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NOTA PARA A IMPRENSA 

de 16 a 22 de outubro de 2017 

XVII Semana da Língua Italiana no Mundo 

 

De 16 a 22 de outubro terá lugar a XVII edição da Semana da Língua Italiana no Mundo, cujo 

tema este ano é ‘A língua italiano no cinema’. 

 

A Settimana della Lingua Italiana nel Mondo é um evento promovido pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros italiano e pela Accademia della Crusca, com o alto Patrocínio do 

Presidente da República italiana que visa a promoção e divulgação da nossa língua e cultura 

através da rede dos Institutos Italianos de Cultura presentes em quase todos os Países. 

A iniciativa nasceu em 2001 e cada ano é escolhido um tema diferente que diz respeito a um 

âmbito específico de uso da língua italiana e que serve como fio condutor para concertos, 

conferências, exposições e espetáculos, encontros com escritores e muitas outras atividades. 

A presente edição pretende ser uma homenagem ao papel fundamental que o cinema italiano 

teve na evolução da língua do ‘Bel Paese’ e instrumento didático, precioso e imprescindível, 

para a sua aprendizagem nas escolas e universidades estrangeiras. 

 

● Convidado de honra para a abertura da Semana é o realizador Graziano Diana. 

Argumentista, escritor e realizador, formou-se no Centro Sperimentale di Cinematografia de 

Roma. Colaborou no argumento de “Maccheroni” (1985) e “La Famiglia” 1987) de Ettore Scola, 

tendo posteriormente escrito os argumentos de "Ultrà" (1991), que ganhou o Urso de Prata 

no Festival de Berlim, “La scorta” (1993), “Vite Strozzate” (1995), “Canone Inverso” (2000), 

com a direção de Ricky Tognazzi, e os grandes êxitos televisivos “Ultimo” (1998) e “L’uomo 

sbagliato” (2005) do realizador Stefano Reali. Em 2008, na Raiuno, é exibido com grande êxito 

o seu primeiro filme como realizador “La vita rubata”, seguido em 2011 por “Edda Ciano e il 

comunista”. Em 2014 é exibida a série “Gli anni spezzati”. 

 

Graziano Diana intervirá na Universidade Lusófona no dia 16 de Outubro às 14h00 no âmbito 

do Curso de Licenciatura em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia dirigido pelo Prof. 

Manuel José Damásio e, às 18h00, estará presente no Instituto Italiano de Cultura durante 

a projeção do seu filme para a TV “Edda Ciano e il comunista”. Logo a seguir, terá lugar a 

inauguração oficial da Semana da Língua com a presença do Senhor Embaixador de Itália 

em Portugal, Giuseppe Morabito e da Diretora do Instituto Italiano de Cultura, Luisa Violo. 
O filme relata a história de amor entre Edda Ciano, filha de Benito Mussolini, e Leonida 

Bongiorno, um “ex-partigiano” comunista, durante o exílio após o fim da guerra, em setembro 

de 1945 (duração: 109 min. em língua italiana com legendas em inglês). Devido à lotação da 

sala, a reserva é obrigatória para o tel. 213884172 e para o e-mail: 

iiclisbona.reservas@esteri.it. 
 

● O programa da Semana prossegue nos dias seguintes com uma série de projeções, todas 

com entrada livre, em língua italiana e com legendas em inglês, que terão lugar na sala 

cinema do Instituto Italiano: 17 de outubro às 11h00 “I Malavoglia” de Pasquale Scimeca 

(2011) e às 18h00 “Il giovane favoloso” de Mario Martone (2014); 18 de outubro às 11h00 “I 
Vicerè” de Roberto Faenza (2007); 19 de outubro às 11h00 “Scialla!” de Francesco Bruni 

(2011) e às 19h00 “La mafia uccide solo d’estate” de Pierfrancesco Diliberto (2013). 

 

● Na Quarta-feira, 18 de outubro às 19h00 a Prof.ª Francesca Gatta, docente na Universidade 

de Bolonha, proferirá a conferência “A língua do cinema dos anos Trinta entre ‘telefoni 

bianchi’ e cinema de regime”, precedida às 17h00 pela projeção do filme “Il Signor Max” de 

Mario Camerini (1937). 
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● Um foco especial será dedicado ao ator Massimo Troisi na Sexta-feira, dia 20 de outubro, 

com as projeções de alguns dos seus melhores filmes: “Ricomincio da tre” (11h00), “Scusate il 

ritardo” (14h30) e “Non ci resta che piangere” (16h30). 

A homenagem a Troisi concluir-se-á com a conferência “Il ‘balbettìo’ dell’anima di Massimo 

Troisi” pelo Prof. Giuseppe Sommario, docente na Universidade de Messina, que irá focar na 

particular forma de utilizar a língua italiana do ator napolitano. 

 

● Também os mais pequenos terão um programa especialmente dedicado a eles. Graças à 

parceria com a Cinemateca Júnior, no Sábado, 21 de Outubro às 11h00 será projetado o filme 

de animação “Cuccioli - Il Paese del vento”, com o apoio do Gruppo Alcuni de Treviso (info: 

www.cinemateca.pt). 

 

● O cinema como instrumento didático para a aprendizagem da língua italiana é o tema do 

Curso de formação para docentes de língua italiana LS 'Un’immagine è come cento parole: 
cultura e lingua insegnate con il cinema italiano' pelo Prof. Fabrizio Ruggeri, docente no 

Departamento de Filologia italiana da Universidade Complutense de Madrid, que terá lugar 

durante a tarde de sábado, 21 de outubro (informações e modalidades de inscrição: 

secretaria.iiclisbona@esteri.it). 

 

● Graças à parceria com a Associação “Il Sorpasso”, a Semana da Língua Italiana chegará 

também ao Cineplace de Braga (19-22 de outubro) e ao UCI El Corte Inglés de Lisboa (20-22 

de outubro) com alguns dos grandes filmes que mais se destacaram na última edição da Festa 

do Cinema Italiano, entre as quais “Em Guerra por Amor”, de Pierfrancesco Diliberto e “Algo 

de Novo”, de Cristina Comencini. 

 

● E, para concluir a Semana o Espetáculo de Ópera “O Trovador” que marca a primeira vez 

em Portugal da centenária Companhia de Marionetas Colla&Figli, numa parceria com o 

Teatro da Trindade por ocasião do seu 150º aniversário (20-22 de outubro, ver site 

www.inatel.pt). 

 

● A Semana da Língua Italiana irá decorrer também em algumas das Universidades 

portuguesas onde a língua italiana é leccionada com programas inteiramente dedicados ao 

tema da Semana: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Universidade Católica 

Portuguesa, entre outras (ver respetivos sites). 

 

● Também na cidade do Porto será celebrada a Semana da Língua Italiana com um programa 

realizado pela ASCIP-Dante Alighieri (ver facebook.com/ASCIPDA.CCI). 

 

Para mais informações: imprensa.iiclisbona@esteri.it; www.iiclisbona.esteri.it 
 

 

 
 

Istituto Italiano di Cultura di Lisbona 
Rua do Salitre, 146 - 1250-204 Lisboa 

Tel. + 351 213 884 172 - www.iiclisbona.esteri.it 
 

 

 
 

http://www.cinemateca.pt/
mailto:secretaria.iiclisbona@esteri.it
http://www.inatel.pt/
mailto:imprensa.iiclisbona@esteri.it
http://www.iiclisbona.esteri.it/
http://www.iiclisbona.esteri.it/
https://www.facebook.com/iic.lisbona

