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CCFM  
Exposição “Tr@¢o$ d!g;t#is d@ m;nh# v!d@” 

Traços digitais da minha vida

Todos os dias, damos com as palavras escritas, ditas, pensadas, sus-
surradas, nos painéis, nos muros, nos telemóveis, ouvimos, falamos, 
distorcemos. No meio desse contexto moderno e digital, a língua não 
pára no tempo, a comunicação toma outras escalas e níveis, mas 
sempre partindo da realidade e dos contextos sociais. Esta exposição 
permitirá que o público possa reflectir sobre as diversas formas de 
escrita no contexto digital do nosso tempo.
 

Escola Secundária da 
Polana TORNEIO DE 
FUTEBOL JUNIOR

Alusivo à semana da Francofo-
nia 2019, o Instituto de Línguas 
organiza a 6ª edição do Torneio 
de Futebol Júnior (14-18 anos) 
a decorrer na escola secundária 
da Polana. O evento contará com 
8 a 10 equipas masculinas e 
femininas de escolas secundárias 
nacionais e internacionais da ca-
pital. Venha apoiar a sua equipa!

CCFM 
PIQUE-NIQUE EN BLANC

Todos os francófonos são 
convidados a um pique-nique em 
branco no jardim CCFM. Vista-se 
de branco, traga uma capulana, 
um  jantar, uma bebida e venha 
partilhar momentos inesquecí-
veis num pique-nique francófono 
convivial.
Inscrições até 11 de Março no 
email: 
pole.francophone@ccfmoz.com

CCFM
CONCURSO 
“Uma volta à Moçambique em 33 planos de aulas”

Concurso de elaboração de um plano de aula para professores de francês. 
Eles deverão elaborar um plano de aula a partir de documentos autênticos 
( fotos, extratos de revistas, imagem, diálogos...). 
O concurso volta a Moçambique em 33 planos 
visa seleccionar no final três planos por cada 
província que servirão de modelos para 
os colegas professores.

Organizado pela Associação AMPF

UEM 
CONVERSA

Uma manhã de intercâmbio com 
o padrinho da Francofonia em 
Maputo, o escritor Mia Couto e o 
escritor do livro “Escritas Urba-
nas”  César Cumbe. 

Momentos culturais organizados 
pelos estudantes da UEM e da UP!

UP 
Apresentação 
do livro 
“DIDACTIQUE DE FLE”

Com a presença dos autores do 
manual, Albino Chavale e Amélia 
Lemos. Actividades culturais e 
projecção do filme “As caras da 
francofonia”.

Momentos culturais organizados 
pelos estudantes da associação 
dos estudantes da UP- Francunet!

CCFM 
ENCONTRO 
entre estudantes e 
professores de francês

O CCFM abre as portas aos 
professores e estudantes  de 
francês das escolas secundárias 
para muita diversão em torno 
da língua francesa. 
Para participar contacte: 
pole.francophone@ccfmoz.com

CCFM  
FRANCOFOLIA

Dirigido a um público diverso e 
multicultural, a FRANCOFOLIA 
pretende fazer convergir as 
culturas francófonas num evento 
musical. Além da presença do 
músico francês Naâman, e Ras 
Skunk e Dub Rui de Moçambique, 
esta edição irá ainda acolher um 
“buffet” francófono com gas-
tronomia de várias embaixadas 
parceiras do evento.

CCFM
PORTAS ABERTAS

Sejam todos bem-vindos ao 
espaço língua do CCFM! Aula 
gratuita de francês e mais 
actividades abertas ao público. 
Esperamos por si! Inscrições até 
13 de Março através do email: 
pole.francophone@ccfmoz.com

Organizado pelo Centro Cultural 
Franco-Moçambicano e 
o Instituto de Línguas

ESCOLA PORTUGUESA 
DE MOÇAMBIQUE  
TEATRO
 “L’Anniversaire de Marie 
Francofonie”

Peça de teatro sobre a 
Francofonia.

Organizado pela EPM-CELP

UP-CAMPUS
NUMÉRIQUE
CONCURSO
Como empreender com a 
língua francesa?

Concurso de projectos em-
preendedores em torno da 
língua francesa e premiação.

Momentos culturais organizados 
pelos estudantes da associação 
dos estudantes da UP- Francunet!

ESCOLA PORTUGUESA 
DE MOÇAMBIQUE  
CINEMA

Sessões de cinema destinadas 
aos alunos de uma escola 
Moçambicana convidada e aos 
alunos da EPM-CELP

UP-CAMPUS
NUMÉRIQUE  
LEITURA GUIADA

Apresentação de alguns 
romances Francófonos e troca 
de bibliografias entre os  
estudantes da UP.

Momentos culturais organizados 
pelos estudantes da associação 
dos estudantes da UP- Francunet!

ESCOLA PORTUGUESA 
DE MOÇAMBIQUE 
EXPOSIÇÃO “Vive la 
francophonie” 
e concurso sobre a OIF

Exposição sobre os países que 
fazem parte da Organização 
Internacional da Francofonia: 
Bilhetes de Identidade dos 
países realizados pelas turmas 
do 7ºAno; gastronomia pelo 8º 
ano; personalidades e artes pelo 
9º ano.

Lycée Gustave Eiffel  
BAL MUSETTE

Venha desfrutar da gastronomia 
francesa e portuguesa, dançar 
ao sons da música ao vivo, no 
jardim do liceu Gustave Eiffel, e 
participe da rifa com a oportuni-
dade de ganhar vários prémios. 
Esperamos por si!
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FRANCOFOniA no ISRI

Uma manhã de expressões no 
ISRI com várias actividades : 
palestra com o escritor Pedro 
Lopes; cerimónia de premiação 
do concurso para os estudantes 
de francês e o evento a não 
perder, o tribunal da francofonia 
que será organizado pelos estu-
dantes do ISRI. Venha escutar as 
diferentes opiniões sobre qual é 
a utilidade de aprender a língua 
francesa hoje em dia!

TERÇA
19/03

TERÇA
19/039h-12h 9h-11h



CCFM
CONCURSO 
“Liberté et Tolérance”

Liberté et tolérance é um evento cultural de muita poesia,  
música e teatro que será especialmente animado pelos candida-
tos pré-selecionados ao concurso “Liberdade e Tolerância”. Os 
candidatos terão a oportunidade de partilhar os seus poemas 
diante dos júris e de um público composto por vários parceiros da 
Francofonia.

Organizado pela 
Associação AMOJOF
 

CCFM / Centro Cultural Franco-Moçambicano
Av. Samora Machel, 468, Maputo 

Escola Portuguesa de Moçambique
Av. Para O Palmar, Maputo

Escola Secundária da Polana
Rua Luis Pasteur, Maputo

AC Canadá / Alto comissariado do canadá
Av. do Zimbabwé, 1591, Maputo 

ISRI / Instituto Superior de Relações Internacionais
Zimpeto, Rua do Grande Maputo, Quarteirão 88

Lycée Gustave Eiffel
Rua do Rio Raraga, 203, Maputo 

UEM / Universidade Eduardo Mondlane
Av. Julius Nyerere, 3453, Maputo

UP-CAMPUS NUMÉRIQUE / Universidade Pedagógica
Rua Comandante Augusto Cardoso, Maputo

SEXTA
22/03 16h30-18h30

HC CANADÁ  
KARAOKÉ DA 
FRANCOFONIA

Noite de karaoke, com música 
francófona, lusófona e anglófo-
na, aberta a todos os parceiros 
da Francofonia. 
O número das entradas será 
limitado!

Reserva por email : 
RSVP.MPUTO@international.gc.ca

QUINTA 
21/03 18h

Universidade
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A Semana da Francofonia é organizada em parceira com as seguintes Embaixadas: 
Argentina, Bélgica, Canadá, Egipto, França, Marrocos, RD Congo, Suíça, Vietname, 
e conta ainda com os parceiros locais :


