Comemorações do Dia de Portugal 2019
Estado Federado do Hesse

Cuca Roseta em Concerto na Wiesbadener Casino-Gesellschaft

O Mês de Junho é o mês de Portugal . Uma efeméride constante,
que une os portugueses, e diversas actividades que a celebram este
ano no Hesse. Veja aqui o programa !
As Comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas na Alemanha serão realizadas em 2019 no Estado Federado de Hesse, onde
reside uma significativa diáspora, designadamente nas cidades de Wiesbaden e
Frankfurt. O programa estende-se pelo mês de Junho.
5 de Junho – Workshop do Turismo de Portugal para agentes de viagens e operadores
turísticos, em Wiesbaden.
5 de Junho – Atelier lúdico e interactivo animado pelos escritores Philipp Vítor e
Pedro Lopes, sobre o livro “A máquina dos desejos”, na escola Albrecht Dürer, em
Wiesbaden.
6 de Junho – Show-cooking organizado pelo Turismo de Portugal, dirigido a
jornalistas e operadores turísticos, em Frankfurt, com a presença de chefes portugueses
da Escola de Hotelaria de Portalegre.

6 de Junho – Atelier lúdico e interactivo animado pelos escritores Philipp Vítor e
Pedro Lopes, sobre o livro “A máquina dos desejos”, na escola Ernst Reuter, em GroßUmstadt.
6 de Junho – Workshop dos “native scientists”, em parceria com a Associação dos
Pós-Graduados Portugueses na Alemanha – ASPPA, na escola Gustav Stresemann, em
Mainz-Kastel.
7 de Junho – Concerto da artista portuguesa Cuca Roseta. O evento principal das
Comemorações de 2019 será o concerto de Cuca Roseta, que se apresentará no dia 7 de
Junho em Concerto na Wiesbadener Casino-Gesellschaft, prestigiada sala de
espectáculos da Cidade de Wiesbaden.
8 de Junho – Festa de fim de ano escolar promovida pela Associação de Pais de
Wiesbaden. Durante a manhã decorrerão no Schwimm-Club Schiersteiner Hafen várias
actividades – declamação de poemas, jogos lúdicos e momentos musicais – bem assim
como a entrega dos certificados escolares Camões IP a alunos dos Cursos do Ensino do
português no estrangeiro. Iniciativa apoiada pela Direcção-Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
27 de Junho – Apresentação do Guia Ler e Ver Lisboa. Evento cultural que terá lugar
no Evangelische Zentrum, em Frankfurt, onde será apresentada a edição alemã do Guia
Ler e Ver Lisboa, que integra 20 escritores e 20 ilustradores portugueses
contemporâneos na partilha de atmosferas e itinerários da capital portuguesa. O
lançamento inclui ainda a apresentação de uma selecção de serigrafias produzidas pelo
Centro Português de Serigrafia, e a presença de dois dos vinte autores, Afonso Cruz e
Valério Romão.
As Comemorações do Dia de Portugal 2019 na Alemanha são apoiadas
pelas seguintes instituições e empresas portuguesas e alemãs:
Bausparkasse Mainz, Caixa Geral de Depósitos, OLIMAR, Bial
Deutschland, Santander Totta, Superbock, Millenium BCP, Sonae Sierra
e Sana Hotel. A todas expressamos o nosso agradecimento!

