas, produzidas artesanalmente pelas 
contadoras, contendo poesias de Cecília Meireles e 
Gabriela Mistral. 
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CCB-Líbano recebe atrizes brasileiras para palestra sobre valores 
humanitários  

 
As atrizes brasileiras, Dani Suzuki e Priscila Fantin do movimento “Amor Sem 
Fronteiras”, e Viviane Reis, da ONG "I Know My Rights", estiveram presentes 
no Centro Cultural Brasil-Líbano, no dia 20 de abril de 2017, para uma palestra 
pública sobre valores humanitários e trabalho social. O público interagiu e fez 
perguntas, e as cerca de 60 pessoas presentes confraternizaram no final da 
palestra.  
 
A ONG "I Know My Right" é uma organização não governamental sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças 
refugiadas no Brasil.  

  



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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Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP 

2 

 
Festival de Cinema Brasileiro 2017 

 
O mês de março 
marcou o início das 
atividades culturais do 
CCBF de maneira 
muito positiva. O mês 
foi encerrado "com o 
pé direito", após o 
sucesso do Festival 
de Cinema Brasileiro, 
realizado no Kino 13, 
em Helsinque, do dia 
21 ao 23 de abril de 
2017.  

 

 

 

 

CCB-Angola fecha patrocínio com TAAG 

 
Com o objetivo de fomentar e promover intercâmbio 
entre as culturas angolana e brasileira foi assinado 
no dia 5 de abril, um acordo de patrocínio entre o 
Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA) e a empresa 
TAAG Linhas Aéreas de Angola. 

Na presença do Embaixador do Brasil em Luanda, 
Paulino Franco de Carvalho Neto, e do 
Administrador Comercial da TAAG, William Boulter, 
ficou estabelecido que a empresa aérea angolana 
ceda bilhetes aéreos para que artistas e formadores 
brasileiros possam vir a Luanda ao longo deste ano. 
Estes realizarão atividades artísticas e culturais, e 
também ministrarão cursos de formação em diversas 
áreas, como teatro, música, escrita e artes plásticas. 
Estão previstas vindas de 30 personalidades 
brasileiras e de outros países que compõem a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). 

O Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto 
destacou a importância desta parceria, que vai 
colaborar para estreitar ainda mais os laços entre o 
Brasil e Angola através da cultura, ao promover 
concretamente as trocas profissionais entre artistas, 
escritores, músicos angolanos e brasileiros. 

 

 

1º festival de poesia em São Tome e 

Príncipe. 

Realizou-se no passado dia 25 de março de 2017 no 
auditório do Arquivo Histórico a cerimônia de 
encerramento da 1ª edição do Festival de Poesia de 
São Tomé, evento promovido pelo Centro Cultural 
Brasil-São Tomé e Príncipe (CCBSTP), em parceria 
com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ), a 
União Literária Artística Juvenil (ULAJE), com apoio 
da Direção do Ensino Secundário e da Biblioteca 
Nacional, bem como das empresa Socogesta, CFAO 
Motors, Serviço de Empresa Especializado - SEP e 
da UNITEL STP. 

No evento, foi efetuada a premiação dos vencedores 
do Concurso de Poesia “Os Novíssimos”, o concurso 
teve 71 inscrições representando todos os distritos 
da ilha de São Tomé.  

A atividade incluiu ainda apresentações musicais e 
declamação dos poemas inscritos no concurso e das 
obras apresentadas no Varal de Poesias, exposição 
organizada pelo CCBSTP no saguão à entrada do 
edifício do Arquivo Histórico de STP. A exposição 
apresentou uma variada seleção de textos de 
autores brasileiros, santomenses, portugueses, 
autores franceses, traduzidos para o português, 
além de textos de poetas nigerianos. 

O festival compreendeu ainda outras atividades 
realizadas no mês de março nas instalações do 
CCBSTP, tais como a Oficina de Escrita Criativa 
sobre Poesia, e a Oficina de Declamação, além da 
projeção do filme brasileiro “Cartas de Amor São 
Ridículas", de Alvarina Sousa Silva, baseado em 
poema de Fernando Pessoa. 
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