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Nova sede do centro cultural em 

Angola fortalece presença da 

Rede Brasil Cultural na África 

O Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, conheceu, em abril, 

as novas instalações da Casa de Cultura Brasil-

Angola, a unidade da Rede Brasil Cultural em 

Luanda. 

A nova sede do centro cultural ocupará um 

prédio histórico na região central da capital 

angolana, reformado com esmero pela 

Fundação Eduardo dos Santos. O futuro prédio 

da Casa de Cultura Brasil-Angola contará com 

salas de aula, biblioteca, espaço de exposições, 

restaurante e um moderníssimo teatro para 175 

pessoas. 

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, 

visita nova sede da Casa de Cultural Brasil-Angola 

Atualmente, a Casa de Cultura Brasil-Angola 

ministra aulas de português para mais de 400 

alunos por trimestre, além de realizar eventos 

culturais como o "Sopa de Letrinhas", que leva 

literatura infantil a estudantes carentes de 

Luanda. 

A Rede Brasil Cultural está presente na África 

com seis Centros Culturais; com um Núcleo de 

Estudos na Guiné Equatorial; e com leitorados 

brasileiros em funcionamento nas mais 

prestigiosas universidades da África do Sul, de 

Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Ao todo, 

cerca de 1600 estudantes africanos estão 
matriculados em cursos oferecidos pela Rede 

Brasil Cultural. 

 
 

 

Novos leitores levam a cultura 

brasileira para Argentina, Chile, 

Austrália e África do Sul 

Quatro novos professores brasileiros 

acabam de assumir os Leitorados em Buenos 

Aires, Santiago, Camberra e na Cidade do 

Cabo. Os leitores são professores universitários 

que atuam em instituições estrangeiras de 

ensino superior, nas quais ensinam o português 

e promovem a cultura brasileira. Atualmente há 

cerca de 40 leitores da Rede Brasil Cultural em 

atividade. 
 

Entre os recém-chegados, a professora Isabel 

Cristina Moreira de Aguiar tomou posse no dia 

20 de março, no Leitorado Brasileiro junto ao 

Departamento de Línguas Modernas da 

renomada Universidade de Buenos Aires (UBA). 
 

Também no final de março, a professora 

Lindiane Vieira assumiu a função de Leitora 

brasileira na conceituada Australian National 

University (ANU). Ela está substituindo o leitor 

Carlos Pio, cuja cátedra foi a mais bem avaliada 

pelos alunos de letras da  ANU. 

 

Universidade da cidade do Cabo na África do Sul 

Dois leitores também iniciam agora os seus 

trabalhos: Monica Baeta Neves Pereira Diniz, na 

Pontifícia Universidade Católica do Chile, uma 

das melhores universidades da América Latina, 

segundo o ranking da consultoria Quacquarelli 

Symonds; e Alan Silvio Ribeiro Carneiro, no 

recém-inaugurado Leitorado Brasileiro da 

Universidade do Cabo, uma das mais 

importantes da África do Sul. 
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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@itamaraty.gov.br 
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Centro Cultural Brasil-Peru lança 

livro didático de português 

"Páginas da minha vida – 

Português para Estrangeiros". Este é o 

título do livro didático elaborado e editado 

pela equipe pedagógica do Centro Cultural 

Brasil-Peru (CCBP), para o nível básico do 

Curso de Português e Cultural Brasileira. O 

livro foi feito devido à carência de material 

didático adequado aos alunos falantes de 

espanhol. 

Livro didático elaborado e editado pelo Centro 

Cultural Brasil-Peru 

O título, Páginas da Minha Vida, enfatiza 

que o Brasil passou a fazer parte da vida 

diária dos alunos. Ao mesmo tempo em 

que assimilam o conteúdo do curso, os 

estudantes percebem como a língua 

portuguesa e a cultura brasileira se 

tornaram uma novidade interessante no 

seu cotidiano. 

O CCBP é uma das maiores entidades da 

Rede Brasil Cultural, com mais de 800 

alunos matriculados por semestre. O livro 

foi organizado por Gilson Charles dos 

Santos e Rozenilda Falcão de Melo, em 

estreita coordenação com o Setor Cultural 

da Embaixada do Brasil no Peru. 

 

 

 

Centro Cultural em Moçambique 

inaugura biblioteca infantil 
 

O Centro Cultural Brasil-Moçambique 

inaugurou, dia 14 de março, uma biblioteca 

infantil, com mais de 300 títulos, entre autores 

brasileiros e moçambicanos. Cerca de 200 

pessoas participaram do evento, incluindo 

representantes da comunidade brasileira, 

estudantes das escolas locais, professores e 

muitas crianças. 

A programação especial para a inauguração foi 

feita em parceria com o Orfanato Casa do 

Gaiato, instituição de referência na África Austral, 

e com a Escola Portuguesa de Maputo. 

Crianças em contato com a literatura 

A Casa do Gaiato promoveu atividades de dança 

e música com as crianças da instituição e o 

lançamento de um livro de contos infantis. A 

Escola Portuguesa contribuiu com a montagem 

de um planetário infantil educativo 

 

Crianças brasileiras participam 

de oficina de arte no Reino Unido 
 

Cerca de 200 crianças brasileiras que 

moram na Grã-Bretanha participaram das oficinas do 

programa "Brincando com Arte", organizado pela 

Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais do 

Reino Unido (ABRIR), com o apoio da Rede Brasil 

Cultural e da Embaixada do Brasil em Londres. 
 

Foram beneficiados 10 grupos de 20 crianças e 

adolescentes matriculados em quatro escolas 

complementares do Reino Unido, onde se ensina o 

Português como Língua de Herança (POLH).  

Peru Moçambique 

Reino Unido 


