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Maurício de Sousa e Quino fazem 
encontro histórico no Centro 

Cultural Brasil-Argentina 
 

 Centro Cultural Brasil-Argentina 

(CCBA) foi palco, no dia 21 de abril, do 

encontro entre Maurício de Sousa e 

Joaquín Lavado, o Quino. Os cartunistas se 

reuniram no local para prestigiar a doação que o 

criador da Turma da Mônica fez ao CCBA: um 

original com Mônica e da Mafalda juntas para 

homenagear os 50 anos da estrela de Quino. 

Ambos são amigos há muito tempo. Quino 

saudou a oportunidade como capaz de 

alavancar a interação entre cartunistas dos dois 

países.  

O CCBA, em funcionamento desde julho de 

2013, é uma das maiores unidades da Rede 

Brasil Cultural. Mais de 500 alunos frequentam 

cursos regulares e especiais de língua 

portuguesa no CCBA. 

Maurício de Sousa e Quino encontram-se no CCBA 

Em gesto repleto de simbolismo, Mônica entrega 

seu coelho Sansão a Mafalda 

 

 

 

Leitorado brasileiro aproxima 
Tailândia da cultura lusófona 

  

O Leitorado brasileiro na Universidade de 

Chulalongkorn promoveu, com apoio do 

Leitorado de Portugal, o concurso de fotografias 

"Traços de Culturas Lusófonas na Tailândia". O 

concurso foi encerrado em abril com cerimônia 

de premiação prestigiada pelos Embaixadores 

do Brasil, Portugal e Timor Leste. 

 

Universidade de Chulalongkorn, em Bangkok 

O êxito do evento motivou os Leitores do Brasil 

e de Portugal a incluírem em suas 

programações novas atividades para dinamizar 

o interesse pela língua portuguesa. 

Estão previstas a organização do "Café em 

Português", apresentações de capoeira e 

almoços em restaurante brasileiro. 

A Faculdade de Letras da Universidade de 

Chulalongkorn, figurou entre as melhores da 

Ásia em ranking recém-lançado pela QS World 

University Rankings. 

O Ministério das Relações Exteriores mantém 

Leitorado na Tailândia desde 2011. Cerca de 30 

alunos, semestralmente, passam pelos cursos 

de português ministrados pelos Leitores 

brasileiros. O primeiro livro didático português-

tailandês foi redigido pela antiga Leitora da 

Universidade de Chulalonkorn, professora Laura 

Ferreira. Você pode conferir o material aqui  
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http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/material-didatico/material-didatico-portugues-para-tailandes


Acompanhe outras notícias no portal da Rede Brasil Cultural 

redebrasilcultural.itamaraty.gov.br // www.facebook.com/RedeBrasilCultural 

Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@itamaraty.gov.br 

Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural 
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP 
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Mulheres participam de sessão 

de filme brasileiro e oficina de 

culinária em Beirute 

Em abril, o Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL) 

preparou uma programação especialmente 

voltada para o público feminino. As senhoras do 

grupo "habibas brasileiras" visitaram o Centro 

Cultural e puderam assistir ao filme brasileiro 

"Nosso Lar", sobre a vida de Chico Xavier. As 

participantes, na ocasião, também tiveram a 

oportunidade de fazer empréstimos de livros e 

DVDs da biblioteca e midiateca do CCBL. 

Mais de 20 mulheres participaram da oficina de 

culinária 

Outra atividade foi a Oficina de Culinária para a 

Associação Libanesa de Esposas de 

Diplomatas. A chef Lisiane Haddad reuniu 17 

mulheres para conhecer um pouco mais dos 

mistérios da culinária brasileira. A diretora do 

CCBL, Najua Bazzi, apresentou as origens 

históricas de alguns pratos, como o bobó de 

camarão. Após a oficina, houve degustação dos 

pratos ensinados. 

 

De livros e rosas: Centro Cultural 

do Brasil em Barcelona 

comemora São Jorge 

A cidade de Barcelona comemorou, em 23 de 

abril, o dia de São Jorge, patrono de Catalunha, 

que coincide com o dia do livro. 

Voluntários no estande do Centro Cultural do 

Brasil em Barcelona 

Pela primeira vez, o Centro Cultural do Brasil 

em Barcelona participou das comemorações 

com um estande em frente à sua sede, ponto 

histórico da cidade. Na ocasião, voluntários 

distribuíram livros em português, marcadores de 

páginas e material de divulgação do Brasil.  

No dia de São Jorge, na cidade, ocorrem 

celebrações que incluem troca de livros e rosas 

entre pessoas queridas. Estima-se que foram 

vendidos 7 milhões de rosas e 1,5 milhão de 

livros nesse dia, o que representa 5% das 

vendas anuais. 

 

Rede Brasil Cultural disponibiliza 

material didático de Português 

como Língua de Herança 

 A Rede Brasil Cultural acaba de compartilhar 

material didático sobre "Português como Língua 

de Herança (POLH)". O livro-texto foi 

desenvolvido, no Centro Cultural Brasil-Itália, pela 

professora Eliana Miura. O material apresenta o 

Brasil de forma didática com exercícios variados, 

letras de musicas, indicações de filmes e poemas 

brasileiros para estudo. 

Acesse o material didático aqui 

 

 

Itália 

Líbano 

Espanha 

Reino Unido 

Dia do índio na terra da rainha 

A Embaixada brasileira em Londres realizou 

oficina didática infantil, em comemoração ao Dia 

do Índio. A professora Flávia Menegaz organizou 

a oficina para proporcionar uma introdução aos 

costumes, arte e cultura dos povos indígenas. 

O evento incluiu encontro com representante de 

aldeia brasileira, que comentou sobre suas 

tradições e simbologias, idioma nativo e 

aprendizado de outras línguas; exposição 

fotográfica sobre as diversas tribos do Brasil; 

leitura de lenda com temática indígena e exibição 

de curta-metragem no qual crianças da Bahia 

entrevistam crianças de uma tribo local. Veja 

vídeo do evento 

 

 

http://redebrasilcultural.itamaraty.gov.br/images/materiais_didaticos/ApostilaPLHItalia.pdf
http://www.canallondres.tv/um-indio-brasileiro-em-londres-nixiwaka-yawanawa/
http://www.canallondres.tv/um-indio-brasileiro-em-londres-nixiwaka-yawanawa/

