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O podcast “Diálogos em Travessia” conversa com Mariana Miranda, autora da coleção 
“Momentos de festejos em Salvador - Matriarca da Roma Negra”. Na entrevista, Mariana 
Miranda fala sobre seu trabalho como pesquisadora, suas inspirações para a realização 
da coleção, as formas de resistência das culturas afrodescendentes na cidade de Salva-
dor e sobre o diálogo intercultural a partir do conceito de lusofonia.

O Museu Virtual da Lusofonia entrevista José Gabriel Andrade, professor da Universidade 
do Minho e autor do livro “Língua Portuguesa Global: Comunicar no panorama mediático 
luso-brasileiro”. José Gabriel fala sobre o espaço proporcionado pelas novas tecnolo-
gias para a Língua Portuguesa, aborda a sua investigação no âmbito Brasil - Portugal e 
debate o conceito de Lusofonia. Confira!

Ainda na cidade de Salvador, na Bahia, a mostra em cartaz conduz-nos a um dos bairros 
mais antigos do Brasil, o Santo Antônio Além do Carmo. A coleção “Antônio, o Santo do 
Além Carmo” percorre a memória, o cotidiano e a cultura do bairro baiano, que possui um 
rico conjunto arquitetónico formado por importantes igrejas, e pelas marcas do período 
colonial visíveis nos seus monumentos e ruas. 

A coleção foi desenvolvida por Paulo Munhoz - Universidade Federal de Santa Maria - Fre-
derico Westphalen (RS) e pesquisador externo do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-
line (Gjol) da Universidade Federal da Bahia. 
 
Veja mais em museuvirtualdalusofonia.com.

Em celebração ao Dia Mundial da 
Língua Portuguesa, o Museu Virtual 
da Lusofonia lançou a exposição 
“Momentos de festejos em Salva-
dor - Matriarca da Roma Negra”, 
de Mariana Miranda, pesquisadora 
brasileira.

Aceda à exposição virtual completa 
em Google Arts & Culture.

A coleção apresenta registos fo-
tográficos da cidade de Salvador, 
na Bahia, Brasil, desde 2005, e 
mostra-nos a beleza das manifes-
tações artísticas e o estreitamento 
de laços entre o Brasil e diferentes 
comunidades étnicas. A cidade de 
Salvador da Bahia é a maior cidade 
do mundo no número de habitantes 
afrodescendentes, ou seja, a maior 
cidade negra fora da África. A sua 
cultura é profundamente influen-
ciada por países como Angola e 
Moçambique, de onde ascendem a 
maior parte dos imigrantes escravi-
zados que aportaram em Salvador.

http://museuvirtualdalusofonia.com
https://artsandculture.google.com/story/2AWxvgyw9HynzQ
http://anchor.fm/museu-virtual-da-lusofonia/episodes/Momentos-de-festejos-em-Salvador---Matriarca-da-Roma-Negra-e1hvi8k
https://www.youtube.com/watch?v=SnW-HwNeEsc&ab_channel=MuseuVirtualdaLusofonia

