
 
 
 

Nasce “Ibero-América Viva”, o festival que celebra a 
cooperação cultural ibero-americana 
 

 

 
 
Madri (Espanha) / Montevidéu (Uruguai) – Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 – Ao se 
cumprirem 30 anos das Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo, no 
domingo, 22 de agosto será celebrado, pela primeira, vez o festival “Ibero-América Viva”, 
cujo objetivo é celebrar, mediante as diversas disciplinas representadas no espaço ibero-
americano, a riqueza, a diversidade e as histórias de superação da cooperação cultural na 
Ibero-América.  
 
Com o lema “Celebrar o que nos une”, artistas em formação, emergentes e consolidados se 
reunirão junto com gestores culturais no cenário do Auditório Nacional do SODRE para 
brindar um espetáculo singular e de alto nível. 
 
O evento contará com a atuação da Orquestra Juvenil do SODRE e se espera a presença das 
máximas autoridades políticas e culturais do Uruguai, além da Secretária-geral Ibero-
americana, Rebeca Grynspan (de forma virtual). A cargo da direção da Orquestra Juvenil e a 
coordenação das diversas disciplinas estará o Maestro Ariel Britos, presidente do Programa 

https://sodre.gub.uy/
https://www.segib.org/secretaria-general/


 
 
 

IberOrquestras Juvenis, junto a artistas como o percussionista Tatita Márquez, a cantora 
Maia Castro, a plataforma de dança Clo e os grupos circenses Tranzat, el Picadero y 
Entropía. Além disso, contar-se-á com os testemunhos dos Embaixadores Ibero-americanos 
da Cultura Carlinhos Brown (por confirmar) e María Marte (R. Dominicana), junto a 
protagonistas e gestores da cooperação cultural ibero-americana do Uruguai.  
 

• Veja a agenda e os participantes do festival. 
 
A Cooperação Ibero-americana reflete os acordos alcançados pelos 22 países da região nas 
Cúpulas Ibero-americanas para fortalecer a cultura como eixo central do desenvolvimento 
sustentável, através de 13 programas e iniciativas como o Iberorquestras Juvenis, IberCena, 
IberMédia, IberMuseus, IberBibliotecas e IberArtesanato, entre outros.  
 
Impulsionada pela Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) e desenvolvida pelos países e 
sua gente, a Cooperação Ibero-americana promove a cultura como um fator crucial para o 
bem-estar, a coesão e a inclusão social; a construção da cidadania e a cultura de paz, e o 
sentimento de autoestima e identidade coletiva dos povos. Ainda, contribui ao 
desenvolvimento produtivo, à competitividade e à criação de emprego de qualidade. 
 
Gestores culturais, artistas de âmbitos como a música, o teatro, o cinema e o artesanato, 
líderes de bairros e migrantes se encontram na Cooperação Ibero-americana para criar, 
estreitar laços e ampliar seus horizontes.  
 
“Ibero-América Viva” celebrará, precisamente, as histórias de êxito e esforço pessoal que há 
por trás de cada projeto e intercâmbio cultural, nos quais não só se conjuga o novo com o 
consagrado, senão também o local com o nacional e o regional.  
 

• Veja o vídeo promocional do “Ibero-América Viva” 
 
“Ibero-América é una potência cultural pela indubitável diversidade e excelência de nossa 
produção artística”, disse a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan. “Na Ibero-
América a cultura é também um motor do desenvolvimento sustentável; é janela e espelho da 
liberdade, da felicidade e dos direitos humanos”. 
 
O evento poderá ser acompanhado em streaming através dos canais de YouTube da SEGIB e 
do SODRE. 
 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 
Max Seitz, Chefe de Imprensa 

MSeitz@segib.org 
(+34) 679 921 572 

Siga a conversa em redes: 
#Ibero-AméricaViva 

#SomosIbero-América 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Programa-IAV_final.pdf
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/
https://youtu.be/hfL63EtPP5Q
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.youtube.com/user/auditoriosodre
mailto:MSeitz@segib.org


 
 
 

 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivan das Cúpulas e Reuniões 

Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. A Secretária-geral do organismo é a costa-ricense Rebeca Grynspan. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - 

El  - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

