
 

 
 

  

 

Comemoração do Dia da Língua Portuguesa na Cátedra 
Eugênio Tavares – Universidade de Cabo Verde 

 
Entre os dias 9 e 11 de maio, a Universidade de Cabo Verde 
festejou o Dia da Língua Portuguesa com diversos eventos. 
No dia 9, foi organizada mesa-redonda sobre as políticas 
nacionais para promoção da língua portuguesa, no auditório 
da universidade. O evento contou com a participação do Pro-
fessor Carlos Faraco, presidente da Comissão Nacional bra-
sileira para o IILP (Instituto Internacional da Língua Portu-
guesa); do Secretário Jorge Luiz Tavares, chefe da DPLP; do 
Senhor Gustavo Servilha, da Diretoria de Promoção Internaci-
onal do Ministério da Cultura; e da Professora Amália Lopes, 
diretora da Cátedra Eugênio Tavares. Cada um dos partici-
pantes falou sobre as ações de suas respectivas instituições 
para a promoção da língua e cultura brasileira. A professora 
cabo-verdiana abordou os desafios para a língua portuguesa 
em Cabo Verde. 
 
No dia 10, foi realizado, no mesmo auditório, a conferência 
"Os Dilemas Normativos da Língua Portuguesa", a cargo do 
Professor Carlos Faraco. O professor discorreu sobre as ex-
pressivas variações da língua portuguesa em diferentes paí-
ses, sugerindo uma abordagem policêntrica de sua gramática 
normativa. 
 
No dia 11, ocorreu a primeira sessão da peça "O Auto da 
Compadecida", traduzida para a língua cabo-verdiana. A en-
cenação ocorreu no teatro da Universidade de Cabo Verde, 
que ficou lotado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1° Encontro de Professores de Língua, Literatura e Civili-

zação na França 
 

Foi realizado, nos dias 4 e 5 de maio de 2017 em Paris, o 1° 
Encontro de Professores de Língua, Literatura e Civilização 
Brasileira na França (EPLLIC-BRAS). 
 
O Encontro reuniu pela primeira vez na França representantes 
governamentais e acadêmicos de diferentes áreas de difusão 
do português. Houve também espaço para apresentação de 
projetos inscritos, bem como discussões sobre aspectos me-
todológicos do ensino do português, inclusive para o mundo 
profissional. O EPLLIC-BRAS foi concebido e preparado, 
desde junho de 2016, pela Embaixada do Brasil em Paris, 
com a colaboração dos leitores brasileiros nas universidades 
Sorbonne-Nouvelle e Clermont-Auvergne, Tatiana Matzenba-
cher e Ailton Rezende Pereira Sobrinho e da professora bra-
sileira Flávia Silvia Machado, voluntária da universidade de 
Poitiers. 
 
Foram objetivos do encontro o levantamento da situação do 
ensino do idioma em suas diferentes instâncias (associativa, 
pública, privada e autônoma), a identificação de obstáculos e 
desafios inerentes à prática do ensino da variante brasileira 
do português como língua estrangeira, o incentivo a contatos 
entre os diferentes agentes de formação na língua e à formu-
lação de projetos científicos e pedagógicos, e a elaboração de 
diagnóstico sobre o ensino e a expansão do idioma na 
França. 
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Dia da Língua Portuguesa e Cultura na Cidade do Cabo 

     Cidade do Cabo 

 

O auditório da Universidade da Cidade do Cabo (UCT) tornou-se palco, no dia 
13 de maio de 2017, de celebração do Dia da Língua Portuguesa e Cultura na 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
 
O evento foi organizado pelo leitor brasileiro Alan Carneiro, que chefia a 
Seção da Língua Portuguesa da Universidade, com colaboração da professora 
Anita Pereira de Melo, leitora brasileira financiada pelo Instituto Camões, de 
Portugal, e que atua na mesma instituição de ensino. Entre o público 
estiveram presentes os Cônsules Gerais de Portugal e Moçambique, bem 
como funcionários do Consulado Brasileiro. A principal atividade do dia foi a 
projeção do filme "Marrabenta: sons de Moçambique"  , da produtora brasileira 
Cinegroup, com direção do cineasta luso-moçambicano, Victor Lopes. 
 
No final da cerimônia, o público pôde experimentar variedades gastronômicas 

de Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, em estandes de comidas típicas 

organizados pelos respectivos consulados. 



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 

 

Cuba comemora o Dia da Língua 
Portuguesa 

 
As Embaixadas de sete países da Comunidade dos 
países de Língua Portuguesa (CPLP) em Havana, 
Cuba, realizaram projeto intitulado "Tertúlia Literária 
e Gastronômica", no dia 5 de maio de 2017. 
 
O diretor de Escritores da União Nacional de 
Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC), Alex 
Paulsides, proferiu as palavras de abertura da 
cerimônia, na sala Villena da sede da UNEAC, 
salientando as proximidades filológicas e culturais da 
língua portuguesa com a cultura cubana. 
 
Durante o evento, alunos da Faculdade de Línguas 
Estrangeiras da Universidade de Havana, tradutores 
e professores de português declamaram poemas 
selecionados pelas Embaixadas. Antes de cada uma 
das leituras os representantes das missões apre-
sentaram brevemente os autores selecionados e os 
movimentos literários a que pertencem. 
 
Por fim, foi oferecida degustação de especialidades 
dos países participantes. O Brasil serviu coxinha de 
frango e caipirinha do restaurante "Brasileiríssimo", 
único de culinária brasileira em Cuba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peça teatral "Navalha da carne"  
em Pretória 

 
O Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS) 
estendeu apoio institucional à adaptação da 
peça "Navalha na Carne", de Plínio Marcos, 
apresentada entre os dias 1º e 3 de junho de 
2017, no "Lier Theatre", em Pretória. 
 
O espetáculo, dirigido pelo ator brasileiro 
Anderson Barroso, foi produzido pelo Depar-
tamento de Drama da Universidade de Pretória. 
 
O evento contou com público de 180 pessoas 
em seus três dias de apresentação, entre 
membros dos corpos docente e discente da 
Universidade, representantes do corpo diplo-
mático, agentes culturais e público geral. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Cuba         África do Sul 

 Comemoração do Dia da Língua Portuguesa em Astana 
 

Com o apoio das Embaixadas do Brasil e de Portugal em Astana, foi 
realizado no dia 5 de maio de 2017, na capital do Cazaquistão, evento 
comemorativo do Dia da Língua e Cultura Portuguesa.  
 
A celebração, que teve breves discursos de introdução realizados pelo 
Embaixador do Brasil em Astana, Demétrio Bueno Carvalho, e pelo 
Encarregado de Negócios de Portugal, reuniu as comunidades brasileira e 
portuguesa em Astana, bem como cidadãos cazaques, professores, 
estudantes, entre outros. 
 
Foram realizadas, durante o evento, leitura de poemas, projeções de 
imagens e vídeos do Brasil e de Portugal, apresentação de músicos locais 
interpretando canções em português, jogos de perguntas sobre a língua e 

a cultura dos países lusófonos e distribuição de brindes aos 
vencedores. 
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