


LA FRANCOPHONIE DEMAIN… 
Faire vivre le multilinguisme et la diversité culturelle

A FRANCOFONIA AMANHÃ… 
Manter vivos o multilinguismo e a diversidade cultural

A língua francesa e seus valores de solidariedade e de diálogo entre as 
culturas, destacados pela Francofonia, são celebrados pelo mundo inteiro 
no dia 20 de Março, Dia Internacional da Francofonia. Para participar dessa 
celebração internacional, Moçambique e os países membros desta organização 
representados neste território organizam anualmente um leque de actividades 
culturais, linguísticas e desportivas, gratuitas, adaptadas a todo tipo de 
público, em Maputo e em outras cidades (Matola, Inhambane, Beira, Quelimane, 
Nampula…).

Este ano, a abertura do evento terá lugar na Quinta-feira 20 de Março na Escola 
Secundária da Matola, e o encerramento no Sábado 5 de Abril, na FEIMA. O lema 
de 2014 escolhido para essa quinzena, “A Francofonia amanhã”, realça o foco que 
se quer dar à promoção dos valores de fraternização, de partilha e de respeito, 
num mundo baseado na diversidade humana, cultural e linguística, e não ao 
caminho da uniformização que se está a seguir.

A juventude, futuro dessa diversidade e desse respeito, ocupa um lugar especial 
na celebração. Quem melhor que a Equipa Nacional de Basquetebol Feminino, 
representada pela sua Capitã Deolinda Ngulela, poderia amadrinhar o evento, 
com seu grande dinamismo e a sua energia? 

Esperamos que esta celebração lhe desperte a curiosidade de conhecer um 
pouco mais sobre as culturas da Francofonia, sobre a língua francesa e mas 
amplamente sobre as línguas romanas e as línguas de Moçambique. 

Para mais informações sobre a francofonia,
queira consultar os seguintes sites:

www.francophonie.org -  www.20mars.francophonie.org

ABERTURA OFICIAL DA FRANCOFONIA 2014
Quinta-feira 20 de Março , 9h, Escola Secundária da Matola:
Na presença dos Embaixadores dos países membros da OIF e da Madrinha, 
Deolinda Ngulela, os Ministérios da educação e dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação abrirão oficialmente as celebrações. A seguir, o Exmo. Senhor 
Embaixador do Canadá, representante da Francofonia 2014 em Moçambique, 
apresentará a mensagem do Secretário da Organização Internacional da 
Francofonia.

O evento, dinamizado pelo basquete, será pautado por demonstrações por parte 
da Madrinha e sua equipa, e pela final do concurso de Basquete Júnior, iniciado a 
15 de Março, organizado nas Escolas Secundárias da Matola.

A língua francesa, segunda língua estrangeira aprendida 
no ensino secundário,  está de facto presente em 
Moçambique.

Todos os anos, a Organização Internacional da Francofonia propõe 10 palavras 
da língua francesa ligadas a uma temática que cada um pode em seguida utilizar 
à vontade em canções, poemas, representações teatrais … Em 2014, a temática 
"Dis-moi 10 mots à la folie"  (“Diz-me 10 palavras loucamente”) é ilustrada pelas 
seguintes palavras: Ambiancer - A Tire-Larigot - Un charivari - Enlivrer ou 
s’enlivrer - Une faribole - Un ou une hurluberlu(e) – Ouf  – Timbré(e) - Un tohu-
bohu - Un zigzag.

Em 2014 são organizados dois concursos nacionais em torno dessas 10 palavras: 
em primeiro lugar, um concurso rap, organizado pelo Ministério moçambicano 
da Educação e destinado a todas as escolas secundárias. Após as etapas de 
escrita e de envio das produções escritas, será feita uma pré-selecção ao nível 
das províncias, em seguida nos distritos e por fim nas cidades. Os finalistas “vão 
rapar” perante um júri que recompensará os melhores. 

O segundo concurso, elaborado pelas Embaixadas membros da OIF presentes em 
Moçambique, é destinado a adultos que estudam o francês nas universidades, 
no Instituto de Línguas e no Centro Cultural Franco-Moçambicano. A partir 
de um ou dois versos de poema de Gilles Vigneault, os participantes deverão 
propor o seu próprio poema, incluindo entre 3 e 10 palavras dentre as que estão 
propostas acima. Aos 5 vencedores será oferecido pela Cooperação francesa um 
estágio linguístico de um mês em França.

Para mais informações sobre as 10 palavras,
ou para aceder a exercícios ou a outros concursos:

www.dismoidixmots.culture.fr
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Quinta-feira 20 de Março, 17h
Da Praça da Independência
ao Centro Cultural Franco-Moçambicano

Con tatto DA MOTUS! (Suíça)

Com … con tatto, DA MOTUS! Propõe um encontro delicado com o público, da 
Praça da Independência até o CCFM, no qual os dançarinos se entrelaçam e 
interagem com a arquitectura urbana, os espectadores e os transeuntes dando 
vida a imagens corporais surpreendentes, de uma fina intensidade. A coregrafia 
revela e valoriza a sensibilidade e o carinho de um contacto físico imprimido 
de empatia e dá, pelo seu carácter sensível e generoso, um contrapeso 
ao sentimento crescente de um receio e de desconfiança que se propaga 
sobretudo nas zonas urbanas. 

Através de uma abordagem 
lúdica, a coreografia 
encoraja o intercâmbio e 
convida o público ao prazer 
do movimento. Ela leva a 
um “baile” alegre, no qual a 
diferença entre dançarinos 
e espectadores se dissolve 
numa dança comum, 
jubilatória e espontânea. 

Quinta-feira 27 de Março, 19h
Centro Cultural Franco-Moçambicano

Beijo no Asfalto
de Nelson Rodrigues, Félix Mambucho (Moçambique) 

O beijo no asfalto é uma peça teatral de Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo 
brasileiro, uma tragédia carioca com uns toques de comicidade que fazem o 
público rir e sentir-se envolvido. A final, o livro deixa claro que as aparências 
enganam e podem resultar em morte. Transir beijou um homem na boca, todos 
os que estavam ao redor do homem, viram o Arandir a dar um beijo na boca. 
Os comentários e as fofocas começam a espalhar-se por toda a vizinhança e o 
Arandir começa a ser vítima de preconceito e chacota de todos.

Direção Félix Mambucho / Interprétes: Nelson Mabuie, Dinis Chembene, Túnicas Homo, 
Violeta Mbambale, Zaina RaJa / Parceiros: Luarte, ECA e CCFM 

Sexta-feira 21 de Março, 20h30
Centro Cultural Franco-Moçambicano

Terça-feira 25 de Março, 18h30
Auditório Municipal da Matola (Antigo Cinema 700)

Concerto franco-lusitano  Aurélie & Verioca

Além des nuages (Para além das nuvens) refere-se a 
um lugar idealizado por Aurélie & Verioca, onde não 
existem fronteiras entre as línguas portuguesa e 
francesa ; um espaço de expressão onde linguagens 
e culturas misturam-se com liberdade, delicadeza 
e alegria. Apaixonadas pela sonoridade universal da 
música brasileira, as duas artistas francesas misturam, 
num repertório totalmente inédito, samba, bossa nova, 
choro e baião. As músicas são interpretadas ora em uma 
língua, ora em outra, e até mesmo nas duas ao mesmo 
tempo, a ponto de nos deixar a dúvida: “são brasileiras 
cantando em Francês ou francesas cantando em 
Português?” Site oficial: www.aurelieverioca.com

Workshop musical com Aurelia e Verioca (lugares limitados)
Quinta-feira 20 de Março, 18h > 20h - C. C. Franco-Moçambicano 

Aurélie & Verioca propõem uma imersão na música brasileira, cantada em português e 
em francês, uma exploração musical através do corpo e da voz, do ritmo e da fonética 
das duas línguas. Também descobrirão os diferentes instrumentos da batucada : “Do 
telecoteco do tamborim ao dum dum do surdo, tudo pode ser cantado!”

Sábado 22 de Março, 20h - Escola Francesa de Maputo

Bal Musette (Baile popular)
(mediante convite)
 
A Escola Francesa de Maputo tem o prazer de convidá-lo a dar vida à Segunda 
Edição do seu Bal Musette. A equipe da Escola, o comité de festas e os alunos 
do liceu renovam a sua vontade de dar lugar, na pista de dança, aos amantes da 
cultura e da língua francesas. Que melhor maneira para os convidados, de todas 
as idades e culturas, senão encontrarem-se numa noite de baile nos agradáveis 
jardins desta Escola … 
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Quinta-feira 20 de Março, 17h

Histoire d’une rencontre de Brahim Tsaki, 1985, Argélia
Comédia dramática
Duas crianças surdas-mudas. Ela, filha de um engenheiro 
petrolífero americano. Ele, filho de um camponês argelino. Eles 
são capazes de se comunicar para além de todas as barreias 
culturais que os separam.

Sexta-feira 21 de Março, 17h

Le monde nous appartient de Stephan Streker, 2013, Bélgica
Drama - Prémio Les Magritte du cinéma 2014
Uma noite, numa ponte… uma facada. Está lá o Pouga. E está lá o 
Julien. O filme mostra o destino paralelo destes dois jovens que 
se parecem sem se conhecerem. 

Sábado 22 de Março, 17h

Mahla de Mickey Fonseca, 2010, Moçambique
Drama
Uma mulher decide deixar o seu marido violento para viver 
uma nova vida com o seu filho. Mas esta decisão fez com que 
acontecesse uma série de eventos espantosos, vindo pôr em 
causa a relação de uns e dos outros.
 

Quinta-feira 27 de Março, 17h

L’histoire de Pao de Ngô Quang Hai, 2006, Vietname
Drama 
Nas paisagens majestosas do Norte do Vietname, o filme conta a 
história da Pao, uma menina das tribos Hmong. Ela é criada pela 
sua madrasta, pois a sua mãe partiu quando ela era criança. Um 
dia, a sua madrasta morre num acidente, e a Pao decide partir 
à procura da sua mãe. O périplo vai levar a Pao a descobrir toda 
uma parte dramática da história sentimental da sua família…

Sexta-feira 28 de Março, 17h

Pièces d’identités de Mweze Dieudonné Ngangura
1999, R. D. Congo - Comédia dramática 
Mani Kongo, um velho rei de uma província congolesa, decide 
partir à procura da sua filha Mwana, que ele enviou para 
estudar na Bélgica com oito anos de idade e da qual ele está 
sem notícias já há vários anos.

Terça-feira 1 de Abril, 17h

Le gardien de buffles de Nghiem-Minh Nguyen-Vo, 2005, Vietname
Drama
Kim, 15 anos, tem a tarefa de levar os seus dois búfalos, única 
riqueza da família, para longe das terras inundadas do Sul. 
Durante sua viajem perigosa, ele amadurece e passa de um 
universo de rixas e roubos à amizade e ao amor.

Quarta-feira 2 de Abril, 17h

Dans les cordes de Magaly Richard-Serrano, 2007, França 
Drama
Joseph cuida de um clube de boxe onde ele treina sua filha e sua 
sobrinha desde crianças. Na noite da Final dos Campeonatos de 
França, a vitória de uma e a desfeita da outra vão pôr em perigo 
o equilíbrio desse trio, até criar uma rivalidade perigosa.

Quinta-feira 3 de Abril, 17h, 

La grande séduction de Jean-François Pouliot, 2004, Canadá 
Comédia dramática - Grande Prémio Médiavision, Etoile du Rire
Em Sainte-Marie-La-Mauderne, uma pequena aldeia portuária, 
os habitantes, outrora pescadores orgulhosos, são agora 
obrigados a viver de subsídios governamentais, e se deparam 
com grandes desafios...

Sexta-feira 4 de Abril, 20h30 - Centro Cultural Franco-Moçambicano

Trois tambours, un lion
Cine-concerto, Ilha da Reunião
Este cine-concerto vos leva para uma viagem através da 
África mítica, animal, musical, a bordo de uma piroga. Três 
tambores, um leão é um olhar poético sobre o trabalho 
cinematográfico de Jean Rouch, imenso cineasta-etnólogo.
Espectáculo para pequenos curiosos e grandes aventureiros.

De 20 de Março a 3 de Abril
Auditório Municipal da Matola (Antigo Cinema 700)

Festival de Cinema Francófono
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Segunda-feira 24 de Março, 12h45 > 15h45
Centro Cultural Franco-Moçambicano

A aprendizagem em contextos multilingues
o exemplo das línguas bantus em Moçambique 
“O multilinguismo e a diversidade cultural da Africa constituem um dos trunfos 
que devem enfim ser aproveitados.", nota da UNESCO.
Sob a bandeira da diversidade linguística e por extensão cultural, o evento visa 
a sensibilizar o público para a importância da aprendizagem das línguas, e para 
a valorização das línguas locais de Moçambique. Progresso, uma organização 
não-governamental apoiada pelo Canadá, apresentará o trabalho que é feito com 
vista a promover e melhorar a qualidade da educação graças às línguas locais.
A apresentação deste material será pontuada por leituras de trechos de livros em 
línguas locais, por crianças, e do lançamento de livros de alfabetização em Braile.

Segunda-feira 24 de Março, 16h
Centro Cultural Franco-Moçambicano

Demain la francophonie,
Pour une autre mondialisation
 

A Francofonia com 175 milhões de francófonos, 63 países e 711 milhões 
de habitantes constitui um actor importante da coabitação cultural 
pacífica por construir. Mas os Franceses não têm orgulho dela, 
enquanto que se trata de uma janela formidável aberta para o mundo. 
Nem nostalgia, nem resto do Império, a francofonia é, ao contrário, o 
meio de se falar de tudo. E de agir.
Dominique Wolton, Doutor em Sociologia, fundador do Instituto de 
Ciências da Comunicação do CNRS. 

Terça-feira 1 de Abril, 9h
Instituto Superior de Relações Internacionais (Zimpeto)

O papel da Organização Internacional da Francofonia
Qual/Quais é/são o/s papel/papéis da Organização Internacional da Francofonia 
(OIF) nas organizações internacionais? Qual é a força dessa Organização, que 
reúne 77 Estados e Governos nos 5 continentes? Através de uma apresentação 
detalhada do Sr. Guillaume Thieriot, Conselheiro de Cooperação e de Acção 
Cultural na Embaixada da França, analisaremos o que faz dessa instituição, 
desse conjunto, um dispositivo único no panorama mundial.
 

Segunda-feira 24 de Março, 18h30
Centre Cultural Franco-Moçambicano

Exposição da Francofonia
Bélgica, canadá, França, MoçaMBique, r.d. congo, Suíça e VietnaMe

É esse espírito de irmandade, esta ligação original e esta cumplicidade natural 
entre os países membros da Organização Internacional da Francofonia, presentes 
em Moçambique, que os mesmos desejavam destacar na organização desta 
exposição. Cada objecto foi cuidadosamente escolhido para descrever, mais ou 
menos explicitamente, um país. Cabe-lhe a si descobrir, através das indicações 
postas perto do objecto, em que é que o mesmo é representativo do país. 

Quarta-feira 26 de Março, 18h30
até 30 de Março
Centro Cultural Brasil-Moçambique, 2º andar

Exposição sobre o Vietname
Seguida dum Cocktail

Para a celebração da Francofonia em 2014, a Embaixada do Vietname, país 
francófono e francófilo, apresenta uma exposição de 40 fotografias, através 
das quais você é convidado a descobrir o seu património natural, cultural e 
arquitectónico tão rico e impressionante. O Embaixador do Vietname inaugurará 
a exposição que será seguida de um cocktail.

Sexta-feira 21 de Março, 13H
Escola Francesa de Maputo

Tendas “Maisons du Monde” (Casas do Mundo)   

A Escola Francesa é rica da sua diversidade 
cultural: os alunos nela escolarizados 
representam perto de 40 nacionalidades!
Para celebrar a Francofonia, elo que os une, 
os pais dos alunos propõem compartilhar 
com os alunos e convidados a sua cultura 
com uma tenda representando o seu país: 
bandeiras, símbolos, monumentos, pintores, 
escritores, culinária... uma outra maneira de 
aprender e viajar!
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Sábado 22 de Março, 8h
Escola Francesa de Maputo

Torneio de futebol 6a edição
Por ocasião da Sexta Edição do Torneio de futebol entre adultos organizado 
pelo Sr. Frédéric Fouillot, 8 equipas foram convidadas a defrontarem-se: 
“Comunidade Europeia”, “ Escola Francesa de Maputo”, “ Espanha”, “França”, 
“Instituto de Línguas”, “Marrocos”, “Maurícias” e “Suíça”. Venha torcer pela sua 
equipa favorita!

Sábado 29 de Março, 8h - Escola Francesa de Maputo

Torneio da juventude francófona
1a edição (mediante convite)
O Instituto de Línguas propõe um primeiro Torneio de futebol júnior, onde 8 
equipas de Escolas Secundárias moçambicanas e da Escola Francesa de Maputo 
disputarão a taça: ISEC-Matola, Francisco Manyanga, Josina Machel, Noroeste 1, 
Lhanguene, Ispu-Escola das Acácias, Escola Francesa de Maputo e Universidade 
Pedagógica. Programa: bom humor, partilha e determinação. Venham apoiá-los!

Sábado 5 de Abril, 8h - Cidade de Maputo: do CCFM à FEIMA

Marcha Desportiva e piquenique organizados pelo IDL
 Para os amadores de desportos calmos, estão convidados a vir caminhar do 
Centro Cultural Franco-Moçambicano à FEIMA, passando pelo IDL, com um 
lanche na bolsa. Encontro marcado às 8h no CCFM.
Os primeiros a chegar ganharão um camisete da francofonia!.

14h - FEIMA

Torneio de pétanque
A pétanque é um jogo de bolas de aço, que é praticado na França, Argélia, 
Marrocos, Japão, Suécia e em tantos outros países, de forma amadora e 
profissional. Para descobrir a pétanque e passar um momento agradável e 
fraterno, venha no Sábado 5 de Abril às 14h à FEIMA. Este torneio é organizado 
pelo Sr. Gaël Claquin.

Para mais informações sobre a pétanque : 
www.pt.wikipedia.org/wiki/petanque  

Quarta-feira 2 de Abril, 9h > 16h
Instituto de Línguas (IDL)

Jornada Portas Abertas
Num dia banalizado - 2 de Abril – os estudantes, seus amigos e suas famílias 
serão acolhidos pela equipe dinâmica do Departamento de Francês do Instituto 
de Línguas. No programa: actividades lúdicas, culturais, conviviais e ricas, para 
permitir-lhe descobrir a língua e a cultura francesa vistas pelo IDL.

20/03 • 17h

20/03 • 17h

20/03 • 18h

21/03 - 13h 

21/03 • 17h

21/03 • 20h30

22/03 - 8h

22/03 • 17h

22/03 • 20h

24/03 - 12h45

24/03 - 16h

24/03 - 18h30

25/03 • 18h30

26/03 - 18h30

27/03 • 17h 

27/03 • 19h

28/03 • 17h

29/03 - 8h

01/04 - 9h 

01/04 • 17h

02/04 • 17h

03/04 • 17h

04/04 • 20h30

05/04 - 8h

05/04 - 14h
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C. C. Franco-Moçambicano Performance Con tatto

Auditório Municipal-Matola Filme Histoire d'une rencontre 

C. C. Franco-Moçambicano Workshop Aurélie & Verioca 

Escola francesa Gastronomia Maisons du Monde

Auditório Municipal-Matola  Filme Le monde nous appartient 

C. C. Franco-Moçambicano Concerto Aurélie & Verioca 

Escola francesa Desporto 6o Torneio de futebol 

Auditório Municipal-Matola Filme Mahla 

Escola francesa Dança Bal Musette 

C. C. Franco-Moçambicano Debate Aprendizagem multilíngue

C. C. Franco-Moçambicano Debate A francofonia amanhã...

C. C. Franco-Moçambicano Exposição Francofonia 

Auditório Municipal-Matola Concerto Aurélie & Verioca 

C. C. Brazil-Moçambique Exposição Vietname

Auditório Municipal-Matola Filme L'histoire de Pao

C. C. Franco-Moçambicano Teatro Beijo no Asfalto

Auditório Municipal-Matola Filme Pièces d'identité

Escola francesa Desporto Torneio da juventude 

I.S.R.I.  Debate a OIF

Auditório Municipal-Matola Filme: Le gardien de buffles

Auditório Municipal-Matola Filme: Dans les cordes

Auditório Municipal-Matola Filme: La grande séduction

C. C. Franco-Moçambicano Cine-concerto 3 tambours, 1 lion

C. C. Franco-Moçambicano Desporto Marcha desportiva

FEIMA  Desporto Torneio de petanque
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www.ambafrance-mz.org 

www.20mars.francophonie.org

Organizadores
Bélgica - Canadá - França - Moçambique

República Democrática do Congo - Suíça - Vietname

Países membros da Organização Internacional da Francofonia
representados em Moçambique

Argélia - Áustria - Egipto - Maurícias - Mónaco - Polónia

INSTITUTO SUPERIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAS
CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIPLOMACIA

Instituto das Linguas

INSTITUTO SUPERIOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAS
CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIPLOMACIA

Instituto das Linguas

PARCEIROS

PATROCINADORES

Informações e programa


