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Mensagem do Comissariado
da Temporada Portugal-França

E a Temporada continua.

A Temporada Portugal-França 2022, preparada num período de incerteza por causa 

da pandemia, arrancou em fevereiro dando as respostas certas às questões e dú-

vidas que tínhamos. Durante os primeiros 3 meses, o Teatro, as Artes Visuais, a Ci-

ência e tantos outros eventos, da descoberta do espaço ao surf, em Portugal como 

em França, têm merecido a simpatia e o acolhimento total dos públicos. A relação 

especial entre os dois países dentro do espaço europeu tem sido evidenciada e as 

relações entre as comunidades foram realmente reforçada.

Afirmámos que a Temporada Portugal-França pretende levantar estas questões e 

fazer eco aos desafios e reflexões que marcam a Europa do século XXI. No Fórum 

dos Oceanos, realizado em março em Paris, avançou-se na definição de caminhos 

comuns não só para os nossos dois países, mas também para toda uma geografia 

global. O trabalho prossegue agora com o encontro O Atlântico, um bem comum, a 

realizar em Lisboa, aberto já ao grande público, num desejo de divulgação dos desa-

fios que todos teremos de enfrentar para a preservação dos Oceanos. A reservar a 

data: 2 de setembro.

Nos Açores e na Madeira, mas também na costa atlântica francesa, continuarão os 

trabalhos artísticos e científicos de portugueses e franceses numa frutuosa cola-

boração: São exemplos o projeto Twin Islands, nos Açores, ou a exposição Chasseurs 

de Tempêtes, na Madeira. 

Tempo de Verão, férias e lazer para muitos, será o momento para os festivais e os 

espetáculos de rua, a música e o novo circo vão encher ruas e praças um pouco por 

todo o território português e francês. Disso é exemplo o festival Picta Lusa, em Poi-

tiers ou o EuropaVox em Clermont Ferrand, ou ainda o Festival Músicas do Mundo, 

em Sines. Terrain, de Boris Charmatz, e Lisboa Crossing, pela companhia Boijeault 

Renault, dois belíssimos espetáculos de rua, em Lisboa, serão momentos muito es-

peciais e a não perder.

Chegou também o tempo da Gastronomia com os festivais Lyon Street Food, em 

junho, e o Foodtopia, em julho em Lisboa, ou os Sabores Cruzados, um projeto gas-

tronómico de Dijon e de Guimarães, momentos para descobrir e partilhar, ao ar 

livre, os sabores lusos e gauleses. Bom apetite!

Numa ida a Paris, poderá visitar no Museu do Louvre, a exposição Obras-Primas do 

Renascimento português, organizada pelo Museu Nacional de Arte Antiga ou ainda 

ir ao Centre Pompidou ver E o Resto é Sombra, um trabalho de Rui Chafes, Paulo No-

zolino e Pedro Costa. Será uma oportunidade para percorrer Portugal e ver Agnès 

Varda – Luz e Sombra, na Fundação de Serralves, no Porto, ou tentar compreender 

culturalmente as pedras na exposição Stone Alive, no Museu Geológico em Lisboa 

ou, muito perto, Do jardim tropical ao carvão vegetal, uma exposição de Christine 

Enrègle na SNBA.

Para quem gosta de Poesia, haverá poemas nos metropolitanos de Lisboa, de Paris 

e do Porto e Perfumes de Lisboa (Parfums de Lisbonne), em França e em Portugal.



O Verão da Temporada Portugal - França 202204

Através de dezenas de eventos, que são outros tantos convites para alargar a nossa 

cooperação, a Temporada Portugal-França 2022 continuará a destacar as numero-

sas colaborações entre artistas, investigadores, intelectuais, e estudantes, entre 

cidades e regiões, entre instituições culturais, entre universidades e associações. 

Tal como já afirmámos, mas que nunca será demais repetir, tantas iniciativas que 

ligam profundamente e de forma sustentável os nossos territórios e contribuem 

para a construção da Europa.

Boas férias!

Manuela Júdice, Comissária da Temporada pela parte portuguesa

Victoire Di Rosa, Comissária da Temporada pela parte francesa



Temporada 
de Verão 
em Portugal: 
Programação 
e Destaques

✖  Programação cruzada entre Portugal e França
♦ Destaque de programação
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Junho

Há 25 anos que o projeto “Poesia no Metro”, promovido pela Régie Autonome 

des Transports Parisiens (RATP), leva pequenos grandes poemas ao encontro 

dos passageiros do agitado metropolitano parisiense. No âmbito da Temporada 

Portugal-França, o projeto chega em espelho ao nosso país, concretizando um 

diálogo inédito entre autorias dos dois países. 

Até 30 de junho, no Metropolitano de Lisboa, e até 6 de julho, no Metro do Porto, 

10 poemas franceses convocam-nos, com versos de temas universais, a uma união 

à prova de fronteiras. Isto é, as habituais viagens quotidianas transformam-se em 

momentos para refletir sobre o amor, a humanidade, viagem e cosmos, pelas palavras 

de Marie-Claire Banquart, Jacques Roubaud, Michèle Metail, Claude Vigée, Bernard 

Noël, René Char, Andrée Chédid, Laurine Rousselet, Jacques Darras e Michel Deguy.

Também até 6 de julho, os 12 milhões de transeuntes que utilizam diariamente o 

metro de Paris descobrem, nas linhas 3, 3bis, 6 e 12, alguns dos nomes incontornáveis 

da poesia portuguesa: Fernando Pessoa, António Ramos Rosa, Flor Campino, Nuno 

Júdice, Yvette K. Centeno, Fiama Hasse Pais Brandão, Maria Valupi, Marquise 

d’Alorna, João Luís Barreto Guimarães e Ruy Cinatti. 

Jean-Marie Schaeffer apresenta “Epifanias Estéticas”, parte integrada 
do ciclo de conferências “Políticas da Estética - O Futuro do Sensível”, no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 23 de junho.

1 - O que significa para si conduzir esta conferência no âmbito da 
Temporada Portugal-França?

Sinto-me muito honrado por ter sido convidado neste contexto. As ligações 

entre as nossas duas culturas são antigas e muito fortes. A pintura portuguesa e 

francesa, a música, a poesia, os romances e o cinema há muito que desfrutam de 

uma relação de troca frutuosa, como iguais. E qualquer coisa que possa fortalecer 

esta dinâmica parece-me ser uma oportunidade a ser aproveitada. Além disso, para 

mim, a Temporada Portugal-França também faz parte de um quadro mais amplo, o da 

nossa casa comum, a Europa, cuja defesa é mais essencial do que nunca durante estes 

tempos conturbados.   

2 - Depois de uma pandemia, de confinamentos e da cultura em suspenso, 
pensa que estamos agora num novo processo de descoberta e até de 
redescoberta dos sentidos? 

A pandemia foi um período de terrível privação sensorial. As artes, e mais geralmente a 

cultura, que não conseguem viver sem uma experiência direta e partilhada de obras — e 

que por isso exigem a ativação intensiva das nossas faculdades sensoriais —, sofreram 

de forma particularmente dura. Mas os efeitos da privação sensorial ultrapassaram 

a esfera artística e tiveram um forte impacto em todas as trocas humanas, e mais 

fundamentalmente no nosso dasein [o “estar no mundo” de Heidegger] individual e 

social. E é verdade que a saída da pandemia constitui a este respeito a possibilidade 

de uma verdadeira reinvenção da nossa relação com o sensível, uma reinvenção de que 

precisaremos se quisermos enfrentar os desafios da crise climática. 

Poesia no Metro

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques

ENTREVISTA 
JEAN-MARIE 
SCHAEFFER
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3 - Como é que isso se pode refletir na arte que está por produzir? 
Estamos perante uma nova vaga de epifanias?

As artes produzem conhecimentos que são significativamente consubstanciados. 

Poder-se-ia até dizer que defender o sensato é uma das suas questões centrais. O 

grande escritor irlandês James Joyce chegou ao ponto de dizer que o objetivo da arte 

era produzir epifanias, pelo que se referia a experiências em que a vida se revela em 

toda a sua plenitude e em todo o seu esplendor silencioso. Este tipo de experiência 

é também central para o trabalho de muitos poetas, especialmente Pessoa. Se a 

era pós-Covid é de uma reinvenção do sensível, particularmente nas artes, então as 

experiências epifânicas tornar-se-ão sem dúvida uma vez mais uma questão central. 

4 - Como caracteriza a experiência de fazer parte de um programa que 
debate o futuro da sensibilidade humana?

A era do tudo digital em que entrámos tem muitos aspetos positivos, mas também 

implica riscos, o mais importante dos quais é o risco de nos fazer ignorar o carácter 

insubstituível da experiência sensível para o equilíbrio pessoal e coletivo dos seres 

humanos e para o desenvolvimento harmonioso das sociedades humanas. A vida 

enquanto tal não reside na capacidade de sentir, ou seja, de estar em contacto direto 

com o mundo de que fazemos parte? É graças a estas trocas sensíveis permanentes 

que podemos tomar consciência do facto de que integramos um conjunto complexo 

de formas de vida que nos ultrapassa e do qual dependemos de forma radical, não só 

individualmente, mas também coletivamente.

5 - O quão importante é um corpo de programação como o da Temporada 
Portugal-França para a reflexão sobre o valor da estética humana?

A especificidade da esfera da estética é que esta não se limita às artes no sentido 

técnico do termo, mas percorre todas as atividades humanas, e é sempre individual, 

local e universal. Assim, qualquer obra cultural — seja ela o poema mais sublime ou 

uma tradição culinária — expressa sempre o espírito do seu criador, da comunidade 

da qual ele ou ela faz parte. Ao mesmo tempo, pode ser partilhada, compreendida e 

desfrutada universalmente. E se pode, é precisamente porque se baseia na utilização 

dos recursos da nossa sensibilidade, que são comuns a todos os seres humanos. Ao 

dar um lugar importante à criação em todas as suas formas, a Temporada Portugal-

França trabalha a favor do intercâmbio cultural, portanto a favor do desenvolvimento 

de uma empatia sensível que possa ser partilhada por todos os seres humanos, sejam 

eles quem forem e de onde quer que venham.

ENTREVISTA 
JEAN-MARIE 
SCHAEFFER
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Nascido em janeiro de 1973, em Chambéry (França), Boris Charmatz é dançarino, 

coreógrafo e diretor do projeto “[terrain]”. Nas suas criações, submete-se a restrições 

formais que redesenham o campo das suas possibilidades criativas. O palco torna-se 

um bloco de notas onde se elaboram conceitos para observar as reações químicas, as 

intensidades e as tensões geradas pelos encontros ali travados.

Charmatz é autor de uma série de espetáculos marcantes no universo da dança 

contemporânea, desde “Aatt enen tionon” (1996) a “10000 gestes” (2017), para além 

da sua atividade como artista e improvisador, em colaboração com Médéric Collignon, 

Anne Teresa De Keersmaeker e Tino Sehgal. Entre 2009 e 2018, dirige o Musée de la 

Danse / Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne. 

Como artista associado do Festival de Avignon 2011, cria o “enfant”, peça apresentada 

na Cour d'Honneur do Palais des Papes e que envolve 26 crianças e 9 dançarinos 

adultos. Convidado para o MoMA em 2013, apresenta um programa em três partes, 

que se realiza no museu ao longo de três semanas. Dois anos depois, na sequência de 

um convite feito em 2012, o artista é mais uma vez recebido pela Tate Modern, em 

Londres, com “If Tate Modern was Musée de la danse?”. O espetáculo inclui versões 

alternativas dos projetos coreográficos “À bras-le-corps”, “Levée des conflits”, 

“manger”, “Roman Photo”, “expo zéro” e “20 Dancers for the XX Century”. 

Ainda em 2015, abre a temporada de dança da Ópera Nacional em Paris e estreia 

“Fous de danse”, um apelo para se viver a dança, em todas as suas formas, desde o 

meio-dia até à meia-noite. Outras edições desta montagem coreográfica, reunindo 

bailarinos profissionais e amadores, têm lugar em Rennes, Brest, Berlim e Paris 

(Festival d'Automne). Durante 2017 e 2018, Charmatz torna-se artista associado da 

Volksbühne Berlin, onde apresenta e reencena “danse de nuit” (2016), “10000 gestes” 

(2017), “A Dancer's Day” (2017) e “enfant” (2018).

No final de 2018, Boris Charmatz deixa o Musée de la Danse / Centre Chorégraphique 

National de Rennes et de Bretagne e, para a ocasião, cria “La Ruée at Théâtre National 

de Bretagne”, uma performance coletiva inspirada no livro “Histoire mondiale de la 

France” (“História Mundial da França”), escrito sob a direção de Patrick Boucheron. 

Nos próximos três anos, entre 2018 e 2021, é artista associado da Charleroi Danse, 

na Bélgica.

Em janeiro de 2019, lança “[terrain]”. Mais tarde, no verão desse ano, o Teatro Zürcher 

Spektakel oferece-lhe carta branca para assumir um dos espaços do festival, junto a 

um lago. “[terrain] | Boris Charmatz: Un essai à ciel ouvert. Ein Tanzgrund für Zürich” 

torna-se, então, o primeiro teste do seu projeto — num sítio coreográfico verde, sem 

telhado ou paredes, têm lugar, todos os dias durante três semanas e a céu aberto, 

uma arquitetura de corpos, ensaios públicos, workshops para crianças, espetáculos 

e um simpósio.

BIOGRAFIA 
BORIS CHARMATZ
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Em 2020, o Festival d'Automne à Paris propõe o programa “Retrato Boris Charmatz”, 

com obras do seu repertório e novos projetos. Nesse contexto, o artista cria “La 

Ronde” para o evento de encerramento do Grand Palais, uma performance coletiva 

de 12 horas e tema de um filme e um documentário para a France Télévisions. Em 2021, 

orquestra, ainda, a atuação do grupo Happening Tempête para a abertura do Grand 

Palais Éphémère e inaugura o Festival Internacional de Manchester com “Sea Change”, 

uma peça de dança com 150 bailarinos amadores e profissionais. Em novembro do ano 

passado, cria a peça a solo “SOMNOLE”, apresentada este ano, em estreia nacional, no 

âmbito da Temporada Portugal-França 2022, no Festival Dias da Dança (Porto). Ainda 

como parte da programação da Temporada, traz “[terrain]” à capital portuguesa, de 

23 de junho a 2 de julho.

Em setembro deste ano, Boris Charmatz assumirá o cargo de novo diretor do 

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, continuando o legado desta que é uma das 

artistas mais importantes e revolucionárias na história da dança contemporânea.  

Mark Deputter, nascido na Bélgica em 1961, chega a Lisboa em 1995, onde 
funda e codirige o festival Danças na Cidade, mais tarde Alkantara Festival. 
Desde 2018, é presidente e diretor artístico da Fundação Culturgest, que 
promove, no âmbito da Temporada Portugal-França, o espetáculo de dança 
“[terrain] Lisboa”, de Boris Charmatz. 

1 - O Mark já dirigiu vários projetos e instituições responsáveis por 
muita criação contemporânea, nomeadamente, em Portugal. Da sua 
perspetiva enquanto diretor artístico e programador, que importância 
atribui a uma iniciativa com as características da Temporada Portugal-
França: juntar dois países, promover a cooperação, reforçar laços e unir 
objetivos comuns?

A colaboração artística e cultural internacional é uma realidade enraizada no 

mundo globalizado em que vivemos hoje em dia. Artistas, programadores e 

curadores funcionam com naturalidade neste contexto internacional e os públicos 

mostram interesse no que acontece noutras partes do mundo. Também ao nível 

das instituições existe uma forte dinâmica de intercâmbio e colaboração, como 

demonstra, por exemplo, a importância de vários programas europeus que apoiem a 

internacionalização e a cooperação. 

A Temporada Portugal-França reforça a criação de laços além-fronteiras e tem uma 

importância inestimável, pois não só apoia uma dinâmica existente, como também 

convida a ir mais fundo e mais longe na relação bilateral entre dois países que têm 

muito em comum e muito para dar um ao outro. A Temporada cria uma oportunidade 

única para fortalecer ligações culturais e civilizacionais que existem há séculos. 

Sempre acreditei na importância das parcerias internacionais na cultura. Só assim 

conseguiremos melhorar a nossa compreensão de outras realidades e aprofundar a 

tão necessária empatia com os outros. Hoje em dia, não há nenhum tema que possa ser 

pensado e discutido sem ter em conta a dimensão global e não há nenhum problema 

de relevo que possa ser resolvido sem a participação de todos, onde quer que vivem 

na terra. Encontrar o Outro tornou-se um desígnio não só cultural, como também 

ético e político. 

BIOGRAFIA 
BORIS CHARMATZ

ENTREVISTA 
MARK DEPUTTER
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2 - O projeto “[terrain]” aponta para a colaboração entre bailarinos 
profissionais e quem queira participar, numa iniciativa que decorre a céu 
aberto, no espaço público. Acha importante as artes permitirem cada 
vez mais a abertura à comunidade?
 
A beleza do projeto “[terrain]” é a sua generosidade e a sua vontade de partilhar a 

dança com todos. No projeto, o coreógrafo Boris Charmatz reconhece que a dança 

é uma profissão, que requer dedicação por parte de um grupo muito diverso de 

profissionais, mas também que é possível e necessário abrir esta forma de arte à 

participação por parte de não profissionais. O projeto “[terrain]” convida todos a 

participar. Todos temos um corpo e todos temos a capacidade e a necessidade de 

nos mexer. A dança é provavelmente uma das atividades humanas mais ancestrais e 

essenciais. 

Ao colocar a prática de dança radicalmente no espaço público, no centro da cidade, 

o projeto reforça a vivência da dança como uma atividade acessível a todos, sem 

barreiras culturais, sociais ou físicas. Pessoalmente, acho este gesto de abertura e 

inclusão essencial. A arte contemporânea nem sempre é de fácil acesso, pois tende 

a ir por caminhos novos que as pessoas ainda não experimentaram, apresentando 

propostas inusitadas que podem causar estranheza ou, pior, uma recusa total. 

Existem muitas maneiras para encurtar a distância entre a criação contemporânea 

e o público, mas a mais eficaz será provavelmente a participação ativa, porque a 

participação apela a todas as faculdades do ser humano, a capacidade intelectual, a 

atividade motora, a intensidade emocional. A participação é uma forma holística de 

pensar e viver a relação entre a arte e a vida. 

 
3 - Como caracteriza a sinergia entre a Culturgest e a Temporada 
Portugal-França neste projeto? O que pode esta colaboração significar 
para os seus projetos futuros?
 
A parceria com a Temporada Portugal-França deu-nos a oportunidade de realizar 

um projeto com que sonhamos há muito, baseado numa parceria real entre artistas 

franceses e portugueses. O elenco que irá instalar-se na Alameda Dom Afonso 

Henrique durante duas semanas é constituído por 7 bailarinos franceses e 8 bailarinos 

portugueses (selecionados através de uma open call para a qual recebemos duzentas 

candidaturas), que vão trabalhar juntos na criação de uma apresentação final. Para 

além da sua presença imediata para o público lisboeta, o projeto terá também um 

impacto continuado no percurso de Boris Charmatz, porque se insere num projeto 

maior, com paragens noutros países, que irá resultar numa nova criação chamada 

“Liberté Cathédral” (Liberdade Catedral).

Assim, “[terrain] Lisboa” realiza de forma exemplar alguns dos objetivos mais 

importantes da Temporada Cruzada, juntando artistas franceses e portugueses num 

projeto comum que se abre à participação da comunidade e que terá uma continuidade 

no futuro.

ENTREVISTA 
MARK DEPUTTER



Após uma primeira operação bem sucedida em 2016, o Creative Lab regressa à 

zona ibérica em junho de 2022 com um programa de coaching personalizado com 

peritos locais, mesas redondas, workshops individuais, reuniões coletivas, reuniões 

B2B à medida e muito mais. A edição de 2022 será marcada por uma participação no 

Sonar+D, bem como uma visita ao Big C Barcelona, a equipa e-sport do FC Barcelona.

Em suma, CLAB Iberia é uma oportunidade de se tornar um especialista no seu setor 

na zona ibérica e uma oportunidade de desenvolver uma rede de parceiros e clientes 

locais para o levar a um bom arranque no mercado. 

Eixo: Juventude inovadora e empenhada

Porta-vozes do Oceano é um projeto educativo que visa criar uma interface bilíngue de 

intercâmbio e promoção da preservação do Oceano utilizando a plataforma europeia 

eTwinning. Promovido pelas Embaixadas de França e de Portugal e do Instituto 

Francês de Portugal, o projeto uniu 22 escolas de 18 cidades, em Portugal e em França, 

durante o ano letivo de 2021-2022. Graças ao empenho de quase 40 professores, 

cerca de 1500 alunos, com idades entre os 12 e os 18 anos, trabalharam em conjunto 

criando campanhas de sensibilização bilíngues sobre a poluição marinha por plásticos. 

Com o apoio da Fundação Oceano Azul, da Fondation Tara Océan e do projeto Globe 

Reportes, os professores foram formados à literacia azul e à educação aos media. 

Numa segunda fase, os membros do projeto dividiram-se em 6 grupos binacionais e 

realizaram inúmeras atividades, como obras de arte com lixo reciclado, exposições, 

poemas, concursos de fotografia, vídeo-reportagens, cartazes, limpezas de praias, 

visitas a museus, áreas protegidas e intercâmbios com especialistas: investigadores, 

polícia marítima, etc.

Eixo: Preservar o Oceano comum, Juventude inovadora e empenhada

Ersatz é um teatro de objetos futurista, um cruzamento entre teatro e artes visuais, 

Jacques Tati e Black Mirror, sob o olhar atento de Alan Turing, que mostra o brilho 

gelado de um futuro já presente. 

É um cientista? Um androide? Um homem ou uma máquina? Ersatz começa sob o 

signo da dúvida. Cada um dos seus gestos é medido e executado com uma precisão 

de bisturi. Ouvimos as pálpebras piscarem e o cérebro de lã ligar-se à porta USB. Sem 

nunca sair da sua cadeira, esta personagem viaja, cansando-se de um mundo para 

aterrar noutro apenas com um clique. A estranheza do ambiente é perturbadora e 

absolutamente hilariante. 

Ersatz questiona o futuro do homem com materiais simples, improvisados com 

inventividade e humor, oferecendo-nos uma pequena joia do teatro de objetos, porque 

o futuro é agora, mas não é real.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

 

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Junho

1 DE JUNHO A 3 DE JULHO

Online e em várias cidades 
pelo país

[PROJETO PEDAGÓGICO]
✖ PORTA-VOZES DO 
OCEANO

2 A 4 DE JUNHO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
ERSATZ - FIMFA Lx22
Teatro do Bairro

1 E 2 DE JUNHO

Lisboa 

[EMPREENDEDORISMO]
CREATIVE LAB IBERIA
Business France Lisbonne
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O Encontro Literário Internacional quer aprofundar a experiência literária da Cidade, 

experiência tão rica que se tornou possível falar de cidades-personagens-literárias: 

Lisboa de Fernando Pessoa, Praga de Franz Kafka ou Dublin de James Joyce são ao 

mesmo tempo cidades reais e cidades imaginárias. O que a grande literatura faz é 

ligar, em permanência e em reciprocidade, as cidades reais e as cidades imaginárias. 

Neste sentido, a obra literária contém aspetos da cidade real e cria uma outra 

cidade, que transfigura a cidade real sem a contradizer. Para a situação concreta de 

Coimbra e de Poitiers, vários séculos de literatura testemunham exuberantemente 

esta ligação transfiguradora. Por isso, foi nosso entendimento que estas cidades 

reuniam condições históricas, culturais e simbólicas para centrar um evento literário 

na relação entre a cidade e a literatura. Mesas-redondas, conversas com escritores, 

editores e livreiros, apresentações de livros, leituras, performances, terão lugar em 

diversos lugares da cidade e não apenas nos espaços tradicionais de cultura.

Não se trata de organizar mais um encontro literário, mas de afirmar a pertinência 

artística, cultural e política de um tema e de uma estratégia, de poderosas 

virtualidades europeias.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

6 A 9 DE JUNHO

Coimbra

[PROJETO LITERÁRIO]
ENCONTRO LITERÁRIO 
INTERNACIONAL - CIDADES 
INVISÍVEIS
Casa da Escrita

A partir de uma ideia de João Pinharanda e aproveitando a carga simbólica da 

Temporada Portugal-França, a começar no dia 14 de Fevereiro, dia de S. Valentim, 

o coletivo Borderlovers apresenta diversas obras alusivas a casais imaginários, 

lusitanos e gauleses, imaginariamente unidos, com amor e humor, pelo intelecto, 

pela vida e pela obra e não pela carne. Esta equação coloca em evidência o valor das 

mulheres e o seu papel histórico, social, filosófico, e artístico, de forma paritária, nas 

culturas portuguesa e francesa e festeja os laços de afecto entre os dois povos. São 

os seguintes os 12 casais imaginários:Jeanne d' Arc e Nuno Álvares Pereira; Simone 

Veil e Aristides de Sousa Mendes; Rainha Dona Leonor e Abbé Pierre; Simone Segouin 

e Salgueiro Maia; Victor Hugo e Ana de Castro Osório; Mário Cesariny e Rimbaud; 

Gisèle Halimi e Virgínia Quaresma; Maria João Pires e Claude Debussy; Maria de 

Medeiros e Jean Luc Godard; Rosa Mota e Pierre de Coubertin; Marie Curie e António 

Damásio; Camille Claudel e Júlio Pomar. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

9 DE JUNHO A 1 DE JULHO

Galeria de Santa Maria Maior 

12 DE JUNHO

Hello Lisbon, Castelo / Largo 
Menino de Deus (Arte pública)

18 DE JUNHO A 30 DE JULHO 

Casa da Liberdade Mário Cesariny 
("Navio de Espelhos" - exposição 
dedicada ao casal Cesariny/
Rimbaud)

[EXPOSIÇÃO]
♦ CASAIS DE SONHO / 
COUPLES DE RÊVE
Lisboa
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Delineado no âmbito da Temporada Portugal-França e com curadoria de Pauline 

Foessel e Alexandre Farto aka Vhils, (Sem) Fronteiras constitui-se como um diálogo 

aberto entre os dois países. Uma porta aberta, construída de trocas, idas e vindas 

visuais e poéticas entre criadores de um mesmo movimento – a cultura urbana – 

explorando mundos estéticos e conceptuais que, apesar de sublinhados por evidentes 

diferenças, encontram-se encapsulados por uma profunda complementaridade.

As quatro intervenções colaborativas têm como mote uma reflexão sobre a natureza 

e o futuro das fronteiras, não só na sua dimensão geográfica, mas também na sua 

amplitude conceptual. Neste contexto, será dado um especial enfoque à complexidade 

das fronteiras urbanas e a forma como a criação contemporânea no espaço urbano 

joga com as fronteiras das cidades.

Adicionalmente, e também como consequência da geografia costeira dos territórios 

escolhidos, os artistas serão desafiados a explorar as fronteiras terrestres e 

marítimas, e as delimitações visíveis e invisíveis que existem no seio da União 

Europeia. Abrindo caminhos de exploração social, cultural, económica e política, (Sem) 

Fronteiras pretende acentuar a possibilidade de um espaço europeu que desperte o 

estabelecimento de relações recíprocas entre pessoas e ideias, enaltecendo também 

o poder da intervenção artística enquanto ferramenta para o questionamento e 

alavanca para a coesão social e geográfica.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

13 A 19 DE JUNHO

Nazaré

27 DE JUNHO A 3 DE JULHO

Porto

[INTERVENÇÃO PÚBLICA]
✖ ♦ (sem) fronteiras
Espaço público

Esta série de desenhos inscreve-se no prolongamento da série anterior realizada 

a partir dos Ficus Macrophylla do Jardim da Estrela e da Praça do Príncipe Real e 

apresentada em julho 2020 na exposição “Do jardim tropical ao carvão vegetal: o 

desenho na linha das metamorfoses”, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Estas séries são pensadas como sequências de imagens que entram em ressonância 

com o movimento perpétuo da metamorfose do ser vivo, do vegetal em particular. A 

nossa intenção é pôr em evidência a diversidade das formas vegetais geradas pelo 

crescimento da árvore, e sublinhar o seu caráter orgânico. Estes desenhos são vividos 

como o resultado (o “precipitado”) do encontro entre o vegetal e o humano, que estas 

formas orgânicas revelam.

Assim, numa altura em que a noção de antropoceno é recorrente, privilegiamos a da 

reciprocidade dentro do mundo vivo, destacada por Emanuele Coccia que sublinha o 

papel de cada um (vegetal, animal, humano...) na transformação do nosso ambiente.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Preservar o Oceano comum

17 DE JUNHO A 16 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
DO JARDIM TROPICAL 
AO CARVÃO VEGETAL: O 
DESENHO NA LINHA DAS 
METAMORFOSES II
Sociedade Nacional de Belas Artes
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A exposição traça a história do movimento LGBTI+ em França em torno de um evento 

anual: a "Marcha do Orgulho LGBTI+" em Paris. O ponto culminante da atenção da 

imprensa sobre as reivindicações pelos direitos LGBTI+ e pelas liberdades individuais, 

a Marcha do Orgulho tem sua própria história. A apresentação desta retrospetiva 

histórica é  muito evocativa da história específica das das comunidades LGBTI+ e da 

própria consolidação do movimento LGBTI+. Desde as primeiras marchas clandestinas 

da década de 1960, numa época em que a homossexualidade ainda era criminalizada em 

França, até à decada de 2010 e as lutas pelo reconhecimento do casamento igualitário 

ou pelo reconhecimento legal da identidade de género das pessoas trans nas ultimas 

seis décadas guiando a pessoa visitante pelos vários passos e marcos na construção 

de uma comunidade. 

Eixo: Uma sociedade mais inclusiva, pela igualdade de género na Europa

O projeto "O Novo Salto!" ("Le Nouveau Saut") vai buscar o título à famosa expressão 

utilizada por vários emigrantes portugueses nas décadas 60 e 70 para descrever a 

viagem de Portugal até França. O contexto atual é deveras diferente, mas o sonho 

do salto, e acima de tudo o sonho da procura por novas oportunidades mantém-se. 

Acreditamos que se amplifica na realidade, já que se trata de um trajeto que funciona 

nos dois sentidos. Desta forma, o título pretende refletir o objetivo máximo do nosso 

projeto: a promoção de uma maior aproximação entre as culturas Portuguesa e 

Francesa, através de um conjunto de iniciativas que permitiram a artistas franceses e 

portugueses explorar diferentes oportunidades para os seus projetos, sempre com a 

relação entre os dois países como grande foco. Cientes dos avanços dos últimos anos, 

mas também dos obstáculos inevitáveis da indústria cinematográfica, tornou-se claro 

que seria essencial garantir que o projeto tivesse uma enorme dimensão feminina. As 

convidadas presentes nos eventos serão mulheres; os projetos selecionados serão 

realizados ou produzidos por mulheres, e haverá ainda um debate público dentro 

do contexto do FEST - Training Ground sobre a questão de paridade de géneros na 

indústria cinematográfica. As atividades do projeto consistem na  interligação do 

trabalho das duas instituições no que toca ao apoio de projetos de jovens mulheres 

cineastas portuguesas e francesas, estimulando o desenvolvimento de co-produções 

entre os dois países, e auxiliando na procura de parceiros estratégicos, financeiros 

e apoio de pós produção, nomeadamente na área da música. Ao mesmo tempo, o 

projeto irá oferecer uma janela de descoberta de trabalhos recentes de mulheres 

cineastas dos dois países, tanto a nível da exibição de obras em França e Portugal, 

como na participação das artistas em Q&A's e fóruns de indústria.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Uma sociedade mais inclusiva, 

pela igualdade de género na Europa

17 A 28 DE JUNHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
MARCHAS DO ORGULHO 
LGBTI+ EM PARIS
Jardim do Príncipe Real

20 A 27 DE JUNHO

Espinho

[FESTIVAL] [CINEMA]
✖ O NOVO SALTO!
FEST - Festival Novos 
Realizadores | Novo Cinema
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Agnès Varda foi uma das realizadoras mais importantes e marcantes da história 

do cinema. Afirmou-se enquanto mulher num universo masculino com um cinema 

marcadamente autoral, pessoal e político. A partir do final dos anos 1990, envereda 

também pela arte contemporânea, produzindo várias instalações de grande formato, 

onde o cinema e o vídeo marcam sempre presença. Em particular, destacam-se as 

“cabanas” revestidas com a película de filmes por si realizados.  Esta nova exposição 

marca o regresso da cineasta a Serralves, depois de em 2009 ter exposto na Capela 

da Casa de Serralves as obras “Bord de mer” (2009) e “Le tombeau de Zgougou” 

(2002-2006). 

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira acolherá uma mostra mais ampla do trabalho 

artístico da realizadora, numa exposição onde se incluirão excertos dos seus filmes 

que entrarão em diálogo com as suas fotografias e as suas instalações. Pensada em 

torno de duas peças de grandes dimensões nunca antes apresentadas em Portugal, 

“Patatupia” (2003, Bienal de Veneza) e “Une cabane de cinéma: La serre du Bonheur” 

(2018), esta é uma exposição que procurará dar a ver os paradoxos da obra multiforme 

de Agnès Varda.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

21 DE JUNHO A DEZEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO] [CINEMA]
♦ AGNÈS VARDA: LUZ 
E SOMBRA
Fundação de Serralves - Casa 
do Cinema Manoel de Oliveira

“Políticas da Estética: O Futuro do Sensível” é um ciclo de conferências, com curadoria 

e moderação do filósofo Jacinto Lageira, que reúne alguns dos nomes centrais do 

pensamento francófono – Jacques Rancière; Sandra Laugier; Catherine Larrère; 

Alain Caillé; Jean-Marie Schaeffer; Fabienne Brugère, Emanuele Coccia e Marie-José 

Mondzain – e que traz para o CCB, sob o ponto de vista da sensibilidade e da estética, 

o debate sobre temáticas urgentes, como o feminismo, a descriminação, a natureza e 

a ecologia, a política e a economia.

A 23 de junho, Jean-Marie Schaeffer apresenta “Epifanias estéticas”, conduzindo um 

debate por uma série de questões: será que a relação estética constitui um modo de 

experiência específico? Será que é ativada unicamente por obras de arte ou será que 

é uma modalidade particular de estar no mundo? Se a segunda hipótese é a correta, 

em que consiste a sua especificidade em relação a outros modos de experiência? Em 

particular: é a atenção estética qualitativamente diferente da dinâmica de atenção 

por defeito que rege as nossas relações pragmáticas com o mundo? Finalmente, qual 

a importância da relação estética como fonte de bem-estar ou de uma boa vida? A 

conferência abordará estas temáticas numa perspetiva cognitiva e através de uma 

reflexão dedicada à noção de «epifania» desenvolvida por James Joyce.

23 DE JUNHO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: 
O FUTURO DO SENSÍVEL 
com Jean-Marie Schaeffer
Centro Cultural de Belém
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Depois de ter conquistado os maiores festivais e museus do mundo com o seu projeto 

“Musée de la Danse”, o coreógrafo francês Boris Charmatz embarca numa nova 

aventura surpreendente, chamada [terrain], terreno. Com este projeto, Charmatz 

leva a dança ao espaço público, enfrentando questões urgentes como a ecologia 

urbana, a democratização das artes e a participação ativa.  

[terrain] é um projeto de longo prazo, que procura concretizar, de várias formas e 

em diferentes locais, o conceito de uma instituição coreográfica sem paredes nem 

teto, no meio da malha urbana. É preciso conviver com o sol e a chuva, o ruído da 

cidade e as coisas que vão acontecendo à volta, mas também há oportunidades 

extraordinárias, como o espaço sem limites ou barreiras, a cenografia do lugar, a 

ausência de formalidades ou a presença de um público de transeuntes. 

Em Lisboa, [terrain] instala-se na magnífica Alameda Dom Afonso Henriques, com um 

elenco de bailarinos franceses e portugueses e a participação de quem quiser.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

23 DE JUNHO A 2 DE JULHO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
♦ [TERRAIN] de Boris 
Charmatz
Alameda D. Afonso Henriques

Benjamin Attahir, Bruno Belthoise, Raquel Camarinha e Anne Victorino d’Almeida: 

quatro artistas unidos por um programa musical único. Imaginado e dirigido pelo 

maestro Michael Cousteau, este programa homenageia França e Portugal através 

de duas criações e duas grandes obras do repertório de Maurice Ravel e Fernando 

Lopes-Graça. A Orchestre de Picardie inaugura na Philarmonie de Paris a digressão 

em França e em Portugal para a qual escreveu a soprano Raquel Camarinha e 

apresentará um texto combinando o francês e o português sobre uma criação do 

compositor de Benjamin Attahir. Mais uma pepita deste concerto, o pianista francês 

Bruno Belthoise, grande pioneiro da música portuguesa, vai estreiar uma obra da 

compositora portuguesa Anne Victorino d’Almeida. Por fim, a Sinfonieta de Fernando 

Lopes-Graça vai ecoar toda a música do ballet “Ma Mère l'Oye” de Maurice Ravel, sob 

a direção de Michael Cousteau. Paridade e diálogo intergeracional.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

25 DE JUNHO

Coimbra

[CONCERTO]
✖ UM DIÁLOGO MUSICAL 
FRANCO-PORTUGUÊS 
Grande Auditório do Convento 
São Francisco

A exposição imersiva OCEAN contribui para elevar o papel do oceano na nossa vida 

quotidiana e no nosso futuro, bem como a importância de o proteger para lutar 

contra as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. É uma exposição imersiva, 

divertida e científica, baseada em emoção, descoberta e aventura, a fim de criar um 

sentimento de propriedade por todo o nosso património marítimo. As principais 

questões abordadas são as da Europa marítima: clima, ambiente, saúde, economia, 

emprego, recursos, alimentação, energia, transportes, comunicações, turismo...

Concebida para o público em geral, esta exposição imersiva convida crianças e 

adultos a darem um vasto mergulho no oceano, desde recifes de coral tropicais até 

às profundezas do abismo, descobrir as atividades que dele dependem e andar nos 

passos e caminhar nas pegadas daqueles que o amam, vivem e protegem. A exposição 

destaca as aventuras humanas e as riquezas do mar a ser preservado coletivamente. 

Tem também como objetivo inspirar as pessoas a envolverem-se no mar e a tornarem-

se parte da comunidade marítima e do mundo marinho. A exposição é apresentada em 

francês e inglês, a fim de ser acessível ao maior número de pessoas possível.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura, Preservar o Oceano comum

25 DE JUNHO A 10 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO IMERSIVA]
OCEAN
Museu de Marinha
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O nosso tempo mudou e é talvez tempo de o teatro usar os seus artifícios para nos 

transportar a um tempo futuro que melhor nos fale do tempo presente. Foi este olhar 

alegórico que Tiago Rodrigues tomou como premissa da sua peça Catarina e a Beleza 

de Matar Fascistas. Uma família reúne-se numa casa perto da aldeia de Baleizão para 

cumprir uma tradição anual: raptar e matar fascistas. É a vez de Catarina, um dos seus 

mais jovens elementos. É um dia de festa, beleza e morte. Mas Catarina é incapaz de 

matar e o conflito instala-se, enquanto o fantasma de uma outra Catarina, Eufémia de 

apelido, assoma. O que é um fascista? Há lugar para a violência na luta por um mundo 

melhor? Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender? Como um 

poema distópico, o espetáculo afasta-se da realidade para melhor nos aproximar dela, 

ensaiando uma negociação poética com a cultura popular. O teatro é assim uma forma 

coletiva de projeção no futuro que nos cabe construir.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

25 DE JUNHO A 2 DE JULHO

Porto

[ESPETÁCULO]
✖ CATARINA E A BELEZA 
DE MATAR FASCISTAS, 
de Tiago Rodrigues
Teatro Nacional de São João
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Camille Decourtye e Blaï Mateu Trias são artistas de circo. Ela, que tem trabalhado 

com cavalos desde a infância, pratica levantamentos acrobáticos e canto. Ele, filho 

de palhaço, tornou-se também palhaço e acrobata. Reunidos no Centre National des 

Arts du Cirque, fundam a companhia Baro d'Evel, em 2000. 

Os espetáculos da dupla nascem sempre de um impulso em direção ao desconhecido. 

Para o alcançarem, desenvolvem uma linguagem única, que combina movimento, 

música, voz, matéria em metamorfose e animais. Segundo Camille e Blaï Mateu, 

a investigação da companhia “não é compartimentada”: todos os artistas, mas 

também os colaboradores e técnicos, circulam e influenciam-se mutuamente nas suas 

especificidades criativas. Assim, colocam-se “artisticamente em perigo, à procura de 

uma arte total”. 

Nos espaços de atuação de Baro d’Evel, “concebidos como caixas de jóias”, os animais 

em palco trazem um certo relâmpago de emoção. Diante da sua presença, o espetador 

é atravessado por outra percepção, outro espaço-tempo — algo como um “sonho 

acordado”. Cada peça é uma cerimónia de reencantamento do mundo, conferindo-lhe 

uma dramaturgia própria e especial.

No ano em que o coletivo se forma, apresentam a sua performance inaugural, criada 

para as ruas, “¿Porqué No?”. Em 2003, realizam o seu segundo espetáculo, “Bechtout’”. 

A partir de então, iniciam um trabalho continuado que dá luz a uma série de novas 

criações: “Petit cirque au marché” (2005), uma criação para os salões de mercado 

em Midi-Pyrénées; “Ï” (2006), um solo de palhaçaria de Blaï Mateu Trias; “Le Sort 

du dedans” (2009), espetáculo de circo itinerante; “Mazùt” (2012); “Les Escapades” 

(2014), peça para o espaço público; 

“Bestias” (2015), espetáculo de tenda de circo; “The Missing Part” (2015), uma curta-

metragem realizada com Salvador Sunyer; “La Cachette” (2016), projeto musical e 

concerto; “Là” (2018), primeira parte do espetáculo em díptico “Là, sur la falaise”; e, 

por fim, a sua peça mais recente e segunda parte do díptico, “Falaise” (2019).

No âmbito da Temporada Portugal-França 2022, "Falaise" ruma ao Porto e a Lisboa 

em estreia nacional. A peça a preto e branco — com oito humanos, um cavalo e alguns 

pombos — leva-nos ao outro lado da realidade, para o coração de um universo estranho 

e onírico, onde a vida vagueia no instante do colapso do mundo. 

BIOGRAFIA  

CAMILLE DECOURTYE  
& BLAI MATEU TRIAS
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Música, licenciada em Filosofia e diretora do CDN Orléans / Centre-Val de Loire, 

Séverine Chavrier conseguiu rapidamente implementar um projeto com linhas de 

programação claras, ricas e descompartimentadas. Convidou artistas internacionais, 

criou um novo destaque para o Festival em Orléans, apoiou a criação contemporânea 

com residências e co-produções, descentralizou a oferta cultural na região com 

espetáculos itinerantes e atraiu inúmeros jovens para os teatros com empréstimos 

estudantis gratuitos. Além disso, encorajou a construção de diversas instalações 

temporárias nas áreas comuns do Théâtre d'Orléans, afirmando-se como uma força 

motriz neste desejo de acolher o público e assegurar que o teatro seja um espaço 

vibrante, criativo e comum.

Como música, Séverine é detentora de uma medalha de ouro e um diploma do 

Conservatório de Música de Genebra em piano, bem como do Grande Prémio em 

Análise Musical. Ainda bastante jovem, forma-se em interpretação e junta-se às 

classes de Michel Fau e François Merle, Félix Prader, Christophe Rauck, Darek Blinski 

e Rodrigo Garcia.

Como atriz, multiplica as suas colaborações artísticas enquanto dirige a sua própria 

companhia, La Sérénade Interrompue. Ao lado de Rodolphe Burger, conhece Jean-

Louis Martinelli, para quem cria e executa a banda sonora para vários espetáculos no 

Théâtre Nanterre-Amandiers (“Schweyk”, de Bertolt Brecht, “Klinike”, de Lars Norén, 

e “Les Fiancés de Loches”, de Feydeau). 

Devido à sua educação multidisciplinar, Séverine Chavrier desenvolve uma abordagem 

extremamente singular à direção dramatúrgica: não há fronteiras entre o teatro, a 

música, a dança, as imagens e a literatura. Os seus espectáculos são concebidos a 

partir de todo o tipo de materiais: os corpos dos atores e das atrizes, o som do piano, 

os vídeos que ela própria grava e, é claro, a palavra — uma palavra errática que a 

artista molda, com precisão, ao mergulhar no universo dos seus autores e autoras 

favoritos.

Desde 2013, tem contribuído regularmente para a École Supérieure des Arts du 

Cirque em Châlons-en-Champagne, o CNAC, e acompanha estudantes para o 

ÉCHAPPÉES. Entre 2014 e 2016, é convidada para criar duas peças no Théâtre Vidy-

Lausanne: “Les Palmiers Sauvages”, baseada no romance de William Faulkner, e “Nous 

sommes repus mais pas repentis”, baseada na peça “Déjeuner chez Wittgenstein”, 

de Thomas Bernhard, que embarcam posteriormente em digressões pelos grandes 

palcos franceses.

Desde 2015, Séverine Chavrier desenvolve um projeto a longo prazo, “Après coups, 

Projet Un-Femme”, que reúne mulheres artistas do mundo do circo e da dança. As 

duas primeiras partes da criação, idealizadas em 2015 e 2017, estrearam no Théâtre 

de la Bastille, em Paris, com digressão por Lyon, Rouen e Orléans. No outono de 2016, 

em La Pop (Paris), cria o espetáculo “Mississippi Cantabile” com o baixista congolês 

Mel Malonga, num encontro musical entre o Norte e o Sul.

BIOGRAFIA  

SÉVERINE CHAVRIER
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À sua chegada como diretora do CDNO, em 2017, Séverine Chavrier idealiza um evento 

anual, “Les Voyages Divers”, que consiste em noites de improvisação durante as quais 

reúne, em torno do seu piano, um conjunto de artistas de todas as proveniências 

artísticas. Rébecca Chaillon, Jean-Pierre Drouet, David Geselson, Maud Le Pladec, 

Dorothée Munyaneza e Laurent Papot são alguns dos nomes que já participaram no 

projeto.

Em 2020, em resposta a um convite de Carmen Romero e do Festival Santiago a 

Mil, Séverine Chavrier encena uma versão espanhola de “Les Palmiers Sauvages”, 

“Las Palmeras Salvajes”, interpretada por dois atores chilenos: Claudia Cabezas e 

Nicolás Zárate. No mesmo ano, a sua criação sobre adolescência e música, “Aria da 

capo”, estreia no Théâtre National de Strasbourg, em parceria com o Festival Musica 

— espetáculo que seguiu digressão pelo CDNO, Théâtre de la Ville-Les Abbesses e 

Centre Pompidou, em Paris.

Em 2021, assina a direção artística de “AFTER ALL”, a mostra de graduação da 33ª 

classe gratuita do Centre national des arts du cirque - CNAC. Em março de 2022, 

“Ils nous ont oubliés”, uma adaptação de “La Plâtrière”, de Thomas Bernhard, estreia 

no Théâtre National de Catalunya - Barcelona, antes de uma temporada parisiense 

no Odéon Théâtre de l'Europe. Em julho, a peça — que, na verdade, é quase que um 

poema musical repleto de humor e pessimismo — chega ao Teatro Nacional São João, 

no Porto, no âmbito da Temporada Portugal-França 2022.

BIOGRAFIA  

SÉVERINE CHAVRIER
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O projeto conecta dois museus pouco conhecidos pelo grande público e com 

coleções históricas únicas: o Museu Geológico Lisboa, fundado em 1859, e o Musée 

de Minéralogie MINES Paris, fundado em 1783, ambos ligados à investigação científica 

e localizados em edifícios históricos das duas cidades. O projeto, que envolve um 

conjunto de eventos interdisciplinares e uma exposição de arte contemporânea 

cruzada, pretende ser uma homenagem a estes museus europeus e ao papel que 

tiveram na história cultural de ambas as capitais, para além de chamar a atenção do 

público sobre o potencial inovador destas coleções. 

A exposição lança a reflexão sobre a polinização entre a informação científica e 

artística centrada na pedra, símbolo primordial tanto da prática artística (sendo 

por excelência a “matéria da arte”) quanto da produção de conhecimento científico 

(abrangendo domínios como geologia, astronomia, geodésia, arqueologia etc.). Estes 

temas são aplicados no contexto contemporâneo, onde a pedra é um material vivo, 

em constante reinvenção entre o natural e o artificial, entre o virtual e o real. Qual a 

relevância da pedra hoje? 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Juventude inovadora e empenhada

A Residência Cruzada chega à sua sétima edição no ano de 2022 e está assente numa 

parceria entre as cidades do Porto e de Clermont-Ferrand, que vêm dinamizando 

cada vez mais as práticas artísticas e dando especial atenção às práticas de criação. 

As cidades de Clermont-Ferrand e Porto têm fortes laços históricos. Clermont-

Ferrand tem uma grande comunidade portuguesa, principalmente da Região Norte 

de Portugal. Uma ligação aérea direta entre Clermont-Ferrand e o Porto facilita a 

mobilidade dos cidadãos e também a circulação de ideias entre as duas cidades.

No âmbito da Temporada Portugal-França 2022, duas estruturas francesas, Artistes 

en Résidence e In extenso, juntam-se a duas estruturas portuguesas, Saco Azul e Maus 

Hábitos, de forma a constituir uma residência cruzada de dois meses para um artista 

a viver e trabalhar em França e um artista a viver e a trabalhar em Portugal, com um 

open lab em Portugal e uma exposição em França com duração de três meses. Os dois 

artistas serão anfitriões e convidados por sua vez, guias e orientadores e facilitarão o 

contato com a cultura, língua, profissionais envolvidos no projeto.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

Nos dias 2 e 3 de julho, o Jardim Botânico Tropical, em Belém, recebe a primeira 

edição do Foodtopia - A Feast of Food & Stories, festival organizado pela Amuse 

Bouche no âmbito da Temporada Portugal-França 2022, que convida alguns dos 

melhores chefs internacionais e nacionais a partilhar não apenas os seus pratos, como 

também as narrativas que lhes dão vida. Aquele que será o 1.º Festival Internacional 

de Comida na Rua de Lisboa terá o multipremiado chef brasileiro Alex Atala como 

principal embaixador. Henrique Sá Pessoa, Rui Paula, Michele Marques, Marlene Vieira 

ou António Galapito são alguns dos nomes já confirmados entre mais de 50 chefs 

nacionais e internacionais que irão transpor a sua identidade para um delicioso e 

inesperado prato de street food. Mais do que um festival de gastronomia, o Foodtopia 

assume-se como um momento privilegiado para a partilha de histórias em torno da 

comida, exaltando a importância dos fluxos migratórios para a riqueza gastronómica 

que hoje partilhamos num mundo globalizado.

1 A 30 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ STONE ALIVE: UMA 
INTERPRETAÇÃO CULTURAL 
DAS PEDRAS 
Museu Geológico de Lisboa

1 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO

Porto

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA]
✖ RESIDÊNCIA CRUZADA 
CLERMONT-FERRAND - 
PORTO
Saco Azul e Maus Hábitos

2 E 3 DE JULHO 

Lisboa

[PROJETO GASTRONÓMICO]
FOODTOPIA: A Feast 
of Food & Stories
Jardim Botânico Tropical

Calendário
de Julho
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O Festival Internacional de Carrilhão 2022 ocorre no âmbito da Temporada Portugal-

França, fazendo uso de um dos mais significativos conjuntos sineiros do mundo 

instalados, desde o século XVIII, no Palácio Nacional de Mafra.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

Berru é o nome do coletivo de criadores fundado no Porto, em 2015, e do qual fazem 

parte Bernardo Bordalo, Rui Nó e Sérgio Coutinho. As sinergias e os desafios que 

o encontro entre os mundos biológico e tecnológico hoje nos colocam têm sido o 

centro da atenção deste coletivo. As suas obras tendem a combinar estruturas vivas 

e não-vivas, cuja interação nos permite compreender a complexidade dessas mesmas 

estruturas e especular sobre as suas potenciais colaborações na criação de sistemas 

sustentáveis. Para a exposição na Culturgest Porto – no âmbito da Temporada 

Portugal-França, e em colaboração estreita com a estrutura francesa COAL, que em 

seguida a receberá – o coletivo prepara uma obra que reavalia e procura alternativas 

ao uso que temos feito dos dispositivos a que chamamos baterias. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Uma abertura para novos horizontes sonoros vai de mãos dadas com o estudo da 

história das tradições espirituais na Europa medieval. O projeto "Salve Regina 

Revisitada" centra-se no universo musical do convento feminino dominicano de Aveiro 

transmitido na mais antiga coleção de livros de cânticos dominicanos em Portugal, 

produzidos pelas próprias irmãs entre 1461 e 1525. Apesar da sua transmissão escrita, o 

repertório dominicano com as suas canções particularmente belas dedicadas à Virgem 

Maria pode ser considerado um "património cultural intangível", refletindo práticas 

locais transmitidas de geração em geração através de uma recriação constante. Uma 

vez que esta tradição viva quase desapareceu hoje em dia, as atuações e gravações 

artísticas são essenciais para a sua preservação. As interpretações da "história viva" 

destes cânticos sagrados destinam-se a todos os interessados na música primitiva 

e na forma como esta é executada hoje em dia. Este projeto visa reforçar a ligação 

entre a investigação científica, o desempenho prático e o público em geral. A questão 

de como interpretar os gestos melódicos do canto é particularmente importante 

quando é interpretado por um conjunto vocal e não por um solista. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

2 A 31 DE JULHO

Mafra

[FESTIVAL] [MÚSICA]
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CARRILHÃO 2022
Palácio Nacional de Mafra

2 DE JULHO A 11 DE SETEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
TRANSFORMING ENERGY
Culturgest Porto

4 DE JULHO 

Aveiro

[CONCERTO]
SALVE REGINA REVISITADA
Museu de Aveiro / Santa Joana 
(antigo Mosteiro de Jesus)

Calendário
de Julho
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Sinopse em falta.

O nosso tempo mudou e é talvez tempo de o teatro usar os seus artifícios para nos 

transportar a um tempo futuro que melhor nos fale do tempo presente. Foi este olhar 

alegórico que Tiago Rodrigues tomou como premissa da sua peça Catarina e a Beleza 

de Matar Fascistas. Uma família reúne-se numa casa perto da aldeia de Baleizão para 

cumprir uma tradição anual: raptar e matar fascistas. É a vez de Catarina, um dos seus 

mais jovens elementos. É um dia de festa, beleza e morte. Mas Catarina é incapaz de 

matar e o conflito instala-se, enquanto o fantasma de uma outra Catarina, Eufémia de 

apelido, assoma. O que é um fascista? Há lugar para a violência na luta por um mundo 

melhor? Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender? Como um 

poema distópico, o espetáculo afasta-se da realidade para melhor nos aproximar dela, 

ensaiando uma negociação poética com a cultura popular. O teatro é assim uma forma 

coletiva de projeção no futuro que nos cabe construir.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

ENIGMA é uma viagem mental, um sonho, onde fragmentos da realidade são 

entrelaçados aleatoriamente. As ações dos artistas interpretam os lugares por onde 

passam, e ressoam com a sua identidade (passado, presente e futuro fundem-se 

numa nova língua). Estas ações são tanto ações de cinema numa espécie de ficção 

experimental como representações livres de protocolos artísticos. Os eventos 

sucedem-se uns aos outros sem produzir uma continuidade linear. A realidade 

mostrada é instável: ela metamorfoseia-se ao longo do filme. A realidade mostrada 

é contrastada: muda subitamente de branco escuro para branco brilhante, de dia 

para noite; mas, a outro nível, transforma-se novamente - o passado subverte para 

o presente, trazendo o futuro à existência. A realidade do filme é labiríntica, sempre 

estranha, quase perturbadora. Enigma. A "canção das sereias" atrai os dançarinos, 

guia-os e perde-os nos caminhos desse labirinto, enganando o olhar por causa das 

suas sinuosidades. Os corpos, habitados por este canto insidioso e sedutor, obedecem 

a repetidos impulsos: multiplicando as voltas, os corpos tornam-se corpo-linguagem. 

A canção, intermitente, mais ou menos perceptível, incessantemente confusa, leva 

os protagonistas a desviarem-se no labirinto que se forma diante deles: um mundo 

desconhecido duplica a realidade.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

4 A 18 DE JULHO

Almada

[FESTIVAL]
O FESTIVAL DE ALMADA 
NA TEMPORADA
Local a anunciar

6 A 10 DE JULHO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
✖ CATARINA E A BELEZA 
DE MATAR FASCISTAS, 
de Tiago Rodrigues
Teatro Nacional D. Maria II

7 DE JULHO A 7 DE AGOSTO

Galeria Foco

8 E 9 DE JULHO

Cinemateca Portuguesa
Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
ENIGMA

Calendário
de Julho
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Na escuridão das cavernas, o som funcionava como um compasso para a humanidade. 

Eram necessários gritos para indicar o caminho. Eram necessárias canções para 

iluminar a escuridão. Também aqui humanos e animais gritam, procuram, tateiam. 

Avançam o melhor que podem no túnel dos tempos. É a base da parede ou o topo do 

mundo? A vida aqui morre ou renasce? Caem e erguem-se com a mesma clareza, a 

mesma inocência, a mesma insistência. Querem sobreviver. A qualquer custo. São um 

rebanho. São uma multidão. Quase uma família. E nas brechas deixadas por um mundo 

em ruínas inventam algo novo. É possível um outro fim do mundo – até já começou. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Esta série de desenhos inscreve-se no prolongamento da série anterior realizada 

a partir dos Ficus Macrophylla do Jardim da Estrela e da Praça do Príncipe Real e 

apresentada em julho 2020 na exposição “Do jardim tropical ao carvão vegetal: o 

desenho na linha das metamorfoses”, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Estas séries são pensadas como sequências de imagens que entram em ressonância 

com o movimento perpétuo da metamorfose do ser vivo, do vegetal em particular. A 

nossa intenção é pôr em evidência a diversidade das formas vegetais geradas pelo 

crescimento da árvore, e sublinhar o seu caráter orgânico. Estes desenhos são vividos 

como o resultado (o “precipitado”) do encontro entre o vegetal e o humano, que estas 

formas orgânicas revelam.

Assim, numa altura em que a noção de antropoceno é recorrente, privilegiamos a da 

reciprocidade dentro do mundo vivo, destacada por Emanuele Coccia que sublinha o 

papel de cada um (vegetal, animal, humano...) na transformação do nosso ambiente.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Preservar o Oceano comum

Sinopse em falta.

7 E 8 DE JULHO

Porto

[ESPETÁCULO]
♦ FALAISE
Teatro Municipal do Porto - Rivoli

8 A 31 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
DO JARDIM TROPICAL 
AO CARVÃO VEGETAL: O 
DESENHO NA LINHA DAS 
METAMORFOSES II
Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência da Universidade 
de Lisboa

8 A 10 DE JULHO

Sintra

[COLÓQUIO]
MIGRAÇÕES MUSICAIS 
E TEATRAIS: PRÁTICAS 
PERFORMATIVAS EUROPEIAS 
NOS SÉC. XVII E XVIII
Palácio de Queluz

Calendário
de Julho
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Em “Ils nous ont oubliés”, um espetáculo de Séverine Chavrier produzido pelo Centre 

Dramatique National de Orléans, a encenadora propõe um regresso a “La Plâtrière” 

(“Das Kalkwerk”, no original), obra de 1970 do escritor austríaco Thomas Bernhard. Em 

“La Plâtrière”, Bernhard confronta-nos com a ameaça de catástrofe que transportam 

as mentes solitárias, da sombra de loucura e paranoia que as acompanham. 

Investigação, reflexão ácida, brutal e arrebatada sobre a condição do homem moderno, 

do medo do estrangeiro, do outro, sobre o qual a Ciência nos permite legitimar maus-

tratos e abusos, “Ils nous ont oubliés” incita os dois protagonistas, isolados do resto 

do mundo, a um jogo de chantagens e humilhações mútuas. Diz Konrad: “Vou casar-me 

com uma mulher que dependerá inteiramente de mim, que não poderia existir sem 

mim, e que por outro lado está incondicionalmente à minha mercê, para a realização 

do meu objetivo, isto é, da minha investigação científica. Uma mulher a quem posso, 

se necessário, maltratar, caso os requisitos científicos o exijam”. E assim vamos 

aos poucos entrando na intimidade deste casal em que a loucura de um é sempre o 

remédio ou a condenação do outro. Para “Ils nous ont oubliés”, espetáculo que marca 

a sua estreia na cidade do Porto, Séverine Chavrier convoca criadores como Florian 

Satche, Louise Sari, Quentin Vigier e Andrea Matweber. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

A CORDA BAMBA é um projeto artístico original, participativo e comunitário, co-

criado entre a Companhia de Teatro BAAL17 de Serpa, Baixo Alentejo (Portugal) e 

a Companhia Nómada de Tango de Bordéus, Nova Aquitânia, (França). O objetivo 

do projeto parte da experiência e know-how dessas estruturas artísticas de forma 

a conjugar talentos na criação de um espetáculo único e multidisciplinar, com 

características participativas e comunitárias baseadas na diversidade e inclusão. A 

criação terá como ponto de partida a dicotomia rural / urbano, tendo como objeto a 

corda como elo simbólico, metáfora de cooperação e equilíbrio. O objetivo é explorar 

a oposição rural / urbana através de uma visão crítica e artística comum, associada às 

duas comunidades em que operam: Serpa no Baixo Alentejo: o isolamento dos grandes 

centros urbanos e a exclusão social daí decorrente - on pelo contrário, a cosmopolita 

cidade de Bordéus e a exclusão social que (também) dela decorre. Queremos também 

destacar a juventude como ponto de reflexão artística, muitas vezes obrigada a 

abandonar o meio rural em direção às capitais e ao exterior, onde outros sonhos 

parecem possíveis.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

8 E 9 DE JULHO

Porto

[ESPETÁCULO]
♦ ILS NOUS ONT OUBLIÉS
Teatro Nacional de São João

8 A 11 DE JULHO

Serpa (Alentejo)

[FESTIVAL] [MÚSICA]
✖ A CORDA BAMBA
Festival NNN - Noites na 
Nora 

Cineteatro Municipal de Serpa

Calendário
de Julho
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Através do cinema e de outras práticas de expressão artística, Marie Losier interroga 

a própria noção de imagem, colocando à prova condições técnicas, narrativas e 

questões formais, indo além dos limites e das convenções do cinema tradicional, 

oferecendo trabalhos com uma abordagem romântica, não formatada, livre, 

perturbadora, onírica e humorística.

O núcleo principal deste programa é uma exposição de trabalhos de Marie Losier na Solar 

- Galeria de Arte Cinemática. Uma seleção dos filmes de Marie Losier complementará 

a exposição, mas em diálogo com os filmes de outros cineastas, em regime de carta 

branca: Marie Losier é também curadora e cinéfila, com um conhecimento da história do 

cinema e um interesse particular por formas cinematográficas menos convencionais. 

Este programa paralelo integra a programação da 30ª edição do Curtas Vila do Conde 

- Festival Internacional de Cinema. Uma visita guiada à exposição e uma masterclass 

sobre a obra da artista serão também apresentadas durante a semana do Curtas Vila 

do Conde.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Michel Giacometti é um etnomusicólogo francês que passou a sua vida em Portugal a 

documentar as diferentes culturas, folclore e tradições periféricas do país. Nos anos 

60, viajou para o Algarve com o seu colega português Fernando Lopes Graça para 

gravar as canções assombrosas dos pescadores locais. Como parte da Temporada 

Portugal-França, pretende-se utilizar estas gravações como objeto de estudo 

transdisciplinar e de criação artística contemporânea, correspondendo aos objetivos 

inerentes a esta temporada dedicada aos oceanos e à nossa relação com o mar.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Preservar o Oceano comum

9 DE JULHO A 11 DE SETEMBRO

Teatro Municipal

9 DE JULHO A 4 DE SETEMBRO 

Solar - Galeria de Arte Cinemática
Vila do Conde

[FESTIVAL] [CINEMA]
MARIE LOSIER no Curtas 
Vila do Conde - Festival 
Internacional de Cinema 

15 E 16 DE JULHO

Lisboa

21 E 22 DE JULHO

Porto

DATAS A CONFIRMAR

Portimão

[PROJETO MUSICAL]
✖ NAS REDES DE 
GIACOMETTI
maat (Lisboa), Casa da Música 
(Porto), local a confirmar 
(Portimão)

Calendário
de Julho
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O projeto “Novas Conexões / New Links” surge de uma colaboração entre a Escola 

Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa (ESD/IPL) e o Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), tendo como 

principal objetivo o desenvolvimento de uma investigação no âmbito das práticas 

coreográficas atuais e a sua valorização em contexto educativo. Reconhece-se 

como essencial em ambos os processos, o de criação e o de ensino-aprendizagem, 

a capacidade de promover que os seus intervenientes se posicionem numa direção 

comum de descoberta. Os processos criativos que se desenvolvem com o objetivo de 

concretizar a obra coreográfica abarcam múltiplos procedimentos. A sua diversidade 

e complexidade reflete-se, evidentemente, na definição e caracterização dos seus 

agentes, coreógrafos e intérpretes, mas também na definição e conceção dos projetos 

a partir dos quais a obra coreográfica se materializa. Neste sentido, o projeto “Novas 

Conexões / New Links” baseia-se em princípios de encontro, partilha e investigação 

prática, a desenvolver pelas duas instituições de formação. O desafio lançado ao 

coreógrafo Marco da Silva Ferreira é o de criar uma obra coreográfica que reunirá 

estudantes das duas escolas que poderá, igualmente, ser reproduzida por cada um 

dos grupos de jovens intérpretes individualmente.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Juventude inovadora e empenhada

"Scene City: Bordeaux-Lisboa" é um projeto que visa destacar as cenas artísticas 

europeias de Lisboa e Bordéus a partir de três objetivos: introduzir o público de uma 

cidade à riqueza artística e diversidade cultural da outra cidade, em ambas as direções; 

incentivar a colaboração artística entre as duas cenas culturais, nomeadamente nas 

áreas da estética da música emergente e eletrónica, arte de rua, queer culture e 

gastronomia; e reforçar, a longo prazo e a um nível artístico, as pontes e ligações 

entre Lisboa e Bordéus. 

Para tal, Scene City baseia-se em três estruturas culturais estabelecidas em ambas 

as cidades: Rádio Quântica, uma estação de rádio web baseada em Lisboa; Le Type, um 

meio de comunicações cultural; e Fimeb, um promotor baseado em Bordéus. Estes 

eventos irão destacar uma seção inteira da respetiva cultura de cada cidade, através 

de propostas artísticas multidisciplinares, misturando música, exposição fotográfica, 

arte de rua, discussões, mesas redondas, atuações e oferta gastronómica. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de intimidade e proximidade

16 DE JULHO 

Lisboa

[ESPETÁCULO]
✖ NOVAS CONEXÕES 
(NEW LINKS)
Teatro Camões

17 E 18 DE JULHO (A CONFIRMAR)

Lisboa

[FESTIVAL] [MÚSICA]
FESTIVAL SCENE CITY: 
BORDEAUX-LISBONNE
Arroz Estúdios

Calendário
de Julho
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Ophélie Gaillard desenvolve, já há alguns anos, um importante trabalho pedagógico 

nos Cursos de Verão que têm lugar no âmbito do Festival ZêzereArts, que acontece 

anualmente na região do Médio Tejo, em Portugal, nas cidades históricas de Tomar, 

Ferreira do Zêzere e Batalha. Durante a Temporada Portugal-França, realizar-se-á 

uma residência, durante a qual serão criados alguns programas artísticos — quer com 

antigos estudantes portugueses de Ophélie Gaillard, alguns dos quais já seguiram 

uma carreira promissora, quer com os coros sinfónicos e de câmara do Festival, o seu 

conjunto de professores e a sua orquestra, formados entre eles e os estudantes de 

cordas que frequentam o projeto. Através da influência chave dessa grande artista 

francesa, “Travessias - Um Projeto de Cooperação Europeia” dará origem a um 

profundo intercâmbio cultural entre os dois países.

 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Juventude inovadora e empenhada

19 A 30 DE JULHO

Tomar, Ferreira do Zêzere, Batalha

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA] [FESTIVAL]
TRAVERSÉES / TRAVESSIAS 
- UM PROJETO DE 
COOPERAÇÃO EUROPEIA
Festival ZêzereArts

Calendário
de Julho

Parfums de Lisbonne nasceu do encontro entre um grupo de artistas, um bairro, 

lugares e parceiros. Durante 15 anos, o festival multidisciplinar foi definido pelo 

cruzamento de culturas, públicos, línguas e espaços geográficos. Em 2022, o evento 

mantém-se, impregnado dos laços entre dois países e culturas que se têm renovado 

constantemente ao longo dos anos, e que ainda está muito presente no distrito de 

Horloge em Paris. Entre música, teatro, poesia, dança e cinema, este passeio de Verão 

convida o caminhante solitário, ou não, a parar e experimentar, a ouvir estes sabores 

que despertam os sentidos e a curiosidade.

Mais do que nunca, há necessidade de trocar, de conversar: Lisboa e Paris vão misturar 

os seus mundos, os seus bairros e os seus horizontes, entre azulejos e calçadas, 

terraços e varandas, passos de dança e estalos de vozes para celebrar a chegada do 

Verão e a felicidade universal de saborear uma chávena de café no terraço. Várias 

etapas criativas sob a forma de encontros literários serão organizadas em torno da 

obra poética dos poetas Laurine Rousselet e Nuno Júdice em francês e português. 

Além disso, em associação com o cinema MK2 Beaubourg e os leitores portugueses 

das Universidades de Paris, ofereceremos um programa de cinema acompanhado 

por uma série de conferências e debates acerca de "Vistas sobre o cinema de língua 

portuguesa". O encerramento do festival terá lugar na biblioteca da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, com atuação, dança e canto à volta de Luisa 

Gonçalves ao piano, na presença dos dois poetas.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de intimidade e proximidade

19 E 21 DE JULHO (A CONFIRMAR)

Lisboa e Sintra

[FESTIVAL]
15 EDIÇÃO DE PARFUMS 
DE LISBONNE - FESTIVAL 
D'URBANITÉS CROISÉES 
ENTRE PARIS ET LISBONNE
Biblioteca da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa (Lisboa) 
e Casa de Teatro Chão de Oliva 
(Sintra)
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A partir de uma ideia de João Pinharanda e aproveitando a carga simbólica da 

Temporada Portugal-França, a começar no dia 14 de Fevereiro, dia de S. Valentim, 

o coletivo Borderlovers apresenta diversas obras alusivas a casais imaginários, 

lusitanos e gauleses, imaginariamente unidos, com amor e humor, pelo intelecto, 

pela vida e pela obra e não pela carne. Esta equação coloca em evidência o valor das 

mulheres e o seu papel histórico, social, filosófico, e artístico, de forma paritária, nas 

culturas portuguesa e francesa e festeja os laços de afecto entre os dois povos. São 

os seguintes os 12 casais imaginários:Jeanne d' Arc e Nuno Álvares Pereira; Simone 

Veil e Aristides de Sousa Mendes; Rainha Dona Leonor e Abbé Pierre; Simone Segouin 

e Salgueiro Maia; Victor Hugo e Ana de Castro Osório; Mário Cesariny e Rimbaud; 

Gisèle Halimi e Virgínia Quaresma; Maria João Pires e Claude Debussy; Maria de 

Medeiros e Jean Luc Godard; Rosa Mota e Pierre de Coubertin; Marie Curie e António 

Damásio; Camille Claudel e Júlio Pomar. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

30 DE JULHO A 6 DE AGOSTO

Vila de Rei

[EXPOSIÇÃO]
✖ CASAIS DE SONHO / 
COUPLES DE RÊVE
Museu Municipal de Vila de Rei

Calendário
de Julho

O principal objetivo é o intercâmbio e colaboração entre o Festival Imaterial (Évora) 

e o FMM - Festival de Músicas do Mundo (Sines) da região do Alentejo, Portugal e o 

JSLP - Festival Jazz Sous les Pommiers (Coutances) da Normandia, França. O Imaterial 

foi criado de raíz em 2021, em Évora, Património da UNESCO 1986, acolhendo na sua 

primeira edição o canto alentejano, desde 2014 considerado Património Imaterial da 

Humanidade. Pretende ser espaço de diálogo entre culturas distintas, entre o passado 

e presente, entre património edificado e imaterial. Com um cartaz paritário, coloca-

se na frente de combate à desigualdade de género, numa declaração à diversidade 

criativa dos povos e à sua contribuição para o cancioneiro imaterial da humanidade. 

Promove o alcance internacional da sua expressão e assume o compromisso de 

celebrar as músicas do passado, garantindo-lhes a viabilidade no futuro. O FMM é 

um festival de serviço público cultural povoado por espetadores-descobridores. 

Adotando “Música com espírito de aventura”, na sua assinatura, define-se por 

programação diversificada apresentada em cenários históricos e urbanos de grande 

beleza e autenticidade. Mais do que um festival de “world music”, o FMM Sines procura 

as músicas do mundo real: músicas miscigenadas, marcadas pelos contactos entre 

artistas de origens geográficas e culturais diferentes. Entre 1999 e 2019, recebeu 

cerca de 1 milhão e 300 mil espetadores e realizou cerca de 640 concertos, nos quais 

atuaram mais de 3400 músicos de mais de 100 países e regiões. O Festival já recebeu 

inúmeros prémios internacionais, afirmando-se como uma referência no panorama 

mundial. O JLSP comemora em agosto de 2021 a sua 40a edição. É o 3o festival de 

Jazz em França. Recebe mais de 40.000 espetadores, somente nas salas, durante uma 

semana, e um número de visitantes total estimado em 80.000. Festivais distintos mas 

abertos ao mundo, tendo na sua matriz uma certa filosofia: afastando-se dos circuitos 

comerciais, promove a diversidade, a reflexão sobre as heranças musicais, a defesa 

dos artistas emergentes, o respeito pelo ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

Eixos: Uma sociedade mais inclusiva, pela igualdade de género na Europa, Criação 

Contemporânea e Europa da Cultura

22 A 30 DE JULHO

Sines

[FESTIVAL]
✖ Festival Músicas do Mundo 
(Alentejo / Normandia - 
bilhete de ida e volta)
Vários locais
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Laurent Boijeot e Sébastien Renauld compõem a dupla boijeot.renault, que 
apresenta o espetáculo “Lisboa Crossing” no âmbito do Festival TODOS - 
Caminhada de Culturas, no espaço público de Lisboa, de 30 de agosto a 11 
de setembro.

1 - Tem formação em arquitetura, sociologia e teatro de intervenção. 
Como é que estes três campos se juntam nas performances de boijeot.
renauld?

Sociologia urbana e graffiti vandal — estas duas experiências permitiram-nos 

apreender a cidade de uma forma ligeiramente diferente e sobretudo compreender 

que é melhor assumir atos desviantes do que pedir e esperar pela permissão, que 

muitas vezes não chega.

Além disso, a formação em trabalho social é mais sobre a capacidade de ler o mundo do 

que qualquer outra coisa, e o graffiti é uma forma de o transformar; esta combinação 

permitiu-nos definir-nos como seres humanos, seres com a capacidade de criar 

ferramentas para fazer uma realidade comum. A criação destes instrumentos, sejam 

materiais ou imateriais, é a base das ações de boijeot.renauld.

2 - Em relação aos habitantes que ocupam o território comum, que 
memórias guarda das suas viagens por diferentes cidades que gostaria 
de partilhar connosco?

Guardamos boas memórias... Muitas histórias e um amor por estas pessoas tão gentis, 

que são numerosas embora só muito raramente as vejamos. É mais uma memória 

global desta humanidade do que memórias precisas. Teremos 13 dias de travessia por 

Lisboa para tentar contar-vos todas estas alegrias.

3 - Algumas pessoas dizem que é na rua que aprendemos mais sobre nós 
próprios e sobre a vida. Concorda?

A rua é vida, mesmo que as ruas da Europa Ocidental sejam um pouco como a morte. 

Agir na rua é a melhor forma de adquirir conhecimento das nossas práticas comuns, 

das nossas memórias partilhadas. Viver no meio dos habitantes, trocar, discutir, 

conversar sobre tudo e nada… Aprender sempre um pouco mais sobre a espécie 

humana, e sobre Nós primeiro.

ENTREVISTA 
BOIJEOT E RENAULT
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4 - De Nancy a Lisboa, quais são as suas expetativas para esta experiência 
em Portugal?

Não há expetativas particulares, mas um desejo de encontrar campeões e de rir com 

todas estas pessoas que a "cultura" só raramente encontra. Cada novo sítio chega 

sempre como uma grande página em branco. Estamos felizes por vir à cidade e por ter 

a chance de conhecer os seus habitantes.

5 - Que importância atribui à sua participação no festival TODOS - 
Caminhada de Culturas e à sua participação no programa da Temporada 
Portugal-França?

Um desejo louco de representar a França. Tentámos a Eurovisão mas a nossa canção 

não prestava e Sébastien canta desafinado. O solo de dança de Laurent também ainda 

não está totalmente aperfeiçoado. Por isso esta é a nossa última oportunidade de 

mostrar às nossas mães que não somos perdedores. Estamos muito gratos ao TODOS 

por nos ter dado esta oportunidade de produzir o nosso impacto e de permitir-nos 

tornar realidade um dos nossos sonhos de infância. 

Miguel Abreu é o responsável pelo conceito e pela direção geral do festival 
TODOS - Caminhadas da Cultura, que, desde 2009, celebra Lisboa como 
cidade intercultural através das artes performativas contemporâneas.

1 - Que balanço faz desde a primeira edição, em 2009, do festival TODOS 
- Caminhadas da Cultura até agora? 

Penso que podemos considerar que o TODOS é um sucesso, face aos objetivos a que 

se tem proposto de, através das artes contemporâneas, sensibilizar os lisboetas para 

a importância do valor da interculturalidade. Podemos afirmar que o TODOS já faz 

parte da agenda cultural e sociocultural da cidade, continuando a manter alguma 

discrição, interessado que está em projetar e valorizar mais as pessoas de diversas 

culturas e origens, e as suas relações interpessoais, do que afirmar, só por si, a marca 

do festival. 

É, pois, um projeto discreto, mas reconhecido publicamente, ao serviço das 

necessidades de desenvolvimento sociocultural das pessoas, atento às suas diversas 

velocidades, estimulando a incorporação da interculturalidade como parte desse 

desenvolvimento — e com impactos sociais, culturais, económicos e políticos. Nesse 

sentido, continuamos a desenvolver um trabalho de proximidade cultural, bairro a 

bairro, reinventando-nos a cada três anos, quando mudamos de bairro, ao serviço das 

associações locais, das escolas, dos moradores e dos comerciantes.

Estimulando a visita de populações exógenas a territórios, muitas vezes, improváveis; 

valorizando sentimentos de pertença e de auto estima, vizinhança e solidariedade; 

questionando a relação periferia-centro; provocando e acelerando o desenho e 

construção de novos projetos artísticos e culturais, quer de criação, quer de fruição, 

das artes, do património e do espaço público, que se quer mais partilhado e seguro; 

contextualizando oportunidades de trabalho, revitalizando territórios abandonados, 

o comércio local, os espaços culturais e artísticos, o TODOS - Caminhada de Culturas 

alavanca oportunidades de desenvolvimento para a cidade. 

ENTREVISTA 
BOIJEOT E RENAULT

ENTREVISTA 
MIGUEL ABREU
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Estes resultados, materiais e tangíveis, coexistem com outros resultados intangíveis 

e comportamentais, como a sensibilização para a denúncia e abandono de 

comportamentos e práticas racistas ou xenófobas, violência doméstica, perseguição 

religiosa, descriminação de género ou de orientação sexual, abandono escolar, 

exploração económica, etc. Enfim, o capital de confiança que o TODOS trabalha e 

procura instalar facilita o trabalho em rede entre diversos agentes locais, dimensão 

indispensável ao desenvolvimento e que nos parece ser um importante resultado do 

nosso trabalho.

2 - “Lisboa Crossing” é um projeto com o carimbo da Temporada Portugal-
França, integrado na programação da edição de 2022 do festival TODOS. 
Para si, o que significa a ponte entre estas duas entidades? Considera 
que a Temporada contribui para reforçar os laços de programação entre 
Portugal e França? No seu caso, abre ou amplia perspetivas de trabalho 
futuras? 

Penso que esta parceria é de extrema importância, muito facilitadora da criação, ou 

consolidação, quer de relações entre agentes culturais e artísticos, quer de projetos 

culturais e sociais, entre ambos os países. No nosso caso abre uma oportunidade de 

diálogo com diversos artistas e programadores franceses, promissor de colaborações 

futuras para lá daquela que já concretizamos em 2022, e servindo também para 

divulgar o nosso festival e a nossa metodologia de trabalho em França.

3 - De que forma o projeto da dupla boijeot.renauld, que vem celebrar 
a interculturalidade da cidade de Lisboa, se identifica com a mensagem 
transmitida pelo festival TODOS? 

Como provocadores sociais e políticos, os ativistas boijeot.renauld vão ocupar e viver 

em algumas ruas de Lisboa, aproximar-se de um modo imprevisto e surpreendente 

dos moradores dessas ruas, aguçando a perplexidade e a curiosidade dos mesmos. Ao 

ocupar a rua e ao transformá-la num espaço performativo inesperado, questionam-

se as fronteiras de espaço público e de espaço privado e até íntimo (eles vivem 

literalmente na rua durante 13 dias). Reivindica-se a rua como espaço de todos e 

para todos, combatendo a ideia de guetos e estimulando convívios improváveis 

entre pessoas. Ao percorrer 7 km da cidade desde uma zona central e nobre – O 

Campo Pequeno –, até uma zona periférica e ignorada pelos lisboetas – o Largo das 

Galinheiras -, convoca-se a opinião pública a refletir sobre a forma como o espaço 

público tem ou não servido para a inclusão ou para a marginalização, como abrimos 

ou não as nossas casas a quem chega de fora, ou está fora. A proposta confronta os 

discursos com as práticas: até onde sou capaz de abrir a minha casa? Até que ponto 

sou capaz de viver em comunidade? Como, quando e por que cheguei àquele bairro? 

Como comunicarei quando não falamos a mesma língua?

“Lisboa Crossing” é, afinal, uma provocação sobre a nossa travessia individual de vida, 

na relação com os outros cujas travessias, muitas vezes, começaram bem mais longe, 

em continentes bem distantes. “Lisboa Crossing” é tão só uma parte de um World 

Crossing — que não controlamos, mas para o qual nos devemos preparar.

ENTREVISTA 
MIGUEL ABREU



A partir de uma ideia de João Pinharanda e aproveitando a carga simbólica da 

Temporada Portugal-França, a começar no dia 14 de Fevereiro, dia de S. Valentim, 

o coletivo Borderlovers apresenta diversas obras alusivas a casais imaginários, 

lusitanos e gauleses, imaginariamente unidos, com amor e humor, pelo intelecto, 

pela vida e pela obra e não pela carne. Esta equação coloca em evidência o valor das 

mulheres e o seu papel histórico, social, filosófico, e artístico, de forma paritária, nas 

culturas portuguesa e francesa e festeja os laços de afecto entre os dois povos. São 

os seguintes os 12 casais imaginários:Jeanne d' Arc e Nuno Álvares Pereira; Simone 

Veil e Aristides de Sousa Mendes; Rainha Dona Leonor e Abbé Pierre; Simone Segouin 

e Salgueiro Maia; Victor Hugo e Ana de Castro Osório; Mário Cesariny e Rimbaud; 

Gisèle Halimi e Virgínia Quaresma; Maria João Pires e Claude Debussy; Maria de 

Medeiros e Jean Luc Godard; Rosa Mota e Pierre de Coubertin; Marie Curie e António 

Damásio; Camille Claudel e Júlio Pomar. 

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

O festival de música exploratória — nascido em Toulouse em 2002 — tem, desde 2018, 

uma edição portuguesa, em Coimbra, depois de ter passado por Paris, Berlim, Riga, 

Cairo, Haia, Kyoto, Montreal, Brazzaville, Abu Dhabi, Buenos Aires, Amesterdão, Seul, 

Leipzig, Milão e Conacri.

A programação do festival tem um compromisso com a diversidade artística e cultural, 

nos palcos e nos relvados que servem de plateia aos concertos, que acontecem 

sempre em jardins privilegiados no centro destas cidades. A entrada é livre e a 

programação, desafiante. Com o centro na música atual, em cada edição há músicos 

emergentes e consagrados, da cena local e internacional, entre a música eletrónica 

e contemporânea. Um momento raro e precioso de encontro, sem barreiras, entre 

artistas e público.

Em 2022, o Festival desloca-se, ainda mais, dos centros magnéticos da atenção 

mediática para demorar o olhar nas margens da corrente de criadores emergentes 

dos dois países com um programa internacional de residências artísticas integrado 

na Temporada Portugal-França. Músicos residentes nos dois países foram convidados 

a trabalhar em conjunto durante uma semana, em cada uma das cidades, e apresentar 

depois o resultado em concertos sem alinhamento definido.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Agosto

13 A 20 DE AGOSTO

Tomar

[EXPOSIÇÃO]
✖ CASAIS DE SONHO / 
COUPLES DE RÊVE

28 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO

Coimbra

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA] [CONCERTO]
✖ LES SIESTES
Casa das Artes Bissaya Barreto
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Entre 30 de agosto e 11 de setembro, durante 13 dias, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, os artistas Boijeot e Renauld vão viajar pela cidade de Lisboa. Movendo 

manualmente os seus móveis de madeira na rua, vivendo nas ruas que partilharão 

com os moradores. Habitarão, assim, o território comum e convidarão os habitantes 

a ocupar os seus lugares. Questionando os limites do íntimo, do privado e do público, 

as suas “moradias comuns de rua” permitem a criação de memórias compartilhadas, 

por sua vez inspiradoras de uma memória sincrónica e coletiva. E de bairro em bairro, 

de rua em rua, chegarão a Santa Clara reunindo-se a todas e a todos os que, juntos, 

fazem o festival TODOS - Caminhada de culturas. Nos últimos dez anos, a dupla 

boijeot.renauld passou mais de 9000 horas nas ruas do mundo, o que significa quase 

um ano, realizando a sua travessia por diferentes cidades. De Nancy (a cidade natal 

dos artistas) a Tóquio, Nova Iorque, Dreden, Paris, Luxemburgo, Veneza e também nos 

subúrbios de Paris, esta performance pretende ser internacional e universal — pois 

todos somos habitantes das ruas.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques

30 DE AGOSTO A 11 A DE SETEMBRO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
♦ LISBOA CROSSING 
Travessia com desfecho 
em Charneca, na freguesia 
de Santa Clara

Calendário
de Agosto
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Continuam

ATÉ 25 DE JUNHO

Funchal

[EXPOSIÇÃO]

CHASSEURS DE TEMPÊTES (STORM HUNTERS)
Porta 33

ATÉ 26 DE JUNHO

Coimbra

[BIENAL]
ANOZERO '21-22 - BIENAL DE ARTE CONTEMPOR NEA DE 
COIMBRA
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, CAPC Círculo Sereia, CAPC Círculo 
Sede, Estufa Fria – Jardim Botânico e Teatro da Cerca de São Bernardo

ATÉ 14 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ PANTEÃO E PANTHÉON
Panteão Nacional

ATÉ 22 DE AGOSTO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
♦ EUROPA OXALÁ
Fundação Calouste Gulbenkian

ATÉ 28 DE AGOSTO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
TAREK ATOUI - O TESTEMUNHO DAS ÁGUAS
Fundação de Serralves

ATÉ 29 DE AGOSTO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
♦ TRAVERSER LA NUIT
maat - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques
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Continuam

ATÉ 1 DE OUTUBRO

Braga

[PROJETO LITERÁRIO]
TRAVESSIAS LITERÁRIAS: REUNIÕES LITERÁRIAS CRUZADAS
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

ATÉ 30 DE OUTUBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]

♦ VIVER A SUA VIDA, GEORGES DAMBIER E A MODA
Museu Nacional do Traje

ATÉ 6 DE NOVEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
O'TI'LULABIES de David Douard
Fundação de Serralves

Temporada de Verão em Portugal: 
Programação e Destaques



Temporada 
de Verão 
em França: 
Destaques
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Temporada de Verão em França: 
Destaques

Dedicada aos artistas portugueses Pedro Costa, Rui Chafes e Paulo Nozolino, esta 

exposição coletiva toma a forma de um diálogo renovado entre cinema, escultura 

e fotografia. Uma viagem imersiva para uma obra coletiva complexa concebida na 

encruzilhada dos interrogatórios plásticos destes três artistas.  

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

Entre os séculos XV e XVI, Portugal conheceu uma expansão sem precedentes. Uma 

rede de feitorias, armazéns comerciais fortificados criados ao longo das costas de 

África, no Oceano Índico e depois no Brasil, permitiu aos portugueses ocupar uma 

posição dominante no comércio com a Europa. Estas trocas deram origem a produções 

artísticas cruzadas ou híbridas apresentadas na exposição: objetos preciosos, 

marfins e têxteis de Goa, contadores da Índia, ecrãs do Japão, uma tapeçaria da 

Flandres representando a chegada de Vasco da Gama à Índia, etc., bem como objetos 

de navegação e documentos que explicam a forma como os postos de comércio foram 

explorados, que também foram tristemente ilustrados no início da escravatura na 

costa africana.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

8 DE JUNHO A 22 DE AGOSTO

Paris

[EXPOSIÇÃO]
♦ PEDRO COSTA / RUI 
CHAFES / PAULO NOZOLINO 
Centre Pompidou

9 DE JUNHO A 9 DE OUTUBRO

Angers

[EXPOSIÇÃO]
♦ COMPTOIRS DU 
MONDE – LES FEITORIAS 
PORTUGAISES, XVe-XVIIe 
SIÈCLES 
Château d’Angers
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Temporada de Verão em França: 
Destaques

Para a sua 6ª edição, o Lyon Street Food Festival convida Portugal para quatro dias 

de celebração em torno da gastronomia nómada. Ao longo do festival, cerca de trinta 

chefs especializados em comida de rua, desde emergentes a tradicionais altamente 

reconhecidos, experimentarão preparar comidas de rua em modo express! Serão 

propostas de pratos de «autor» e criações originais para serem apreciados em take 

away. O Lyon Street Food Festival é também, durante um fim de semana, do meio-dia 

à meia-noite, uma cena animada para toda a família com muitas surpresas: oficinas 

culinárias e artísticas para adultos e crianças, provas, espetáculos, música ao vivo…

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

23 A 26 DE JUNHO 

Lyon

[PROJETO GASTRONÓMICO]
♦ PORTUGAL NO LYON 
STREET FOOD FESTIVAL 
Antigas fábricas Fagor-Brandt

O Museu do Louvre, em Paris, receberá no verão de 2022 uma exposição dedicada 

à pintura renascentista portuguesa, centrada em 15 obras provenientes do Museu 

Nacional de Arte Antiga. A exposição sob o título “L’ ge d’Or de la Renaissance 

Portugaise | A Idade de Ouro do Renascimento Português” irá decorrer na Ala Richelieu, 

com comissariado de Charlotte Chastel-Rousseau, conservadora do departamento 

de Pintura do Museu do Louvre, e Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de 

Arte Antiga. A exposição baseia-se numa colaboração científica entre a instituição 

parisiense e o museu português.  Sendo um projeto cruzado, o Museu Nacional de 

Arte Antiga recebe em outubro como Obra Convidada o importante “Retrato do 

Artista” de Nicolas Poussin (Les Andelys, 1594 - Rome, 1665), proveniente do Museu do 

Louvre. Poussin foi um pintor francês, considerado um dos principais representantes 

do classicismo na pintura francesa. Com o apoio da corte francesa, partiu para Roma, 

onde, inspirado pelas ruínas, estudou cultura clássica e deixou a pintura de grande 

escala, da qual emergia um estilo barroco exuberante, para dedicar-se às temáticas 

renascentistas da Antiguidade, sobretudo através de assuntos bíblicos e mitológicos. 

O “Retrato do Artista” foi pintado entre setembro de 1649 e maio de 1650 para Paul 

Fréart de Chantelou (1609-1694), importante colecionador e mecenas francês.

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

10 DE JUNHO A 10 DE SETEMBRO

Paris

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ A IDADE DE OURO 
DO RENASCIMENTO 
PORTUGUÊS 
Museu do Louvre, Ala Richelieu
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Temporada de Verão em França: 
Destaques

O Festival de Cinema de La Rochelle Cinéma (Fema) celebra a sua 50ª edição em 2022. 

Nesta ocasião, um amplo programa será dedicado ao cinema português, uma das 

cinematografias europeias mais singulares e marcantes dos últimos anos, com um 

panorama de cerca de vinte curtas e longas-metragens que destacam a jovem geração 

de cineastas que veio à luz nos últimos dez anos, situando-os no contexto da história 

do cinema português, desde a era do cinema mudo até às figuras-chave de Manoel 

de Oliveira e Pedro Costa. Eventos como criação de cine-concertos, exposições, e 

reuniões/debates irão pontuar este rico programa.  

Eixo: Criação Contemporânea e Europa da Cultura

1 A 10 DE JULHO

La Rochelle

[FESTIVAL] [CINEMA]
♦ FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE LA 
ROCHELLE- DÉCOUVERTE: 
UNE HISTOIRE DU CINÉMA 
PORTUGAIS
La Coursive, CGR Dragon, La Sirène



Calendário
dos últimos
meses em
Portugal
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2 DE SETEMBRO

Lisboa

[FÓRUM]
✖ ♦ FÓRUM OCEANO: ATLÂNTICO, UM BEM COMUM - 
VISÕES PARTILHADAS FRANCO-PORTUGUESAS
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

DATAS A CONFIRMAR

Porto

[CONCERTO]
UM ENCONTRO EM TORNO DO FADO
Casa da Música

DATAS A CONFIRMAR

Lisboa

[ESPETÁCULO]
SYZYGIE, UM RITUAL PARA O OCEANO 
O Gabinete de Madame Thao (LX Factory)

DATAS A CONFIRMAR

[CONCERTO]
SOUNDSCAPE PORTUGAL 
Why so serious production e Associação Cultural Gerador

DATAS A CONFIRMAR

Online

[PROJETO PEDAGÓGICO] [AUDIOVISUAL]
Querido Futuro Eu com Irvin Anneix

1 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]

✖ ♦ TWIN ISLANDS
Carpintarias de São Lázaro

2 A 23 DE SETEMBRO 

Porto

[EXPOSIÇÃO]
RÉMANENCE
INSTITUTO

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Setembro
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3 A 17 DE SETEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
✖ CASAIS DE SONHO / COUPLES DE RÊVE
Espaço Atmosfera M

3 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO

Guimarães

[BIENAL]
✖ ♦ IMAGINE! - CONTEXTILE BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA
Museu Paço dos Duques, Convento dos Capuchos, Auditório CCVF, Espaço 
Público

8 DE SETEMBRO A 13 DE NOVEMBRO

[EXPOSIÇÃO]
RESISTÊNCIA VISUAL GENERALIZADA LIVROS DE 
FOTOGRAFIA E MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO: ANGOLA, 
MOÇAMBIQUE, GUINÉ-BISSAU E CABO-VERDE, ANOS 1960-
80
Galerias Municipais de Lisboa - Torreão Nascente da Cordoaria Nacional 

8 DE SETEMBRO A 13 DE NOVEMBRO

[EXPOSIÇÃO]

♦ SARAH MALDOROR: CINEMA TRICONTINENTAL
Galerias Municipais de Lisboa - Torreão Nascente da Cordoaria Nacional 

9 A 11 DE SETEMBRO

Lisboa

[FESTIVAL] [MÚSICA]

✖ PHONETICS LISBOA 2022
Vários locais 

16 A 19 DE SETEMBRO

Beja

[PROJETO PEDAGÓGICO]

✖ ♦ ZERO-G PORTUGAL – ASTRONAUTA POR UM DIA
  Aeroporto de Beja

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Setembro
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20 A 25 DE SETEMBRO

Oeiras

[BIENAL] 
ARTES & OFÍCIOS | NOVO DESIGN - Manualidades, 
Tecnologia, Inovação, Sustentabilidade
Auditório Eunice Munoz, Mercado de Oeiras, Palácio do Egipto Código

22 DE SETEMBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]

♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Fabienne Brugère
Centro Cultural de Belém

22 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO

Ponta Delgada

[EXPOSIÇÃO]

✖ ♦ ALTA PRESSÃO
Fonseca Macedo Arte Contemporânea

23 DE SETEMBRO A 5 DE NOVEMBRO

Lisboa

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA]

✖ LIGHTMOTIV
Galeria Madragoa

24 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO (A CONFIRMAR)

Online

✖ FUTUROLOGIA FLUORESCENTE - CUMPLICIDADES 
EXPANDIDAS ENTRE PORTO E PARIS
Teatro Municipal do Porto

24 DE SETEMBRO 

Oeiras

25 DE SETEMBRO

Porto

[CONCERTO]

✖ UMA ROSA NA ESCURIDÃO. A MÚSICA IMAGINÁRIA 
DA LÍNGUA FRANCESA E PORTUGUESA
Auditório Municipal Ruy de Carvalho (Carnaxide, Oeiras) 
e Casa da Música (Porto)

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Setembro
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24 DE SETEMBRO

Vila Franca de Xira

[ESPETÁCULO]
VACA
Inestética – Associação Cultural de Novas Ideias, Palácio do Sobralinho

24 DE SETEMBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
UNE PARTIE DE SOI - MOSTRA OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta (Olival Basto)

30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
LAS LAGUNAS
Encontro Bienal de Artes Performativas – (Re)union 2022

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Setembro
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Calendário dos últimos meses
em Portugal

DATAS A CONFIRMAR

Lisboa

[FÓRUM]
✖ ♦ FÓRUM IGUALDADE: PELA IGUALDADE DE GÉNERO NA 
EUROPA

DATAS A CONFIRMAR

Amadora

[MULTIDISCIPLINAR]

✖ ♦ DESENHA-ME, LYON | DESENHA-ME, AMADORA
Amadora BD - Rua Carvalho Araújo

DATAS A CONFIRMAR

Lisboa

[FESTIVAL] [CINEMA]

✖ ♦ A QUESTÃO COLONIAL
DocLisboa

1 DE OUTUBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
A NOS VERTIGES - MOSTRA OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta (Olival Basto)

7 DE OUTUBRO A 29 DE JANEIRO 2023

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
♦ ECHOES OF NATURE - MANUELA MARQUES 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

8 DE OUTUBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
IKUEMÄN - MOSTRA OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta (Olival Basto)

12 A 14 DE OUTUBRO

França e Portugal / Online

[ENCONTRO]
✖ MEWEM PORTUGAL – MENTORING PROGRAM FOR 
WOMEN ENTREPENEURS IN MUSIC INDUSTRY
MaMa Festival and Convention 

Outubro
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13 DE OUTUBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Emanuele Coccia
Centro Cultural de Belém

13 A 14 DE OUTUBRO (A CONFIRMAR)

Lisboa

[COLÓQUIO]
✖ ESCRITORAS PORTUGUESAS E FRANCESAS NO TEMPO DA 
DITADURA E DO ESTADO NOVO
NOVA FCSH

13 A 14 DE OUTUBRO

Cidade a confirmar

[PREMIAÇÃO]
LES TROPHÉES DE LA CCILF
Local a anunciar

15 DE OUTUBRO

Sintra

[CONCERTO]
✖ LE PARNASSE AU FEMININ
Parques de Sintra

15 DE OUTUBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
TRÊS - MOSTRA OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta (Olival Basto)

15 E 16 DE OUTUBRO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
♦ THREE PARTIES IN WONDERLAND
Trienal de Arquitectura, Palácio Sinel de Cordes

11 A 18 DE OUTUBRO

Constância, Ponte de Sor

[PROJETO PEDAGÓGICO]
♦ SINERGIAS ENTRE EUROC E C'SPACE
Base aérea de Santa Margarida (Constância); Aeródromo de Ponte de Sor

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Outubro
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20 DE OUTUBRO A 6 DE NOVEMBRO

Porto

[ESPETÁCULO]

♦ ORESTEIA - Encenação de Nuno Cardoso e Catherine 
Marnas da obra homónima de Ésquilo
Teatro Nacional de São João

20 DE OUTUBRO A 15 DE JANEIRO DE 2023

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]

✖ ♦ NICOLAS POUSSIN, “RETRATO DO ARTISTA”
Museu Nacional de Arte Antiga

25 A 28 DE OUTUBRO

Coimbra

[PROJETO GASTRONÓMICO]

✖ SABOR A FRANÇA - LE GOÛT DE FRANCE
Universidade de Coimbra

26 DE OUTUBRO A 6 DE NOVEMBRO

Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Algarve (a confirmar)

[FESTIVAL] [CINEMA]
♦ FESTA DO CINEMA FRANCÊS

24 A 29 DE OUTUBRO (A CONFIRMAR)

Porto

[ESPETÁCULO]

✖ ♦ DDBP - DANCE DANÇA BORDEAUX PORTO
Teatro Rivoli

27 DE OUTUBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Marie-José Mondzain
Centro Cultural de Belém

27 A 30 DE OUTUBRO

Cidade a anunciar

[FESTIVAL]
SEMIBREVE
Local a confirmar

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Outubro
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28 DE OUTUBRO 

Batalha

[CONCERTO]
SALVE REGINA REVISITADA
Mosteiro da Batalha

28 DE OUTUBRO 

Batalha

[CONCERTO]
SALVE REGINA REVISITADA
Mosteiro da Batalha

28 DE OUTUBRO

Sintra

[CONCERTO]
✖ AU SALON DU PALAIS ROYAL
Parques de Sintra

28 DE OUTUBRO 

Porto

29 DE OUTUBRO

Felgueiras

30 DE OUTUBRO

Vila Nova de Famalicão

[CONCERTO]
✖ A MENSAGEM - AMASING - Associação Musical ASING
Palacete Pinto Leite (Porto), Ciclo Internacional de Concertos de Órgão 
(Felgueiras)
e Fundação Cupertino Miranda (Vila Nova de Famalicão)

28 A 30 DE OUTUBRO

Lisboa

[ESPETÁCULO]

♦ ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS  
Teatro Nacional D. Maria II

29 DE OUTUBRO (A CONFIRMAR)

Guarda

[ESPETÁCULO]
A BELA ADORMECIDA
Local a anunciar

Calendário dos últimos meses
em Portugal

Outubro



Dejá Vu em
Portugal: 
Destaques
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16 DE FEVEREIRO A 29 DE MAIO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
♦ GÉRARD FROMANGER. O ESPLENDOR
Museu Coleção Berardo

18 A 26 DE FEVEREIRO

Porto

[ESPETÁCULO] [MULTIDISCIPLINAR]
♦ FOCO PHIA MÉNARD NO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO
Teatro Rivoli e Campo Alegre

22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO

São Miguel

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA]
✖ ♦ TWIN ISLANDS com Sara Bichão e Violaine Lochu
vaga - espaço de arte e conhecimento

10 DE MARÇO A 31 DE MAIO

Bragança, Moimenta da Beira, Foz Côa, Proença-a-Nova, Constância, Ponte 
de Sor

[PROJETO PEDAGÓGICO] 
✖ ♦ DIGRESSÃO DO SPATIOBUS EM PORTUGAL

14 DE MARÇO A 10 DE MAIO

Guimarães

[EXPOSIÇÃO]
♦ AS COSTAS FRANCESA E PORTUGUESA SOB O OLHAR DE 
SATÉLITES
Plataforma das Artes e da Criatividade

18 DE MARÇO

Lisboa

[ESPETÁCULO] [CINEMA] 
✖ ♦ OCEANIMATION
MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa

Dejá Vu em Portugal: 
Destaques
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8 E 9 DE ABRIL

Alcobaça

[FÓRUM]
♦ PATRIMÓNIO CISTERCIENSE EUROPEU 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVOS DESAFIOS 
DE GESTÃO
Mosteiro de Alcobaça

22 A 24 DE ABRIL

Lisboa

[ESPETÁCULO]

♦ SAIGÃO de   Caroline Guiela Nguyen
Teatro Nacional D. Maria II

24 E 25 DE ABRIL

Porto

[ESPETÁCULO]
♦ MIRAMAR de Christian Rizzo
Teatro Rivoli

26 E 27 DE ABRIL

Porto

[ESPETÁCULO]

♦ SOMNOLE de Boris Charmatz 
Campo Alegre

26 E 27 DE ABRIL

Lisboa

[ESPETÁCULO]

♦ FRATERNITÉ, CONTE FANTASTIQUE
São Luiz Teatro MunicipaI

29 E 30 DE ABRIL

Porto

[ESPETÁCULO]

♦ OS IRMÃOS KARAMÁZOV - Encenação de Sylvain 
Creuzevault, a partir do romance homónimo de Fiódor 
Dostoiévski
Teatro Nacional de São João

Dejá Vu em Portugal: 
Destaques
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23 A 29 DE MAIO

Coimbra

[PROJETO PEDAGÓGICO]

♦ ASTRONOMIA PARA OS MAIS NOVOS
Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra

27 DE MAIO

Lisboa

[WORKSHOP]

♦ BIOINSPIRAÇÃO - QUANDO A NATUREZA INSPIRA A 
HUMANIDADE
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Universidade de Lisboa

27 A 31 DE MAIO

Mação

[EXPOSIÇÃO]

♦ SER - A TERRA COMO ACONTECIMENTO 
Centro Cultural Elvino Pereira – Instituto da Terra e Memória

Dejá Vu em Portugal: 
Destaques
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António Costa
Primeiro-Ministro de Portugal

Foi em Lisboa, em julho de 2018, que 

o Presidente Emmanuel Macron e eu 

anunciámos o desejo de organizar e rea-

lizar um vasto programa de intercâmbio 

cultural, a decorrer simultaneamente 

em Portugal e na França entre o segundo 

semestre de 2021 e o primeiro semes-

tre de 2022. A escolha da data não era 

um mero acaso: de um modo simbólico, 

ela procurava estabelecer uma “ponte” 

entre o período que mediava o final da 

Presidência portuguesa do Conselho da 

União Europeia e a Presidência francesa.

 

A Europa está, pois, no coração desta 

Temporada Cruzada Portugal-França. 

Adiado o início para fevereiro de 2022 

por força da pandemia, ela constitui 

uma oportunidade única para ampliar 

a presença de Portugal em França e de 

França em Portugal através de uma pro-

gramação pluridisciplinar conjunta em 

torno de prioridades partilhadas, de-

signadamente a defesa da igualdade de 

género, a sustentabilidade e a preser-

vação ambiental, e, ainda, uma Europa 

mais unida e mais inclusiva. 

 

Não se trata de uma descoberta mútua 

de dois países porque, felizmente, Por-

tugal e a França há muito são amigos e 

aliados e as suas relações caracteriza-

ram-se por uma grande coincidência de 

interesses e pela partilha de valores co-

muns. De todos os laços que aproximam 

Portugal e a França, a dimensão cultural 

assume um papel privilegiado. Sendo um 

referente artístico e literário para Por-

tugal desde há séculos, a França foi tam-

bém um importante país de acolhimento 

e espaço para a promoção universal da 

obra de muitos artistas portugueses. 

 

Por outro lado, encontra-se ainda hoje 

em França uma vasta comunidade de ci-

dadãos portugueses que desempenham 

um papel relevante na vida política, so-

cial, cultural e económica do país que os 

acolheu. Esses homens e mulheres, que 

contribuem para a diversidade de que 

se alimentam a sociedade e a cultura 

francesas, são o melhor exemplo da ver-

dadeira reciprocidade que existe entre 

os nossos dois países.   

 

Espera-se, assim, que a Temporada Cru-

zada contribua para celebrar e fortale-

cer os laços que nos unem. Numa altura 

em que a imagem de Portugal assume 

contornos cada vez mais precisos em 

França, por serem cada vez mais os 

franceses que visitam o nosso país ou 

nele residem, desejamos que estes “cru-

zamentos” lancem um olhar renovado 

e revelem facetas ainda desconhecidas 

dos dois países. Hoje, felizmente, Portu-

gal já não é apenas o país da “saudade”. 

Ainda que fiel ao passado e às suas tra-

dições, é também o Portugal contempo-

râneo e inovador que vos convidamos a 

descobrir ou redescobrir. 
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França e Portugal, países precursores 

do humanismo europeu, estão ligados 

pela história e por fortes afinidades 

culturais. Montaigne já se orgulhava 

das relações estreitas que tinha com os 

mestres portugueses do seu tempo, tal 

como Eduardo Lourenço, um grande es-

critor de língua portuguesa e francesa, 

quando fez dos «Ensaios» um modelo de 

método para compreender o seu tempo. 

Este espírito de abertura é hoje encar-

nado pela presença dinâmica em França 

de luso-descendentes e de franceses 

em Portugal, que constituem um elo hu-

mano excecional entre os nossos países. 

 

A pandemia que atingiu o mundo abalou 

as nossas certezas e revelou as nossas 

vulnerabilidades. Mas partilhamos com 

Portugal a vontade de agir de modo a 

que a cooperação internacional preva-

leça sobre a retração. Esta temporada 

cultural é construída sobre valores co-

muns de apego à democracia, liberdade 

de expressão e criatividade artística. 

Está também em consonância com a 

continuidade das presidências portu-

guesa e francesa da União Europeia. 

 

Os nossos dois países almejam uma Eu-

ropa mais inclusiva e sustentável que 

integre novas prioridades, orgulhosa-

mente assumidas pelas jovens gerações: 

compromissos com a cultura, o clima, a 

igualdade de género e a inovação. Sabe-

mos que o diálogo entre as nossas múl-

tiplas imaginações e narrativas conduz 

a um mundo mais respeitoso das dife-

renças. As afinidades entre as nossas 

duas línguas românicas são também va-

liosas para promover a aprendizagem de 

idiomas e reforçar o plurilinguismo. 

O belo título da Temporada França- 

-Portugal sobre o sentimento oceânico 

abraça esta relação com o mundo ba-

seada em viagens, exploração e abertu-

ra. «Se puder olhar, veja. Se puder ver, 

repare» para citar as palavras de José 

Saramago, Prémio Nobel da Literatura 

português. 

Através desta  Temporada, celebramos 

a riqueza da cultura portuguesa. As ins-

tituições culturais francesas abriram as 

suas portas a artistas portugueses para 

criar produções - muitas vezes sem pre-

cedentes - e lançar as bases para uma 

cooperação futura. Com mais de 200 

eventos, a Temporada será visível em 

todos os nossos territórios, em França 

e em Portugal. 

 

Gostaria de agradecer a todos aqueles 

que estiveram envolvidos em França e 

Portugal, aos Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros e da Cultura, ao Institut 

Français, às comissárias de França e 

Portugal, e ao Presidente da Temporada, 

Emmanuel Demarcy-Mota. Todos eles 

trabalharam intensamente para a reali-

zação da Temporada e - tenho certeza 

- para o seu sucesso. 

 

Gostaria de agradecer a todos os mece-

nas que, sob o estímulo de Jean Lemier-

re, participaram neste grande evento, 

tornando-o não só um sucesso, mas 

também um símbolo de amizade entre 

dois grandes países europeus.

 

Emmanuel Macron
Presidente da República de França
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João Ribeiro de Almeida
Presidente do Camões, Instituto da Cooperação 
e da Língua, I.P.

Em representação do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, o Camões – Ins-

tituto da Cooperação e da Língua cons-

titui, de forma honrosa, como um dos 

Operadores da Temporada Portugal-

-França 2022.

 

Mais do que uma temporada, por muito 

que o conceito reflita o que, na forma, 

Portugal e França vão fazer, gostaria de 

pensar que inauguramos, acima de tudo, 

um novo tempo, que é aquilo a que, do 

ponto de vista da substância, almeja-

mos.

 

Um tempo que, aproximando-nos como 

cidadãos de dois países europeus, que 

há muito habitam e marcam a Histó-

ria, promova e fortaleça uma cidadania 

conjunta mais forte e ativa nas grandes 

questões e nos grandes desafios da Eu-

ropa e do Mundo. 

 

Um tempo que, convocando as artes e 

as ciências, o conhecimento e o ques-

tionamento, o empreendedorismo e 

a inovação, promova esse sentimento 

oceânico onde portugueses e franceses 

se encontrem juntos na valorização da 

diversidade, dos valores humanistas, da 

democracia.

 

Um tempo que afirma o valor da cultu-

ra, da criação e do conhecimento para 

o crescimento económico, mas também 

para a sustentabilidade do planeta.

Mais do que numa temporada, partici-

pamos, pois, com convicção e com ex-

pectativa, de um novo tempo. Juntos. 

Portugueses e Franceses. E, como sabia-

mente acrescentou Saramago, escritor 

de que celebramos, durante a Tempo-

rada, o centenário do seu nascimento, 

“não tenhamos pressa, mas não perca-

mos tempo”.
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Fernanda Soares Heitor
Diretora-Geral do GEPAC, Gabinete de Estratégia, 
Planeamento e Avaliação Culturais

A Temporada Portugal-França 2022 é 

um projeto ambicioso, que procura tra-

zer novas cores, tons e visões a uma in-

tensa relação diplomática, política e cul-

tural, entre dois países que partilham 

um profundo vínculo multisecular. Cele-

bra a amizade entre Portugal e França, 

a história comum de dois países, unidos 

por valores que defendemos e partilha-

mos desde há séculos, que queremos 

transversais no âmbito da União Euro-

peia e que foram, afinal, os alicerces da 

sua construção.

 

Apesar de decorrer de um acordo entre 

os mais elevados representantes polí-

ticos de ambas as nações, a Temporada 

foi-se construindo com projetos múlti-

plos e diversos, pensados e estrutura-

dos em conjunto, num espírito e tra-

balho de cocriação que se tem vindo a 

constituir como a verdadeira alma des-

ta grande iniciativa conjunta.

 

Obteve-se, assim, uma programação 

rica e variada, equilibrada em termos de 

áreas, de distribuição geográfica e de 

públicos envolvidos, enriquecida pela di-

versidade das entidades envolvidas que, 

desde cedo, se articularam para dar 

corpo a esta ideia. 

 

O GEPAC, enquanto entidade que, em 

Portugal, tem a responsabilidade da co-

ordenação da Ação Cultural Externa na 

área governativa da Cultura, encarou 

esta iniciativa como um repto estimu-

lante. Acreditamos que, através da arte, 

música, património, literatura, moda ou 

gastronomia, seja possível suscitar um 

olhar de redescoberta mútuo e que, ao 

transporem-se as fronteiras, reais ou 

imaginárias, as novas gerações possam 

olhar para duas culturas de raiz latina e 

milenar com renovado interesse e curio-

sidade.

Mais do que uma janela para a cultura e 

as artes de cada um dos nossos países, 

a Temporada representará uma nova 

forma de olhar para o outro e de nos 

conhecermos melhor, desconstruindo 

estereótipos, desmistificando ideias fei-

tas, eliminando preconceitos.

 

É isto que pretendemos com a Tempo-

rada Portugal-França 2022! Um grande 

sucesso e um marco indelével no rela-

cionamento entre os dois países.



O Verão da Temporada Portugal - França 202259

Eva Nguyen Binh
Presidente do Institut Français

“A Temporada Portugal-França em 2022 

é uma celebração, uma celebração dos 

laços profundos e duradouros entre os 

nossos dois países.”  

  

É decididamente voltada para o futu-

ro, na medida em que tem dinamizado 

o nosso diálogo sobre os desafios a en-

frentar de modo conjunto, e sobre os 

quais podemos, juntos, fazer a diferen-

ça. Durante esta Temporada, França e 

Portugal optaram por destacar a neces-

sidade urgente de conhecer melhor os 

oceanos, este 6º continente que nos liga 

e detém as chaves do clima de amanhã; 

de criar mais espaço para as mulheres 

nas nossas sociedades, que gostaríamos 

de ter mais inclusivas; e de desenvolver 

os talentos dos nossos dois países.  

  

Num contexto excecional, e apesar das 

incertezas que subsistem com a pan-

demia, os nossos dois países desenvol-

veram em conjunto um programa rico 

cobrindo um amplo espectro de áreas: 

artística, económica, científica, educa-

cional e muitas outras.  

  

Em diversas regiões ou à escala das ci-

dades geminadas, foi estabelecido um 

diálogo constante que resultou numa ri-

queza de intercâmbios entre, por exem-

plo, escolas de arte, uma multiplicação 

do trabalho científico entre fundações 

dedicadas à investigação, discussões 

entre associações que lutam pela igual-

dade de género, encontros entre festi-

vais de música, livros e banda desenha-

da, cinema ou fotografia, iniciativas de 

associações de luso-descendentes, re-

sidências cruzadas, e conexão de redes 

de bibliotecas. É impossível enumerar 

todas as parcerias que foram criadas ou 

aprofundadas.  

  

Artistas de renome, as mais importan-

tes instituições culturais e científicas, 

assim como várias empresas, juntaram-

-se a nós nesta aventura. Gostaria de 

lhes agradecer, tal como a todos os par-

ceiros da Temporada que aceitaram o 

nosso convite para criar um projeto que 

reflita o dinamismo da amizade entre os 

nossos dois países.  

  

Em conclusão, agradeço sinceramente 

ao Camões, I.P e ao GEPAC, com quem o 

Institut Français tem colaborado e que 

têm sido o elemento-chave desta mag-

nífica Temporada.  

  

Viva a Temporada Portugal-França 2022!
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Jean Lemierre
Presidente do Comité Francês de Mecenas

“Foi com grande entusiasmo que acei-

tei presidir ao Comité de Mecenas da 

primeira Temporada Cruzada Portugal-

-França 2022.”  

 

As empresas francesas e portuguesas 

têm muito em comum, tanto em termos 

do seu passado, como das suas aborda-

gens culturais, do seu projeto europeu 

e ainda mais em termos da combinação 

dos seus talentos.  

 

Para amplificar esta ambição comum, 

as empresas e fundações francesas do 

Comité de Mecenas: Crédit Agricole, 

Inetum, TotalEnergies Foundation, Vinci 

Airports, LVMH, Euronext, Engie Foun-

dation e, claro, BNP Paribas, mobiliza-

ram-se de forma excecional.       

 

Todos conhecem o deslumbrante suces-

so da economia portuguesa. Ao longo 

dos anos, Portugal tornou-se uma das 

economias europeias mais inovadoras, 

de tal forma que tem sido frequente-

mente referido como o «milagre econó-

mico português».    

 

A Temporada Portugal-França 2022 é 

uma oportunidade para as empresas 

francesas e portuguesas reforçarem os 

intercâmbios e desenvolverem a coope-

ração com o ecossistema de novas em-

presas inovadoras que, nos nossos dois 

países, constituem um reservatório de 

talentos.   

 

Em particular, a Temporada irá oferecer 

encontros dinâmicos entre empresas 

sobre temas como as novas energias, 

novas tecnologias, saúde, mobilidade, 

materiais inovadores e ambiente, per-

mitindo-nos assim promover o nosso 

know-how, encorajar parcerias e dar 

respostas aos desafios de amanhã.    

 

A Temporada irá intensificar ainda mais 

os intercâmbios entre os nossos dois 

países. Deve também tornar a França 

mais atrativa para novos investimentos 

portugueses.   

 

Em nome de todas as empresas me-

cenas, gostaria de expressar a minha 

gratidão às autoridades francesas e 

portuguesas pela sua iniciativa e o seu 

apoio na perspetiva do nosso projeto 

europeu comum, bem como a todos 

aqueles que, através do seu empenho, 

farão da Temporada Portugal-França 

2022 um sucesso.
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Emmanuel Demarcy-Mota
Presidente da Temporada Portugal-França

A Temporada Cruzada Portugal-França 

celebra o vínculo historicamente for-

te entre os dois países, dando-lhe um 

novo impulso, simultaneamente con-

temporâneo e europeu. Inscrita num 

contexto político e sanitário peculiar, a 

Temporada suscitará, esperamos, uma 

força criativa e luminosa nos tempos 

conturbados que todos atravessamos. 

Sendo um apelo à criação, à trans-

missão e ao diálogo com a juventude, 

trará um novo olhar às heranças par-

tilhadas, para que tanto as nossas cul-

turas quanto as suas diferenças sejam 

uma força transformadora e fecunda. 

Numa época em que os impedimentos 

se estão a tornar norma, “o sentimen-

to oceânico” será a nossa bússola para 

celebrar as viagens, as descobertas, a 

emancipação e os novos horizontes. 

Num contexto demasiado propício ao 

entrincheiramento e à rejeição do ou-

tro, desejamos trazer e elevar juntos 

as ideias combativas, criativas e cora-

josas de um mundo solidário que abra-

ce as questões ambientais, de género, 

de paridade e de interseccionalidade. O 

diálogo entre criadores e criações por-

tuguesas e francesas constituirá uma 

base comum para os sonhos e pesqui-

sas dos nossos artistas, cientistas, es-

tudantes e empresários. Independen-

temente das suas diferenças, idades, 

funções, o nosso desejo é inscrevê-los 

em algo de maior, multilingue e euro-

peu, intangível e, por vezes, intraduzí-

vel, como um gesto poético. 

Apesar das ruínas e da morte, 

Onde sempre acabou cada ilusão,

A força dos meus sonhos é tão forte,

Que de tudo renasce a exaltação

E nunca as minhas mãos ficam vazias.

 

escreveu a poeta Sophia de Mello 

Breyner Andresen. Quanto a nós, que-

remos dar ao sonho um poder inaudito 

para que os encontros que temos ima-

ginado nos permitam criar juntos um 

futuro desejável. E tal só será possível 

se desenharmos uma nova geografia, se 

inventarmos juntos o tempo pós-pan-

demia, se mantivermos a nossa palavra 

e inventarmos uma Europa solidária 

das artes e da cultura. 

Um tempo para nos reunirmos e parti-

lharmos palavras com os jovens de um 

novo milénio que está apenas a come-

çar. 

Um tempo de renovados laços entre 

estes dois países, ambos tão caros ao 

meu coração, ou melhor, aos meus dois 

corações, um ligado ao meu pai Richard 

Demarcy, francês que tanto amava Por-

tugal, e outro ligado à minha mãe Tere-

sa Mota, portuguesa que tanto amava 

França. Dedico-lhes todo o meu traba-

lho e estarei plenamente empenhado 

na defesa desta história, assim como 

da sua invenção, para o futuro.
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Manuela Júdice
Comissária da Temporada pela parte Portuguesa

A Temporada Portugal França deveria 

ter tido lugar em 2021, entre as pre-

sidências portuguesa e francesa da 

União Europeia. A pandemia, que surgiu 

no início de 2020, forçou o adiamento 

desta decisão e a operação acontecerá 

entre os meses de fevereiro e outubro 

de 2022. Esta alteração de data, que 

para muitos poderia ser um inconve-

niente, foi para mim uma oportunidade 

porque fui convidada para substituir o 

primeiro Comissário português, o meu 

amigo João Pinharanda, que tinha par-

tido para novos desafios profissionais, 

em março de 2021.   

  

Chegada à Temporada Portugal Fran-

ça muito depois de as grandes deci-

sões sobre os eixos temáticos terem 

sido tomadas, abracei imediatamente 

os projetos e as descobertas que nos 

iam chegando, vindos dos dois países. 

Passo a passo, à medida que o tempo 

ia avançando, ideias e projetos vindos 

dos quatro cantos de Portugal e de 

França, mostravam-nos a vontade de 

descobrir e de partilhar, vontade essa 

já suspeitada, mas ainda não revelada. 

Com a Victoire Di Rosa, a minha cole-

ga Comissária francesa, tratámos de 

pôr em prática as ideias e as iniciativas 

que nos eram apresentadas para poder, 

agora, abrir a cortina e partilhar con-

vosco a riqueza científica e cultural dos 

dois países. 

  

Do Oceano até aos lugares mais afas-

tados dos dois territórios poderemos 

apreciar as ricas gastronomias por-

tuguesa e francesa, ouvir música e 

desfrutar de espetáculos, percorrer 

os dois países seguindo o Spatiobus, 

descobrir o seu património histórico 

e imaterial, observar as paisagens e 

partilhar o saber fazer. Jovens e menos 

jovens todos partimos à descoberta da 

Cultura em Portugal e em França. Ten-

taremos preocupar-nos com o ambien-

te e a sua sustentabilidade e partilhar 

boas práticas para o proteger. Mergu-

lharemos no nosso Oceano comum para 

o preservar. 

  

A partir de agora todas estas riquezas 

serão partilhadas graças àqueles que 

nos ajudaram a construir a Temporada 

Portugal-França. Para eles vai o meu 

profundo agradecimento, esperando 

que este não seja senão um começo, um 

ponto de partida, para futuras iniciati-

vas em Portugal e em França. 
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Victorie di Rosa
Comissária da Temporada pela parte Francesa

França-Portugal, Portugal-França, 2022! 

Quando a equação, em forma de jogo de 

futebol, nos foi apresentada em 2019, 

quisemos logo mostrar o melhor de en-

tre aquilo que apreciávamos na maneira 

de ser do outro: momentos da arte de 

viver e de convívio que os nossos países 

escondem, artistas poderosos que tra-

balham entre os dois países, esta varan-

da sobre o Atlântico que partilhamos, 

todos estes laços culturais, científicos 

e económicos que ligam os nossos ter-

ritórios. Com o João Pinharanda (pri-

meiro Comissário português da Tem-

porada), depois com Manuela Júdice, 

quisemos, logo no início, dirigir-nos em 

primeiro lugar aos jovens dos nossos 

países, dar-lhes a palavra e valorizar as 

suas iniciativas, os seus sonhos as suas 

empresas. 

  

Havia também o desejo recíproco de dar 

a palavra a todos aqueles que o deseja-

vam, a diretores de festivais, de compa-

nhias de teatro, de museus, de bienais, 

a artistas, a coreógrafos, a músicos e a 

arquitetos, a cineastas e a encenadores, 

a cientistas, a chefs e empresários, mas 

também às cidades geminadas ou às as-

sociações de luso-descendentes, todos 

eles poderiam criar projetos comuns. 

  

“Temporada Cruzada” passou a signifi-

car tecer laços, construir pontes para 

reunir o melhor dos nossos talentos em 

todos os domínios e juntos estar melhor 

nos temas que nos são comuns: o Oce-

ano, cuja preservação é determinante 

para o futuro das nossas sociedades, a 

Igualdade de género, objetivo indispen-

sável que está por atingir, a Europa para 

a qual partilhamos as mesmas ambições: 

uma União Europeia da Ciência e do Co-

nhecimento, da Cultura e da Igualdade 

de género e da Solidariedade. 

Em França e em Portugal, convidámos 

parceiros e artistas para dialogar, par-

tilhar e para se inspirar sobre estes te-

mas. Toda a programação da Temporada 

França Portugal resulta desta discussão 

que ainda prossegue a todos os níveis 

nos dois países e para a qual convida-

mos o público da Temporada. Agradeço 

calorosamente a todos aqueles que, em 

França e em Portugal, se associaram a 

esta aventura e que contribuíram para 

a sua preparação e organização.  
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Organizadores
A Temporada Portugal-França 2022, presidida por Emmanuel Demarcy-
Mota, é organizada: 

Pelo Camões, lnstituto da Cooperação e da Língua, I.P. – Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, e pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
(GEPAC) – Ministério da Cultura, com o apoio da Presidência do Conselho de 
Ministros (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género); do Ministério da 
Economia e da Transição Digital; do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior; do Ministério da Educação; do Ministério do Ambiente e da Ação 
Climática; do Ministério do Mar; e da Embaixada de Portugal em França.

Comissária para a parte portuguesa: Manuela Júdice 

Pelo Institut Français, com o apoio do Ministério da Europa e dos Negócios 
Estrangeiros; do Ministério da Cultura; do Ministério da Economia e das Finanças; 
do Ministério da Educação Nacional, da Juventude e do Desporto; do Ministério do 
Ensino Superior, da Investigação e da Inovação; do Ministério da Transição Ecológica; 
do Ministério da Agricultura e da Alimentação; do Ministério do Mar; da Embaixada 
de França em Portugal e da rede de Alliances françaises de Portugal.

Comissária para a parte francesa: Victoire Di Rosa

Em Portugal

Em França
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Mecenas
Em França

O BNP Paribas é o banco líder na União Europeia e um dos principais atores bancários 
internacionais. Está presente em 68 países e conta com mais de 193.000 empregados. 
O Grupo detém posições-chave nas suas três principais divisões operacionais: Retail 
Banking, Investment & Protection Services e Corporate & Institutional Banking. O 
BNP Paribas implementa uma abordagem de Responsabilidade Social Empresarial 
em todas as suas atividades, permitindo-lhe contribuir para a construção de um 
futuro sustentável, assegurando ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade 
do Grupo.
Estabelecido em Portugal desde 1985, o BNP Paribas tem várias entidades a operar 
no país e a desenvolver uma vasta gama de soluções financeiras integradas para 
apoiar os seus clientes e empresas. O Grupo BNP Paribas está também presente em 
Portugal através de centros de competência, que oferecem serviços diversificados 
e de alto valor acrescentado a outras localizações do BNP Paribas na Europa.

https://www.bnpparibas.pt/en/

O Grupo Crédit Agricole é o principal financiador da economia francesa e um 
dos principais bancos da Europa. O Grupo é o banco de retalho líder na Europa, 
o maior gestor de activos e segurador de bancos da Europa, e o líder mundial em 
financiamento de aeronaves. Com as suas fundações cooperativas e mutualistas,
142.000 empregados e 31.000 diretores dos Bancos Locais e Regionais, o Grupo 
Crédit Agricole é um banco responsável e útil que serve 51 milhões de clientes, 10,5 
milhões de membros e 1,1 milhões de acionistas. 

https://www.credit-agricole.com/

A Inetum é uma Entreprise Social Network agile, uma empresa de serviços e 
soluções digitais, e um grupo internacional que ajuda as empresas e instituições 
a tirar o máximo partido do fluxo digital. Num contexto de constante mudança, 
onde as necessidades e utilizações se reinventam constantemente, o grupo Inetum 
está empenhado em trabalhar com todos os interessados para inovar, adaptar-se 
continuamente e manter-se um passo à frente. Com o seu perfil multiespecialista, a 
Inetum oferece aos seus clientes uma combinação única de proximidade, organização 
setorial e soluções de qualidade industrial. Com uma presença em mais de 26 países, 
o Grupo tem quase 27.000 empregados e alcançou um volume de negócios de 1,966 
mil milhões de euros em 2020. 

https://www.inetum.com/en

O programa da Fundação TotalEnergies abrange as ações de solidariedade realizadas 
diariamente em todo o mundo pela TotalEnergies, as suas filiais e a sua Fundação 
Corporativa. A empresa quer contribuir para o dinamismo dos seus países de 
acolhimento, apoiando especialmente os jovens. Com os seus parceiros, está ativa 
em quatro áreas: educação e integração dos jovens; segurança rodoviária; clima, 
litorais e oceanos; diálogo cultural e património. Ela envolve os seus funcionários, 
que podem dedicar até três dias por ano do seu tempo de trabalho a missões 
de interesse público. Desta forma, a TotalEnergies Foundation contribui para o 
compromisso da Empresa com a cidadania. 

https://foundation.totalenergies.com/fr
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Mecenas
Em França

O principal operador de aeroportos privados do mundo, VINCI Airports opera 45 
aeroportos em 12 países na Europa, Ásia e Américas. Graças à sua experiência como 
integrador global, a VINCI Aiports desenvolve, financia, constrói e gere aeroportos, 
fornecendo a sua capacidade de investimento e know-how na otimização do 
desempenho operacional, modernizando infra-estruturas e liderando a sua transição 
ambiental. A VINCI Airports foi o primeiro operador aeroportuário a comprometer-
se com uma estratégia ambiental internacional em 2016, com o objetivo de atingir 
zero emissões líquidas em toda a sua rede até 2050.

www.vinci-airports.com

@VINCIAirports 

https://www.linkedin.com/company/vinci- airports/

LVMH é o grupo líder mundial do luxo, fundado em 1987 e liderado por Bernard 
Arnault. É a única empresa de artigos de luxo presente simultaneamente em cinco 
grandes setores da indústria: Vinhos & Bebidas Espirituosas, Moda & Artigos de 
Couro, Perfumes & Cosméticos, Relógios & Joalharia e Retalho Seletivo. Com 75 
casas excecionais e 150.000 empregados, o Grupo gerou vendas de 44,7 mil milhões 
de euros em 2020. A LVMH preserva um espírito de família que favorece sempre uma 
visão a longo prazo. A sua missão é assegurar o desenvolvimento de cada uma das 
suas Casas, respeitando o que as torna fortes, graças a um modelo único baseado em 
seis pilares: organização descentralizada, crescimento interno, integração vertical, 
implementação de sinergias, perpetuação de know-how e equilíbrio de atividades e 
localizações geográficas.
Como Bernard Arnault afirmou, quatro valores fundamentais são partilhados por 
todos os atores da LVMH e são a chave para o desempenho das Casas do Grupo: 
ser criativo e inovador, oferecer excelência, cultivar o espírito empreendedor e 
comprometer-se com um impacto positivo.
A LVMH é um dos principais atores da economia francesa e internacional. Em França, 
o luxo é um dos principais contribuintes para a balança comercial do país e é um 
poderoso vetor para a imagem da França em todo o mundo. É também uma criadora 
de empregos: para além dos seus próprios empregados, a LVMH interage e dinamiza 
um tecido industrial que é rico em vários milhares de empresas.
Para além da nossa responsabilidade como empresa de conduzir as nossas atividades 
da forma mais virtuosa, decidimos implementar numerosas ações não diretamente 
relacionadas com o exercício das nossas atividades em prol da sociedade, da 
economia e do ambiente. Estes compromissos de longa data fazem parte de uma 
abordagem a longo prazo e fornecem uma forte resposta ao papel e à contribuição 
que um grupo como a LVMH deve dar à sociedade.

www.lvmh.fr

Saint-Gobain concebe, produz e distribui materiais e soluções para a construção, 
mobilidade, saúde e outros mercados industriais. Desenvolvidos numa dinâmica de 
inovação permanente, encontram-se em toda a parte no nosso habitat e na nossa 
vida quotidiana, proporcionando conforto, desempenho e segurança, ao mesmo 
tempo que respondem aos desafios da construção sustentável, da gestão eficiente 
dos recursos e da luta contra as alterações climáticas, guiados pela razão de ser de 
Saint-Gobain «Fazer do mundo um lar melhor». Em Portugal, Saint-Gobain tem mais 
de 600 empregados, 11 empresas, 7 fábricas, dezenas de centros de reparação de 
vidro automóvel, 3 centros de distribuição de materiais de construção e 1 centro 
de I&D (Aveiro).

https://www.saint-gobain.com/fr
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Euronext é a principal infra-estrutura de mercado na Europa. O grupo opera na 
Bélgica, França, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos e Portugal. Euronext é o lar 
de quase 1920 empresas cotadas na bolsa, representando uma capitalização total 
de mercado de mais de 6 triliões de euros. A sua oferta abrange uma variedade 
de produtos tais como ações, divisas, ETFs, warrants e certificados, obrigações, 
derivados de ações, derivados de mercadorias e índices. Euronext também fornece 
soluções e serviços tecnológicos a terceiros. Para além do seu principal mercado 
regulamentado, a Euronext opera mercados de crescimento que facilitam e 
simplificam a cotação das PMEs.

https://www.euronext.com/en

Alves Ribeiro é um grupo português fundado em 1941 e presente na Europa, África 
e América do Sul. Um dos principais investidores nestes três continentes, Alves 
Ribeiro especializou-se na construção (obras públicas e grandes infraestruturas) 
antes de diversificar para o setor imobiliário (centros comerciais, habitação e 
escritórios), hotéis e educação. Ao mesmo tempo, em 1997, o Grupo lançou uma 
divisão financeira independente, integrada no banco de investimento Banco Invest. 
Em 2014, o Grupo estabeleceu-se em França e criou a sua filial AR France Invest.
A sua organização, com linhas de negócio complementares, permite assumir projetos 
de grande escala no mercado francês e geri-los do princípio ao fim, do design ao 
funcionamento.

O Banque BCP é um banco do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário 
em França. Apoia os projetos dos seus clientes individuais e empresariais, tanto 
em França como em Portugal, e fornece-lhes a sua perícia no campo da gestão e 
transferência de bens imobiliários e internacionais.
Ao oferecer as últimas inovações digitais, facilita a vida aos seus clientes, ao 
mesmo tempo que cultiva uma relação próxima. No Banque BCP, cada cliente tem 
um conselheiro dedicado numa das filiais da sua rede nacional. Como empresa 
empenhada, o Banque BCP apoia numerosos projetos como parte da sua abordagem 
de Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

https://www.banquebcp.fr/particuliers/ nous-connaitre

A Fundação ENGIE orgulha-se de apoiar a Temporada Portugal-França 2022 e o 
Institut Français, de trabalhar para reforçar a cooperação entre os nossos dois 
países nos domínios cultural e ambiental e de contribuir para a promoção de 
Portugal. Esta Temporada será uma oportunidade para destacar um património 
comum: o oceano e abordar a questão da biodiversidade, mas também grandes 
questões sociais partilhadas, tais como a diversidade.
O Grupo ENGIE está presente em Portugal desde 1983 e está ativo no campo 
das energias renováveis, soluções energéticas e produção de electricidade. Em 
particular, a ENGIE gere a rede de Lisboa quente e fria e tem 800 funcionários em 
Portugal. A Fundação ENGIE está a trabalhar com a ONG Great Bubble em Portugal 
num projeto para reduzir os resíduos plásticos nos rios.

https://www.engie.pt/
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A RTP é o operador português de Serviço Público de Media com uma história e 
tradição que representam, ao longo de décadas, um património insubstituível 
na memória coletiva da vida dos portugueses. Conta com 8 canais de televisão, 
7 antenas de rádio e uma forte aposta nas plataformas digitais através das suas 
rádios online, da RTP Play, da presença nas redes sociais e sites dedicados. Pioneira 
em diversas áreas e tecnologias, com oferta multiplataforma, transversal, com 
soluções de interatividade, a RTP aposta em formatos diferenciadores e vai ao 
encontro dos consumidores e das novas dinâmicas de consumo.

www.rtp.pt

Com uma programação baseada em conteúdos generalistas e programas de autor, 
com forte incidência na informação, desporto e música a Antena 1 é uma estação de 
serviço público que aposta fortemente na música portuguesa.
Tem uma rede de emissores em FM e Onda Média , cobrindo a praticamente 100% o 
território português.
Foi criada originalmente em Agosto de 1934 com o nome de Emissora Nacional. 

www.rtp.pt/antena1/

O serviço da Antena 2, canal da rádio pública portuguesa, destina-se a diversos 
públicos, à comunidade em geral e aos agentes criativos em particular. A emissão 
centra-se na difusão de música erudita e também de jazz e de música étnica. 
Essa difusão inclui programas e rubricas de autor e música transmitida ao vivo, 
em concertos organizados pela própria Antena 2 e por instituições nacionais e 
internacionais ligadas à música. Com o intuito de promover novos talentos musicais, 
a Antena 2 realiza anualmente o Prémio Jovens Músicos com a participação de 
centenas de instrumentistas, encomendando diversas obras a novos compositores 
portugueses. Para além da música, o canal difunde atualidade, entrevistas, 
conteúdos e publicidade relacionados com outras artes, história e ciência. A Antena 
2 tem finalmente uma presença ativa e quotidiana no mundo digital através da sua 
homepage, rádios online (Antena 2 Ópera, Jazzin), RTP Play, Facebook e Instagram.

www.rtp.pt/antena2/

A Antena 3 é o canal do serviço público de rádio português, dedicado à cultura pop, 
com especial atenção à nova música portuguesa e à procura de novo talento artístico 
nacional. Para além da operação em FM, tem vindo a desenvolver novos projetos na 
área web e multimédia, nomeadamente na produção de documentários dedicados à 
cultura pop, bem como a produção de programas de televisão dedicados à música 
portuguesa ao vivo, em parceria com as RTP 1 e 2. 

www.media.rtp.pt/antena3/

Através das suas emissões, todos, em qualquer ponto do mundo, podem aceder 
instantaneamente ao contacto com Portugal, seja através de satélite, FM ou 
internet. A RDP Internacional é igualmente uma rádio de referência para a 
generalidade dos lusofalantes, quer residam nos países de origem ou em países 
terceiros. Uma programação generalista – com boa música, conteúdos de índole 
cultural, informação geral e das Comunidades, desporto e produtos dos restantes 
canais da RDP – é a nossa proposta.

hwww.rtp.pt/rdpinternacional/



O Verão da Temporada Portugal - França 202269

Parceiros e Agradecimentos

O grupo France Médias Monde reúne a RFI, France 24 e Monte Carlo Doualiya. 
Os três meios de comunicação social difundidos no mundo inteiro, em 20 línguas, 
oferecem informações abertas à diversidade de culturas e pontos de vista. 66 
nacionalidades estão representadas entre os funcionários. Todas as semanas, os 
três meios de comunicação social do grupo atingem 251,1 milhões de contactos e 
85,2 milhões de assinantes em redes sociais. Gravaram mais de 2,5 mil milhões de 
visualizações de vídeo e áudio a partir de 2020. Desde Maio de 2021, o grupo oferece 
o ENTR, um serviço digital em seis línguas, para jovens europeus, juntamente com a 
sua homóloga alemã Deutsche Welle, com cerca de dez parceiros de comunicação 
social, incluindo a RTP em Portugal.

France Culture acompanhará a abertura da Temporada Portugal-França 2022 
através de dois temas principais: - Cultura geral: de segunda-feira 14 a sexta-feira 
18 de Fevereiro, Matthieu Garrigou-Lagrange levará o seu programa Sans oser le 
demander ao Teatro São Luiz em Lisboa.
Todos os dias, ao vivo e em público entre as 15 e as 16 horas, explorará e aprofundará, 
com os seus convidados, um tema de cultura geral que lança luz sobre Portugal e as 
suas especificidades: o seu cinema, a sua arquitetura, a questão da dupla cultura...
- Grandes autores: no sábado 19 de Fevereiro, o canal tomará conta do Théâtre de 
la Ville - Espace Cardin em Paris, para a gravação de uma grande noite em público. 
O programa incluirá leituras por atores franceses e portugueses de textos e 
poemas de grandes autores portugueses. A noite será transmitida no domingo 27 
de Fevereiro às 20h na France Culture.

Ouest-France, o principal jornal diário francês e um dos três principais sites de 
notícias, é um meio de informação que se concentra no mundo e na diversidade 
dos seus territórios, atingindo mais de 23 milhões de leitores por mês em versões 
impressa e digital. Ouest-France é propriedade de uma associação sem fins 
lucrativos que garante os valores do título e da sua vocação: iluminar, informar e 
ligar os habitantes dos territórios para fazer avançar o bem comum, respeitando ao 
mesmo tempo a dignidade de cada indivíduo.

Criada em 1987, a Rádio ALFA é uma estação de rádio generalista de língua 
portuguesa. Transmitida na região de Ile de France via FM (98.6), a estação de rádio 
também pode ser ouvida em alta definição em Paris, Lille, Lyon, Estrasburgo graças 
ao DAB+ e em todo o mundo através do seu website www.radioalfa.net.
Os seus programas transmitem bom humor, partilha, unidade e musicalidade de 
todos os horizontes, em português e francês!
Radio Alfa, a rádio que nos liga.

O LusoJornal é o jornal mais lido pelos portugueses em França e seus descendentes. 
Criado em 2004, é um jornal generalista, bilingue e gratuito, com uma versão em 
papel e uma versão digital, com texto mas também vídeo.
O objetivo do LusoJornal é informar sobre as notícias políticas, sociais, económicas, 
culturais, desportivas e associativas das comunidades lusófonas (não só os 
portugueses, mas também as outras comunidades lusófonas). Tornou-se um jornal 
essencial, especializado em assuntos relacionados com a emigração. Um jornal ativo 
e participativo no debate sobre as grandes questões das comunidades lusófonas 
em França.

www.lusojornal.com
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Revista mensal da Associação Cap Magalhães, a maior associação de jovens 
lusodescendentes, que trabalha há mais de 30 anos para promover a dupla cultura 
dos lusodescendentes.
CAPMag é o cartão de visita da Associação, a ligação entre os lusófonos e os lusófilos. 
O seu papel é informar sobre os diferentes eventos económicos, desportivos 
e culturais que se realizam em França, e principalmente na região de Paris, em 
Portugal ou noutros países lusófonos, bem como sobre os diferentes eventos 
organizados pela Associação; propor ofertas de emprego tanto em França como em 
Portugal; sensibilizar um público numeroso e heterogéneo para a cultura lusófona; 
sensibilizar para as ações de cidadania (saúde, votação, segurança rodoviária...). 

www.capmagellan.com

O Metropolitano de Lisboa, E.P.E. é uma Entidade Pública Empresarial com 
personalidade jurídica, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 
rege-se por estatutos próprios e pela lei aplicável às empresas públicas. Tem como 
propósito ser o eixo central da mobilidade na área Metropolitana de Lisboa.

A Metro do Porto, S.A. conta com diversos acionistas e tem como missão da Metro 
do Porto, S.A. é planear, conceber, construir, equipar e explorar um Sistema de Metro 
Ligeiro na Área Metropolitana do Porto, em regime de concessão atribuída pelo 
Estado. Tem como visão promover a mobilidade sustentável na Área Metropolitana 
do Porto.

Com operações em doze países, o grupo RATP é um dos líderes mundiais em 
mobilidade urbana. Como parceiro da Temporada Portugal- França 2022, tem o 
prazer de contribuir para a circulação de mensagens e ideias positivas, convidando 
as pessoas a descobrir o país e os seus talentos.
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Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 
Câmara Municipal de Alcobaça
Câmara Municipal de Almada
Câmara Municipal da Amadora
Câmara Municipal de Arraiolos 
Câmara Municipal de Aveiro
Câmara Municipal da Batalha 
Câmara Municipal de Beja
Câmara Municipal de Braga
Câmara Municipal de Bragança 
Câmara Municipal de Castelo Branco 
Câmara Municipal de Coimbra 
Câmara Municipal de Constância 
Câmara Municipal de Espinho 
Câmara Municipal de Évora
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Felgueiras 
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 
Câmara Municipal de Foz Côa
Câmara Municipal do Funchal
Câmara Municipal da Guarda
Câmara Municipal de Guimarães 
Câmara Municipal de Lagoa
Câmara Municipal de Lajes do Pico 
Câmara Municipal de Leiria
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Loulé
Câmara Municipal de Mafra
Câmara Municipal de Mação
Câmara Municipal de Matosinhos 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
Câmara Municipal da Nazaré
Câmara Municipal de Odemira
Câmara Municipal de Oeiras
Câmara Municipal de Olival Basto 
Câmara Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ponta Delgada 
Câmara Municipal de Ponte de Lima 
Câmara Municipal de Ponte de Sor 
Câmara Municipal do Porto
Câmara Municipal de Proença-a-Nova 
Câmara Municipal da Ribeira Grande 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
Câmara Municipal de Serpa
Câmara Municipal de Sines
Câmara Municipal de Sintra
Câmara Municipal de Tomar
Câmara Municipal de Torres Vedras 
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
Câmara Municipal de Vila do Conde 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
Câmara Municipal de Vila de Rei
Câmara Municipal de Vizela
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this is ground control

Cláudia Duarte
+351 963 884 269
claudia@thisisgroundcontrol.pt

Marise Francisco, Diretora Executiva
marise.francisco@gepac.gov.pt

Nathália Pavam, Assistente
nathalia.pavam@gepac.gov.pt
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Contactos

Organizadores

Contactos de Comunicação 

da Temporada 

Portugal-França 2022

Comité de Mecenas 

da Temporada 

Portugal-França 2022

Parceiros Media

Parceiros

Apoios

Contactos de Imprensa



O Verão da Temporada Portugal - França 202274

Programação completa  
e atualizada no site: 
www.temporadaportugalfranca.pt temporadaportugalfranca.pt


