
Abertura do LusoFesta 2016! 
 
Monday April 11 | 6pm | Centre for Language Learning (CLL) Lecture Room 

 Amostra do Filme Soca in She Samba (Brasil & TT) com Christopher Laird e Colleen McTair 

o Em 1986 o campeão do Soca Monarch, também Rei Juvenil e Campeão do Road March, David 

Rudder viaja para a Bahia, Brasil à procura de uma certa baiana - o motivo da sua vitória no 

Road March - enquanto ele observa as tradições africanas compartilhadas entre brasileiros e 

trinitários e os demais povos do ocidente. 

Tuesday April 12 | 6pm |CLL Lecture Room 
 

 Amostra do Um Filme Falado 
 

o Verão de 2001. A pequena Maria Joana viaja com a mãe, Rosa Maria, professora universitária, 
ao encontro do pai, num cruzeiro que parte de Lisboa e se dirige a Bombaim. Uma viagem de 
recreio que é também uma viagem pela civilização Mediterrânica, a marca mais profunda da 
cultura ocidental. Da Grécia antiga aos Romanos, às influências árabes, o antigo Egipto, 
Constantinopla, aos descobrimentos Portugueses, à Revolução Francesa. No cruzeiro viajam, 
para além do comandante do navio, um americano de origem polaca, três mulheres famosas, 
de diferentes nacionalidades: uma empresária francesa de renome, uma antiga modelo 
italiana, uma actriz e professora grega. O navio avança no seu percurso. Mas algo terrível está 
para acontecer. 

 
Wednesday April 13 | 6pm |CLL Lecture Room  
 

 Amostra do Que Horas Ela Volta? 
 

o Quando a filha distante de uma empregada domestica aparece de repente, as barreiras entre 
classe sociais não ditas causam transtorno. 
 

Thursday April 14 | 1pm | JFK Quadrangle 
 

 Capoiera! 

6pm | CLL Auditorium – Amostra do Casa de Lava 
 

 No início é o ruído, o desespero e o abuso. Mariana quer sair do Inferno. Estende a mão a um homem 

meio morto, Leão. Mariana, plena de vida, pensa que talvez possam escapar juntos do inferno. 

Acredita que pode trazer o homem morto para o mundo dos vivos. Sete dias e sete noites mais tarde 

percebe que estava enganada. Trouxe um homem vivo para o meio dos mortos. 

Friday April 15 | 10am to noon | CLL Auditorium 
 
LusoFesta Day  

http://caribbean.onlinefilm.org/en_EN/detail/soca-in-she-samba.57948
http://www.imdb.com/title/tt0364093/
http://www.imdb.com/title/tt0109384/


 Opening | 10am | Dr. Nicole Roberts, Head of Department - Department of Modern Languages and 
Linguistics 

 

 Feature Speaker | 10.15am | Dr. David Rampersad, Director- Central Office for Regional 
and International Affairs (CORIA) 

 

 Capoeira Demonstration | 10.30am 
 

 Regional Dances from Brazil, Cape Verde and Portugal | 11am 
 

 Tour of Lusofania | 11.30am: Cape Verde – CLL Room 1 | Brazil – CLL Room 2 | Portugal – CLL Room 
3 

 

 Language Café and a Taste of Brazil |noon | CLL Atrium 

For more information, please contact Dr. Jo-Anne Ferreira, Coordinator, Portuguese and Brazilian Studies: 

662 2002, ext. 82036 (c/o Varrsha Choon) or email Jo-Anne.Ferreira@sta.uwi.edu; 

Varrsha.Choon@sta.uwi.edu.  
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