
 

 

SONS DA CIDADE 2022- “OLHARES COM ROSTO” 

PROJETO DA UFC- SONS DA LUSOFONIA 
 

Data: 17 de junho 2022 

Horário: 18H30 ÀS 20H00 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

A multiculturalidade da lusofonia vive-se nos sons, nos cheiros, nos olhares que perpetuam as 
nossas nacionalidades e refletem a nossa alma. Seja ao ritmo de um lakadou, ao som do forró 
ou no encontro das nações, que enchem a nossa cidade, os olhares cruzam-se uns com os 
outros, num bailado de emoções, que desde sempre, enriqueceram as nossas culturas e 
Coimbra. 

 

 

 

SINOPSE 

O evento Sons da Lusofonia terá início no dia 17 de junho, na Praça 8 de maio, às 18h30, com o 
grupo dos Académicos Timorenses que vão apresentar uma dança típica Timorense, com os 
respetivos trajes e instrumentos, após a atuação vão-se dirigir à Rua da Sofia (que estará 
interdita ao trânsito) onde irão desfilar com os seus trajes apresentando também os 
instrumentos musicais típicos e tradicionais de Timor. (proposta 2) 



 

Crédito: 
https://www.google.com/search?q=imagens+de+dan%C3%A7a+de+timor&sxsrf=ALiCzsbLUN4
ztNFlRNd7AoOUhP_0vj50Sg:1653579783315&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet 

 

ÀS 19H00 é a vez do ESN chegarem à Rua da Sofia com uma Flag Parade onde exibirão uma 
bandeira com 5m x 2.5m que inclui todas as bandeiras dos países membros desta rede, no 
total são 44 países. Para além desta bandeira vão levar também a bandeira da Europa, e de 
outros países do mundo, as bandeiras ficarão na parada até às 20h00, visto que a Rua da Sofia 
é extensa e larga, vamos aproveitar esse fator para causar o maior impacto possível com esta 
parada de forma a sensibilizarmos a todos os que assistem, como é rica a multiculturalidade 
existente em Coimbra. (proposta1) 

 

 

Crédito: 
https://www.google.com/search?q=flag+parade+erasmus&sxsrf=ALiCzsZRynbUx9guqBrR0CDU
hVdG_fyaBw:1653580625386&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet= 



 

Às 19h30 entra na Rua da Sofia a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em 
Coimbra, exibindo uma dança típica Brasileira, o Forró, também com os devidos trajes 
tradicionais e instrumentos, esta performance manter-se-á até às 20h00, hora que inicia as 
Marchas Populares. 

 

 

Crédito: 
https://www.google.com/search?q=forr%C3%B3+brasileiro+imagens&tbm=isch&ved=2ahUKE
wjYlpXww_33AhXM04UKHabWDsEQ2-cCegQIABAA&oq=forr%C3%B3+brasileiro 

   

 

PROPOSTAS: 

 

PROPOSTA 1) - A Erasmus Student Network Coimbra estará presente iniciando a 
demonstração com uma Flag Parade. Irão Verificar a disponibilidade da bandeira da Erasmus 
Network Portugal (Tamanho: aproximadamente, 5m x 2.5m) onde estão todas as bandeiras 
dos países membro desta rede (44 países), têm também disponíveis bandeiras da ESN Coimbra 
e uma bandeira da União Europeia, bem como de outros países fora da Europa, totalizando 
mais de 10 bandeiras. Sendo o foco na Lusofonia. 

LOCAL: Rua da Sofia das 19h:00 às 20h. 

 

PROPOSTA 2) – Os Académicos Timorenses de Coimbra estão dispostos a fazer uma atuação 
de dança tradicional, de preferência na Praça 8 de maio, e atuações de música. 

LOCAL: Praça 8 de maio das 18h30. 

 

PROPOSTA 3) – A Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, confirma 
a participação com a apresentação de uma dança típica da cultura Brasileira, o Forró. 

LOCAL: Rua da Sofia das 19h/19h:30. 


