
Semanal da Cultura Lusófona em Kiev

A "Semana da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona na
Ucrânia"— 2 a 8 de maio — tomou conta da Embaixada do Brasil
em Kiev para a celebração do Dia da Língua Portuguesa. Em sua
primeira edição, ofereceu de seminários a mostra de fi lmes
lusófonos ao público, entre várias outras atividades. A abertura da
Semana foi marcada pela inauguração do Centro de Língua
Portuguesa na Universidade Nacional de Linguística de Kiev, que
contou com a participação de representantes da instituição e do
Instituto Camões. O centro oferecerá aulas e atividades
relacionadas ao ensino de português.

Nos sete dias que se seguiram, os convidados puderam conhecer a
cultura lusófona por meio de apresentações artísticas, mesas
redondas, concurso de fotografias e leitura de textos brasileiros em
ucraniano. Ainda como parte das comemorações, foi projetado o
documentário "Em português, se faz favor", do jornal ista ucraniano
Eugen Mikhin, em colaboração com I l ia Makarenko. O vídeo retrata
a crescente influência da língua e da cultura para a consolidação da
lusofonia e da sua imagem no exterior.

O Brasil foi homenageado com a canção "Garota de Ipanema" e
com recital em português com poesia de Cecíl ia Meireles — O
público também teve a oportunidade de explorar os costumes
brasileiros por meio da apresentação de capoeira do grupo Senzala
e Kizomba. E para encerrar a Semana, os alunos de português da
Universidade Nacional de Linguística de Kiev fizeram apresentação
com música brasileira.
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ANGOLA E CABO VERDE UCRÂNIA

Programação cultural paralela à
exposição "A Língua Portuguesa em

Nós"

Desde o dia 27 de junho, a exposição itinerante “A
Língua Portuguesa em Nós”, do Museu da Língua
Portuguesa, apresenta em Luanda sua
programação cultural paralela. A agenda, com
coordenação artística do escritor angolano Ondjaki,
oferece ao público teatro, cinema, batalhas de slam,
música, lançamentos de livros e outros eventos.

A programação pode ser conferida pelo Facebook
do Centro Cultural Brasil-Angola, que terá
hospedado a mostra até o dia 3 de agosto.

https://www.facebook.com/centroculturalbrasilangola
/events/?ref=page_internal.

A exposição também esteve em cartaz em Cabo
Verde, entre 1 9 de junho e 27 de julho. A agenda
ofereceu ao público palestras, apresentações
musicais, exibições de fi lmes, conferências e outros
eventos.

Um dos destaques da programação foi a
conferência “Defesa de uma alteridade especular”,
proferida pelo Presidente da Academia Brasileira de
Letras (ABL), Professor Marco Lucchesi. A ocasião
marcou a primeira vez de um presidente da ABL em
solo africano.

https://issuu.com/ccbf/docs/ccbfemfoco1
https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1Ci2Bo
https://www.facebook.com/pg/centroculturalbrasilangola/events/?ref=page_internal.


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

Frevo no projeto "Unidos no Mundo
da Literatura Brasil e Suécia"

No dia 3 de junho, a professora Raquel Vilagra Bil l
organizou, na Embaixada do Brasil em Estocol-
mo, seminário sobre o frevo para encerrar o ano
letivo do projeto "Unidos no Mundo da Literatura
Brasil e Suécia". O evento contou com a partici-
pação da professora e bailarina pernambucana,
Mariângela Valença, que ministrou oficina.

O projeto existe há mais de quatro anos, com
eventos regulares direcionados ao ensino da lín-
gua portuguesa e à promoção da cultura brasilei-
ra na Suécia. É uma ação voluntária de Raquel
Bil l e de outros professores brasileiros residentes
em Estocolmo, com apoio da embaixada brasilei-
ra.

LÍBANOSUÉCIA

CCB-Líbano apresenta as tradições juninas ao
público mirim

O Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL) organizou, no dia 28 de junho,
uma festa junina para público infanti l de Beirute. Como parte da
programação do arraial, a professora Natal ie Nassif apresentou, com
elementos lúdicos, os costumes juninos no Brasil .

Em seguida, as professoras Natal ie Fiquene e Maiassa Chaar,
conduziram brincadeiras, como corrida de saco, passa-chapéu e
concurso de perguntas. Cerca de 60 crianças participaram dos festejos.
O destaque do encontro ficou por conta do típico casamento caipira e
da quadri lha, atividades coordenadas pela artista Roberta Meireles.
Mas os convidados ainda puderam provar comidas como canjica, milho
cozido, curau e bolos.

CATAR

Celebração do Dia da Língua Portuguesa em Doha

Em parceria com o Instituto de Tradução e Interpretação (ITI) da
Universidade Hamad Bin Khalifa, as Embaixadas de Portugal e do Brasil
em Doha organizaram, em 5 de maio, evento em comemoração ao Dia
da Língua Portuguesa e Cultura Lusófona. Celebrado no Restaurante
Ipanema do Hotel Marriot Marquis, o evento reuniu mais de 80 membros
das comunidades brasileira e portuguesa no país, bem como alunos da
instituição matriculados no curso de português.

Alunos da ITI e representantes das embaixadas presentes fizeram
leituras de obras l iterárias de autores de países da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP).


