
CCBRACH recebe concerto triplo intitulado
"Viernes Canta"

Aproximadamente 45 pessoas reuniram-se no Centro
Cultural Brasil-Chile (CCBRACH), no dia 1 3 de outu-
bro, para o concerto triplo "Viernes Canta", com apre-
sentação de piano solo por Saulo Cruz de Oliveira, do
coro Boa Mixtura Vocal e de Escaleta Forró Trio.

O coro, também regido pelo maestro Saulo Cruz de
Oliveira, foi fundado em 201 2 como parte das ativida-
des culturais do CCBRACH, reunindo coristas chilenos
e brasileiros. O nome grafado com X é uma referência
à composição binacional de seus integrantes. O grupo
promove o idioma, a poesia e a literatura brasileira
com um repertório que contempla da música renas-
centista ao teatro musical, incluindo música erudita,
popular e folclórica.

Já o grupo Escaleta Forró Trio, composto de zabumba,
triângulo e escaleta, é formado por brasileiros de Per-
nambuco e São Paulo e dedica-se à pesquisa e difu-
são da música de Luiz Gonzaga.
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Centro Cultural Brasil-Espanha apoia Festival de cinema
brasileiro em Barcelona

O Centro Cultural do Brasil em Barcelona (CCBBcn) foi um dos patrocinadores da "IV
Mostra de Cinema do Brasil : Encontros e desencontros em um lugar chamado Brasil",
organizada e realizada em Barcelona, no cinema Girona, no bairro de Grácia, de 1 4 a
1 7 de setembro, pela "Asociación Diversia".

A mostra foi parte da programação do "Festival Dia do Brasil" e exibiu os seguintes fi l-
mes: "Mulher do pai" (Cristiane Oliveira, 201 6), "Martírio" (Vincent Carel l i , Ernesto de
Carvalho e Tita, 201 6), "Jonas e o circo sem lona" (Paula Gomes, 201 7) e "Animal po-
lítico" (Tião, 201 6), "Para ter onde ir" (Jorane Castro, 201 6). O diretor do CCBcn, pro-
fessor Wagner Novaes, esteve presente e, em seu discurso, comentou sobre a seleção
de fi lmes, que apresentava uma produção pouco comercial da cinematografia brasileira.
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Visita do Embaixador do Brasil à Universidade
Clermont Auvergne da França

O Embaixador do Brasil na França, Paulo C. de Oliveira Campos,
em visita à cidade de Clermont-Ferrand, palestrou na "Maison des
Sciences de l’Homme" no dia 28 de setembro. A capital da Região
Auvergne acolhe a segunda maior comunidade lusófona na França,
além de sediar a empresa Michelin, um dos grandes parceiros
econômicos da França com o Brasil desde 1 927.

Na Universidade Clermont Auvergne, o Embaixador assinou carta
de intenções para mapeamento dos estudos luso-brasileiros no
ensino superior francês, que fará levantamento das instituições,
dos cursos, dos professores, dos pesquisadores e das discipl inas
oferecidas na França. Existem atualmente vários acordos entre a
Universidade Clermont Auvergne e universidades brasileiras
UFMG, UERJ, UFPE, UFRN, bem como ainda os acordos assina-
dos pela Academia Brasileira de Letras com o "Centre de recher-
ches sur les l ittératures et la socio-poétique (CELIS)", chefiado
pelo Professor Saulo Neiva, e também com a Associação Brasilei-
ra de Literatura Comparada (ABRALIC).



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

Embaixadora brasileira participa de reunião
da Associação Raízes na Suíça

A Embaixadora do Brasil na Suíça, Susan Kleebank,
participou da assembleia geral da Associação Raízes,
no dia 4 de outubro, destinada a promover a língua
portuguesa e a cultura brasileira em Genebra. Duran-
te o encontro, a Embaixadora elogiou o empenho dos
voluntários da associação e teceu breve panorama da
política oficial de promoção do português como língua
de herança.

A Associação Raízes foi fundada em 1 996, tendo co-
mo objetivo principal promover a língua portuguesa e
a cultura brasileira, especialmente junto ao público in-
fanti l em Genebra. Além das aulas de português, para
financiar suas atividades, desenvolvidas sobretudo
por professores voluntários, a Raízes também realiza,
secundariamente, aulas de português como língua
estrangeira (POLH) e curso de francês. Com vistas a
promover os vínculos dos nacionais com o Brasil , a
associação desenvolve projetos sobre temas especí-
ficos e atividades culturais, como a festa junina.

Novo módulo de língua
portuguesa e cultura brasileira na Romênia

Teve início, em 1 0 de outubro, a décima-segunda edição do "Curso de Língua
Portuguesa e Cultura Brasileira" desde 201 2.

Com duração de 1 0 semanas, o curso é um trabalho voluntário de duas brasilei-
ras radicadas na Romênia, as professoras Cristina Hélcias e Elisabete Teschner,
e conta com apoio da Embaixada do Brasil em Bucareste. É gratuito, real izado
nas instalações da Embaixada e conta com oito turmas de cerca de vinte alunos
cada, distribuídas em iniciantes, nível intermediário, intermediário superior,
avançado e conversação.
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Centro Cultural Brasil-África do Sul promove
sessão cinematográfica

No dia 1 9 de outubro, o Centro Cultural Brasil-África do Sul
apresentou o fi lme "O Lobo Atrás da Porta", do diretor brasileiro
Fernando Coimbra, durante o Festival de Filmes do Grupo de
Países Latino-Americanos e do Caribe (GRULAC).

O Festival é uma iniciativa das Embaixadas latino-americanas e
caribenhas e, neste ano, foi organizado em parceria com o "Ins-
titute for Global Dialogue" (IGD) e com a "University of South
Africa" (UNISA), que ofereceu sala de conferência para as pro-
jeções. O evento, ocorrido de 1 8 a 28 de outubro mostrou fi lmes
dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil , Chile Colômbia,
Cuba, Haiti , Jamaica, México, Panamá, Peru, Trinidad e Tobago,
Uruguai e Venezuela.

O fi lme brasileiro foi precedido de coquetel com comidas e bebi-
das nacionais e contou com público de cerca de 80 pessoas, en-
tre estudantes, membros do corpo diplomático, representantes da
comunidade brasileira, agentes culturais sul-africanos e outros.




