Maio de 2017 – Nº 30

Londres
Dia da Língua Portuguesa celebrado em
Londres
Celebrou-se, na última sexta-feira, 5 de maio, o
Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na
CPLP. A Embaixada do Brasil em Londres
realizou evento comemorativo, com a presença
de mais de 120 pessoas, entre acadêmicos,
artistas, jornalistas, empresários e público em
geral, em que o grande destaque foi o idioma
falado por mais de 280 milhões de pessoas.
O Embaixador brasileiro Eduardo dos Santos e
os Embaixadores de Angola, Moçambique e
Portugal ressaltaram em seus discursos a
grande diversidade do mundo lusófono e o
papel da língua portuguesa como fator de
identidade e de unidade. Após conversa entre a
escritora portuguesa Isabel Stilwell e a cantora
moçambicana
Maiuko,
moderada
pelo
professor e escritor brasileiro Felipe Botelho
Correa (King’s College London), houve leituras
de trechos literários em prosa e poesia e
apresentações musicais de Maiuko e do grupo
Trânsitos Saudosistas.

Tailândia
Universidade Chulalongkorn de Bangkok
homenageia o dia da língua portuguesa
A Universidade Chulalongkorn (CU) de
Bangkok, no Sudeste asiático, homenageou, no
dia 5 de abril de 2017, o "Dia da Língua
Portuguesa".
Organizado pelos leitores de Brasil e Portugal,
bem como pela responsável pelo Instituto
Camões, e com o apoio dos funcionários das
Embaixadas
envolvidas,
o
evento
foi
inaugurado por discurso realizado pela VicePresidente
para
Assuntos
Sociais
e
Compromisso Global da CU, Professora
Doutora Pirongrong Ramasoota. Logo em
seguida foi dada a palavra ao Embaixador do
Brasil no país, Doutor Gilberto Fonseca
Guimarães de Moura, que atualmente preside o
"Grupo Lusófono de Bangkok".
O evento atraiu bom número de estudantes,
manifestando, através de vídeos, depoimentos,
músicas brasileiras e ritmos tradicionais
lusitanos, o interesse que o idioma português e
a cultura
lusófona
suscitam
entre
os
jovens e
no espaço
acadêmico
do país.

Arábia Saudita
Comunidade Brasileira em Riade Celebra
Dia da Língua Portuguesa
Realizou-se, em 5 de maio, na Embaixada
brasileira evento para comemorar o dia da
língua portuguesa e cultura, com o apoio da
Embaixada de Portugal e Moçambique. Foram
projetados os filmes: "História da Língua
Portuguesa – Tempo, vida e espaço" e "Língua
Vidas em português." Na sequência, foram
recitados os poemas "Língua Portuguesa", de
Olavo Bilac, e "Infante" de Fernando Pessoa.
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Croácia

Guiné Bissau
CCB - Guiné Bissau comemora o Dia da
Língua Portuguesa

Comemorações do Dia da Língua
Portuguesa em Zagreb

O Centro Cultural Brasil-Guiné Bissau, no dia 4
de maio de 2017 comemorou o Dia da Língua
Portuguesa com a presença do Embaixador do
Brasil Fernando Apparicio da Silva e do
Ministro da Educação, Ensino Superior e
Investigação Científica da Guiné-Bissau, Sandji
Fati.

O Leitorado de Língua Portuguesa da
Faculdade de Letras e Humanidades da
Universidade de Zagreb, em colaboração com
a Embaixada do Brasil e o Instituto Camões,
organizou dois eventos naquela capital para
comemorar o Dia da Língua Portuguesa.

A convite do Instituto Camões, a jornalista e
escritora portuguesa Alexandra Coelho deu
depoimento sobre a língua portuguesa no
Brasil, país onde viveu vários anos como
correspondente da agência Lusa.
Compareceram embaixadores e representantes
do Corpo Diplomático, o diretor-geral do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa,
Leopoldo Amado, o procurador-geral da
República, António Sedja Man, e vários
escritores, entre os quais Maria Odete Semedo,
ex-Ministra da Educação guineense.

O diplomata Gustavo Pereira, no dia 3 de maio,
palestrou para os estudantes de português da
Universidade sobre o tema "Falares Brasileiros
e Culturas Regionais no Brasil". E no dia 5 de
maio a banda "Camões House Band", formada
por músicos brasileiros e europeus, tocou
repertório musical lusófono no café "Booze &
Blues".

Artigas
NEB Artigas comemora o Dia da Língua
Portuguesa

Itália
Universidade de Milão recebe comemoração
do Dia da Língua Portuguesa
A "Universitá Statale di Milano" (UNIMI), em
parceria com o Consulado Geral do Brasil em
Milão, comemorou o "Dia da Língua
Portuguesa e da Cultura na CPLP", no dia 5 de
maio de 2017. Compareceram ao evento
acadêmico, estudantes e diplomatas.

No dia 05 de maio, o filme "Central do Brasil"
foi exibido no setor cultural do Vice-Consulado
em Artigas, para comemorar o Dia da Língua
Portuguesa. Em seguida, houve debate entre
os alunos do curso de língua portuguesa do
NEB Artigas sobre o tema do filme. Ao todo,
83 pessoas assistiram ao longa-metragem e
acompanharam a discussão.

O evento foi aberto pelo Cônsul do Brasil em
Milão, Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade
Pinto, e seguido pela
palestra "Mapa de uma
língua-mundo:
a
Língua Portuguesa e
sua
história",
do
professor de Literatura
Portuguesa e Brasileira
Vincenzo Russo.
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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