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NOS LANGUES, NOS PAYSAGES
EXPOSIÇÕES / CONCERTOS / DEBATES / CONFERÊNCIAS / DESPORTO / CINEMA / POESIA / TEATRO

MAPUTO / XAI XAI / MAPUTO / XAI XAI / MAPUTO / XAI XAI / MAPUTO / XAI XAI / MAPUTO / XAI XAI 

Madrinha 2015: Paulina CHIZIANE



Sexta-Feira 20 de Março 

Quinta-Feira 19 de Março 

CCFM | 18h30 Inauguração da exposição sonora
Esta exposição pretende desenhar uma paisagem sonora da diversidade linguística que existe 
em Maputo. Várias paisagens sonoras serão representadas e ilustradas (o mercado, a praia…)

CCFM | 19h30 Noite da poesia, cena aberta
Todos são convidados a ler ou a recitar poemas em português, francês, línguas locais…
Com Paulina CHIZIANE, Michel COLLOT

Escola Secundária de Xai-Xai | 10h ABERTURA OFICIAL DA FRANCOFONIA 2015
Discursos, momentos culturais...
Com a presença de representantes das missões diplomáticas dos países membros da OIF
e da Madrinha deste ano, Paulina CHIZIANE. Os Ministérios da Educação e Desenvolvimento 
Humano e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação abrirão oficialmente as celebrações. 

Instituto de Línguas | 14h Jornadas Portas Abertas
A Delegação do IL de Xai-Xai propõe uma Jornada Portas Abertas onde estudantes das escolas 
secundárias poderão apresentar várias actividades culturais e literárias de forma a 
demostrarem as suas habilidades tanto na língua francesa, portuguesa assim como nas 
línguas nacionais.

Escola Secundária de Xai-Xai | 14h Palestra com Paulina CHIZIANE
Partindo do exemplo de Eduardo Mondlane, a madrinha deseja sensibilizar a juventude pela 
importância das línguas e transmitir uma mensagem de paz e de amor através duma 
composição musical.

Quinta-Feira
19 de Março

MAPUTO 

Hotel Cardoso -19h:  Goût de France 2015
Gastronomia francesa, jantar especial
(2100 MT) Reserva : 21 491 071

: XAI-XAI

: MAPUTO

Casa Provincial da Cultura | 18h
Sarau cultural 
com Paulina CHIZIANE

: XAI-XAI



Sábado 21 de Março 

CCFM | 10h30 
“Primavera dos poetas” 
Várias actividades propostas para as crianças sobre a poesia.

CCFM | 17h
Cinema da Suíça
“Massassane”de Licínio Azevedo 
Documentário sobre René Gagnaux, médico suíço assassinado nos 
últimos dias da guerra civil em Moçambique.
 
CCFM | 19h30 
Cinema da Bélgica
“Les rayures du zèbre”de Benoît Mariage
“Caçador de talentos”, José recruta jogadores africanos. Quando 
encontra Yaya, leva-o para a Bélgica pensando transformá-lo num 
grande campeão, só que nada acontece como previsto...

EFM | 19h30
Bal Musette (baile popular)
Noite de dança de música francófona.
(mediante convite)

: MAPUTO

Escola Secundária Joaquim Chissano
Torneio Sénior de futebol organizado pelo Instituto de Línguas, Delegação de Xai-Xai.

Escola Secundária de Xai-Xai | 8h
Lançamento do Torneio Desportivo para as escolas secundárias de Xai-Xai em 
presença da madrinha do desporto, a Capitã Nacional de Basquetebol,  Deolinda 
Ngulela.

: XAI-XAI



Segunda-Feira 23 de Março
UP | 9h Conferência de Edouard Mokwe
“A poesia dos Camarões / La poésie du Cameroun”

CCFM | 14h Mesa redonda “Nossas línguas, nossas paisagens”
Uma mesa redonda para explorar as nossas línguas nas paisagens e as paisagens nas nossas 
línguas. As paisagens sem fronteiras onde se juntam culturas e identidades…
Com: Edouard MOKWE (Camarões), Vinesh HOOKOOMSING (Ilha Maurícia), Michel COLLOT (França)

 CCFM | 19h30 Cinema do Canadá
“C.R.A.Z.Y” de Jean Marc VALLEE 
A historia de um rapaz tornando-se um homem 
diferente dos outros, que nega a sua verdadeira 
natureza para chamar a atenção do seu pai.

Escola Secundária | 8h 
Torneio desportivo (Atletismo, Basquetebol, Futebol, 
Handebol e Voleibol)

Escola Secundária
Projeções de filmes

Domingo 22 de Março 

Das 8h às 12h, a partir do CCFM Marcha da Francofonia
Em solidariedade para com as vítimas das cheias nas zonas Centro e Norte de Moçambique, 
o Alto Comissariado do Canadá lança uma marcha simbólica que permitirá angariar fundos e 
doações de apoio às vitimas.

: MAPUTO

: MAPUTO

De 23 a 28 de Março

Hotel Cardoso “Paisagens do Vietname” 
Exposição aberta ao público. 

: MAPUTO

: XAI-XAI



Terça-feira 24 de Março 

ISRI | 9h Conferência: “As línguas locais no contexto da globalização”
Qual é o futuro das linguas nacionais? Como nos entender melhor? 
Falando uma só língua ou cultivando as nossas diferenças?
Com o Embaixador do Vietname, o Vice-reitor do ISRI, o Representante da UNESCO...

UP | 10h > 18h
Rali Internet
Os participantes deverão responder, o mais rápido possível, à perguntas de língua, literatura, 
história da francofonia, numa plataforma internet.

UP | 14h 
Inauguração do Campus Numérico Francófono
Com o Reitor da UP, o Director Regional da AUF do Oceano Índico, a Directora da Faculdade 
de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes da UP,  Embaixada da França, MINEDH e 
outros...

CCFM | 17h Cinema do Egito
“ASMAA” de Amro Salama
Uma viúva egípcia portadora do HIV luta contra os 
preconceitos da sociedade e tenta aceder ao tratamento
médico. Sessão que será seguida por uma exposição cultural 
e de gastronomia tradicional egípcia.

CCFM | 19h 
Apresentação dos melhores textos do concurso organizado
pela Embaixada de França
Noite “Liberdade e Tolerância” 
Valores ligados a francofonia que serão os temas dessa noite 
na base das produções dos estudantes de francês. 

: MAPUTO

Escola Secundária
Projeção de filmes:
"Notre Etrangère"
de Sarah Bouyain

"Le voyage à Alger" 
de Abdelkrim Bahloul

Torneio desportivo 
(Atletismo, Basquetebol, 
Futebol, Handebol e Voleibol)

: XAI-XAI



Quarta-feira 25 de Março 

UEM | 9h Conferência de Michel Collot 
“Poesia e paisagens”
Seguida por uma apresentação de uma peça de teatro e 
declamações de poesias pelos estudantes da secção de 
Francês. 
 
Instituto de Línguas | 13h > 18h30 
Jornadas Portas Abertas do IL e Cultura da RDC
Organizadas pelo Instituto de Línguas em parceria com a 
Embaixada da República Democrática do Congo. 
Uma jornada portas abertas onde os estudantes das 
escolas secundárias poderão participar em concursos de 
música, poesia e dança, para além de poderem participar 
numa aula gratuita de francês. A Embaixada da RD do 
Congo oferece um desfile de moda congolesa, um stand de 
gastronomia e uma orquestra de música.
+ Entrega dos diplomas DELF DALF
(sessão de Novembro de 2014)

CCFM | 19h30 Concerto de um pianista belga
Nikolaas Kende Música clássica

: MAPUTO

Escola Secundária
Torneio desportivo

: XAI-XAI
Escola Secundária
Projeções de filmes



Escola Secundária 
Cinema da França
“La fille seule”
de Benoît Jacquot

UP | 14h 
Café literário
com a escritora 
Paulina Chiziane
Convidada especial, 
a madrinha vai 
proferir uma 
palestra, seguida por 
um debate com os 
estudantes. Durante toda 
semana, será exibida uma exposição de 
fotografias e de obras da escritora. 

CCFM | 14h30
Café literário da Argélia
Apresentação da literatura da Argélia, de 
autores francófonos e de expressão árabe e 
feira de gastronomia tradicional.  
 
Fortaleza | 19h
Concerto de piano organizado pela 
Embaixada da Suíça (mediante convite)
Melita MATSINHE (Moçambique)
Convidado: Tony Paco

Alto Comissariado do Canadá | 19h30
Karaoke da francofonia (mediante convite)
Uma oportunidade de promover a música 
francófona e descobrir a gastronomia do 
Canadá. 

XAI-XAI:: MAPUTO

Quinta-Feira 26 de Março

Cinema da França
“Angèle et Tony” 
de Alix Delaporte

Escola Secundária Torneio desportivo



Escola Secundária | 9h 
Torneio desportivo
(Atletismo, Basquetebol,
Futebol, Handebol e Voleibol)

EFM | 8h > 9h30
Entrega de prémios aos participantes do concurso 
seguido de um espectáculo e momentos culturais.
 
9h > 17h 
Rali na cidade de Maputo
Corrida cujo princípio é ir à algumas instituições 
para responder a perguntas e recolher pistas sobre 
a etapa seguinte. 
 
EFM | 10h
“Maisons du monde / Casas do mundo”
A Escola Francesa de Maputo reunirá 
40 nacionalidades com stands culturais.
 
CCFM | 17h30
Entrega de prémios do concurso da UP.

CCFM | 18h
Cocktail de encerramento da Francofonia 2015
Conclusão na capital da nossa celebração da
diversidade cultural.
 
CCFM | 19h
Concerto MAALESH (Comores) 
Convidados: 
MATCHUME ZANGO & TINOCA (Moçambique) 
Um encontro de músicas do Oceano Índico.

: MAPUTO

Sexta-Feira 27 de Março

: XAI-XAI

Escola Secundária
Projeções de filmes



EFM | 8h30 > 15h30 
Jornada desportiva organizada pelo IL 
Torneio de Futebol Júnior, Pétanque e “After”
Equipas masculinas e femininas, representantes 
das escolas secundárias.
 
CCFM | 10h30 “Nos Langues, Nos Paysages”
Visita guiada da exposição sonora para as crianças.
 
 

Escola Secundária | 10h 
Encerramento Oficial da Semana da Francofonia 
Com o anúncio dos vencedores dos diferentes 
concursos e torneios e entrega de prémios. 
 

: MAPUTO

: XAI-XAI

Sábado 28 de Março 

SIGLAS:
CCFM: Centro Cultural Franco-Moçambicano
EFM: Escola Francesa de Maputo
IL: Instituto de Línguas
ISRI: Instituto Superior de Relações Internacionais 
UEM: Universidade Eduardo Mondlane
UP: Universidade Pedagógica



República de Moçambique
Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano

República de Moçambique
Governo da Província 
de Gaza

República de Moçambique
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação

www.facebook.com/francofonia2015Programa detalhado
e informações


