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1. Apresentação
da Festa da Francofonia
Em 2020, a Francofonia celebra
o seu 50º aniversário!
Composta por 88 países (membros e
observadores), a OIF (Organização
Internacional da Francofonia)
presente no mundo inteiro há meio
século, promove os valores
universais da democracia,
da cultura, da educação, da
tolerância e da solidariedade…
Mais de 70 escolas, associações,
universidades e organizações vão
apresentar, em todo o país,
atividades e animações para
comemorar a francofonia durante
todo o mês de março.
Este ano em Lisboa, 16 países
membros unem as suas energias
criativas e trabalham lado a lado
para organizar um evento único
e multidisciplinar na capital
portuguesa: A FESTA
DA FRANCOFONIA 2020.

No dia 21 de Março de 2020
das 14:00 às 00:00 no Cineteatro
Capitólio, a francofonia será
celebrada com música, sabores
e partilha.
Durante toda a tarde, os visitantes
poderão descobrir uma aldeia
francófona onde cada país
participante (Andorra, Argentina,
Bélgica, Canadá, Costa do Marfim,
Croácia, Egipto, França, Geórgia,
Luxemburgo, Marrocos, República
da Moldava, Roménia, Senegal,
Suíça, Tunísia) apresentará
a sua riqueza e cultura através
de documentação, jogos,
prémios e exposições.
No final da tarde, o público poderá
deliciar-se com as especialidades
de cada país, degustando as várias
iguarias oferecidas na degustação
gastronómica.
Festa que é festa termina com música
e esta não é exceção. A cortina
subirá cedendo o palco a uma série
de concertos onde a música clássica
croata irá conviver com o folk suíço,
com a música tradicional marroquina
e romena e até com a pop electro
francesa!
Entrada livre.

2. Programação 2020
A Aldeia Francófona
14h – 17h

Conseguimos reunir alguns países
francófonos para dar a oportunidade
de descobrir as suas riquezas,
partilhar experiências e conhecer
melhor o mundo da francofonia.
Assim nasceu a Aldeia Francófona.

Sem esquecer a tômbola com
os seus prémios francófonos :
viagens, livros, produtos
gastronómicos e muitos outros
prémios serão sorteados às 15h30
e às 17h.

As suas portas estarão abertas
das 14h às 17h. Neste espaço de
convivialidade, os visitantes poderão
também participar em vários jogos
e levar uma lembrança.

A tarde estará animada pelo fabuloso
saxofonista Abel Zambujo que toca
soul, blues e jazz.

Degustação
gastronómica
18h35 – 19h35

A partir das 18h35, a Festa da
Francofonia oferece ao público
uma degustação gastronómica.
Uma ocasião única de viajar através
os sabores da francofonia passando
pelas almôndegas marroquinas,
os enchidos andorranos até
à pastelaria francesa.

Concertos
Croácia
Melodias Clássicas
1 8H 1 0 / 20 M I N / M Ú S I C A C L ÁS S IC A

Dois músicos e amigos Tanja Šimic,
mezzosoprano, e Pedro Ramos,
pianista, participam num concerto
de canções de compositores
franceses e croatas.

Cantora internacionalmente
reconhecida de Ópera e de Lieder,
apresentou muitos recitais nos EUA,
Croácia, Portugal, Espanha, Holanda
e Alemanha.

G. Fauré, H. Duparc, I. Tijardović
e J. Hatze compõem de forma única
canções que misturam o romantismo
com o modernismo, mantendo
a melodia profundamente presente
nas suas obras.

Pedro Ramos é licenciado
em Classical Composition pela
Manhattan School of Music,
de Nova Iorque.

Nascida na Croácia, Tanja Šimić tem
uma Licenciatura e um Mestrado em
música pelo Mannes College of
Music em Nova Iorque.

Para além de vários recitais e solos,
o músico integra também formações
de câmara, como o Trio Tarantella,
com quem gravou um CD de música
francesa. É maestro dos Lisboa
a Capella, e pianista repetidor
do coro Gulbenkian.

Concertos
Suíça
Stéphane Blok – Poemas da vigia
1 9H4 0 / 3 0 M I N / M Ú S I C A FOL K

Nascido em Lausanne, na Suíça,
em 1971, Stephane Blok foi
inicialmente um autodidata e um
musico de rua, mas acabou por
estudar musica, editando, aos 23
anos, o seu primeiro album. Não
parando de cantar até hoje, acaba de
sair um 14° album “Poemas da vigia”.
Stéphane Blok é um explorador
da língua francesa e as palavras
são a base do seu trabalho, não
só como cantor, mas também como
autor e escritor. Interessam-lhe todas

as formas de expressão artística
e já compôs para coros, teatro,
cinema e dança. Grande admirador
de Fernando Pessoa, Stéphane Blok
conhece bem Portugal, onde
já teceu laços profissionais
e de amizade.
Este verdadeiro poeta cantante
gosta de construir pontes entre
as palavras e a música. Aviso
aos amadores de canções!

Concertos
Marrocos
Jamal Chafai - Alaúde
2 0 H 1 5 / 3 0 M I N U TOS / M Ú SIC A T R ADIC ION AL ÁR AB E

Autodidata, Jamal Chafai aprendeu
a tocar alaúde aos sete anos
de idade e decidiu melhorar
a sua técnica, frequentando
o Conservatório de Música de Agadir
e mais tarde o de Rabat.
Recebeu o Prémio de Mérito
pelo décimo ano de estudos em
alaúde que lhe foi atribuído pelo
Ministério da Arte e Cultura do Reino
de Marrocos. Durante esse período,
aprendeu a herança clássica da
música árabe e apresentou-se em
eventos interpretando o repertório
de artistas como Marcel Khalifa,
Fairuz e outros.

A sua capacidade de improvisação
levou-o a acompanhar poetas em
recitais de poesia. Ao mesmo tempo,
Jamal Chafai escreveu as suas
próprias composições, inspiradas
no som tradicional da música árabe
e da herança marroquina. Jamal
também compõe para bandas
sonoras de filmes e peças de teatro.
O artista nasceu em Marraquexe
em 1982 e reside atualmente
entre Agadir e Lisboa, onde actua
em vários eventos.
Nos últimos anos, participou em
vários projetos de fusão, como
flamenco, salsa, jazz e world music.
É considerado um dos melhores
tocadores de alaúde de Marrocos,
mas também é conhecido pela sua
voz.

Concertos
Roménia
Trei Parale
2 1 H 0 0 / 4 5 M I N / M Ú S I C A UR B AN A E FOL C L ÓR IC A R OM EN A

Trei parale (“Três tostões”) é um
grupo de jovens citadinos atraídos
pela música antiga, típica da região
dos Cárpatos, que tocam músicas
tradicionais dos romenos e de outras
etnias que vivem na região.
O grupo utiliza instrumentos antigos,
quase extintos no ambiente
tradicional e pouco utilizados
no mundo contemporâneo urbano:
kobza, gaita de foles, kawala, flautas
de bisel, percussão, berimbau

de boca. Para a escolha do
repertório e do estilo interpretativo,
os membros da banda viajaram
em várias aldeias romenas.
Pesquisaram junto dos músicos
mais antigos, estudaram gravações
antigas feitas por etnomusicólogos
como Constantin Brăiloiu ou Bela
Bartok e exploraram várias coleções
de música folclórica. Situada a meio
caminho entre a alta cultura e a
música folclórica, essa música urbana
juntou a música erudita à cultura
popular.

Concertos
França
Cléa Vincent
2 2 H0 0 / 1 H3 0 M I N / P OP E L EC T R O

Através de três singles (Non mais oui
vol 1 e 2, e Tropi-Cléa) e o álbum
Retiens mon désir (2016), Cléa
Vincent refrescou a música francesa,
sendo porta-estandarte de uma nova
fase na cultura pop.
Cléa Vincent, sempre pronta e
disponível, espontânea e inseparável
do teclado, emociona com os seus
textos francos e inspirados, com
melodias ritmadas e clips originais.
Através dos seus trabalhos construiu

uma decoração neorromântica
muito própria, um universo dançante
e sensual que já a levou aos palcos
nos quatro cantos do mundo.
Nuit sans sommeil é o seu novo
álbum, lançado a 1 de março de 2019,
e continua a explorar um universo
eletro-pop fresco e ao mesmo
tempo profundo.
Cléa Vincent mantém-nos acordados,
faz-nos vaguear, sonhar e por fim
dançar!

3. Grelha
de programação
14H – 17H00

Aldeia Francófona
animada pelo saxofonista
Abel Zambujo
18H00

Cerimónia de abertura
18H10

Melodias Clássicas
[Croácia]
18H35 - 19H35

Degustação
gastronómica
19H40

Stéphane Blok
– Poemas da vigia
[Suíça]
20H15

Jamal Chafai
– Alaúde [Marrocos]
21H00

Trei Parale [Roménia]
22H00

Cléa Vincent [France]
00H00
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4. Exposição
17 objetivos do
desenvolvimento 				
sustentável

Nesta Festa da Francofonia,
a Bélgica tem como intenção dar
continuidade aos 17 objetivos
do desenvolvimento sustentavel,
apresentados durante a sua festa
nacional, através de uma exposição.

Também, no âmbito destas
personagens populares,
ocorrerão momentos lúdicos
para apelar à atenção das crianças,
que constituem uma grande
percentagem do público.

Os Smurfs foram escolhidos
pelos 193 países membros das
Nações Unidas e têm como intenção
encorajar todas as gerações a fazer
do mundo um lugar melhor, mais
pacífico, igualitário e saudável.
Devido ao lema “Pequenos Smurfs
grandes metas” o stand belga estará
revestido destas personagens,
sendo que cada um destes figurinos
representará um objetivo específico,
estando a explicação do mesmo
debaixo da figura.

A Festa da Francofonia tem, assim,
como finalidade, sensibilizar toda
a gente para os objetivos referidos,
servindo-se destas ações para que
estes sejam alcançados.

5. Informações úteis
e Contactos
Cineteatro Capitólio
Parque Mayer
1250-096 LIsboa
211 385 340
Contacto imprensa
Fanny Duran
fanny.duran@ifp-lisboa.com
213 939 281 / 963 141 868
www.festadafrancofonia.com
Facebook : facebook.com/FestaDaFrancofonia
Instagram: Instagram.com/festadafrancofonia

6. Agradecimentos
A Festa da Francofonia só é possível
graças ao envolvimento de todas as
Embaixadas e dos Institutos culturais
que colaboram anualmente
com muita dedicação para
que esta Festa seja um sucesso.
Agradecimentos:
Embaixada de Andorra
Embaixada de Argentina
Embaixada do Canadá
Embaixada da Costa do Marfim
Embaixada da Croácia
Embaixada de Egito
Embaixada de França
Embaixada da Geórgia
Embaixada do Luxemburgo
Embaixada do Reino da Bélgica
Embaixada do Reino de Marrocos
Embaixada da República de
Moldava
Embaixada de Roménia
Embaixada do Senegal
Embaixada da Suíça
Embaixada da Tunísia
Alliance française de Lisboa
Institut français du Portugal
Instituto Cultural Romeno

Gostaríamos de agradecer
particularmente à Câmara Municipal
de Lisboa, à EGEAC, ao cineteatro
Capitólio, à Junta de Freguesia de
Santo António e à APPF (Associação
Portuguesa dos Professores de
Francês) pelo apoio essencial.
Esta Festa da Francofonia acontece
também graças à imprescindível
colaboração dos nossos parceiros,
pelo que queremos agradecer aos
que nos acompanham desde o
início, aos que renovam a sua
presença e aos que pela primeira vez
se juntam a esta celebração da
francofonia.
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