


FESTA DA FRANCOFONIA 2019

1 a 31 de MARÇO

Todo o país | 24 cidades (continente e Açores)

--

LISBOA | 20 de MARÇO

Inauguração exposição Francofonía 2019

Palácio Nacional da Ajuda

--

LISBOA | 23 de MARÇO | 14H00-24H00

CAPITÓLIO (Parque Mayer) e CINEMA SÃO JORGE

Entrada livre

--

Andorra, Argentina, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, Egipto, 

França, Geórgia, Luxemburgo, Reino de Marrocos, Roménia, 

Senegal, Suíça e Tunísia

--

14 países | escolas | associações | universidades

Rede das Alliances françaises
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Março, o mês da Francofonia

Anualmente, no mês de março, países membros ou observadores 
da OIF-Organização Internacional da Francofonia com representação 
diplomática em Portugal, reúnem-se para mostrarem a diversidade 
cultural da Francofonia e celebrarem em conjunto os valores univer-
sais de democracia, educação, tolerância, abertura ao outro, solida-
riedade e partilha de uma língua. 
Em Portugal, este ano, os países organizadores da Festa da Francofonia 
são 14 e situam-se em 3 continentes: Andorra, Argentina, Bélgica, 
Canadá, Costa do Marfim, Egipto, França, Geórgia, Luxemburgo, 
Marrocos, Roménia, Senegal, Suíça e Tunísia. São eles que, com a 
participação activa e empreendedora de escolas, associações, uni-
versidades e rede das Alliances françaises no país, fazem deste mês 
uma verdadeira Festa da Francofonia em 24 cidades nacionais, no 
continente e Açores, de 1 a 31 de Março.

Em Lisboa, será inaugurada a 20 de Março e ficará patente até ao 
dia 3 de Abril. No Palácio da Ajuda, a exposição de arte Francofonía 
2019, sob a tutela da Embaixada da Argentina, país observador da 
OIF e co-organizador da Festa da Francofonia 2019.

Também em Lisboa o grande momento vai acontecer no dia 23 de 
Março, entre as 14h00 e as 24h00, no Capitólio (Parque Mayer) e no 
Cinema São Jorge. Música, dança, literatura, encontros, gastronomia, 
jogos e muito mais vão dar conta da riqueza da diversidade cultural 
da Francofonia. Nomes consagrados, como novíssimas descobertas 
partilham o palco em duas míticas e históricas salas lisboetas.
Capitólio - 14h00-23h00 : Coro do Lycée français Charles Lepierre 
+ aldeia francófona + LUMEN (dança – Andorra) + Patrick Straumann 
(literatura – França) e António Araújo + Carla Algeri e Armando de 
la Vega (Argentina) + Beat Kaestli e Loïc da Silva (Suíça) + Sarawen 
(Tunísia) + degustação gastronómica, DJBoods (Bélgica) + Nilda 
Fernandez (França) + Paulo Bragança (Roménia). 
Cinema São Jorge: 23h20 – Pierre Kwenders (Canadá).

Toda a programação disponível em www.festadafrancofonia.com
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PROGRAMA DE LISBOA | ALDEIA FRANCÓFONA
23 de MARÇO 2019 > 14h00-18h00
França

CORO, ORQUESTRA e grupo vocal A CAPPELLA do LYCÉE FRANÇAIS 
CHARLES LEPIERRE
Os alunos do Liceu Francês Charles Lepierre darão corpo e voz
à abertura da Festa da Francofonia em Lisboa com três formações 
musicais: o Coro (uma trintena de alunos), o grupo vocal A Cappella 
de aproximadamente 20 alunos e a Orquestra do mesmo liceu 
composta por 12 instrumentistas (cordas e sopro). 

O prazer das actividades colectivas, o encontro entre alunos de níveis 
diferentes, no sentido de maior autonomia, implicação, respeito e 
responsabilidade no seio dos grupos é um dos objectivos destes 
agrupamentos musicais, para além da fruição e prática musicais.  

/
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PROGRAMA DE LISBOA | ALDEIA FRANCÓFONA
23 de MARÇO 2019 > 14h00-18h00
Andorra

LUMEN
Um espectáculo de dança vertical, adaptado de Llum, a versão 
multidisciplinar criada em 2018 pela Escola de Andorra Líquid Dansa, 
e coreografada por Sheila Ferrer.
Esta dança vertical é interpretada por dois bailarinos de Andorra, 
Olga da Cunha e Pere Vilarrubla, que convertem a parede no local 
onde duas personagens iniciam uma viagem através do movimen-
to, e partem à descoberta e à exploração dos seus próprios limites. 
O som cria a luz, e a luz é a energia que dá vida a estas duas perso-
nagens que descobrem que, quando entram em contacto, a ener-
gia multiplica-se e cria movimento. 
Lumen dá lugar a uma interpretação livre da sociedade atual, indivi-
dualista e egoísta, e à necessidade básica do ser humano: o conta- 
cto com outros indivíduos.
A música é do grupo andorrano Likantropika, formado pelos músi-
cos Oriol Vilella e Albert Bartumeu.

/
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PROGRAMA DE LISBOA | ALDEIA FRANCÓFONA
23 de MARÇO 2019 > 14h00-18h00
França

LISBONNE, VILLE OUVERTE de Patrick Straumann.
Lisboa 1940, após a queda de Paris e o encerramento dos portos 
mediterrâneos, a capital portuguesa representa a última porta de 
saída de uma Europa em guerra. Refugiados políticos de várias 
origens, apátridas, anónimos, intelectuais e artistas tal como Man 
Ray, Julien Green e Hannah Arendt fogem da Ocupação e atraves-
sam os Pirenéus na esperança de encontrarem um lugar num navio 
para Nova Iorque ou para o Rio de Janeiro.

O escritor francês Patrick Straumann estará à conversa com o histo-
riador, autor e cronista português António Araújo.

/

15h10
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PROGRAMA DE LISBOA | ALDEIA FRANCÓFONA
23 de MARÇO 2019 > 14h00-18h00
Argentina

COMO VIOLA AL BANDONEON
Carla Algeri e Armando de la Vega reúnem-se numa simbiose musi-
cal do género mais representativo do Rio de la Plata realçando 
através da música a irmandade cultural entre os povos de língua 
espanhola, francesa e portuguesa. Apresentam neste concerto um 
percurso íntimo e emotivo onde poderá sentir-se cada aroma, som 
e movimento de um dos bairros mais representativos na história da 
cidade de Buenos Aires.

/

16h00
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PROGRAMA DE LISBOA | ALDEIA FRANCÓFONA
23 de MARÇO 2019 > 14h00-18h00
Suíça

DUO BEAT KAESTLI & LOÏC DA SILVA
“Collage, uma homenagem à Francofonia”

Conheceram-se em Nova Iorque. Entrançando as suas vozes no som 
do acordeão, percorreram o mundo. Pela primeira vez em Portugal, 
o suíço Beat Kaestli e o português Loïc da Silva apresentam “Collage, 
uma homenagem à Francofonia” que nos traz a diversidade da cultu-
ra musical francófona.

Beat Kaestli é um vocalista, compositor e produtor suíço interna-
cionalmente aclamado. Nascido na Suíça, mudou-se em 1993 para 
Nova Iorque onde recebeu uma bolsa para estudar na Manhattan 
School of Music. Foi nessa época que entrou na cena musical de 
Manhattan, atuando em pequenos clubes, mas também com gran-
des músicos de jazz como Esperanza Spalding, Jon Hendricks e Billy 
Drummond. Em 2005 foi escolhido como vocalista da Glenn Miller 
Orchestra com a qual se apresentou em digressão por todos os 
E.U.A. Em 2007, recebeu a bolsa da Ella Fitzgerald Foundation para 
completar o seu Master na Aaron Copland School of Music.
Em 2006 editou o seu primeiro álbum e com ele percorreu o mundo. 
“Collage”, editado em 2014 e agora apresentado pela primeira vez 
em Portugal, é uma verdadeira homenagem à Francofonia. 
Intimista e inspirado, Beat Kaestli passa com versatilidade de um 
estilo musical para outro, mantendo sempre a mesma paixão.  
http://www.beatkaestli.com/

Loïc da Silva (Cordeone) Virtuoso do acordeão, mas também cantor, 
começou na música aos 9 anos de idade nas festas portuguesas 
em França. Após 3 anos de acordeão, como autodidata, estudou 
piano, viola, guitarra de fado, bateria, baixo e percussões brasileiras. 
Versátil, Loïc da Silva compõe e interpreta vários estilos musicais. 
https://www.cordeone.com/

/
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PROGRAMA DE LISBOA
23 de MARÇO 2019
Tunísia

SARAWEN de Riadh Ben Amor

Músico e musicólogo tunisino, Riadh Ben Amor figura entre os violi-
nistas mais talentosos da sua geração. A sua carreira profissional 
arrancou em 1986 nas grandes falanges da música tunisina tais como 
A Orquestra Sinfónica, A Orquestra Nacional e A Orquestra da Cidade 
de Tunes. Após obter um mestrado em música e musicologia, insta-
lou-se em Paris onde continuou os estudos de pós-graduação e 
prosseguiu a sua carreira artística. Durante a sua estadia em França 
imergiu nas diversas correntes musicais o que lhe permitiu desen-
volver um jogo violinístico em contextos variados e tocar como 
solista com numerosos artistas e cantores internacionais. Instalou-se 
de seguida na Tunísia onde exerce no Instituto Superior de Música 
de Sousse, coordenando vários recitais e projetos musicais.

“Sarawen” destaca-se de entre os projetos que Ben Amor exibe 
na Tunísia a partir de 2011 na companhia de brilhantes músicos que 
partilham a mesma paixão, reviver a música tradicional tunisina 
através de abordagens e interpretações originais. Nele se realça o 
violino a partir de composições originais de Riadh Ben Amor e de 
peças musicais retiradas do repertório tradicional tunisino adapta-
das e rearranjadas para violino e se revisitam obras internacionais 
com um toque tunisino-oriental. Em Lisboa, Riadh Ben Amor esta-
rá acompanhado por Rafik Gharbi (teclado e arranjos musicais), 
Hichem Mazgou (Bateria), Abdellaziz Cherif (Guitarra baixo) e Amor 
Adala (percussões).

/

18h10
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PROGRAMA DE LISBOA
23 de MARÇO 2019

ABERTURA OFICIAL com a presença dos Srs Embaixadores

DEGUSTAÇÃO GASTRONÓMICA com DJ BOODS (Bélgica)
+
BOODS | Bélgica | Músico ativista (Booker, promotor, Music selec-
tor) Fabrice “Boods” Baudour é um artista conceituado no mundo 
da música na Bélgica (principalmente na Valónia e Bruxelas). Aos 20 
anos, Boods fundou e tocou em bandas (Popscene e fome), produ-
ziu muitos festivais/locais (Dour Festival, riffs e bips, Alhambra/Mons 
2015, Rockerill...).
DJ Boods também foi Dj em Londres, Paris e Montreal. Ele costuma 
“girar placas” em Rockerill (Charleroi) ou no mítico Club New Wave 
em Bruxelas (melhor da Europa...)

LUMEN | Andorra |

18h55

19h15

20h40

BOODS
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PROGRAMA DE LISBOA
23 de MARÇO 2019
França

NILDA FERNANDEZ
nasceu em Barcelona. Cantor, guitarrista autor e compositor franco-
-espanhol vive em França desde os 7 anos de idade.  Foi a canção 
“Madrid Madrid” que o revelou ao público.   Nilda Fernandez explo-
rou universos musicais diferentes que lhe permitiram iniciar uma 
carreira na cena internacional.
Guitarra à espanhola, canto à francesa permitiram-lhe atingir um 
público variado, do Quebeque à Rússia e na Argentina onde gravou 
Mon amour com Mercedes Sosa.
Recebeu o prémio de “Espoir masculin aux Victoires de la musique” 
em 1992 com a canção Nos fiançailles.
Em 2014, lançou um álbum, Bootlegger inovador dentro do seu esti-
lo musical, mais “pop-rock” do que Nilda Fernandez tem por hábi-
to produzir. Em 2018, iniciou uma tournée com músicas do álbum 
Castelar 704, adaptação de treze poemas de Garcia Lorca
Cada novo concerto é marcado pelo sucesso, um encontro deseja-
do pelo público que assiste em família à performance deste artista 
singular numa atmosfera única!
Nilda Fernandez é um artista talentoso que se inspira dos novos 
lugares que visita e das pessoas que encontra, para a criar novas 
“aventuras” musicais.
No dia 23 de março, estará em palco no CAPITÓLIO com a sua 
guitarra Leduc.
Sinfanai Retu

/

21h00
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PROGRAMA DE LISBOA
23 de MARÇO 2019
Roménia

PAULO BRAGANÇA
“Numa ida data, de um dia qualquer, de todos os dias, um bardo, desci-
do dum reino maravilhoso Larga pedaços de murmúrios pelos cantos 
da cidade onde água corre Gingando Amores Sofrendo horrores 
Agarrados ao peito, numa aflição de que se gosta e pela qual se reza 
para que Nunca se acabe.”

Paulo Bragança apresenta “Cativo” 17 anos depois de “Lua Semi-Nua”, 
o seu último álbum. “Rosa da Noite” é o primeiro tema deste novo traba-
lho do fadista e o seu primeiro single desde 2006. Porquê “Cativo”? 
Vem do “Ser enquanto Voz”, do “Cativo que todos temos na Voz”. Com 
este trabalho, o fadista mostra de forma despudorada essa condição: a 
voz natural presa à voz do verbo que “no início era”. Cativo - o Fado de 
cada Um por Condição.

Paulo Bragança é “o anjo caído do Fado”, o fadista punk, o homem 
que descalço se perdeu e se encontrou pelo mundo. Em exílio “espi-
ritual e artístico” durante mais de uma década, eis que regressa para 
retomar um caminho que está longe de ter concluído. Em 1992 editou 
o seu primeiro disco e espantou Portugal. Do choque à adoração foi 
um ápice. “Amai” viu a luz do dia dois anos depois, em 1994. Percorreu 
mundo, pela mão de David Byrne (Talking Heads/Luaka Bop). Editou 
ainda “Mistério do Fado” (1996), “Lua Semi-Nua” (2001) e desapareceu.

Ressurge em Dublin, onde se licencia em Filosofia e participa na curta-
-metragem “Henry and Sunny”, de Fergal Rock. No regresso a Portugal 
assina uma colaboração lunar com os Moonspell, no tema ‘In Tremor 
Dei’, do disco “1755” - dedicado ao Terramoto de Lisboa. Portugal rece-
be-o como uma bênção. O público acolhe-o de braços abertos no 
Caixa Alfama, no Festival Bons Sons ou no EntreMuralhas.

/

22h00
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PROGRAMA DE LISBOA
23 de MARÇO 2019
Canadá

CINEMA SÃO JORGE
PIERRE KWENDERS
Quebra de forma fluida as barreiras de género, geografia e cultu-
ra no seu inovador som indie-afro, unindo estilos ocidentais e afri-
canos em grooves quentes pontuados por vozes apaixonantes. 
O cantor canadiano, nascido em Kinshasa, República Democrática 
do Congo, como José Louis Modabi, canta e faz rap em lingala, 
francês, inglês, tshiluba e kikongo, aproveitando as especificida-
des líricas e estéticas de cada língua para gerar o máximo impacto 
emocional possível. O seu último albúm MAKANDA at the End of 
Space, the Beginning of Tim, gravado em Seattle com a produtora 
Fly Guy Dai, foi inspirado pela força das mulheres da sua vida e por 
uma jornada de autodescoberta e aceitação pessoal.

/

23h20



EXPOSIÇÃO FRANCOFONÍA 2019

Palácio Nacional da Ajuda

De 20 de Março a 3 de Abril

--

Abertura: Quarta-feira, 20 de março, 18h30

Horário:  10h00- 1h:00. Encerra à quarta fechada

Curadores: Arq. Marcial Sarrías  

Lic. Carolina Bidondo 

francofonia19@gmail.com

instagram: @francofonia19

/



EXPOSIÇÃO FRANCOFONÍA 2019

Hoje, aqui em Lisboa, Portugal, sob a tutela da Embaixada Argentina, 
reúne-nos Francofonía 2019, evento que homenageia à língua fran-
cesa no mundo. Compartilhamos com os senhores esta heterogé-
nea e muito simplificada mostra de arte argentina.

Fernanda Piamonti, apresenta seu radical expressionismo de técni-
ca “alcatroada” -técnica mista- sendo destacada -em grafito e terras 
autóctones- a imagem do nosso recentemente premiado Teatro 
Colón.

Seguindo na mesma saga do Teatro Colón, Lucrecia Orloff, Prêmio 
Nacional de Gravura, nos move com suas litografias com toques de 
cor de personagens que participam do famoso teatro.

Suas obras convivem com as água-fortes/água-tintas de Pablo 
Flaiszman, gravador residente em Paris onde recebeu o Prix 
Especial du Maire de la Biennale de l’Estampe de Saint-Maur, 
bem como o 7ª prêmio Espelho da Arte outorgado em Paris. 
Sua obra também nos remete a uma “aportenhada” melancolia 
compartilhada em um café de Buenos Aires, ou em algum outro 
de Montmartre. 

O lúdico e o emocional, o orgânico e o geométrico convivem simul-
taneamente nas esculturas de Ana Giovinazzo. Surpreende-nos com 
cores, transparências, linhas retas e curvas encriptadas em resina.

Em Laura Benchetrit predominam a suavidade, a calidez e o silêncio. 
Sobre papel, seu principal suporte, sob técnicas do “collagraph” há 
um certo misticismo oriental.

Patricia Szterenberg “... pega papeis sobre o pano, gera texturas, 
manchas indefinidas... Com pinceis toscos, com fios de fiação, em 
resina... e no final... as palavras, os entrecortados textos... Como se a 
representação visual fosse uma coluna da narrativa.

Em outros extremos, aparecem as obras de Miguel Ángel Giovanetti. 
Este premiado artista apresenta um conjunto de trabalhos que 
exploram a linha constitutiva da figura do pentágono e suas possibi-
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lidades dinâmicas. Pratica com os mesmos uma série de operações 
plásticas –traslados, superposições, mudanças de cor- que, a prio-
ri, reduzem sua linguagem para uma mínima expressão, mas que 
finalmente expande seu discurso para complexas composições. 
Acompanha sua obra um vídeo: Conceito Pentágono - fragmentos 
I a XII- que o enquadra dentro do movimento abstrato geométrico.

Silvana Lacarra faz da sua arte um desafio à matéria. Especificamente 
ao laminado plástico (Fórmica) e pranchas de raízes deliciosas tais 
como o Cerejo, o laurel e o maple. Eles são talhados, pregados, 
arqueados e incrustados sobre diferentes suportes. Também, a artis-
ta se aventura na marchetaria. Embora longe de princípios artesanais 
esses materiais volvem-se dóceis perante sua imaginação. Desse 
jeito combina texturas e cores, “cortando” abstrações com precisão 
absoluta. Outra linguagem nessa Francofonia 2019. 

Pablo Amoedo é um escultor versátil. Sua técnica sobre diversos 
materiais faz com que ele se adentre em um busto sobre nosso 
General José de San Martín, bem como sobre suas figuras totémi-
cas em combinação de madeira e bronze laminado. Samurais que 
cuidam sigilosamente a mostra.

Sobre o eco dos debates da arte contemporânea, os traços da arte 
conceitual e a desmaterialização da arte, aparecem as propostas 
figurativas da paisagem de Juan Andrés Videla e Cinthia Rched.

No primeiro destacam-se imagens solitárias, caminhos onde se 
perder, profundidades onde inquirir. Em diversos formatos, supor-
tes e técnicas. Na fronteira entre a representação e sua ausên-
cia. Suas obras remetem à bruma do subúrbio bonaerense... 
a contramão de qualquer urgência.

Cinthia Rched apresenta óleos de pequeno formato, carrega-
dos de matéria. O virtuosismo do seu ofício percorre diversos 
lugares da nossa Argentina e à luz de variações infinitas apresen-
ta paisagens de uma contemporaneidade atemporal. A “artista 
Andariega” [artista andarilha] reproduz escrupulosamente a cor 
do brilho húmido do esteiro, o ambiente argiloso do banco de 
areia e a azulada frialdade de uma pedra de gelo. Sob seu pincel/
espátula apresenta-nos Empedrado ao entardecer, em Corrientes, 
o glaciar Perito Moreno, algum terraço do bairro de Belgrano ou 
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a tradicional Ponte Transbordador de La Boca. Desse jeito, no seu 
caminho, Cinthia Rched tem se transformado na pintora do céu, 
da neve, da areia ou a emaranhada vegetação.

França, Argentina, aqui, em Lisboa, Portugal, sob o diálogo plásti-
co/linguístico da Francofonia 2019. 

/
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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA de 7 de março de 2019: discurso 
de abertura do Senhor Embaixador da Suíça,  André Regli

Bom dia,

Bem-vindos a esta Conferência de Imprensa que, este ano, tenho o 
prazer de acolher na minha Residência. 

Para começar acho pertinente relembrar que a francofonia desig-
na o conjunto dos territórios e das pessoas que utilizam o francês 
como língua materna, administrativa ou como língua de cultura. Mas 
a francofonia designa também um espaço de cooperação multilate-
ral entre os Estados e os Governos que dele são membros. A coope-
ração assenta em valores universais e em interesses comuns como a 
pluralidade linguística e cultural, a democracia, os direitos humanos 
e o desenvolvimento sustentável. 

Foi no Níger, em 1970, que foi fundada a Agência de Cooperação 
Cultural e Técnica, que conduziu à criação, em 2005, da Organização 
Internacional da Francofonia. 

A Organização Internacional da Francofonia tem 54 membros, 27 
observadores e 7 associados. É de salientar que a língua francesa é 
falada por mais de 274 milhões de pessoas e continua a ser a segun-
da língua estrangeira mais aprendida no mundo. 

A última Cimeira da Francofonia teve lugar em outubro de 2018, 
na cidade de Erevan, capital da Arménia onde foi eleita a nova 
Secretária-Geral, a Ministra dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, 
Louise Mushikiwabo. 

Todos os anos, no dia 20 de março, o mundo francófono celebra o 
Dia Internacional da Francofonia. Em Portugal, esta celebração tem 
vindo a evoluir muito ao longo dos últimos 20 anos. Efetivamente, 
enquanto há 20 anos atrás várias Embaixadas estrangeiras, acredi-
tadas em Portugal, propunham individualmente eventos culturais, 
muitos dos quais em Lisboa, houve nestes últimos anos uma vonta-
de partilhada de espalhar a francofonia pelo País inteiro, apresen-
tando eventos a sul e a norte do País, mas também na Madeira e 
nos Açores. Houve também a vontade de organizar em Lisboa um 
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só evento que possa reunir vários Países da Francofonia, mostrando 
assim a variedade da francofonia. A francofonia pode ao mesmo 
tempo descrever-se com a palavra UNIDADE por ter UMA língua em 
comum, o francês, como também se pode caracterizar com a pala-
vra DIVERSIDADE por estar composta de culturas muito diversas.  

Este ano, 14 países com representação diplomática em Portugal, 
as Alliances Françaises em Portugal, associações, escolas e univer-
sidades vão, durante todo o mês de março e em várias cidades do 
País, dar a conhecer a riqueza da francofonia. 
No dia 23 de março haverá em Lisboa no Cineteatro Capitólio e no 
Cinema São Jorge, com entrada livre e a partir das 14h00 um progra-
ma repleto de animação e boa disposição.
A Senhora Dra Clarisse Boudard, Adida de cooperação educativa 
e linguística no Instituto Francês de Portugal, apresentará o progra-
ma em pormenor. 

Como Embaixador da Suíça não queria deixar de sublinhar que a 
Suíça é membro da Organização Internacional da Francofonia desde 
1996 e que participamos todos os anos na Festa da Francofonia. 
Além disto, 2019 é um ano especial porque comemoramos o cente-
nário das relações diplomáticas bilaterais entre a Suíça e Portugal. 
As excelentes relações que a Suíça tem com Portugal ganham forma 
na Francofonia também, num duo composto pelo cantor e músico 
suíço Beat Kaestli e o músico português Loïc da Silva. Vamos acolhê-
-los pela primeira vez em Portugal, para três concertos, um dos quais 
no Capitólio no dia 23 de março. 

Agradeço a vossa atenção e tenho muito prazer em dar a palavra ao 
meu colega o Senhor Embaixador do Reino de Marrocos, Othmane 
Bahnini. 
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CONFÉRENCE DE PRESSE du 7 mars 2019: discours d’ouverture de 
Monsieur l’Ambassadeur de Suisse, André Regligli

Bonjour et bienvenue à cette Conférence de Presse que j’ai le plaisir 
d’accueillir cette année dans ma Résidence. 

Pour commencer, il me semble important de rappeler que la 
Francophonie désigne l’ensemble des territoires et des personnes 
qui utilisent le français comme langue maternelle, comme langue 
administrative ou comme langue de culture. Mais la Francophonie 
désigne aussi un espace de coopération multilatérale entre les Etats 
et les gouvernements qui en sont membres. La coopération repose 
sur des valeurs universelles et sur des intérêts communs tels que la 
pluralité linguistique et culturelle, la démocratie, les droits humains et 
le développement durable. 

C’est au Niger, en 1970, qu’a été fondée l’Agence de coopération 
culturelle et technique, l’organisation qui a ouvert la voie à la créa-
tion, en 2005, de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie a 54 membres, 27 
observateurs et 7 associés. Rappelons que la langue française est 
parlée par plus de 274 millions de personnes et reste la deuxième 
langue étrangère la plus apprise dans le monde. 

Le dernier Sommet de la Francophonie s’est tenu dans la ville d’Ere-
van en Arménie en octobre 2018 et c’est à cette occasion qu’a été 
élue la nouvelle Secrétaire générale, la Ministre des affaires étran-
gères du Rwanda, Madame Louise Mushikiwabo. 

Chaque année, le 20 mars, le monde francophone célèbre la Journée 
internationale de la Francophonie. Au Portugal, cette célébration a 
énormément évolué ces 20 dernières années. Effectivement, alors 
qu’il y a 20 ans les différentes Ambassades étrangères accréditées au 
Portugal proposaient individuellement des événements culturels, la 
plupart à Lisbonne, il y a eu ces dernières années une volonté parta-
gée de divulguer la Francophonie dans tout le Pays en présentant 
des événements au sud comme au nord du Portugal et également 
à Madère et aux Açores. Il y a eu également la volonté d’organiser 
à Lisbonne un seul événement pouvant réunir différents Pays de la 

20



Francophonie afin de montrer sa variété. La Francophonie peut en 
effet être tout à la fois décrite par le mot UNITÉ car elle a UNE langue 
commune, le français, mais également par le mot DIVERSITÉ car elle 
se compose de cultures très diverses. 

Cette année, 14 pays ayant une représentation diplomatique au 
Portugal, les Alliances Françaises au Portugal, des associations, écoles 
et universités vont, pendant tout le mois d’août et dans différentes 
villes du Portugal, faire connaître la richesse de la Francophonie. 

Le 23 mars, à Lisbonne, à partir de 14h00, sera proposé au Capitólio 
puis au Cinéma São Jorge, avec entrée libre, un programme riche en 
animations et bonne humeur. Madame Clarisse Boudard, Attachée 
de coopération éducative et linguistique à l’Institut Français du 
Portugal nous présentera le programme des festivités plus en détail. 

Comme Ambassadeur de Suisse, j’aimerais souligner que la Suisse 
est membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
depuis 1996 et que nous participons chaque année à la Fête de la 
Francophonie. De plus, 2019 est une année spéciale car nous commé-
morons le centenaire des relations diplomatiques bilatérales entre la 
Suisse et le Portugal. Les excellentes relations que la Suisse entretient 
avec le Portugal prennent forme également dans la Francophonie, 
au travers d’un duo composé du chanteur et musicien suisse Beat 
Kaestli et du musicien portugais Loïc da Silva. Nous les accueillerons 
pour la première fois au Portugal, pour trois concerts dont l’un aura 
lieu le 23 mars au Capitólio. 

Je vous remercie de votre attention et j’ai le plaisir de passer la parole 
à mon collègue l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Monsieur 
Othmane Bahnini.
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MOT DE M. OTHMANE BAHNINI 
Ambassadeur du Royaume du Maroc au Portugal 

Je suis très heureux de prendre part à cette Conférence de presse 
portant sur la célébration de la fête de la Francophonie au côté de 
S.E. l’Ambassadeur de Suisse au Portugal, Monsieur André Regli, qui 
a bien voulu nous accueillir cette année, à sa Résidence, à l’occasion 
de cet événement.

Comme vous pouvez le savoir, la Francophonie est tout d’abord une 
communauté de 274 millions de locuteurs dans le monde dont 212 
millions en font un usage quotidien. Elle est également un «espace» 
regroupant des pays, francophones à divers degrés et un méca-
nisme institutionnel incarné par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) qui, depuis 1970, prône la diversité, l’échange 
culturel entre les différents peuples qui la constituent ainsi que les 
valeurs humaines. 

L’adhésion de nouveaux membres observateurs à l’OIF lors du 17ème 
Sommet de la Francophonie tenu à Erevan en octobre dernier, totali-
sant désormais 88 Etats et Gouvernements membres, démontre l’at-
tachement croissant des pays à ces valeurs.

Concernant l’Afrique en particulier, je souhaite souligner que sur 
les francophones qui font un usage quotidien de la langue, 55 % 
résident dans ce continent, soit environ 150 millions. Ajouter à cela, 
une croissance du nombre de locuteurs de 15% depuis 2010 sur ce 
continent.

Cette tendance devrait augmenter rapidement durant les prochaines 
décennies car l’Afrique est indéniablement un continent de crois-
sance démographique, de jeunesse, d’espoir et d’avenir, mais aussi 
de défis à plusieurs égards.  C’est dire qu’à l’horizon 2050, l’Afrique 
pourrait rassembler près de 85% des francophones.

Le continent africain devrait représenter dans le futur un relais de 
croissance économique et culturel et aussi un relais de la langue 
française. Face à ce constat, l’avenir de la Francophonie se jouera en 
Afrique, d’où l’importance de valoriser ce potentiel pour promou-
voir davantage les valeurs que nous avons en partage et partant 
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l’union dans notre diversité.
Mon pays le Maroc, membre de l’OIF depuis 1981, est pleinement 
intégré à la famille francophone africaine à travers son engage-
ment en Afrique tant au niveau politique que socio-économique et 
accorde, comme l’ensemble des adhérents, un grand intérêt à son 
rayonnement international par sa pleine adhésion à ses valeurs. 

Il est essentiel de noter que tous ces pays ont une langue en 
commun mais une culture diverse. Cela constitue l’une des forces de 
la Francophonie. Elle a réussi l’exploit de rassembler divers peuples.

La Francophonie est, en ce mois de mars, à l’honneur dans plusieurs 
pays du monde, dont le Portugal. 

A cet effet, un programme très riche a été élaboré, conjointement 
par le Groupe des Ambassadeurs francophones au Portugal et les 
Alliances Françaises au Portugal, pour la célébration le samedi 23 
mars prochain au «ciné-théâtre Capitólio» et au «cinéma Saõ Jorge» 
de cette journée et pour le partage de ce brassage culturel qui 
constitue pour l’espace francophone, une véritable richesse.

En vous conviant à mon tour à célébrer avec nous cette journée, 
je vous remercie pour votre attention. 

/
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INTERVENÇÃO DO SENHOR OTHMANE BAHNINI
Embaixador do Reino de Marrocos  

É com muita satisfação que participo nesta Conferência de Imprensa 
sobre a celebração da Francofonia ao lado do Embaixador da Suíça 
em Portugal, o senhor André Regli, que tão amávelmente nos rece-
be este ano na sua Residência, por ocasião deste evento.

Como devem saber, a Francofonia é, em primeiro lugar, uma comu-
nidade de 274 milhões de falantes em todo o mundo, dos quais 
212 milhões usam   diáriamente o Francês. É também um “espaço” 
que regrupa países francófonos que utilizam esta lingua a diferentes 
graús, e um mecanismo institucional encarnado pela Organização 
Internacional da Francofonia (OIF) que, desde 1970, defende a diver-
sidade, o intercâmbio cultural entre os diferentes povos que a cons-
tituem, assim como os valores humanos.
A adesão de novos membros observadores à OIF por ocasião da 17ª 
Cimeira da Francofonia, realizada em Yerevan em outubro passado, 
atingindo um total de 88 Estados e Governos membros, demonstra 
a crescente adesão dos países a esses valores.
Em relação a África em particular, gostaria de sublinhar que dos fran-
cófonos que fazem uso diário da língua, 55% vivem neste continen-
te, ou seja, cerca de 150 milhões. Acrescente-se a isto, um cresci-
mento de 15% do número de falantes desde 2010, neste continente.
Esta tendência deverá aumentar rapidamente nas próximas décadas, 
dado que África é inegavelmente um continente de crescimento 
demográfico, de juventude, de esperança, de futuro, mas também 
de desafios a vários níveis. Isso significa que, em 2050, África poderá 
reunir quase 85% dos francófonos.
Este continente deverá representar no futuro um polo de desenvol-
vimento económico e cultural e também uma vertente de cresci-
mento da língua francesa. Perante este facto, o futuro da Francofonia 
far-se-á em África, daí a importância de valorizar esse potencial para 
promover ainda mais os valores que compartilhamos e fortalecer a 
união na nossa diversidade. 

O meu país, Marrocos, membro da OIF desde 1981, está totalmente 
integrado na família africana francófona através do seu compromis-
so em África, tanto a nível político como socio-económico e, como 
todos os membros, dispensa um grande interesse á sua projeção 
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internacional pela nossa plena adesão aos seus valores.
É essencial notar que todos esses países têm uma língua comum, 
mas uma cultura diversa. Este é um dos pontos fortes da Francofonia. 
Ela conseguiu a façanha de reunir vários povos.
A Francofonia é, neste mês de Março, homenageada em vários 
países do mundo, incluindo Portugal.
Para este fim, foi desenvolvido um programa muito rico, conjunta-
mente, pelo Grupo dos Embaixadores francófonos em Portugal e 
pelas Alianças Francêsas em Portugal, para a celebração deste dia, 
no sábado 23 de Março no «Cine-Teatro Capitólio» e no «Cinema 
São Jorge» e para a partilha desta diversidade cultural que constitui, 
para o espaço francófono, uma verdadeira riqueza.

Pela minha parte, convido-vos a celebrar connosco este dia da fran-
cofonia, e agradeço a vossa atenção.

/
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INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Capitólio : Parque Mayer

Cinema São Jorge : Avenida da Liberdade

Palácio Nacional da Ajuda : Largo Ajuda

-

Website : www.festadafrancofonia.com

Facebook : facebook.com/FestaDaFrancofonia

Instagram : instagram.com/festadafrancofonia

Design gráfico / Motion Design / Webdesign :

João Turvo e Miguel Banhudo
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