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Mensagem do Comissariado
da Temporada Portugal-França

Entramos agora na última etapa da Temporada Portugal-França 2022 com dois me-

ses cheios de novas atividades, exposições e encontros entre os dois países que, 

desde fevereiro, têm vindo a aprofundar as suas relações fraternas e mesmo a des-

cobrir novas formas de relacionamento.

Num programa muito vasto, destacamos, a título de exemplo, alguns momentos a 

não perder:

O “sentimento ocêanico” que nos guiou durante estes meses estará em foco no Fó-

rum Oceano, onde serão partilhadas as perspetivas para um futuro sustentável dos 

oceanos, um dos domínios de interesse comum.

Na capela do Castelo de Vincennes, será inaugurada a Árvore da Vida, obra de Jo-

ana Vasconcelos criada para a Temporada. Segundo a artista, a “Árvore da Vida foi 

buscar inspiração à obra-prima de Gian Lorenzo Bernini, Apolo e Dafne, que retrata 

o conto mitológico da ninfa que escolheu transformar-se em loureiro para escapar 

aos avanços amorosos do deus Apolo”.

No centro de Paris, estará Lisboa numa festa intitulada Lisbonne sur Seine que reu-

nirá dança, gastronomia, artes visuais, DJ e em que todos serão chamados para um 

pézinho de dança.

Vamos rumar a Guimarães, berço da nacionalidade, para descobrir uma área ainda 

nova da nossa programação: o design têxtil. A 2 de setembro, inaugura a exposi-

ção Imagine!, um trabalho feito entre Guimarães e Clermont-Ferrand, no quadro da 

Contextile. Será também a cidade berço a cruzar o seu trabalho com Dijon e acolher 

o projeto gastronómico Sabores Cruzados. Também voltaremos a Guimarães, em 

outubro, para a edição em Portugal do Fórum da Igualdade, na sequência da ação le-

vada a cabo, em março passado, em Angers. Serão dois momentos, verdadeiramente 

cruzados entre Portugal e França, a não perder.

O Festival TODOS vai trazer um trabalho que nos fará descobrir a cidade de uma 

forma original. A dupla de artistas de rua Laurent Boijeot, autor e performer, e 

Sébastien Renauld, arquiteto e performer, tem levado a cabo projetos de grande 

escala e impacto e vai atravessar uma parte de Lisboa.

No final de setembro, o Centro Cultural da Malaposta vai acolher, durante a Mostra 

Outras Pistas, um muito curioso conjunto de espetáculos de novo circo, reunindo 

acrobatas portugueses radicados em França e 3 grupos franceses.

Os jovens estarão em destaque com a apresentação do trabalho Cher Futur Moi, uma 

produção que nos dará as suas perspetivas para o mundo que estamos a construir.

E chega outubro e o fim da Temporada. Prepara-se uma grande festa para celebrar 

uma operação concluída com êxito. Para trás ficam 9 meses de aproximação e ami-

zade entre Portugal e França. Para a frente um caminho aberto ao aprofundamento 

dos laços já criados.

Manuela Júdice

Comissária da Temporada Portugal-França 2022 pela parte portuguesa
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Mensagem do Comissariado
da Temporada Portugal-França

A Temporada Portugal-França prolonga-se por um verão quente, animado e mul-

tidisciplinar que nos convida a navegar mar adentro. Para completar a excelente 

panorâmica dada pela Manuela Júdice, gostaria de mencionar algumas datas que 

testemunham a diversidade da programação e a presença da Temporada em vários 

territórios.

Nos palcos, a colaboração entre o Teatro Nacional de São João no Porto e o Théâtre 

national de Bordeaux, Pour que les vents se lèvent!, com doze atores franceses e 

portugueses e a mais antiga das tragédias, Oresteia, será finalmente revelada ao 

público, em Bordéus de 4 a 8 de outubro, e no Porto, a partir de 20 de outubro.

Autores e geógrafos, lusófilos e portugueses, irão encontrar-se no coração dos Vos-

ges, na Lorena, para o Festival International de Géographie de St-Dié-des-Vosges, 

no qual o país convidado é Portugal e cuja Feira do Livro será presidida pelo fasci-

nante escritor Mia Couto (30 setembro a 1 outubro).

Historiadores e escritores portugueses se encontrarão nas margens do Loire para 

o 25º Rendez-vous de l’Histoire de Blois dedicado ao mar e para o qual Portugal é, 

também, o país convidado (5 a 9 de outubro).

O projeto cruzado entre os Festivais BD de Lyon e Amadora BD, Desenha-me Ama-

dora!, Desenha-me Lyon!, consiste “num programa transversal e diversificado, que 

inclui exposições coletivas, delegações de artistas e profissionais, encontros e de-

bates, performances, concertos desenhados e venda de direitos editoriais”. Após 

Lyon (junho), na Amadora terá lugar durante a 33ª edição da Amadora BD, entre 20 

e 30 de outubro.

Finalmente, alguns grandes artistas portugueses vão continuar surpreender-nos: 

Francisco Tropa, no Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (14 de outubro), Miguel 

Gomes (& friends!), no Palais de Tokyo (6 de outubro), a companhia Dançando com 

a diferença e Marlene Monteiro Freitas no Festival d’Automne ou vários artistas na 

exposição Les péninsules démarées, com 60 anos de arte contemporânea portugue-

sa, no FRAC-MECA em Bordéus.

Outubro será também uma oportunidade para destacar a inovação e o talento dos 

nossos dois países: durante quatro dias em quatro cidades francesas e portuguesas 

(Coimbra, Paris, Lille e Lisboa), sobre os temas da saúde, energias renováveis, mo-

bilidade e economia azul, a Temporada Portugal-França 2022 reunirá jovens empre-

sários franceses e portugueses e grandes empresas locais e internacionais, a fim de 

criar oportunidades de parceria e desenvolvimento.

É impossível enumerar aqui todos os eventos e projetos desta ampla programação 

de outono. Por isso deixamos o convite para acompanhar a programação detalhada 

e atualizada através das nossas redes sociais @saisonfranceportugal e @tempora-

daportugalfranca.

Desejamos uma boa experiência!

Victoire di Rosa

Comissária da Temporada Portugal-França 2022 pela parte francesa



Últimos meses 
em Portugal: 
Programação 
e Destaques

✖  Programação cruzada entre Portugal e França
♦ Destaque de programação

O Verão da Temporada Portugal - França 202205
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Setembro

O Secretário de Estado do Mar José Maria Costa nasceu em Maputo, 
Moçambique, em 1961. Formado em Engenharia Química pelo Instituto 
Superior de Engenharia do Porto, em 1985, foi Presidente da Câmara 
Municipal de Viana Castelo entre 2009 e 2021; Presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho – CIM entre 2013 e 2021; Membro do Comité 
das Regiões e Membro do Conselho de Concertação Territorial entre 
2014 e 2021. Além disso, foi Presidente do Conselho de Administração do 
Grupo de Ação Local Costeira Litoral Norte entre 2013 e 2017; Presidente 
do Conselho de Administração da Fundação Gil Eannes entre 2010 e 2021; 
Presidente do Conselho Executivo da Conferência das Cidades Atlânticas 
- Atlantic Cities entre 2017 e 2021; Presidente da Direção da Associação 
Eixo Atlântico entre 2012 e 2014 e Presidente da Assembleia Geral das 
Águas do Norte entre 2018 e 2020.  

1 - O Fórum Oceano alerta para o papel do mar na vida e no futuro 
de todos. Qual a importância de estar inserido na programação da 
Temporada Portugal-França?

O ano de 2022 tem sido marcado por um intenso debate, à escala global, sobre a saúde 

do oceano e a importância do mesmo num contexto de alterações climáticas, entre 

os quais se destacam o One Ocean Summit, realizado em França, em fevereiro deste 

ano, e a II Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, realizada em Lisboa e co-

organizada por Portugal e Quénia.

Portugal e França, ao colocarem o tema do oceano na programação da Temporada 

Cruzada, reforçam o compromisso com a preservação do oceano, e o evento Fórum 

Oceano sublinha a importância da ciência e do conhecimento científico nos processos 

de suporte de tomada das melhores decisões.

É de destacar ainda o facto de Portugal e França serem os precursores e herdeiros do 

humanismo europeu, partilhando uma visão comum dos grandes desafios da Europa, 

e revendo-se na urgência de construir uma Europa mais forte, mais unida, mais justa 

e melhor preparada para responder às legítimas expectativas dos cidadãos, inclusive 

no domínio do oceano.

Portugal e França partilham o facto de serem Estados-Membros e atores da Política 

Marítima Integrada da União Europeia, cientes de que a coordenação das políticas para 

o oceano, os mares e o litoral pode colher mais benefícios e minimizar a interferência 

ambiental.

É de destacar, ainda, o facto de os dois países serem Partes da Convenção para a 

Proteção do Ambiente Marinho do Atlântico Nordeste, também conhecida como 

OSPAR.

Assim, Portugal e França observam o Atlântico como um bem comum, um território 

extenso, com grande riqueza e que urge proteger, para benefício da atual e das 

futuras gerações. Por esta razão é reconhecido por todos o facto de a Temporada 

Cruzada abordar este património comum, primeiro em Paris, em março deste ano e 

depois em setembro, em Lisboa. 

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

ENTREVISTA 
JOSÉ MARIA COSTA  
- Secretário de Estado 
do Mar
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2 - O futuro passa pela união e pela cooperação científica e diplomática 
entre países, como acontece neste fórum, com instituições portuguesas 
(MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente) e francesas (Institut 
de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université), num assunto tão delicado 
como o oceano?

O presente passa pela conjugação de esforços, não só da academia, mas também das 

empresas, dos cidadãos, das autoridades nacionais, regionais e locais. A Estratégia 

Nacional para o Mar 2021-2030 reconhece que a produção de conhecimento para 

suporte às políticas públicas deve ser uma prioridade e carece de abordagens 

multidisciplinares e colaborativas. Assim, as universidades, os centros de investigação 

e os laboratórios do Estado são, por natureza, os espaços de excelência para a 

investigação e promoção do conhecimento científico, e a sua ligação à sociedade deve 

ser ainda mais estimulada. O mesmo se aplica ao desenvolvimento e transferência 

de conhecimento científico para as empresas, sendo de referir neste contexto 

o papel dos Laboratórios Colaborativos (CoLabs) na implementação de agendas 

de I&DI orientadas para a criação de valor económico e de emprego qualificado. A 

participação dos cidadãos no desenvolvimento das ciências do oceano é importante, 

devendo ser dada atenção particular à ecologia, ao património cultural e às tradições 

ligadas ao mar, fortalecendo a herança marítima do país e a importância das atuais e 

futuras profissões do mar.

A ENM 2021-2030 reconhece que a capacitação de cientistas e a formação de 

técnicos especialistas nas mais diversas disciplinas, pode ser promovida através da 

criação de ambientes dinâmicos e com forte potencial de interação e de inovação. 

Neste âmbito, deve assegurar-se a complementaridade de perfis, a participação do 

setor privado, da academia e dos atores públicos, e a concretização de iniciativas 

capazes de desenvolver ideias através da experimentação e da construção de 

protótipos. De igual modo, a qualidade da ciência portuguesa deve ser potenciada no 

contexto internacional através da colaboração ativa com organismos internacionais. 

Por outro lado, é também premente integrar o conhecimento científico conduzido 

por entidades terceiras no espaço marítimo nacional, através da participação de 

cientistas portugueses a bordo de cruzeiros científicos estrangeiros, e de outros 

meios que assegurem acesso aos seus resultados de investigação.

Perante esta visão é de saudar a cooperação entres instituições como o Mare – 

Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e o L'Institut de L'Ocean de L'Alliance 

Sorbonne Universitè que é um exemplo que deve ser replicado sendo desejável que no 

final da ENM em 2030 seja um exemplo prosseguido por outros centros, entidades e 

laboratórios.

3 - De que forma considera que iniciativas como esta contribuem para um 
estreitamento da relação entre o Estado, as instituições e a população? 
Qual o papel das mesmas na transmissão da mensagem para a preservação 
dos oceanos?

O Fórum Oceano com a 1ª. sessão em Paris e a 2.ª em Lisboa, com diferentes temas, 

com um painel de oradores com grande experiência e com público muito interessado, 

é a prova de que há espaço para o debate das matérias relacionadas com o oceano. 

Neste espaço de debate de ideias, cabem todos os interessados e todas as visões.  

Precisamos de todos, para mobilizar a sociedade para a causa do oceano, porque o 

futuro dos seres humanos e do oceano está interligado. É urgente pensar e executar 

uma agenda global para o oceano, focada em soluções práticas, baseadas na ciência 

e para lidar com os maiores desafios do Planeta. A mensagem é simples: nenhum país 

conseguirá resolver sozinho os desafios que o Planeta enfrenta e são necessários 

passos decisivos para a implementação de medidas concretas no âmbito da Agenda 

2030 para o desenvolvimento sustentável.

ENTREVISTA 
JOSÉ MARIA COSTA  
- Secretário de Estado 
do Mar
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4 - Defende que uma visão articulada permite provocar e ampliar a 
capacidade de atuação de outras áreas, na conservação, defesa e gestão 
do oceano?

Uma visão articulada entre todos os atores é desejável e recomendável porque 

nenhum país conseguirá resolver sozinho os desafios que hoje enfrentamos, como 

referi anteriormente. A Política Marítima Integrada é um exemplo de articulação 

em que as questões relativas aos oceanos e mares estão interligadas e que, para 

obtermos resultados, devem ser aproveitadas todas as sinergias entre as diferentes 

áreas, sendo imprescindível que exista articulação em todas as políticas ligadas 

ao mar. Ao observar a PMI da União Europeia, esta é composta por um conjunto 

de políticas transversais que interagem e se complementam: crescimento azul, 

estratégia de segurança marítima, conhecimento do meio marinho, ordenamento do 

espaço marítimo, vigilância marítima integrada e estratégias para as bacias marítimas 

integradas. São temas transversais e complementares, que implicam uma articulação 

entre Estados-Membros e a UE.

5 - Enquanto Secretário de Estado do Mar e membro do Governo Português, 
e estando Portugal tão próximo do mar, que medidas pretende aplicar no 
imediato para a preservação do Atlântico?

Portugal tem jurisdição sobre cerca de metade do espaço marítimo que resulta da 

soma das áreas dos espaços marítimos dos Estados-Membros da União Europeia, e 

sobre uma vasta área de solo e subsolo marinhos no Atlântico Nordeste. Este facto 

constitui-se como razão da responsabilidade acrescida que Portugal deve assumir nas 

questões ligadas à governação do oceano, incluindo a sua conservação, conhecimento 

e defesa.

Na recente conferência dos Oceanos, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou os compromissos 

do país:

- Aproveitando a centralidade atlântica dos Açores, o Governo português «dará 

continuidade ao investimento na iniciativa Air Center, enquanto rede de colaboração 

científica entre países e institutos de investigação sobre áreas como o espaço, a 

observação da atmosfera, os oceanos, o clima e a energia». 

 - Criação do gabinete da Década das Nações Unidas das Ciências do Oceano para o 

Desenvolvimento Sustentável»,

Tendo em conta que Portugal dispõe da maior biodiversidade marinha da Europa, 

«assegurar que 100% do espaço marítimo sob soberania ou jurisdição portuguesa seja 

avaliado em Bom Estado Ambiental e, até 2030, classificar 30% das áreas marinhas 

nacionais». Aliás, este ano Portugal «deu um passo nesse sentido ao aumentar 27 

vezes o tamanho da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, tornando-a na maior área 

marinha protegida do Atlântico Norte». 

Ao nível da segurança alimentar, transformar a pesca nacional num dos setores mais 

sustentáveis e de baixo impacto a nível mundial, mantendo 100% dos stocks dentro 

dos limites biológicos sustentáveis».

Outro compromisso diz respeito ao nexo Clima-Oceano, «que exige a sua proteção 

como o principal regulador climático e sumidouro de carbono, mas que proporciona 

também recursos essenciais da nossa estratégia de descarbonização e de autonomia 

energética», pelo que o país vai apostar na produção de energias renováveis oceânicas 

com vista a atingir 10 gigawatts de capacidade até 2030, e criar, em parceria com a 

Agência Europeia de Segurança Marítima, uma zona piloto de emissões controladas 

no mar português».

«A economia azul é um elemento central da estratégia de desenvolvimento» é o 

tema do quarto compromisso assumido por Portugal, procurando promover o 

empreendedorismo, o emprego e a inovação, em particular na bioeconomia azul. Com 

este objetivo vamos operacionalizar o campus do mar, incluindo a criação de um Hub 

Azul, para duplicar o número de startups na economia azul, bem como o número de 

projetos apoiados por fundos públicos».

ENTREVISTA 
JOSÉ MARIA COSTA  
- Secretário de Estado 
do Mar
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Isabel Domingos é Investigadora do MARE - Centro de Ciências do Mar e do 
Ambiente, uma das entidades organizadoras do Fórum Oceano: Atlântico, 
Um Bem Comum - Visões Partilhadas Franco-Portuguesas.

1 - O Fórum Oceano alerta sobre o papel do mar na vida e no futuro de 
todos. Qual a importância de estar inserido na programação da Temporada 
Portugal-França?

Existe nos dias de hoje uma consciencialização, por parte do público em geral, da 

importância do Oceano em termos de desenvolvimento económico e bem-estar 

humano numa perspetiva de curto, médio e longo prazo, bem como de algumas 

ameaças que recaem sobre o meio marinho e podem acarretar perdas a nível dos 

serviços do ecossistema que o oceano nos fornece. Os media, juntamente com a 

comunidade científica, têm desempenhado um papel crucial na divulgação deste 

potencial e dos seus constrangimentos, juntamente com soluções que garantam 

uma exploração sustentável dos respetivos recursos. Contudo, a emergência das 

temáticas do Oceano exige uma abordagem holística que integre todos os setores e 

atividades ligados ao mar. 

Portugal e França são países com longa tradição marítima e o facto de se ter incluído 

a temática Oceano e Sustentabilidade num dos eixos da temporada Portugal-

França, é revelador do compromisso que ambos os países assumem na importância 

que atribuem ao mar. O Fórum Oceano, inserido na programação da temporada, irá 

permitir aproximar os dois países através da partilha de conhecimento científico 

e de experiências, num encontro promovido em torno das principais temáticas da 

atualidade. Para além de reforçar o relacionamento científico e cultural entre os 

dois países, este evento é uma excelente oportunidade para consolidar a ligação e a 

colaboração entre investigadores de diversas áreas das ciências do mar e instituições 

de ambos os países, que participam no

evento.

2 - O futuro passa pela união e pela cooperação científica e diplomática 
entre países, como acontece neste fórum, com instituições portuguesas 
(MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente) e francesas (Institut 
de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université), num assunto tão delicado 
como o oceano?

A cooperação científica e diplomática entre países é efetivamente vital no esforço 

conjunto de preservar o Oceano e, ao mesmo tempo, continuar a explorá-lo. Este 

é o enorme desafio que enfrentamos para os próximos anos. Tendo em conta as 

obrigações dos países em termos de soberania no meio marinho, a vastidão deste meio 

e o desconhecimento que ainda existe sobre o mesmo em diversas áreas geográficas 

e domínios do saber, será necessário um elevado esforço financeiro e de formação de 

recursos humanos especializados. Neste contexto, ações isoladas dificilmente serão 

eficazes para responder a este desafio global.

O conhecimento científico é imprescindível para a conservação e restauro dos 

ecossistemas marinhos e para o desenvolvimento de uma Economia Azul que se 

pretende sustentável. A cooperação que se estabelece entre as instituições envolvidas 

na organização do Fórum Oceano é um elemento-chave para atingir objetivos comuns 

e reunir sinergias, de modo a otimizar esforços e recursos humanos e financeiros. Este 

é o caminho a seguir para resolver os problemas que enfrentamos na atualidade.

ENTREVISTA 
ISABEL DOMINGOS  
- Investigadora  
do MARE-ULisboa
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3 - De que forma pretendem chegar ao público e incutir-lhe os desafios de 
valorização dos recursos do oceano, através deste fórum?

Trazer para as luzes da ribalta questões da atualidade, que são vitais para a 

sobrevivência do planeta e o bem-estar da Humanidade, encerra um enorme potencial 

para cativar e envolver os cidadãos, constituindo uma mais-valia na sensibilização do 

público, para as questões do Oceano. Divulgar o conhecimento científico e as lacunas 

existentes e confrontar experiências sobre diversas matérias relativas à exploração 

dos recursos do oceano e à sua salvaguarda, são a génese do Fórum Oceano. Este 

fórum aborda os objetivos e os rumos para um futuro comum, inovador e, acima de 

tudo, mais sustentável.

O formato do evento, que beneficiará de tradução simultânea Francês/Português, 

inclui conferências e mesas redondas seguidas de debate, de modo a promover a 

participação de todos. O evento estará aberto ao público em geral, que poderá 

participar presencialmente e intervir durante os debates, podendo ainda ser seguido 

ao vivo, via streaming. Os conteúdos a abordar incluem aspetos relacionados com a 

importância do Oceano para a Humanidade, as lacunas de conhecimento existentes, 

a necessidade de o estudar e preservar, e o papel que os cidadãos deverão ter 

nestas ações. As mesas redondas serão conduzidas por investigadores e outros, que 

sensibilizarão um público não especializado para a diversidade de questões e desafios 

partilhados no Atlântico. O evento será ainda gravado em vídeo, para atingir uma mais 

ampla divulgação.

4 - Defende que uma visão unificada permite promover e ampliar a 
capacidade de atuação de outras áreas, na conservação, defesa e gestão 
do oceano?

A visão unificada sobre o oceano global é necessariamente a de um oceano saudável, 

único garante da vida no nosso Planeta. Uma das cinco missões da UE, “Missão Estrela-

do-mar 2030”, tem como objetivo geral restaurar o nosso oceano e as águas europeias 

até 2030, o que só será possível com a participação de todos. A união de todos

em torno de um objetivo comum, capaz de reverter o declínio da saúde dos oceanos 

é crucial para o nosso futuro. Só assim poderemos continuar a usufruir dos serviços 

que o oceano nos presta e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta.

A identificação de problemas e oportunidades comuns, num ambiente de partilha de 

conhecimento científico e troca de experiências é, sem dúvida, uma mais-valia que 

pode e deve ser transferida para a sociedade, em diversas áreas, de modo a capacitá-

la a conservar, defender e gerir o oceano de forma sustentável. Neste contexto, e 

tendo em conta a diversidade de temáticas abordadas no Fórum Oceano, quer na 

edição realizada em Paris no passado mês de março, quer na edição a realizar em 

setembro em Lisboa, será possível trazer para debate questões que são do interesse 

de todos e que contribuirão para esse objetivo.

ENTREVISTA 
ISABEL DOMINGOS  
- Investigadora  
do MARE-ULisboa
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ENTREVISTA 
ISABEL DOMINGOS  
- Investigadora  
do MARE-ULisboa

ENTREVISTA 
JOAQUIM PINHEIRO  
- Coordenador  
da Contextile 

5 - Enquanto investigadora do MARE, gostaria de voltar a colaborar com 
instituições francesas, na preservação do Atlântico?

Certamente que sim, e não apenas enquanto investigadora do MARE. Como professora 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e coordenadora do mestrado em 

Ecologia Marinha, gostaria de sublinhar o potencial interesse desta colaboração na 

formação avançada.

A colaboração com instituições francesas na preservação do Atlântico pode 

igualmente ser feita a nível académico, já que as universidades são locais de excelência 

onde se faz a ponte entre ensino e investigação constituindo, ainda, uma importante 

fonte de divulgação do conhecimento científico, para o público em geral. Para além 

de fortalecer laços já existentes entre alguns investigadores e instituições de ambos 

os países, o Fórum Oceano, permite, ainda, identificar interesses comuns e encetar 

novas colaborações, que espero possam vir a dar frutos num futuro muito próximo. 

Estas colaborações poderão ser materializadas através da concretização de projetos 

comuns, e do intercâmbio a nível de estudantes de mestrado e/ou doutoramento.

  Joaquim Pinheiro é o fundador e o principal coordenador da Contextile - 
Bienal de Arte Têxtil Contemporânea.

1 - Qual a importância do projeto IMAGINE! estar inserido na programação 
de Temporada Portugal-França?

O projeto IMAGINE! resulta de um convite do FITE para um trabalho de parceria 

relevando vários temas em comum estratégicos para a bienal Contextile: 

desenvolvimento de projetos no âmbito da arte têxtil contemporânea; ligação 

entre territórios de cultura têxtil; 10 anos de existência; ligação entre duas cidades, 

Guimarães e Clermont-Ferrand, uma antiga capital europeia de cultura, e uma 

candidata para 2028. E para a bienal Contextile, que nasceu e integrou a programação 

da Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, estas conexões são queridas nas 

nossa missão e estratégia.

2 - Neste intercâmbio entre a Contextile – Bienal de Arte Contemporânea 
e o FITE – Festival International des Textiles Extraordinaires, como se 
processa a implementação do projeto, nomeadamente, em Guimarães e 
junto do público português?

Dez anos volvidos, e já com 5 edições realizadas, a bienal Contextile é, reconhecidamente, 

uma referência internacional no âmbito da arte têxtil contemporânea. Mas é também, 

um acontecimento cultural e artístico ímpar, que transforma Guimarães, e a região 

do Vale do Ave, no epicentro de um processo de interação e ligação entre artistas, 

criadores, comunidades, indústria e territórios, contribuindo assim para os processos 

de reforço da identidade do lugar, incentivo à criatividade e inovação e valorização da 

cultura têxtil. Assim, a implementação das várias atividades torna-se mais fácil junto 

da EAAD - Universidade do Minho, das Empresas Têxteis, da comunidade vimaranense 

e região. Em particular junto dos Centros de Arte e Museus, que acolhem este projeto 

- o Paço dos Duques em especial - e o Município de Guimarães que, mesmo com as 

dificuldades ainda resultantes da pandemia, abraçou este projeto.
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JOAQUIM PINHEIRO  
- Coordenador  
da Contextile 

BIOGRAFIA 
SARAH MALDOROR

3 - Em que se traduz esta programação cultural conjunta e cruzada?

A programação foi pensada em forma de espelho, ou seja, as mesmas ações nas duas 

cidades, Guimarães e Clermont-Ferrand, enquadrando dinâmicas já existentes em 

cada cidade e região, agora num quadro cultural e identitário diferente. 

Realizamos visitas de trabalho em Clermont-Ferrand e os nossos amigos franceses 

em Guimarães. E, mesmo com as naturais diferenças, pensamos em ações que melhor 

cruzassem as diferenças culturais e artísticas, para daí resultarem a troca de ideias, 

conhecimento e o saber fazer.

Projetamos uma exposição com 10 artistas franceses em Guimarães, e uma exposição 

com 10 artistas portugueses em Clermont-Ferrand; residências artísticas nas duas 

cidades, em simultâneo; e um trabalho de intercâmbio entre Escolas de Artes de 

Guimarães e Clermont-Ferrand.

4 - Expressar novos imaginários para o amanhã é o tema proposto pelo 
projeto IMAGINE!. Qual é o futuro do setor têxtil?

O têxtil Português está muito forte a nível internacional, pois tem investido na 

inovação, na tecnologia e na criatividade. E o seu futuro passará pela aposta na 

sustentabilidade, através da reciclagem, novas fibras, fibras naturais. A Contextile, 

ainda em micro, tem sabido, pouco a pouco, contribuir para este desafio, em parceria 

com a comunidade e a indústria têxtil.

5 - No futuro, gostaria de voltar a colaborar com entidades francesas na 
criação de intercâmbios?

Sim. Este projeto vai deixar marcas profundas na relação entre a Contextile e o FITE, 

bem como entre as cidades de Guimarães e Clermont-Ferrand.

Matriarca do cinema africano com uma filmografia de mais de 45 obras, a 
voz e o olhar de Sarah Maldoror continuam a desafiar-nos: antirracismo, 
anti-colonialismo e feminismo estão no centro da sua vida e obra. Em 
setembro, a Temporada Portugal-França 2022 homenageia a luta político-
poética desta artista pioneira e imortal.   

A diretora de cinema, ativista e feminista Sarah Maldoror nasce Sarah Ducados em 

1929, no sul da França, filha de mãe francesa e pai emigrante, vindo da ilha caribenha 

de Guadalupe. Mais tarde, adota o pseudónimo Maldoror em homenagem ao herói de 

“Os Cantos de Maldoror”, uma das obras seminais da literatura fantástica escrita por 

Comte de Lautréamont.

Antes de se dedicar precisamente ao cinema, já se devotava à vida militante: em 

1956, torna-se co-fundadora do primeiro grupo de teatro composto apenas por 

atores, atrizes e artistas negros em Paris, a Compagnie d’Art Dramatique des 

Griots. Participaram do projeto os seus amigos Ababacar Samb Makharam, cineasta 

senegalês; o ator Robert Liensol, nascido na ilha de São Bartolomeu; o vocalista haitiano 

Toto Bissainthe; e Timité Bassori, cineasta, ator e escritor da Costa do Marfim. Após 

cinco anos com a Companhia, Maldoror deixa a França em 1961, incentivada por Chris 

Marker, para estudar cinema com uma bolsa de estudos no Instituto Gerasimov de 

Cinematografia em Moscovo, Rússia. Dali, parte para Argel, capital da Argélia, onde 

trabalha como assistente de realização em títulos fundamentais para o cinema anti-

colonial, como o documentário Festival Panafrican d’Alger (1969), de William Klein. 
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Nesta mesma altura, realiza as suas primeiras e mais famosas ficções, que denunciam 

abertamente a violência do sistema colonial português: Monangambée (1969), grito 

angolano que significa “morte branca”, e Sambizanga (1973). Em 1970, dirige Des Fusils 

pour Banta (1970), longa-metragem dada como perdida, e alguns documentários em 

Cabo Verde e na Guiné-Bissau depois das suas respetivas independências. 

Ao longo da sua carreira, foi muito influenciada artística e politicamente pelo poeta 

Aimé Césaire, um dos mais importantes poetas surrealistas e considerado o fundador 

da Negritude, movimento cultural, político e social que promovia uma cultura negra 

associada ao anti-colonialismo, ao marxismo e ao pan-africanismo. Esta nunca deixou 

de ser a sua maior preocupação e motivação: o estado da arte e da independência 

africana.

O corpo de trabalho de Sarah Maldoror é uma afronta criativa aos críticos de 

cinema que presumiam uma filmografia de “terceiro mundo” didática, literal. Tendo 

desenvolvido uma poética política única, em prol de uma liberdade de inspiração 

surrealista, fabular, a artista interroga a história da escravatura e do colonialismo 

através de um cinema praticado como meio de investigação plástica e lírica. Resistência 

política através da resistência cultural.

Maldoror casou-se com Mário Coelho Pinto de Andrade, intelectual angolano e membro 

fundador do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Com ele, teve duas 

filhas: Henda Ducados Pinto de Andrade, economista e socióloga, e Annouchka de 

Andrade, que seguiu os passos da mãe pelo cinema. Em 2012, foi distinguida com a 

insígnia de Cavaleira da Ordem Nacional de Mérito francesa, atribuída pelo então 

Ministro da Cultura francês Frédéric Mitterrand.

Sarah Maldoror, a matriarca do cinema africano, faleceu aos 91 anos por complicações 

decorrentes da Covid-19, no dia 13 de abril de 2020, deixando-nos um eterno legado 

sobre a luta e a memória de todos e todas aquelas que foram, e seguem, silenciadas. 

Este ano, a Temporada Portugal-França traz às Galerias Municipais - Torreão 

Nascente da Cordoaria Nacional a exposição Sarah Maldoror: Cinema Tricontinetal, 

apresentada originalmente no Palais de Tokyo, entre novembro de 2021 e março de 

2022. Com curadoria de François Piron, a paisagem dos seus filmes é um convite para 

descobrir os vários relevos, faces e narrativas desta cineasta imortal.

Autora e realizadora, Ariel de Bigault tem percorrido e retratado as 
rotas transatlânticas da lusofonia com o seu trabalho. Nascida em França 
com um coração repartido entre a Europa, a África e a América Latina, 
investiga os imaginários destes continentes, reúne histórias de pessoas e 
regista as expressões culturais dos países lusófonos — principalmente os 
seus acervos e riquezas musicais. 

Na série Eclats Noirs du Samba (1987), composta por quatro filmes de cerca de uma 

hora cada, a cineasta juntou grandes artistas brasileiros como Gilberto Gil, Paulo 

Moura, Martinho da Vila, Zézé Motta e Grande Othelo, num grande e diverso mosaico 

que segue as trilhas da influência africana nos ritmos do país. Nos últimos 25 anos, tem 

vindo a contribuir também para a divulgação da música de Cabo Verde (Anthologie 

des Musiques du Cap Vert, 2 CDs, Buda Musique, 1995) e Angola (Angola 1956-1998, 5 

CDs, Buda Musique, 1999), além do fado e das tradições portuguesas de raiz africana 

(Afro Lisboa, em 1996, e Margem Atlântica, em 2006, com a fadista Mariza). No filme 

Canta Angola (2000), Ariel de Bigault enaltece a criatividade resiliente dos músicos 

de Luanda, com a presença de Carlitos Vieira Dias, Carlos Burity, Irmãos Kafala, Paulo 

Flores, Banda Maravilha, entre outros.
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Interessa-lhe, sobretudo, mapear as memórias entrelaçadas destes países que, 

falantes da mesma língua, partilham também um passado colonial que ainda se faz 

presente de muitas formas e com muitas particularidades em cada território. Mais 

do que isso, preocupa-se em viajar por estes caminhos através da força criativa e das 

marcas que todas as culturas e expressões artísticas carregam, de forma mais ou 

menos explícita.

Em 2020, Ariel de Bigault estreou Fantasmas do Império, documentário que explora 

o imaginário colonial no cinema português desde o início do século XX, em 100 anos 

de cinema que contrapõem o enredo imperialista a filmes e olhares contemporâneos. 

Assim, a realizadora coloca em diálogo sete cineastas portugueses – Fernando Matos 

Silva, João Botelho, Margarida Cardoso, Hugo Vieira da Silva, Ivo M. Ferreira, Manuel 

Faria de Almeida, Joaquim Lopes Barbosa – e os atores  ngelo Torres, são-tomense, 

e Orlando Sérgio, angolano. Convidando também José Manuel Costa, diretor da 

Cinemateca Portuguesa, e Maria do Carmo Piçarra, pesquisadora, estas personagens 

abrem os cofres da memória cinematográfica colonial e perscrutam o passado real, 

reinventado ou recalcado: os mitos das “descobertas”, a fábrica da epopeia colonial, 

as máscaras das violências. 

No âmbito da Temporada Portugal-França, a realizadora ganha uma retrospetiva na 

Cinemateca Portuguesa, de 19 a 24 de setembro, assim como inspira uma exposição de 

Francisco Vidal no Espaço Espelho d’Água, patente de 17 de setembro a 2 de outubro.

Professora, curadora e gestora cultural, Carla M. Cardoso (1976) é licenciada 

em Design de Produto na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e 

frequentou o Mestrado em Ciências da Comunicação: Cultura Contemporânea e 

Novas Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.

Em 2021, assumiu o cargo de direção do Festival Iminente, “o festival urbano de arte e 

música por excelência”, que já soma nove edições, cinco cidades, quatro países e mais 

de 300 artistas portugueses e internacionais. Criado em 2016 e com curadoria de 

Pauline Foessel, Carla Cardoso e Alexandre Farto aka Vhils, artista de renome mundial, 

fundada pelo mesmo, o festival alimenta, como nenhum outro, as relações entre as 

cidades, os seus habitantes e a produção criativa. 

Na interseção entre música, arte contemporânea, dança, artes performativas, 

arquitetura, design, moda, cinema, récita e gastronomia, o Iminente é a materialização 

de um evento e uma plataforma centrados no desenvolvimento de comunidades locais, 

atento para e ativo na promoção da diversidade, integração e educação artística, em 

conjunto com organizações de cariz social. 

Assim, o Iminente partilha com a Temporada Portugal-França o compromisso com a 

idealização e concretização de oportunidades de crescimento, paridade e igualdade 

— e, por isso, em 2022, rumou para uma edição inédita em Marselha, com a presença 

de artistas como Fado Bicha, Gisela João, Scúru Fitchádu e Rita Vian. Agora, de volta 

à casa, trazem também o legado internacional do festival e a cena de França à capital 

portuguesa, com o som original de DJ Khéops e do grupo IAM.
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Carla M. Cardoso é, no entanto, isto e muito mais, acumulando diversas funções em 

várias instituições e projetos criativos por Portugal. Entre 2016 e 2021 foi diretora 

executiva da bienal MOLDA, integrada no Caldas da Rainha Cidade Cerâmica, um 

programa que valoriza as múltiplas vertentes da atividade cerâmica numa cidade que 

a desenvolve desde a sua origem, há mais de cinco séculos. Da cerâmica utilitária à 

decorativa e artística; da olaria à faiança, ao grés e à porcelana; da indústria à peça 

de autor; da experiência à investigação laboratorial, o programa reconhece e projeta 

as Caldas da Rainha como um centro produtor particularmente qualificado para a 

fixação e difusão desta prática nos âmbitos nacional e internacional.

Como Professora Convidada nas licenciaturas de Design Industrial e Programação e 

Produção Cultural e nos mestrados em Design de Produto e Gestão Cultural da ESAD-

CR, expande a sua área de atuação para o universo académico. Foi, ainda, docente no 

mestrado em Gestão Cultural na Universidade Lusófona durante 5 anos. Além disso, 

atua como co-diretora da Associação Futuro, onde co-dirigiu o programa Inspired 

Lisbon, em 2008.

Mais cedo, entre 2002 e 2012, foi também coordenadora de produção e 

desenvolvimento de programa da experimentadesign, uma associação cultural sem 

fins lucrativos que visa consolidar-se como pólo para produção de conhecimento e 

difusão de conteúdos nas áreas do design, arquitetura e cultura de projeto. Entre 

2004 e 2006, foi também parte do corpo de diretores da mesma entidade. Lá, 

comissariou e co-comissariou inúmeras exposições temporárias no Palácio Quintela, 

a bienal EXD, mostras nacionais e internacionais, palestras, debates e workshops.

Muitos outros projetos queridos ao distrito de Lisboa são também assinados por 

Carla, tendo sido diretora de produção da Trienal de Arquitectura de Lisboa em 

2012, diretora da feira de arte do Estoril, Est Art Fair, em 2014, e coordenadora 

executiva do Doclisboa’13, do Projeto Sociedade na Sociedade Nacional de Belas-

Artes, do European Creative Hubs Forum para o British Council e do programa 

Escolha—Arquitectura para a Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Sul.

BIOGRAFIA 
CARLA CARDOSO



O projeto visa reunir um conjunto de música de câmara francesa com uma cantora 

portuguesa da tradição fadista (Cristina Branco) em torno de criações de dois 

compositores contemporâneos: franceses (Florentine Mulsant) e portugueses 

(Anne Victorino d'Almeida). Serão feitas duas encomendas para compositoras, 

que farão residências de escrita e trabalho em Portugal e França, em La Ferme du 

Buisson e na Casa da Música do Porto. Serão organizados quatro concertos nos 

locais parceiros, para além de ações de mediação com o público: ensaios públicos, 

sessões de descoberta para crianças, sessões de introdução ao Fado para o público 

em geral, master classes instrumentais e de composição para alunos em processo de 

profissionalização na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do 

Porto e no Conservatório de Música do Porto.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

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 São 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 afeto entre os dois povos.

São os seguintes os 12 casais imaginários:                                                                                 

1) Jeanne d' Arc / Nuno Álvares Pereira                                                                                         

2) Simone Veil / Aristides de Sousa Mendes                                                                                 

3) Rainha Dona Leonor / Abbé Pierre                                                                                           

4) Simone Segouin / Salgueiro Maia                                                                                             

5) Victor Hugo / Ana de Castro Osório                                                                                          

6) Mário Cesariny / Rimbaud                                                                                                         

7) Gisèle Halimi / Virgínia Quaresma                                                                                            

8) Maria João Pires / Claude Debussy                                                                                           

9) Maria de Medeiros / Jean Luc Godard                                                                                     

10) Rosa Mota / Pierre de Coubertin                                                                                           

11) Marie Curie / António Damásio                                                                                               

12) Camille Claudel / Júlio Pomar 

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

contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

SETEMBRO (DATAS A CONFIRMAR)

Porto

[PROJETO MUSICAL]
UM ENCONTRO 
EM TORNO DO FADO
Casa da Música

1 A 15 DE SETEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
✖ CASAIS DE SONHO / 
COUPLES DE RÊVE
Espaço Atmosfera M
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No âmbito da Temporada Portugal-França, estudantes do IADE - Faculdade de 

Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e da EPSAA -  École 

Professionnelle Supérieure d'Arts Graphiques de la Ville de Paris foram convidados 

a dar livre curso à sua criatividade num concurso de cartazes organizado pela cidade 

de Lisboa, em parceria com a cidade de Paris, para celebrar os laços estreitos entre 

as duas capitais. Os 24 cartazes selecionados ilustram, à sua maneira, a convergência 

de valores e símbolos entre as duas cidades. Através destes trabalhos, pretende-se 

celebrar o Pacto de Amizade que une Lisboa e Paris desde 1998, cidades que partilham 

os princípios de liberdade, solidariedade, abertura e tolerância.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

“Tal como as mulheres naufragadas, Sara Bichão e Violaine Lochu vivem durante um 

tempo separadas em duas ilhas atlânticas, perto das costas europeias. A primeira, 

desembarcada na ilha de Ouessant, descobriu materiais vernáculos, lendas locais, o 

direito ao brie e ao isolamento, afixados  na sala de vigia do farol Créac'h, que serviu 

como o seu retiro. A segunda desembarcou na ilha de São Miguel, num contexto 

intrinsecamente diferente, onde a ondulação e os ventos são mais clementes e o 

mar traz de volta sons das profundezas.  Irão embarcar numa caminhada frenética 

através destas regiões insulares na esperança de encontrarem, como Werner Herzog 

na estrada de gelo? Irão receber sinais das correntes? Que dualidade, reciprocidade 

ou experiências comuns resultarão destas viagens? É assim lançada uma comunicação 

de longa distância, aguardando a reunião. 

É o ambiente que inicialmente as separa que acaba por conectá-las. São comidas, 

envolvidas por este organismo gigante imprevisível que é o espaço marítimo, aqui 

observado, vigiado, fantasiado. A partir das ilhas, olham para a distância. Com os seus 

sentidos apurados, procuram-se uma à outra, não conseguem manter os olhos atentos 

aos detalhes da vida quotidiana. Em vez disso, enfrentam o tempo de expansão, ouvem 

as baleias, falam com as plantas circundantes, familiarizam-se com a linguagem do 

mar e aproximam-se da espacialização acima e abaixo do horizonte.

Como se apanhadas neste tempo e espaço que parece estender-se infinitamente 

diante dos seus olhos, Violaine Lochu e Sara Bichão regressam com experiências 

singulares e uma coleção de sons, sinais e formas que nos transmitem através de 

objetos fabulosos. Do silêncio, nascem assim esculturas com formas brutas e de 

criação instintiva. Este conjunto de objetos produzidos por Sara é então ativado por 

Violaine que, através de uma composição vocal e coreográfica, nos transmite notas 

do fundo do mar. Ao vestir o fato criado na sala de vigia do Créac'h e ostentando os 

escritos de um oráculo que chegou até nós, este ser humano faz a sua dupla leitura 

desta experiência."

Ann Stouvenel

Uma colaboração entre Sara Bichão e Violaine Lochu

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

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

2 A 30 DE SETEMBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ LISBOA-PARIS - 
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO
Jardim Nuno Álvares 
(Jardim de Santos)

2 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦  TWIN ISLANDS
Carpintarias de São Lázaro
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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

Exposição de Julia Dupont que apresenta a tentativa de reconstrução de um 

lugar estranho, o Château de la Mercerie, localizado em Magnac-Lavalette (região 

Charentes, França). Construído por dois irmãos de acordo com a sua imaginação, 

entre as décadas de 1940 e 1980, e nunca terminado, o edifício permanece em um 

estado entre a ruína, a não conclusão, a reformulação. O seu anacronismo e dimensão 

desproporcionada inspiram uma série fotográfica que questiona a noção de ‘estilo’ 

em arquitetura.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

O projeto Imagine! pretende expressar novos imaginários para o amanhã e resulta 

de uma parceria entre a Contextile - Bienal de Arte Contemporânea e o FITE - 

Festival International des Textiles Extraordinaires, que se traduz numa estratégia 

de programação cultural conjunta em concomitância com 10 anos de existência de 

ambos os eventos e os 10 anos de celebração da Guimarães 2012 - Capital Europeia 

da Cultura.

Da colaboração entre estas duas entidades culturais que promovem a dimensão 

artística do têxtil, será possível descobrir as suas potencialidades tecnológicas 

e o cruzamento com outras disciplinas, tendo por referência o território onde 

estão inseridos. O programa, concebido em forma de espelho para as duas cidades, 

contempla a realização de exposições com artistas franceses e portugueses, em 

espaços como o Palácio dos Duques, Musée Bargoin Clermont-Auvergne Métropole 

e o Musée d’Art Roger-Quilliot, residências artísticas em intercâmbio que envolverão 

também artistas nacionais e franceses, seminários/talks, intercâmbio com escolas de 

arte de ambos os países e projetos específicos para estudantes.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

2 A 4 DE SETEMBRO

Coimbra

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA] [CONCERTO]
✖ LES SIESTES
Casa das Artes Bissaya Barreto

2 A 23 DE SETEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
RÉMANENCE 

Instituto

2 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

Temporada Portugal - França 202218



Sarah Maldoror: cinema tricontinental é a primeira exposição retrospetiva dedicada 

à obra de Sarah Maldoror (1929-2020). É uma oportunidade para descobrir a obra 

cinematográfica, mas também teatral, poética e política de uma cineasta com uma 

produção prolífica, alternando ficção e documentário, ao serviço de um cinema 

revolucionário e descolonial, resolutamente antirracista e irreverente. Considerada 

pioneira do cinema africano, foi envolvida nas lutas de libertação dos países africanos 

de língua portuguesa (Angola e Guiné-Bissau), mas também ligada aos poetas das 

Caraíbas francófonas (Césaire, Damas, Glissant), Sarah Maldoror brinca com estes 

rótulos, tal como a sua obra desafia as fronteiras geográficas e de género. 

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

contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

Quer sejam os sons plurais de uma cidade, trovões em campo aberto ou um concerto 

num teatro, o som é o resultado de um fenómeno vibratório que nos engloba e nos 

liga. O som propaga-se em todo o lado, com a mesma força. Liberta-se de fronteiras 

geográficas, escalas sociais e diferenças culturais para trazer à tona sensações, 

emoções e urgências comuns. Na verdade, o som é uma linguagem fonética, 

compreensível por todos. É um alfabeto que tende para o universal.

Esta definição é o que motiva o espírito da nossa iniciativa, apropriadamente chamada 

Phonetics (Fonética). Mais do que um nome, é uma apreensão do mundo através 

do som que desejamos promover. Para criar ligações entre artistas, o público e o 

território que exploram juntos num dado momento; para fazer ouvir a pluralidade 

de línguas, o que os distingue e o que os une. Para o fazer, convidamos artistas a 

participar numa residência criativa em Lisboa. Juntos irão explorar o som como meio 

de ligação, improvisando uma nova gramática própria para dar origem a concertos, 

instalações ou atuações únicas e gratuitas que só existirão durante o momento fugaz 

da viagem sonora.

Eixos: Criação contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e 

intimidade

A iniciativa Sabores Cruzados esteve em Dijon em junho de 2022 e deu a conhecer 

o que de melhor se faz e produz na Gastronomia e Vinhos dos dois países. Quinta 

da Cancela, Quinta Pousada de Fora e Casa de Sezim, nos vinhos, Cor de Tangerina 

e Pastelaria Clarinha, na restauração, foram as marcas vimaranenses que puderam 

mostrar os seus produtos a todos os que visitaram o espaço dedicado ao setor, 

na capital da Borgonha. O Chef responsável pela confeção das refeições foi Mário 

Moreira, que se fez acompanhar de Bruno Silvério. O projeto continua em Guimarães, 

de 15 a 18 de setembro, com um circuito que tem, como objetivo, a apresentação de 

produtos de Dijon. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

8 DE SETEMBRO A 27 DE NOVEMBRO

[EXPOSIÇÃO]
♦ SARAH MALDOROR: 
CINEMA TRICONTINENTAL
Galerias Municipais de Lisboa - 
Torreão Nascente da Cordoaria 
Nacional 

8 A 11 DE SETEMBRO

Lisboa

[FESTIVAL]
✖ PHONETICS LISBOA 2022
Vários locais

16 A 30 DE SETEMBRO

Guimarães

[PROJETO GASTRONÓMICO]
✖ SABORES CRUZADOS 
- DIJON / GUIMARÃES
Restaurante Trattoria, Jardim 
da Alameda e Claustros da Câmara 
Municipal de Guimarães
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O Rivoli recebe, a 16 e 17 de setembro, a estreia nacional de dois espetáculos da 

companhia Via Katlehong, com coreografias de Marco da Silva Ferreira e do franco-

senegalês Amala Dianor, dois coreógrafos com identidades artísticas diferentes, 

“mas com uma base comum: a pantsula, uma dança ultra-energética surgida 

durante o período do apartheid, nos anos 50 e 60, e que depressa se tornou uma 

forma de protesto usada pela população”. A partir da pantsula, Amala Dianor criou 

Emaphakathini, um «espaço intermédio», na tradução do zulu. Neste espetáculo o 

profissional parte também das histórias pessoais dos bailarinos “para derrubar as 

barreiras existentes entre a população e a dança”. Marco da Silva Ferreira apresenta 

førma Inførma, “uma poção para a identidade coletiva a partir de uma dança comum, 

uma memória cultural e política feita de revolta e vontade de viver”.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Ariel de Bigault é uma realizadora francesa, profunda conhecedora da história e da 

cultura portuguesas, que tem levado a cabo uma das mais consistentes e empenhadas 

indagações cinematográficas sobre a história do racismo que liga Portugal ao resto do 

mundo lusófono. A arte costuma surgir nos seus filmes como um modo de libertação e 

denúncia de situações, mais ou menos veladas, de injustiça, desespero e pobreza. Ariel 

de Bigault também preencheu uma parte importante da sua carreira “colecionando” 

as vozes de quem se expressa fundamentalmente através de canções: em Margem 

Atlântica (2006), após um retrato multigeracional de imigrantes africanos vivendo 

em Lisboa chamado Afro Lisboa (1997), Bigault regressou à capital para falar com 

músicos de ascendência africana, ao passo que, em Canta Angola (2000), encontrou 

em Luanda ecos do passado escravagista e tons que vibram perante o sofrimento dos 

nossos dias. Ariel de Bigault explicitou deste modo o que constitui para si o espaço do 

documentário: “O filme é um espaço de encontro e de diálogo de obras, de pessoas, 

de criadores.” De 19 a 24 de setembro, a Cinemateca Portuguesa apresenta uma 

seleção de filmes de Ariel de Bigault. De 17 de setembro a 2 de outubro, o Espaço 

Espelho d’Água acolhe uma exposição com obras de Francisco Vidal inspiradas na 

cinematografia da realizadora francesa.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

16 E 17 DE SETEMBRO

Porto

[DANÇA]
✖ ♦ MARCO DA SILVA 
FERREIRA + AMALA DIANOR 
/ Via Katlehong
Teatro Municipal do Porto - Rivoli

17 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO

Lisboa

[CINEMA] [EXPOSIÇÃO]
MARGENS ATLÂNTICAS
Cinemateca Portuguesa e Espaço 
Espelho d’Água
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Las Lagunas de Emilie Philippot é um dos projetos de criação que a Rede More 

acompanha em 2021 e 2022, oferecendo apoio e consultoria nos processos de 

produção, angariação e gestão de recursos. Após residência de criação nos Estúdios 

Victor Córdon (Lisboa), o projeto ruma ao Polo Cultural Gaivotas para, mais tarde, ser 

integrado na programação da 4a edição do Encontro Bienal de Artes Performativas – 

(Re)union 2022. Las Lagunas é um projeto multidisciplinar com um elenco de diferentes 

nacionalidades. A língua comum da equipa é o português. Através dos encontros e 

conversas, tentam perceber como gerir a relação entre eles através desta língua, 

em questões como as suas origens, herança e códigos culturais. Às vezes perceber o 

outro é difícil e também fazer-se entender. Perdemo-nos nos equívocos e por vezes 

sentimo-nos no meio, como se tivéssemos um branco. Las Lagunas explora o lugar que 

se perde, algures onde a diversidade do imaginário se torna uma ecologia de sonhos.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

A Bienal A&O | ND é a 1ª mostra nacional exclusivamente dedicada ao setor das 

artes, ofícios e novo design, um evento charneira de mapeamento e valorização dos 

saberes tradicionais, aliados ao design e à inovação tecnológica. De abril a julho, a 

Bienal A&O | ND já desenvolveu a programação Dias Abertos, com visitas e ateliers 

diversos nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve, permitindo a descoberta de 

projetos emblemáticos e inovadores de recuperação e promoção das artes e ofícios 

em Portugal. Em setembro, apresentará uma conferência internacional para debater 

o estado da arte destes campos, com particular destaque para o caso português e 

francês. Além disso, terá lugar uma mostra dedicada aos artesãos, designers, mestres 

de ofícios no ativo com espaço para talks, oficinas e workshops.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

19 A 24 DE SETEMBRO

Lisboa

[RESIDÊNCIA ARTÍSTICA]
LAS LAGUNAS
Polo Cultural Gaivotas

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
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Como pensar o sensível e a estética nestes tempos mais ou menos breves, distendidos, 

angustiantes ou promissores? Quais podem ser as suas finalidades, projetos, 

incógnitas? A própria estética tem capacidade para dar um contributo decisivo aos 

acontecimentos do presente e aos que poderão vir a ocorrer? As transformações 

radicais do que se entendia ou entende por aisthesis não deveriam acompanhar as 

mudanças consideráveis das nossas sociedades e, mais amplamente, das pessoas? 

Outras problemáticas podem, evidentemente, ser sugeridas, mas dada a vocação 

do Centro Cultural de Belém – a instituição que convida e organiza, consagrada 

essencialmente a todas as formas de arte – elas deveriam poder tratar de modo 

direto ou indireto de questões ligadas à estética, no seu sentido mais amplo, na suas 

relações com a economia, a política, a ecologia, o feminismo, o cosmopolitismo…

Fabienne Brugère apresenta As Novas Lealdades Tecnológicas, conferência na qual 

debate uma nova conceção de democracia que está a emergir, reforçada pela pandemia 

da Covid-19 e impulsionada por um «cuidar de si» dos indivíduos, mas igualmente 

dos seres vivos não humanos e da terra. Este projeto de uma democracia sensível 

começa com a crítica das soberanias dos estados-nacionais e a análise detalhada 

das interdependências que sustentam um mundo. Neste contexto, a hipótese eco 

feminista permite a realização de um diagnóstico sobre essas soberanias, com uma 

análise paralela das violências contra a natureza e contra as mulheres. Um devir da 

modernidade tecnocientífica e do capitalismo patriarcal é a considerar, bem como 

novas relações com a política. Que alter político podemos então imaginar no quadro 

de uma democracia leal a diferentes formas de cuidados?

Eixo: Laços de proximidade e intimidade

O Festival Iminente agrega diversas expressões ligadas à cultura urbana. Desde 

2016, o festival passou por cinco cidades (Lisboa, Londres, Xangai, Rio de Janeiro e 

Marselha), em cinco países, com um total de dez edições que contaram com mais de 

400 artistas portugueses e internacionais. Co-organizado com a Câmara Municipal 

de Lisboa, este é um espaço para o espírito livre da cultura urbana em todas as 

suas formas. O Iminente é uma plataforma que proporciona experiências de cultura 

urbana, destacando uma diversidade de áreas artísticas. Esta plataforma alicerça-

se no sentido de comunidade, com um trabalho direcionado para a diversidade, 

integração e educação artística. Atraves de atividades como o Festival Iminente ou os 

Bairros: Workshops Artísticos Comunitários Iminente pretende criar visibilidade para 

autores e comunidades e ser uma voz para subculturas estabelecidas e emergentes, 

consolidando e disseminando valores criativos e elevando percepções socioculturais.

No âmbito da Temporada Portugal-França, após uma edição inédita em Marselha, o 

Festival traz a Lisboa talentos e sons irreverentes da cena francesa: DJ Khéops e o 

grupo de hip hop IAM são duas das grandes atrações nos dias 22 e 23 de setembro, 

respetivamente.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

22 DE SETEMBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: 
O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Fabienne Brugère
Centro Cultural de Belém

22 A 25 DE SETEMBRO

Lisboa

[FESTIVAL] [MÚSICA]
✖ ♦ IMINENTE
Matinha
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

“O meu trabalho geralmente toma a forma de escultura e instalação. Através de 

propostas discretas, tento deslocar a atenção do espectador para os espaços 

esquecidos da exposição. Brincando com luz, natural e artificial, e transparência, procuro 

questionar as condições do visível. Pensando nas peças como conjuntos que interagem, 

crio um caminho para o olhar do espetador, pedindo-lhe que esteja particularmente 

atento ao espaço que o rodeia. Através de reflexos, halos de luz, objectos escondidos, 

ligados ou desconectados, estabeleço sistemas de aparências e presenças. Mais virado 

para formas mínimas e gestos simples, o meu trabalho aparece na periferia, nos cantos, 

no chão, no teto, e circunscreve um território.

Num contexto de sobrecarga de informação onde a mente é constantemente solicitada 

por imagens, brincar com a superfície e a transparência é uma forma de oferecer 

resistência. Ser discreto é então uma forma de ocupar um território em segundo plano, 

uma forma de infiltração. Através da experimentação da imagem, procuro questionar 

as condições do visível e criar situações de ver.

Trabalho com elementos imperceptíveis porque o que é importante é que as formas 

apareçam, desapareçam e depois reapareçam, que criem surpresa. Estou consciente 

de que não posso tornar o invisível visível porque não é visível na sua essência, mas 

tento deslizar para o interstício onde os extremos se encontram, o visível e o invisível, 

a sombra e a luz, o material e o imaterial, entre ver e ser cego, entre o cheio e o vazio. 

Este espaço flutuante entre dois é para mim uma superfície infra-fina e transparente. 

Ela materializa um limiar, aquele que está no nascimento do visível; uma abertura sobre 

algo perdido, algo esquecido, ausente: um espaço que seria o da superfície.”

Camille Brée

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

23 DE SETEMBRO A 5 DE NOVEMBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ LIGHTMOTIV
Galeria Madragoa

A figura da sereia é um mito tão fecundo quanto poderoso para questionar a relação 

humana, muitas vezes contraditória, com o meio-ambiente, e a poderosa negação 

perante a imensa catástrofe ambiental atual. Dois artistas compartilham o mesmo 

terreno de pesquisa que os cientistas e exploraram as margens do Oceanum nostrum 

com a intenção de explorar as complexas relações dos adolescentes locais com o 

clima e as grandes questões ecológicas mundiais. É nessa perspetiva que o universo de 

François Joncour – inspirado por sons captados por oceanógrafos, música eletrónica, 

vozes humanas e instrumentos de corda e sopro – e a escrita visual onírica, diáfana 

e fascinante de Sandra Rocha se cruzam, dando corpo a uma obra original que se 

materializará numa instalação visual e sonora, apresentada em quatro tableaux. 

Curadoria: Emmanuelle Hascoët / Fovearts como parte do projeto Sonars (La Carène, 

BeBEST, Fovearts) 

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

22 DE SETEMBRO A 5 DE NOVEMBRO

Ponta Delgada

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ ALTA PRESSÃO
Fonseca Macedo Arte 
Contemporânea
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À semelhança das cidades geminadas de Oeiras (Portugal) e Saint-Étienne (França), 

o Ensemble Orchestral Contemporain e o Ensemble Darcos decidiram unir-se para 

construir um projeto musical único, rico em perspetiva e desenvolvimento artístico 

entre os dois agrupamentos.

No programa, as visões cruzam-se entre a criação contemporânea e a obra-prima 

europeia do século XX, a abertura ao mundo francófono e à divulgação da língua 

portuguesa (com poesia de Mário de Sá Carneiro e Stéphane Malllarmé), co-

curadoria e co-direção do concerto por Bruno Mantovani e Nuno Côrte-Real, ambos 

compositores, maestros e diretores artísticos do EOC e do Ensemble Darcos.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

Vaca é um dueto coreográfico que toma como objeto e pretexto a figura da vaca. 

Uma fábula ecológica tanto documentária como ficcional, Vaca sonda os paradoxos da 

figura da vaca, contemporaneamente bucólica e ancestral, ruminante e trivial. Como 

paisagem dançada e mental, a peça introduz a questão do ser vivo reduzido ao estado 

de matéria e descobre uma dialéctica de temporalidades: a do animal, orgânica, vivida, 

não espectacular, e a do homem, organizada, mecanizada, encenada. Vaca apoia-se 

sobre o animal milenário, emblema do domínio do homem sobre o ser vivo, venerado 

num lado, abatido no outro, para se investir num estudo mais abrangente da relação 

do homem com a natureza. Tal etologia dançada da vaca que resulta no retrato de 

um ser, de uma temporalidade, de uma sensação, o dueto propõe um olhar tanto 

discursivo como sensível. As bailarinas vivem, revelam e atravessam estados de corpo 

caracterizados pela lentidão, apatia, e ecos de movimento por um lado e evoluem 

em direção à mecanização e ao ritmo regular e rigoroso. A sucessão de cenas, entre 

as quais se conta uma line-dance inspirada do folclore cowboy, induz as intérpretes 

numa conivência implícita – à semelhança de duas vacas num campo. Atravessadas 

por estas figuras as bailarinas constroem um paralelo entre o corpo da mulher 

estandardizado e o corpo da vaca.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

Une Partie de Soi é uma travessia vertical que narra o curso de uma vida e revela o 

indivíduo além do acrobata. Numa cena circular e de grande proximidade, num espaço 

reduzido ao homem, mastro e círculo, João Paulo Santos desenvolve uma coreografia 

densa e potente, feita de repetições e de tempos prolongados.

Ao afastar-se voluntariamente de sua assinatura corporal habitual, João Paulo 

explora uma linguagem coreográfica radicalmente diferente, marcada pela lentidão 

e suspensão, destacando a densidade do movimento, bem como a relação única que o 

liga ao mastro chinês.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

24 DE SETEMBRO 

Oeiras

25 DE SETEMBRO

Porto

[PROJETO MUSICAL]
✖ UMA ROSA NA 
ESCURIDÃO. A MÚSICA 
IMAGINÁRIA DA LÍNGUA 
FRANCESA E PORTUGUESA
Auditório Municipal Ruy de 
Carvalho (Carnaxide, Oeiras) 
e Casa da Música (Porto)
 

24 DE SETEMBRO

Vila Franca de Xira

[DANÇA]
DUETO COREOGRÁFICO: 
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)
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O projeto, apoiado cientificamente pelo MARE - Centro de Ciências do Mar e do 

Ambiente - e pelo Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université, consiste em 

propor uma série de 4 mesas redondas multidisciplinares (discussões científicas entre 

peritos seguidas de intercâmbios com o público), que apresentam uma visão sobre 

o Atlântico, partilhada entre a França e Portugal. As mesas redondas sensibilizarão 

um público não especializado para os desafios da conservação, valorização e gestão 

dos recursos do oceano Atlântico, com vista ao desenvolvimento sustentável das 

atividades socioeconómicas e culturais que dele dependem. Os temas incluirão a 

sobrepesca no Golfo da Guiné, o colapso histórico das unidades populacionais de 

bacalhau e o mundo dos pescadores de bacalhau, o perigo de extinção da enguia-

europeia, e a nova exploração dos recursos minerais no mar profundo. Serão 

igualmente debatidos os objetivos e os caminhos para um futuro comum, inovador, 

sustentável e justo. As mesas redondas decorrerão ao longo de um dia, e cada uma 

reunirá 4 a 5 especialistas portugueses e franceses, em torno de um moderador. 

Serão gravadas em vídeo para uma divulgação mais ampla, e beneficiarão de tradução 

simultânea português/francês.

Eixo: Preservar o Oceano comum

Desde 2019, Catarina Boieiro e Raquel Schefer têm desenvolvido uma investigação com 

vista a preparar um projeto de exposição em torno dos livros de fotografia realizados 

no contexto dos Movimentos de Libertação em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 

Cabo Verde (1960-80). Os livros compõem um corpus inédito e rico para analisar a 

história destas longas lutas pela independência, assim como para refletir acerca do 

potencial político da imagem. Os livros de fotografia foram produzidos no contexto 

das lutas anticoloniais nos países africanos de língua portuguesa. Concebidas no 

âmbito dos movimentos de libertação (MPLA, FRELIMO, PAIGC) ou por fotógrafos, 

jornalistas e cineastas estrangeiros empenhados, estas publicações pouco conhecidas 

são acompanhadas por imagens, documentos políticos e filmes da época, ao mesmo 

tempo que são confrontadas com a criação artística e as lutas políticas do presente.

A exposição teve a sua primeira versão em Paris em (2021/2022), em parceria com 

o INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) e com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian.

Eixos: Criação contemporânea e Europa da Cultura, Laços de proximidade e intimidade

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

26 E 27 DE SETEMBRO

Lisboa

[FÓRUM]
✖ ♦ FÓRUM OCEANO: 
ATLÂNTICO, UM BEM 
COMUM, VISÕES 
PARTILHADAS FRANCO-
PORTUGUESAS
Faculdade de Ciências, 
Universidade de Lisboa

28 DE SETEMBRO A 27 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 
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Uma delegação de cerca de 15 empresários culturais franceses será enviada para 

o próximo MIL Lisboa. Estes empresários podem estar no campo da música, mas 

também no campo do cinema e dos jogos de vídeo. No âmbito deste evento, poderão 

encontrar-se com potenciais parceiros portugueses, e intervir durante as mesas 

redondas da feira. Busca-se, portanto, reforçar e intensificar os intercâmbios no 

domínio do empreendedorismo cultural entre a França e Portugal; facilitar o acesso 

ao mercado português de jovens empresas culturais francesas, propondo atividades 

destinadas a compreender as realidades e questões locais; conhecer as instituições e 

atores locais; apresentar serviços e produtos.

Eixos: Juventude inovadora e empenhada e Criação contemporânea e Europa da 

Cultura

Como pensar o sensível e a estética nestes tempos mais ou menos breves, distendidos, 

angustiantes ou promissores? Quais podem ser as suas finalidades, projetos, 

incógnitas? A própria estética tem capacidade para dar um contributo decisivo aos 

acontecimentos do presente e aos que poderão vir a ocorrer? As transformações 

radicais do que se entendia ou entende por aisthesis não deveriam acompanhar as 

mudanças consideráveis das nossas sociedades e, mais amplamente, das pessoas? 

Outras problemáticas podem, evidentemente, ser sugeridas, mas dada a vocação 

do Centro Cultural de Belém – a instituição que convida e organiza, consagrada 

essencialmente a todas as formas de arte – elas deveriam poder tratar de modo 

direto ou indireto de questões ligadas à estética, no seu sentido mais amplo, na suas 

relações com a economia, a política, a ecologia, o feminismo, o cosmopolitismo…

Bruce Bégout apresenta Perceber e sentir. Introdução a uma filosofia do que não é 

nem vivência nem coisa, os ambientes. Se perceber é discriminar, ou seja, distinguir 

formas que se destacam de um fundo, o que dizer da manifestação do que não tem 

forma e que, no entanto, pertence à experiência sensível? Nomeadamente, ambientes, 

atmosferas, a presença sensível dos elementos sem forma (ar, calor, luz, som, etc.). 

Não deveríamos rever a nossa conceção da sensibilidade como receção de impressões 

provocadas por entidades delimitáveis no mundo? Não deveríamos substituir a 

sensibilidade pensada como recetividade pela afetividade concebida como abertura 

ao mundo, a si mesmo e aos outros? Nesta conferência, tentaremos abrir a reflexão 

para uma ampliação do sensível para além das sensações e das coisas para os afetos 

causados pelas situações e pelos próprios ambientes.

Eixo: Laços de proximidade e intimidade

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

28 A 30 DE SETEMBRO

Lisboa

[FÓRUM]
✖ FORUM ENTREPRENDRE 
DANS LA CULTURE 
FRANCO-PORTUGAIS
MIL Lisboa

29 DE SETEMBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: 
O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Bruce Bégout
Centro Cultural de Belém
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Las Lagunas de Emilie Philippot é um dos projetos de criação que a Rede More 

acompanha em 2021 e 2022, oferecendo apoio e consultoria nos processos de 

produção, angariação e gestão de recursos. Após residência de criação nos Estúdios 

Victor Córdon (Lisboa) e no Polo Cultural Gaivotas para, a apresentação final é 

integrada na programação da 4a edição do Encontro Bienal de Artes Performativas 

– (Re)union 2022.

Las Lagunas é um projeto multidisciplinar com um elenco de diferentes nacionalidades. 

A língua comum da equipa é o português. Através dos encontros e conversas, tentam 

perceber como gerir a relação entre eles através desta língua, em questões como 

as suas origens, herança e códigos culturais. Às vezes perceber o outro é difícil e 

também fazer-se entender. Perdemo-nos nos equívocos e por vezes sentimo-nos 

no meio, como se tivéssemos um branco. Las Lagunas explora o lugar que se perde, 

algures onde a diversidade do imaginário se torna uma ecologia de sonhos.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Calendário
de Setembro

30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO

Lisboa
 
[ESPETÁCULO]
APRESENTAÇÃO FINAL LAS 
LAGUNAS
Encontro Bienal de Artes 
Performativas – (Re)union 2022
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Outubro

Amarante Abramovici é cineasta, programadora do Doclisboa e curadora 
da retrospetiva A Questão Colonial. Formada em Realização pela La Femis, 
em Paris, e licenciada pela Universidade de Paris III, Sorbonne, fez parte 
da seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes com Gaia (2004), e do 
Cinéma du Réel com Circa Me (2002).

1 - Qual a importância do programa A Questão Colonial estar inserido na 
programação da Temporada Portugal-França?

Desde a sua génese, a retrospectiva A Questão Colonial procura reflectir, 
com e através do cinema, sobre os modos como as histórias recentes dos dois 
países se cruzam e, em particular, a descolonização do continente africano 
a partir dos anos 1950. Desde logo, a coincidência temporal entre o fim de 
Guerra da Argélia e o início da Guerra Colonial portuguesa há sessenta anos, 
mas também a subsequente vaga da emigração portuguesa para França, em 
larga medida motivada pela guerra, e que ainda hoje marca as vivências das 
comunidades nos dois países.
Essas relações na verdade concretizam-se depois no corpo dos próprios 
filmes, com o interesse e a solidariedade que levam cineastas Franceses, 
como Jean Rouch, Mario Marret, Marceline Loridan-Ivens ou Bruno Muel a 
filmar as lutas pela independência nos países lusófonos. E há a posição muito 
particular de Argel neste contexto, capital da Argélia livre que rapidamente 
se torna refúgio de exilados, ponto de encontro dos actores políticos da 
descolonização, como vemos no filme Alger, Capitale des Révolutionnaires, 
co-realizado por Gordian Troeller e Marie-Claude Deffarge, mas também dos 
cineastas que constroem a memória desse movimento.

2 - Enquanto curadora desta retrospetiva de cinema francês e português, 
como foi cruzar a diversidade destas duas representações cinematográficas 
para as mostrar aos espetadores no Doclisboa?

Antes de ser curadora, sou eu própria franco-portuguesa, e esta dupla história, 
revisitada aqui pelo cinema, é fundamental na minha construção pessoal. 
Curiosamente, os meus pais conheceram-se em 1975 no Porto, quando o meu 
pai, Francês regressado uns anos antes de um périplo solitário em África que 
terminara abruptamente em Brazzaville, devido à Guerra de Angola, decidiu 
passar por Portugal e perceber o que estava a acontecer desde o 25 de Abril. 
Rapidamente formaram o projeto de partir para Angola e voluntariar-se para 
as campanhas de alfabetização do MPLA. As dificuldades em conseguir os 
documentos necessários para o casamento e a viagem acabaram por ditar 
a sua permanência na Europa, quando Angola, então a braços com a guerra 
civil, fechou as fronteiras por questões de segurança. Desse sonho abortado 
nasceu outro, de fundar família, de que sou o primeiro fruto. A necessidade, 
premente, de repensar este passado francês e português, mas sobretudo 
angolano, moçambicano, guineense, argelino, maliano, senegalês, enfim, 
Africano, é hoje evidente, não sou só eu que o digo, pois esse movimento ganhou 
visibilidade e atinge todas as camadas da sociedade. Premente também pelo 
evidente crescimento de vozes, movimentos e políticas negacionistas na 
Europa, que nos obriga a assumir um papel activo na preservação, divulgação 
e discussão pública destes filmes.

ENTREVISTA  

AMARANTE 
ABRAMOVICI  
- Curadora do programa 
'A Questão Colonial', 
Doclisboa'22 
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3 - Nesse cruzamento, como decorreu o processo de seleção de filmes para 
este ciclo?

A seleção de filmes foi sobretudo uma descoberta. Partindo de um núcleo 
relativamente pequeno de filmes e autores, fui pesquisando e sobretudo 
construindo um diálogo com investigadores e programadores que se 
debruçam sobre estas cinematografias. As redes de solidariedades, que 
no passado permitiram que se fizessem muitos dos filmes que mostramos, 
repetem-se hoje para permitir que sejam vistos. Os filmes que mostramos 
nesta retrospectiva, realizados contra a corrente – contra a corrente do 
sistema colonial e neocolonial, mas sobretudo contra as lógicas de dominação 
cultural no cinema, contra o mercado dos filmes ou dos autores e em luta pela 
existência dos novos cinemas africanos e transcontinentais.

O programa vai ao encontro da diversidade dos gestos dos cineastas que 
confrontaram a história das (des)colonizações, seja um René Vautier nos 
maquis argelinos ou um Abderrahmane Sissako em busca do seu próprio 
passado na figura de um amigo angolano de quem perdeu o rasto desde 
os tempos de estudante na URSS, ou ainda Ruy Guerra, bem próximo do 
novo poder moçambicano e de Samora Machel, fazendo o processo dos 
colaboracionistas do antigo regime, ou mesmo Assia Djebar reconstruindo 
num canto poético a história moderna do Magrebe a partir de imagens de 
arquivo.

Vai também ao encontro – e foi essa aventura que me motivou – ao encontro de 
uma “outra” história do cinema, uma história que começa quando a liberdade 
se conquista, e é essa a história de Cabascabo, o primeiro filme de Oumarou 
Ganda que, depois de ser fuzileiro na Guerra da Indochina, estivador no porto 
de Abidjan e actor em Moi, un Noir de Jean Rouch, realizará o seu filme no Níger 
com a ajuda do Cineclube de Niamey. Ou a história do artista António Ole, que 
realiza Carnaval da Vitória no primeiro ano da independência angolana. Ou 
do já citado poeta e cineasta Ruy Guerra, que regressa a Moçambique para 
filmar o nascimento da nova nação, as suas feridas e contradições. 

Essa história plural e frágil – ou antes fragilizada pelo esquecimento, o 
abandono, a falta de meios... – que há já duas décadas Margarida Cardoso 
esboçava em Kuxa Kanema, a história de um cinema que queria devolver ao 
povo a imagem do povo.

4 - Sobre o passado colonial de França e Portugal, o cinema tem o poder de 
contar a verdade e de furar a censura?

Em tempos a censura do Estado Novo, mas também a lei Laval em França, 
que perdurou muito além da Segunda Guerra Mundial e foi particularmente 
dura com o cinema que contestava o regime colonial e silenciou ou forçou 
à clandestinidade muitos filmes, dos quais destacamos Afrique 50, de René 
Vautier, obra que levou inclusive à prisão do autor, ou Catembe, de Manuel 
Faria de Almeida – que partia de uma encomenda mas acabou por se tornar o 
filme português mais “cortado” pelos censores.

Mais tarde, outras formas de censura, política e de estado, ou mais insidiosas 
– de ordem económica por exemplo – foram-se exercendo sobre os cinemas 
africanos, ao sabor das crises políticas que as novas nações sofreram e ainda 
hoje sofrem.

ENTREVISTA  

AMARANTE 
ABRAMOVICI  
- Curadora do programa 
'A Questão Colonial', 
Doclisboa'22 
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Actualmente, o cinema luta contra o tempo e a falta de meios. Os filmes 
degradam-se, os processos de preservação e arquivo são morosos, caros 
e sujeitos à constante necessidade de adaptação aos novos formatos 
de exibição – sem o que correm o risco de se tornar arquivos “mortos”. 
Emblemática será nesse sentido a exibição de Nossa Terra, o filme realizado 
por Mario Marret nas zonas libertadas da guerrilha do PAIGC, desaparecido 
durante décadas e só agora reencontrado nos arquivos da Newsreel em Nova 
Iorque. O filme é aliás apresentado com as obras em parceria de Sónia Vaz 
Borges e Filipa César, cujo trabalho de criação se vêm articulando com o 
resgaste de filmes perdidos do início do cinema da Guiné-Bissau, como é o 
caso da seminal obra colectiva O Regresso de Amílcar Cabral, ou dos registos 
das escolas-piloto mostrados em Navigating the Pilot School. No caso das 
cinematografias africanas, a situação geral dos filmes e da sua conservação é 
mesmo muitíssimo mais grave, e dificilmente se resolverá sem um justo gesto 
de reparação histórica.

Enfim, eu diria que furar a censura não é algo que ocorre num único tempo ou 
lugar, é um trabalho e uma luta travada por cineastas, técnicos, arquivistas, 
programadores, críticos e espectadores, em todas as sessões e todos os 
debates, em todos os momentos em que os filmes acontecem.

5 - De que forma prevê a continuidade das relações entre França e Portugal 
na arte e na história?

A relação entre Portugal e França é, do meu ponto de vista, corporizada 
sobretudo pelos milhões de Portugueses que vivem em França, cujo legado 
político e cultural é sistematicamente ignorado dum lado e doutro dos 
Pirinéus. Exemplo dessa lacuna é seguramente a falta de reflexão acerca da 
Ditadura e da Guerra Colonial como motivos políticos de uma migração que, 
ainda hoje, se opta por qualificar de «económica». Quanto à relação entre 
francófonos e lusófonos, um território porventura ainda mais entusiasmante 
pela sua extraordinária riqueza e pela promessa que nela se adivinha, passará 
certamente pela abolição de barreiras fronteiras que fazem da Europa uma 
fortaleza envelhecida e decadente e condenam a humanidade à repetição dos 
mesmos erros. É esse sonho internacionalista que me anima, entre muitas 
outras pessoas e filmes, como em 7 cortes de cabelo no Congo, o filme que, 
sem sair de uma salão de cabeleireiro, atravessa tempos e oceanos de Luciana 
Bezerra, Pedro Rossi e Gustavo Melo e já habitava os estudantes africanos 
em Paris de Afrique sur Seine, de Paulin Soumanou Vieyra e Mamadou Sarr 
em 1955.

A curadora Amarante Abramovici não escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990.

ENTREVISTA  

AMARANTE 
ABRAMOVICI  
- Curadora do programa 
'A Questão Colonial', 
Doclisboa'22 
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Licenciada pela Sciences Po Paris e pela Ecole Nationale d'Administration, 
Agnès Saal é Alta Comissária para a Igualdade, Diversidade e Prevenção da 
Discriminação do Ministério da Cultura francês.

1 - A missão do Fórum Igualdade é almejar por um mundo mais inclusivo. 
Qual a importância da sua integração no âmbito da Temporada Portugal-
França 2022?

O encontro que terá lugar em outubro segue-se a uma primeira e emocionante 
reunião que teve lugar em Angers em março passado: durante estes dois 
momentos de intercâmbio e partilha de experiências em torno das questões 
de igualdade e inclusão, os parceiros da Temporada Portugal-França querem 
destacar a importância destes temas, que fazem parte da longa história da 
Europa.

De facto, os eventos culturais que pontuam a Temporada tomam todo o seu 
significado se forem lidos à luz de uma exigência de recusa de qualquer tipo 
de discriminação.

2 - O que significa esta troca de ideias que promovem a igualdade de género 
e a inclusão, entre dois países com laços tão fortes, diante da agitação 
política e social que se vive atualmente?

É precisamente numa altura em que a Europa está de novo em guerra, em 
que a ameaça de catástrofe climática se torna tangível, em que a intolerância 
racial e religiosa reclama vítimas, em que os direitos das mulheres e das 
minorias estão a ser postos em causa em muitas partes do mundo, que se 
deve afirmar - com maior vigor - que a igualdade entre mulheres e homens, e 
a promoção e o respeito pela diversidade, não são objeto de debate.

Além disso, desde o início que estávamos interessados em ir além do quadro 
bilateral franco-português, a fim de afirmar esta mensagem, associando 
vários outros países membros da União Europeia aos nossos intercâmbios.

Estes são valores democráticos que partilhamos, que são preciosos e 
essenciais!

3 - Neste Fórum, de que forma se pretende transmitir ao público os valores 
que defende? Que resultados ou ações concretas gostaria que resultassem 
desta ocasião?

Trata-se de dar a palavra àqueles que promovem políticas concretas, 
nomeadamente nos domínios da educação, cultura e defesa dos direitos 
das mulheres, a fim de provar que estas ações permitem melhorar 
significativamente a situação e alcançar uma verdadeira igualdade, no 
acesso aos lugares de responsabilidade, aos meios de criação e produção, 
na igualdade salarial, na luta contra a violência sexual, na desconstrução de 
estereótipos, etc.

Gostaríamos que a situação mais favorável num país europeu, a política de 
igualdade mais eficaz numa área, fosse alargada a tantos outros setores 
e países quanto possível: o exemplo é uma poderosa alavanca, capaz de 
convencer e liderar!

ENTREVISTA  

AGNÈS SAAL 



Temporada Portugal - França 202232

4 - Em que sentido a transversalidade da luta pela igualdade de género 
pode inspirar na defesa por outras causas e direitos?

Estou convencida de que a luta pela igualdade entre mulheres e homens 
contém as sementes de todas as batalhas contra a discriminação. Quer seja 
idade, deficiência, origem étnico-racial, orientação sexual, vulnerabilidade 
económica e social, ou local de residência, entre os critérios mais generalizados 
de discriminação, a abordagem é idêntica: compreender e conhecer as causas 
da exclusão, documentá-las e quantificá-las com precisão, e adotar uma 
abordagem organizada e determinada que permita a sua erradicação (plano 
de ação, indicadores de progresso, etc.).

5 - Enquanto Alta Comissária para Igualdade, Diversidade e Prevenção 
da Discriminação, gostaria de voltar a colaborar com instituições 
portuguesas, no combate pela inclusão e igualdade?

Eu adoraria! Esta experiência partilhada, que nos permitiu trabalhar em 
conjunto sobre estas questões durante mais de um ano, revelou uma 
tremenda convergência, uma verdadeira identidade de pontos de vista e um 
desejo comum de ir mais longe e mais depressa no caminho para a igualdade 
e a inclusão. França e Portugal, juntamente com outros países europeus, têm 
vocação para desempenhar um papel motor, para dar impulso, inspiração 
e inovação, de modo a impor uma cultura de igualdade e prevenção da 
discriminação em todas as áreas. Há ainda um longo caminho a percorrer...

1 - A missão do Fórum Igualdade é almejar por um mundo mais inclusivo. 
Qual a importância da sua integração no âmbito da Temporada Portugal-
França 2022?

A Temporada Cruzada Portugal - França 2022 é um evento extremamente 
importante para ambos os países, pois é uma enorme oportunidade de 
fortalecer laços entre instituições de diversas áreas e dar a conhecer o 
trabalho que é feito na área do ambiente, da sustentabilidade, da cultura. 
Ao ter sido decidido trazer a vertente da Igualdade para a temporada o 
que se quis foi transmitir uma forte mensagem de que quer Portugal, quer 
França, acreditam e estão comprometidos com a inclusão e com o combate 
á discriminação. Por isso se fez acontecer um Fórum Igualdade em Angers e 
agora teremos uma réplica em Guimarães. Porque a promoção da igualdade e 
a luta contra a discriminação não pode ser algo que se refere uma vez, é algo 
que tem que estar transversal em tudo o que fazemos e produzimos. Creio 
que é mesmo muito simbólico a realização destes dois eventos no âmbito da 
temporada cruzada. Sem igualdade não temos progresso sustentável. Não 
progredimos. E Portugal e França têm plena consciência e querem continuar 
a ser vozes ativas nesta demanda na União Europeia.

ENTREVISTA  
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2 - O que significa esta troca de ideias que promovem a igualdade de género 
e a inclusão, entre dois países com laços tão fortes, diante da agitação 
política e social que se vive atualmente?

Significa o empenho e o compromisso de que o tema da igualdade é 
considerado fulcral na política interna e externa, quer para Portugal, quer 
para França. Não é algo lateral e do universo do politicamente correto. É algo 
que ambos os Governos dos dois países levam a sério e faz parte integrante 
das suas políticas públicas. E num momento como o atual, este tipo de tomada 
de posição pública é ainda mais importante, pois posiciona claramente ambos 
os países, sem qualquer espaço para ambiguidades, do lado daqueles que não 
toleram a discriminação e combatem as desigualdades, sempre, em qualquer 
circunstância.
 
3 - Neste Fórum, de que forma pretende transmitir ao público os valores 
que defende? Que resultados ou ações concretas gostaria que resultassem 
desta ocasião?

Enquanto Presidente do Serviço Público que nacionalmente tem por missão 
a promoção da igualdade e o combate à discriminação, e tendo em conta 
os dados que nos chegam da não diminuição das situações de violência de 
género, nomeadamente sobre as mulheres, a minha maior ambição é que se 
consiga transmitir um compromisso claro no sentido de combater a violência 
doméstica fortalecendo o trabalho de prevenção, começando o mais cedo 
possível o trabalho de sensibilização e informação nas escolas. É um problema 
endémico, que atravessa toda a sociedade e que temos que conseguir 
combater de forma eficiente. Acredito que através da educação poderemos, 
se atuarmos de uma forma cada vez mais sistemática e insistente, ajudar a 
que os jovens de hoje a combaterem connosco este flagelo.
 
4 - Em que sentido a transversalidade da luta pela igualdade de género 
pode inspirar na defesa por outras causas e direitos?

Diria que tudo depende da nossa capacidade para comunicar e para conseguir 
transmitir de forma acessível que as questões de igualdade estão de facto 
em tudo aquilo que fazemos.
Por exemplo, o mundo da arte está intrinsecamente relacionado e dependente 
do funcionamento da sociedade. As desigualdades entre homens e mulheres 
no mundo das artes ainda é uma realidade, como o é na sociedade em geral. 
E estas diferenças notam-se, se tivermos as lentes da igualdade para olhar, 
desde a conceção e produção de uma obra de arte até à comercialização da 
mesma, passando pelas leituras e interpretações do público.
Se conseguirmos acordar mais as pessoas para estas evidências, que são 
transversais em todas áreas económicas e sociais, acredito que poderemos 
inspirar a grandes mudanças. E as mudanças vão acontecendo, o problema é 
que o ritmo dessa mudança tem sido particularmente lento.
 
5 - Enquanto Presidente da CIG, gostaria de voltar a colaborar com 
instituições francesas, no combate pela inclusão e igualdade?

Com toda a certeza. Tem sido uma experiência muito enriquecedora. 
Queremos definitivamente continuar a fazer trabalho em conjunto. Os nossos 
problemas são muito parecidos, por isso a nossa potencialidade para trocar 
informações e boas práticas e traçar estratégias conjuntas é quase infinita.

ENTREVISTA  

SANDRA RIBEIRO 



Temporada Portugal - França 202234

Maria Ana Vasco Costa encontrou na cerâmica um campo de possibilidades 
plásticas para explorar, no que diz respeito à cor, profundidade, 
temperatura, variação e som. 

Seguindo a tradição portuguesa de azulejos monocromáticos, a artista 
idealiza e desenvolve intervenções cerâmicas, objetos esculturais e peças 
site-specific a partir do jogo entre azulejos tridimensionais e planos, criando 
novos padrões e composições originais.

Baseada em Lisboa, ostenta um diploma em Cerâmica e Belas Artes pelo 
Ar.Co Centro de Arte e Comunicação Visual, onde tornou-se co-diretora do 
departamento de Cerâmica, e um mestrado em Arquitetura pela Universidade 
Técnica de Lisboa. Em todos os seus trabalhos, questiona e põe em diálogo a 
produção tradicional de artesanato e a arquitetura nacional, uma combinação 
que sempre gera resultados singulares, embora tão facilmente reconhecidos 
com a sua assinatura.  

Maria Ana foi selecionada para o Mostyn Open 19, e, entre 2016 e 2018, venceu 
diversas vezes os prémios britânicos de Design, Surface Design Awards. Os 
seus trabalhos são expostos regularmente em Portugal e no estrangeiro, 
em mostras individuais ou coletivas: Ice Ice Baby, Appleton (2021); Pitching 
yourself a tent were we all may enter, Quetzal Art Center (2021), Vidigueira; 
Água d'Alto, Galeria Municipal de Almada (2019); Veículo Longo, Casa-
Atelier Vieira da Silva (2019); The Land of the Glazed Cities, Imperial Palace, 
Beijing (2019); Do presente para o futuro, Museu do Azulejo, Lisboa (2018); 
Portugal Tropical, Merzbau Gallery, Miami (2016); Primeira Escolha, Museu 
José Malhoa, Caldas da Rainha (2016); Mostyn 19 Agora, Mostyn, Landudno, 
País de Gales (2015); HD, Espaço AZ, Lisboa (2014); e ABECEDÁRIO – 40 Anos 
do Ar.Co, Museu do Chiado, Lisboa (2013). Muitas das suas obras integram, 
também, coleções públicas e privadas, sendo a artista representada pela 
Galeria Jeanne Bucher Jaeger e pela Galeria Fonseca Macedo. 

No âmbito da Temporada Portugal-França 2022, a ceramista é convidada a 
construir uma peça de homenagem à Simone Veil, a ser revelada na cerimónia 
de encerramento.

Joël Pommerat é autor e diretor teatral, um dos mais proeminentes 
nomes no campo da dramaturgia francesa contemporânea. Na Temporada 
Portugal-França 2022, apresenta o espetáculo Ça ira (1) Fin de Louis, entre 
os dias 28 e 30 de outubro, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. 

Descobriu a sua paixão pelo teatro na faculdade, mas foi depois de 
experimentar ser ator que percebeu que o seu lugar era mesmo atrás do palco. 
Hoje dramaturgo e encenador, Joël Pommerat, nascido em 1963, é um dos 
nomes mais sonantes do teatro francês contemporâneo — e, curiosamente, 
encena apenas textos próprios, nunca de outros dramaturgos. 

BIOGRAFIA  

MARIA ANA VASCO 

BIOGRAFIA  

JOËL POMMERAT 
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Em 1990, funda a Companhia de Teatro Louis Brouillard, que dirige até hoje. 
Em 2002, publica a sua primeira peça, intitulada Pôles (Polos), e, dois anos 
depois, o Strasbourg National Theatre convida-o a encenar e estrear a peça 
Au monde (No mundo). Este foi o momento de lançamento da carreira de 
Pommerat e da Companhia e o início da sua fama. A peça retrata a vida de uma 
família francesa: três filhas sentem-se aprisionadas pela autoridade do pai, 
que, apesar de velho, quase moribundo e cego, continua a ser extremamente 
severo. Dez anos depois, apresenta a mesma obra com quase todos os 
mesmos atores no Théâtre de la Monnaie, em Bruxelas, convidando Philippe 
Boesmans — com quem voltaria a trabalhar em 2017 — como compositor da 
banda sonora.

O seu trabalho frequentemente consiste na reescrita de fábulas e contos 
tradicionais, adaptando-os a teatro. No mesmo ano em que apresenta Au 
monde, estreia Le Petit Chaperon Rouge (O Capuchinho Vermelho), a sua 
primeira encenação direcionada ao público infantil. Nesta peça, o dramaturgo 
conjuga a fantasia da história original com a dura realidade de viver, e escreve 
a história de uma menina que vai a caminho da casa da avó, cruzando-se com 
um lobo, da forma mais fidedigna e real possível. 

Este não foi o único conto que Pommerat reescreveu. Em 2008, apresenta 
Pinocchio (Pinóquio) no Teatro Odéon, a história de uma pequena marioneta 
de madeira com um nariz que cresce a cada mentira, e que descobre o mundo 
através do sofrimento e da busca pelo sentido da vida. Em 2016, Pinocchio 
passou pelo Centro Cultural de Belém, marcando o regresso do dramaturgo 
a Lisboa, depois do Festival de Almada desse mesmo ano. Esta peça garantiu-
lhe o Prémio Moliére para Melhor Espetáculo para o Público Jovem. Já em 
2011, reescreve Cendrillon (Cinderela). 

Ainda nesse ano, colabora com o compositor Oscar Bianchi na adaptação para 
ópera da sua peça Grâce à mes yeux (Graças aos meus olhos), apresentada no 
Aix en Provence Opera Festival. Outra encenação relevante de Pommerat é 
La Réunification des deux Corées (A Reunificação das duas Coreias), que, mais 
do que uma representação política, é uma ode às relações humanas, pondo 
em causa as nossas emoções e confrontando o público com elas. 

Os jogos de luz e escuridão súbita, que deixam no espetador uma sensação 
desconcertante, e a ausência de adereços ou objetos em cena valem-lhe o 
apelido de “mágico do palco”. Através destes elementos, o encenador cria 
um teatro visual, que vai da maravilha ao medo, sem, necessariamente, a 
presença dos atores.

Em 2014, a convite de Philippe Quesne e Nathalie Vimeux, integra a Associação 
Théâtre Nanterre-Amandiers e, depois, organizações de renome em todo 
o mundo, como a Scène Nationale de La Rochelle, Comédie de Genève e o 
TNP/Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Mais tarde, o artista e a 
sua Companhia associam-se ao DRAC Île-de-France e da Région Île-de-Franc, 
importante organismo cultural em França, com o apoio do Ministério da 
Cultura Francês. 

No contexto da Temporada Portugal-França 2022, Joël Pommerat apresenta 
Ça ira (1) Fin de Louis, entre os dias 28 e 30 de outubro, no Teatro Nacional 
D. Maria II, em Lisboa. Entre ficção e realidade, a peça inspira-se no processo 
revolucionário de 1789 para pensar a luta pela democracia e a motivação dos 
homens por novos sistemas, poderes e sociedades.

ENTREVISTA  

JOËL POMMERAT 



Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

No âmbito da Temporada Portugal-França, realizam-se em quatro cidades francesas 

e portuguesas os Encontros Económicos Franco-Portugueses. Ao longo de quatro 

dias discutem-se quatro temas centrais: a Sáude (Coimbra), Mobilidade (Lille), 

Economia azul (Lisboa), Energias renováveis (Paris). Estes Encontros pretendem 

fomentar intercâmbios entre empresas e start-ups, a fim de criar oportunidades de 

colaboração empresarial; envolver os participantes em torno de valores, tendências 

inovadoras e histórias de sucesso entre os dois países; organizar mesas redondas 

multidisciplinares temáticas com peritos, empresas e instituições; promover reuniões 

BtoB e parcerias de negócios entre startups e empresas franco-portuguesas. 

Eixo: Juventude inovadora e empenhada 

Cher Futur Moi, da autoria do artista Irvin Anneix, é um projeto artístico que consiste 

numa série de pequenos documentários online com testemunhos e confidências de 

jovens dirigidos ao “seu querido futuro eu”. Este projeto é dirigido aos jovens (15 

aos 20 anos) e cria um espaço para expressão das suas dúvidas, receios, esperanças, 

preocupações. Cher Futur moi já teve quatro edições e, no âmbito da programação da 

Temporada Portugal-França 2022, prepara a sua quinta edição. Esta será uma edição 

bilingue, a primeira realizada numa língua que não o francês, e em que se pretende um 

"diálogo" entre os jovens dos dois países.

 

Para a preparação desta edição, e após um encontro e formação com o artista, os 

jovens preparam o seu contributo – um filme de 15 minutos – com o seu testemunho. 

Dos vídeos entregues, 20 (10 em português e 10 em francês) serão selecionados e 

editados pelo artista, com uma duração máxima de 3 minutos, com vista à sua 

difusão. Os filmes serão difundidos nas redes sociais do projeto Cher Futur Moi e da 

Temporada Portugal-França 2022.

 

Eixos: Juventude inovadora e empenhada e Criação contemporânea e Europa da 

cultura

Calendário
de Outubro

OUTUBRO (DATAS A CONFIRMAR)

Coimbra, Lisboa, Lille, Paris

[ECONOMIA E INOVAÇÃO]
✖ ♦ ENCONTROS 
ECONÓMICOS FRANCO-
PORTUGUESES

OUTUBRO (DATAS A CONFIRMAR)

Online

[AUDIOVISUAL]
CHER FUTUR MOI / 
QUERIDO FUTURO EU 
com Irvin Anneix
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

O projeto Fado e canção francesa propõe uma comparação entre duas expressões 

vocais, a portuguesa e a francesa, cujas formas têm evoluído ao longo dos séculos. 

O programa reunirá artistas portugueses e franceses: a soprano portuguesa 

Ana Quintana e o guitarrista português Miguel Amaral com formação em música 

tradicional e o ensemble Le Consort dirigido por Justin Taylor com a participação 

da mezzo-soprano Eva Zaïcik. A criação deste programa será uma oportunidade para 

os artistas partilharem a reflexão musicológica e a interpretação de peças originais 

dos repertórios do fado e da canção acompanhada. Paralelamente, haverá uma 

conferência que reúne intervenientes especialistas em fado e canção francesa e uma 

oficina de prática de voz para famílias. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Desde o fado moderno ao techno, passando pelo kuduro e o baile funk, há toda uma 

cena musical que raramente é filmada e portanto desconhecida na Europa. O objetivo 

do projeto Soundscape Portugal é, portanto, tornar conhecida a riqueza musical 

portuguesa e criar uma sinergia entre a criação francesa e portuguesa, a partir 

da criação de vídeos já disponíveis no canal do Youtube Soundscape. Um encontro 

musical terá lugar em Portugal em outubro para celebrar essa riqueza musical franco-

portuguesa, com datas e local a confirmar.  

Eixos: Juventude inovadora e empenhada e Criação contemporânea e Europa da 

Cultura

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 JLSP é o 

3o festival de Jazz em França. São festivais distintos mas abertos ao mundo, tendo 

na sua matriz uma certa filosofia: afastando-se dos circuitos comerciais, promovem 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

Calendário
de Outubro

OUTUBRO (DATAS A CONFIRMAR)

Lisboa

[PROJETO MUSICAL]
FADO E CANÇÃO FRANCESA
Local a confirmar

OUTUBRO (A CONFIRMAR)

[CONCERTO]
SOUNDSCAPE PORTUGAL 
Why so serious production 
e Associação Cultural Gerador

1 A 9 DE OUTUBRO

Évora

[FESTIVAL]
✖ FESTIVAL IMATERIAL 
- ALENTEJO / NORMANDIA 
- BILHETE DE IDA E VOLTA
Teatro Garcia de Resende
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Corentin Diana e Emma Verbeke, artistas circenses oriundos do Centre National 

des Arts du Cirque, formam um duo num espaço de representação em constante 

evolução. A pesquisa de ambos incide na sua relação com um solo movediço, com uma 

terra instável. Em cena, um objeto/aparelho de madeira e metal suspenso, concebido 

como um sistema de matrioscas que se elevam, desdobram, enrolam-se e balançam. 

As diferentes paisagens são simultaneamente metáforas e o contexto da sua relação. 

É um pedaço de terra, um horizonte, o seu teto, o seu miradouro... De equilíbrio em 

desequilíbrio, com fulgor, os acrobatas estão em constante adaptação dos seus 

movimentos, interagindo com essa instabilidade. Assim, reconstroem lugares, espaço-

tempo, o sentido e a linha ténue de uma história, o esboço do seu retrato.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

A companhia Dançando com a Diferença apresenta obras dos coreógrafos François 

Chaignaud e Tânia Carvalho. François Chaignaud apresenta Blasons, francês para 

“brasões”, conhecidos como símbolos heráldicos. Em torno de Clément Marot, um 

grupo de poetas da corte comprometeu-se coletivamente a brasonar partes do 

corpo feminino, ou seja, observá-las, descrevê-las e elogiá-las. Com os artistas da 

Dançando com a Diferença, comprometem-se a recuperar esta dinâmica do brasão 

– e revertê-la. Tânia Carvalho, por sua vez, apresenta Doesdicon, composição para 

desenho de movimentos fixos, não rígidos. Trabalho dos contrastes rítmicos do corpo 

em deslocação, ou não. Os movimentos fixos são depois libertados. Não contra estes 

mesmos movimentos. Não para os apagar, mas para os estender. Já ali passou mais 

alguém... 

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

contemporânea e Europa da Cultura

Chega a Portugal o evento de ciclismo para amadores com a chancela oficial do 

Tour de France. O L’Etape Portugal é um desafio desportivo exclusivo que levará os 

participantes à descoberta das espetaculares estradas e paisagens do Alto Minho, 

com a belíssima cidade de Viana do Castelo como anfitriã deste grande evento. O 

L'Etape Portugal é organizado seguindo os padrões de qualidade do Tour de France, 

com um enquadramento logístico e de imagem à altura das expetativas de todos os 

ciclistas amadores que procuram esta experiência única. Viana do Castelo acolhe o 

L’Etape Portugal by Tour de France com um programa recheado de aliciantes para 

receber os atletas e seus acompanhantes, mas também outros visitantes que, entre 

os dias 30 de setembro e 2 de outubro de 2022, queiram viver a atmosfera do maior 

evento de ciclismo do mundo.

Eixo: Juventude inovadora e empenhada, Laços de proximidade e intimidade

Calendário
de Outubro

1 DE OUTUBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
A NOS VERTIGES - MOSTRA 
OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta 
(Olival Basto)

1 E 2 DE OUTUBRO

Porto

[DANÇA]
✖ ♦ FRANÇOIS CHAIGNAUD 
+ TÂNIA CARVALHO 
/ Dançando com a Diferença
Teatro Municipal do Porto - Rivoli

1 E 2 DE OUTUBRO

Viana do Castelo

[DESPORTO]
L'ETAPE PORTUGAL BY LE 
TOUR DE FRANCE
Vários locais
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Num tempo em que a memória do colonialismo, da escravatura e das guerras 

que motivaram ecoam nos movimentos e protestos anti-racistas com renovada 

ctualidade, não é menos clamorosa a resistência atávica das sociedades pós-coloniais 

em confrontarem-se com a sua história. Perante a desigualdade sócio-económica 

estrutural do mundo, ainda dividido entre ex-colonizados e colonizadores, é penoso 

revisitar um passado que não consegue passar à história. 

A sequência de Atualidades no final do Ato da Primavera, de Manoel de Oliveira, 

representa de algum modo tudo o que da guerra colonial transpirou para o cinema 

português até muito recentemente – está lá, e quase não está. A guerra a que não se 

chamava “guerra” fura a censura, e, nesse mesmo gesto, revela-a. No caso de França, 

onde a guerra de Argélia era apoucada no termo “évènements”, já para não falar dos 

anteriores conflitos na África subsaariana - esses totalmente ocultados -, a lei da 

censura fora reforçada em 1955 e o cinema era um dos seus alvos mais notórios, com 

autores como Pierre Clément, René Vautier ou Godard na mira. 

Por isso um programa de cinema sobre o passado colonial de França e Portugal 

afigura-se-nos como um projeto desafiador, mas também entusiasmante pela gritante 

atualidade da questão.

Eixos: Laços de intimidade e proximidade, Criação contemporânea e Europa da 

Cultura

A exposição Manuela Marques – Echoes of Nature apresenta uma das mais importantes 

fotógrafas atuais internacionais com um trabalho desenvolvido em França e Portugal.  

Possuindo uma técnica e um rigor estético notáveis na composição e produção das 

suas imagens, Manuela Marques elabora uma nova visão sobre a paisagem, um dos 

géneros mais relevantes da história das artes visuais. O seu trabalho decorre de uma 

profunda observação e reflexão sobre as qualidades estéticas, fenomenológicas e 

científicas da natureza, e da importância do meio fotográfico para a construção de 

uma percepção complexa e aprofundada da mesma. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Um número longo ou uma peça curta para dizer coisas sem palavras sobre o nosso 

encontro onde um se torna dois, onde dois se tornam siameses ou desarticulados, um 

duplo talvez, uma projeção de um sobre o outro; um encontro do terceiro tipo. Uma 

forma híbrida para mostrar este movimento de questionar o outro, para que uma 

linha de tensão estruture a nossa investigação como na urgência do circo; indo para 

o eficaz. Para rir do assustador, porque há uma aberração à espreita, em cada um de 

nós e em ambos.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Calendário
de Outubro

6 A 16 DE OUTUBRO

Lisboa

[CINEMA]
✖ ♦ A QUESTÃO COLONIAL
DocLisboa’22

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]
ALI - MOSTRA OUTRAS 
PISTAS
Centro Cultural Malaposta 
(Olival Basto)
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Desde 2011, a empresa Mpta dirige o festival UtoPistes, um evento bienal que se move 

entre criações in situ, exploração de espaços públicos e repertório. Pela primeira 

vez, durante a edição de junho de 2018, jovens artistas de circo foram convidados 

a apresentar a sua investigação, sob a forma de um trabalho em curso, uma fase 

criativa, um laboratório, uma performance, um esboço, um formato curto.  

Após as criações em duo com Stefan Kinsman, Juan Ignacio Tula foi convidado a 

desenvolver e aprofundar uma investigação mais pessoal, que será formalizada 

através da sua proposta Instante. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Com início no âmbito da Temporada Portugal-França, o objetivo desta exposição 

participativa é celebrar a antiguidade e a intimidade dos laços que os nossos dois 

países mantêm através da recolha – junto de um público de franceses de origem 

portuguesa e de imigrantes portugueses residentes em França e Portugal – de 

objetos, documentos ou representações imateriais e simbólicas representativas da 

sua história familiar ligada à emigração. O conceito pretende ser transgeracional, 

ao sensibilizar e mobilizar as diferentes gerações: aqui, a originalidade é o facto de 

quem apresenta o objeto não ser a pessoa que emigrou mas sim o  seu neto ou neta. 

Ao seu lado, o avô ou a avó podem evocar a sua história de emigração, a sua relação 

afetiva e memorável com Portugal, bem como com a língua e o território franceses. Os 

objetos serão acompanhados por um texto de contextualização que servirá de base 

aos painéis da exposição, garantindo um equilíbrio entre memória e humor, trabalho 

introspetivo e olhar singular, entre gerações mais velhas e mais novas. A constituição 

deste património emocional, material e imaterial, verdadeiro corpus museográfico, 

será uma oportunidade para tornar o projeto sustentável para além da Temporada 

Portugal-França 2022. 

Eixo: Laços de proximidade e intimidade

O European Rocketry Challenge - EuRoC, promovido pela Agência Espacial Portuguesa, 

é a primeira competição europeia de lançamento de Rockets dirigida a estudantes 

universitários. O objetivo da competição é fomentar a inovação e motivar os 

estudantes para assumirem o desafio de conceber, construir e lançar os seus próprios 

foguetões de propulsão sólida, híbrida ou líquida. O C'Space reúne até 300 pessoas que 

partilham a mesma paixão pelo Espaço. É a campanha nacional para o lançamento de 

foguetes experimentais, mini-foguetes e CanSats organizada anualmente pelo CNES. 

Os estudantes vêm de clubes do ensino superior e trabalham em projetos espaciais 

altamente técnicos antes do seu lançamento durante a campanha. É organizado um 

dia oficial do C'Space para encontros entre estudantes e profissionais para descobrir 

oportunidades de carreira e expectativas profissionais. 

Eixo: Juventude inovadora e empenhada

Calendário
de Outubro

8 DE OUTUBRO

Odivelas

[ESPETÁCULO]
INSTANTE - MOSTRA 
OUTRAS PISTAS
Centro Cultural Malaposta 
(Olival Basto)

10 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
ITINERÁRIO[S] DA SAUDADE: 
Constituição de um 
património sentimental 
Sociedade de Geografia de Lisboa

11 A 18 DE OUTUBRO

Constância, Ponte de Sor

[PROJETO EDUCATIVO]
♦ SINERGIAS ENTRE EUROC 
E C'SPACE
Base aérea de Santa Margarida 
(Constância); Aeródromo 
de Ponte de Sor 
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Como pensar o sensível e a estética nestes tempos mais ou menos breves, distendidos, 

angustiantes ou promissores? Quais podem ser as suas finalidades, projetos, 

incógnitas? A própria estética tem capacidade para dar um contributo decisivo aos 

acontecimentos do presente e aos que poderão vir a ocorrer? As transformações 

radicais do que se entendia ou entende por aisthesis não deveriam acompanhar as 

mudanças consideráveis das nossas sociedades e, mais amplamente, das pessoas? 

Outras problemáticas podem, evidentemente, ser sugeridas, mas dada a vocação 

do Centro Cultural de Belém – a instituição que convida e organiza, consagrada 

essencialmente a todas as formas de arte – elas deveriam poder tratar de modo 

direto ou indireto de questões ligadas à estética, no seu sentido mais amplo, na suas 

relações com a economia, a política, a ecologia, o feminismo, o cosmopolitismo…

Emanuele Coccia apresenta A moda ou o futuro político do sensível. O sensível torna-

se político pela moda: é de facto pela moda que reconhecemos que a nossa identidade 

moral mais profunda é de natureza sensível e que fazemos dessa identidade sensível 

um objeto de manipulação e negociação coletiva. Através do exemplo de algumas 

coleções de diferentes estilistas, será demonstrado que somente estendendo a moda 

não apenas ao corpo humano, mas a todo o universo humano, será possível pensar 

num futuro sensato para a política.

Eixo: Laços de proximidade e intimidade

Este colóquio internacional pretende analisar as leituras cruzadas entre as autoras 

francesas e portuguesas, no período que vai de 1926 a 1974. Dar-se-á atenção à 

solidariedade que se teceu, em França, à volta de Isabel Barreno, Maria Teresa Horta 

e Maria Velho da Costa, quando foram perseguidas judicialmente pela publicação 

das Novas Cartas Portuguesas. Uma sessão especial será consagrada a este livro. As 

comunicações irão focar, entre outras, nas obras de Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, 

Marguerite Duras e Violette Leduc, que tiveram uma influência decisiva em Portugal, 

lidas na língua original ou através de traduções, publicadas em editoras de referência. 

De igual forma, estudar-se-á a produção das escritoras portuguesas, vítimas de 

censura ou de silenciamento. Procurar-se-á referir diferentes movimentos, géneros 

e opções ideológicas, fazendo um panorama da literatura portuguesa, escrita por 

mulheres, no tempo da Ditadura Militar e do Estado Novo.

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

Calendário
de Outubro

13 DE OUTUBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: 
O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Emanuele Coccia
Centro Cultural de Belém

13 E 14 DE OUTUBRO

Lisboa

[COLÓQUIO INTERNACIONAL]
✖ ESCRITORAS 
PORTUGUESAS E 
FRANCESAS NO TEMPO DA 
DITADURA E DO ESTADO 
NOVO
NOVA FCSH
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Em França, a partir do século XVII, a educação artística e a formação musical de jovens 

raparigas de boas famílias eram essenciais. O programa Le Parnasse au féminin é 

construído em torno de obras de compositoras da Era das Luzes, tais como a tragédia 

Céphale et Procris de Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, protegida do rei Luís 

XIV. Inclui também peças mais leves de Françoise-Charlotte de Ménétou, Julie Pinel 

e Hélène-Louise Demars, compositoras cuja audácia levou ao seu reconhecimento 

sublimemente justificado. 

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

contemporânea e Europa da cultura

Três leva o espetador a um mundo sensível, intenso e terno. Numa viagem criada 

pela fisicalidade de três artistas, as ferramentas acrobáticas são utilizadas para se 

aproximarem uns dos outros. Partindo de uma cena em bruto, ao longo do tempo vão 

surgindo diversos estados de espírito que vêm perturbar a história. A peça brinca 

com o absurdo, os encontros e as desacordos, a necessidade de ser um só corpo e 

a necessidade de se encontrar a si próprio. O desempenho destes três intérpretes 

exige uma resistência acrobática de alto nível até a exaustão.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura

“Existe um fenómeno feroz no mar que se poderia chamar a chegada dos ventos do 

mar. Em qualquer estação do ano, especialmente na época das syzygies, no momento 

em que menos se deve esperar, o mar é subitamente tomado por uma estranha 

tranquilidade.”

(Victor Hugo)

No cruzamento entre a França, Vietname, Marrocos e Portugal, Syzygie, um ritual para 

o Oceano é o fruto do encontro de 3 artistas com origens mistas, um diálogo visual e 

vivo construído em torno da água como um elemento coagulante. Impulsionados pela 

consciência da importância do ritual na construção de uma identidade e alimentados 

por uma longa exploração dos ritos e costumes do Magrebe e Vietname, Filipe 

Lourenco, Florian Song Nguyen e Bao Vuong revelam o resultado das suas trocas numa 

peça em vários atos onde a música tradicional, canto, dança, performance, pintura e 

desenho são convidados. Às vezes em movimento, às vezes estável mas sempre fluido 

- como o oceano, Syzygie é um trabalho de geometria variável que mistura gesto com 

água, sal e incenso em pó.

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

Calendário
de Outubro

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 MULTIDISCIPLINAR]
SYZYGIE, UM RITUAL 
PARA O OCEANO
O Gabinete de Madame Thao (LX 
Factory)
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

Como a festa pode revelar e transformar as nossas práticas corporais no espaço 

público urbano? Numa cenografia inspirada na pista de dança, uma série de 

intervenções performáticas e científicas abrirão olhos e corpos em três atos. Em 

cada um, um/a artista convida o público a acompanhar a coreografia para explorar 

uma questão do movimento na cidade. Na forma de uma narrativa que se desdobra ao 

longo do dia, cada ato funciona como um dia inteiro de imersão em que gradualmente 

mergulhamos num País das Maravilhas para transformar os nossos corpos. Integrado 

na 6ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa, o Theatrum Mundi e à la Sauvette 

oferecem um dia e uma noite de ideias e experiências festivas. A série é parte da 

programação ao vivo vinculada à exposição Multiplicidade com curadoria de Tau 

Tavengwa e Vyjayanthi Rao. Ato 1: Género e Poder. Sara Wookey (UK) lidera uma 

ação sutil e forte para reivindicar os direitos das mulheres no espaço público. Ato 2: 

Topografias de corpos. Rafael Alvarez (Portugal) vê o corpo como um mapa, como uma 

possibilidade de viajar, de se reunir e de estar isolado. Ato 3: corpos e espaços queer - 

Habibitch (França) apresenta uma conferência-performance e um curso de waacking 

queer descolonizante.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

O Fórum Igualdade: pela igualdade de género na Europa nasceu da vontade comum 

de França e Portugal de identificar e promover as melhores políticas e práticas da 

sociedade civil, portanto as mais capazes de fomentar o progresso conjunto em 

direção a uma verdadeira igualdade e a uma representação mais justa das mulheres 

(e, mais alargadamente, das minorias de género) nos empregos científicos e técnicos, 

nos media, no empreendedorismo e na criação cultural. Os conteúdos do fórum foram 

definidos pelos dois países, tendo tido o cuidado de convidar para cada uma das mesas 

redondas personalidades europeias comprometidas com a igualdade de género. 

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

intimidade e proximidade

UPTEC e Accelerator M são ambas entidades de apoio à aceleração de startups, 

sediadas respetivamente no Porto e em Marselha, e que partilham segmentos de 

atuação comuns no apoio a startups, nomeadamente por via das Indústrias culturais 

e criativas e Economia Azul. Naviscio é um evento no qual participarão as nossas 

respetivas startups, numa competição de pitch em modo híbrido (phygital). Este 

evento será uma oportunidade para que franceses e portugueses contactem e criem 

rede passível de apoiar o desenvolvimento dos seus projetos. O concurso de pitch 

pode ser realizado virtualmente, o que facilita sua organização, e, simultaneamente, 

a UPTEC e o Accelerator M apresentam o seu trabalho e criam relações entre os dois 

países. De forma a potenciar ainda mais esta colaboração e partilha de experiências, 

as startups vencedoras do concurso terão a oportunidade de acompanhar a UPTEC 

a França para a próxima VivaTech e a Accélérateur M na ida a Portugal no âmbito da 

próxima Web Summit, alicerçando assim o espírito de reciprocidade.

Eixo: Juventude inovadora e empenhada 

Calendário
de Outubro

15 E 16 DE OUTUBRO

Lisboa

[MULTIDISCIPLINAR]
♦ THREE PARTIES 
IN WONDERLAND
Trienal de Arquitectura, Palácio 
Sinel de Cordes

18 A 20 DE OUTUBRO

Guimarães

[FÓRUM]
FÓRUM IGUALDADE: 
PELA IGUALDADE DE 
GÉNERO NA EUROPA
Local a confirmar

18 A 20 DE OUTUBRO

Porto

[ECONOMIA E INOVAÇÃO] 
NAVISCIO 
UPTEC
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

  O Festival Lyon BD e o Festival Amadora BD unem forças para celebrar a banda 

desenhada portuguesa e francesa, em 2022. Os dois festivais vão oferecer um programa 

transversal e diversificado, designadamente exposições coletivas, delegações de 

artistas e profissionais, encontros e debates, performances, concertos desenhados 

e venda de direitos editoriais. O objetivo desta iniciativa conjunta é reforçar a 

visibilidade do talento e da criatividade portuguesas e francesas no Festival Lyon BD, 

em junho de 2022, e no Festival Amadora BD, em outubro. Este projeto representa 

uma oportunidade de intercâmbio artístico-cultural na área da banda desenhada 

entre os dois países, investindo-se, desta forma, na valorização e reconhecimento 

deste género literário e dos seus agentes ativos, nomeadamente autores, editores, 

pensadores e admiradores.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

O Teatro Nacional São João e o Théâtre National de Bourdeaux en Aquitaine (TnBA), 

através dos seus diretores artísticos, Nuno Cardoso e Catherine Marnas, juntam-se 

para uma produção bilingue que parte da Oresteia, de Ésquilo, para chegar a uma nova 

dramaturgia. O teatro é um espaço primeiro de cidadania e em Oresteia, o tribunal, é 

o palco onde se representa a justiça, um pilar fundamental no exercício dos direitos 

dos cidadãos em sociedade; é também o espaço para as representações da culpa, da 

redenção, do castigo, do arrependimento e também da Razão. Oresteia descreve o 

advento de uma nova prática de justiça que questiona a legitimidade do “olho por 

olho, dente por dente”, à luz de uma Razão problematizadora de causas e culpas. 

Uma balança que talvez deva mais aos atalhos da retórica do que aos labirintos do 

pensamento. É sobre este equilíbrio que versa esta Oresteia.

Oresteia é um projeto de estreita colaboração dramatúrgica, estética e de produção 

entre duas equipas de criadores e dois elencos de dois teatros nacionais. Atores 

portugueses do Teatro Nacional São João unem esforços com intérpretes franceses 

oriundos da escola de teatro do TnBA para um trabalho que terá início em janeiro de 

2022, explorando as possibilidades dramatúrgicas que o texto oferece, e continuará 

com períodos de trabalho entre Porto e Bordéus. Aos atores e aos diretores artísticos, 

juntar-se-ão o dramaturgo francês Gurshad Shaheman, para além de José Álvaro 

Correia (desenho de luz), F. Ribeiro (cenografia) e outros criadores portugueses e 

franceses. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Calendário
de Outubro

20 A 30 DE OUTUBRO

Amadora

✖ ♦ DESENHA-ME, LYON | 
DESENHA-ME, AMADORA
Amadora BD - Rua Carvalho Araújo

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
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

No âmbito da Temporada Portugal-França, o Museu Nacional de Arte Antiga recebe 

como Obra Convidada o importante Retrato do Artista de Nicolas Poussin (Les 

Andelys, 1594 - Rome, 1665) proveniente do Musée du 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 antigas, 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 por Poussin 

para Paul Fréart de Chantelou (1609-1694), importante colecionador e mecenas 

francês.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Sabor a França - Le Goût de France é um programa gastronómico e festivo, com mesas 

redondas, workshops, almoço/jantar temático e uma série de encontros baseados na 

amizade gastronómica franco-portuguesa. Projeto desenvolvido em parceria com a 

Universidade de Coimbra/Escola do Turismo de Portugal de Coimbra. 

Eixo: Laços de intimidade e proximidade

Peça coreográfica para 13 bailarinos, livremente inspirada no Gulistan de Saâdi. 

Durante o sono, a protagonista Rose é forçada a interiorizar a sua autoimagem, 

consciente ou inconscientemente, até que seja despertada do seu isolamento 

forçado. Na maioria dos contos, se a maldição inicial sobre Rosa tivesse prevalecido, 

ela teria morrido. Em vez disso, ela permanece viva, numa espécie de estado de coma 

e de vigília. Em ambas as versões, de Grimm ou Perrault, o sono suspende a princesa 

entre dois mundos diferentes. Além disso, o sono é uma forma protetora de preservar 

a beleza da sua juventude.

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Calendário
de Outubro

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

Guarda

[ESPETÁCULO]
A BELA ADORMECIDA
Teatro Municipal da Guarda
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

A Festa do Cinema Francês é o principal evento em Portugal dedicado ao cinema 

francês. Terá lugar em várias cidades, incluindo Lisboa, Porto, Coimbra, Almada, Oeiras 

e várias cidades do Algarve, com a presença de numerosos talentos (atores, atrizes, 

realizadores) e uma parceria com os Cinemas NOS. O objetivo será o de oferecer, 

pela primeira vez, um programa com o mesmo número de realizadores femininos e 

masculinos. 

Na agenda estão: 1) Uma homenagem a uma personalidade cinematográfica francesa, 

organizada em parceria com a Cinemateca Portuguesa. 2) Uma carta branca à ACID 

(Associação do Cinema Independente para a sua Difusão) que programará três ou 

quatro longas-metragens. 3) Sessões escolares e para o público jovem. 4) Sessões 

especiais: uma noite de “maratona” em torno de uma série de sucesso, e uma projeção 

à meia-noite de um filme de terror.

A Festa do Cinema Francês organizará um dia excecional e muito festivo em parceria 

com a Câmara Municipal de Lisboa e a associação de comerciantes da Avenida da 

Liberdade para oferecer uma atmosfera de verdadeira celebração popular por 

ocasião do encerramento da Temporada Portugal-França 2022 através de animações 

de rua, música e gastronomia. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da cultura, Uma sociedade mais inclusiva, pela 

igualdade de género na Europa, Laços de intimidade e proximidade

Como pensar o sensível e a estética nestes tempos mais ou menos breves, distendidos, 

angustiantes ou promissores? Quais podem ser as suas finalidades, projetos, 

incógnitas? A própria estética tem capacidade para dar um contributo decisivo aos 

acontecimentos do presente e aos que poderão vir a ocorrer? As transformações 

radicais do que se entendia ou entende por aisthesis não deveriam acompanhar as 

mudanças consideráveis das nossas sociedades e, mais amplamente, das pessoas? 

Outras problemáticas podem, evidentemente, ser sugeridas, mas dada a vocação 

do Centro Cultural de Belém – a instituição que convida e organiza, consagrada 

essencialmente a todas as formas de arte – elas deveriam poder tratar de modo 

direto ou indireto de questões ligadas à estética, no seu sentido mais amplo, na suas 

relações com a economia, a política, a ecologia, o feminismo, o cosmopolitismo…

Marie-José Mondzain é filósofa e diretora de investigação no Centre National de 

la Recherche Scientifique, em Paris. Considerada uma referência fundamental do 

pensamento contemporâneo, a autora tem contribuído para o debate vital acerca 

do poder persuasivo das imagens, articulando o campo da estética com as maiores 

preocupações éticas.

Eixo: Laços de proximidade e intimidade

Calendário
de Outubro

26 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO

Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, 
Porto, Algarve (cidades a 
confirmar)

[CINEMA]
♦ FESTA DO CINEMA 
FRANCÊS
Avenida da Liberdade; Capitólio; 
Cinema São Jorge; Cinemateca 
Portuguesa (Lisboa)
Auditório Municipal Fernando 
Lopes-Graça (Almada)
Auditório Municipal Eunice Muñoz 
(Oeiras)
Teatro Académico de Gil Vicente 
– TAGV (Coimbra)
Teatro Municipal do Porto e Cinema 
Trindade (Porto)
Algarve (cidades e locais a 
anunciar)

27 DE OUTUBRO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: 
O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Marie-José Mondzain
Centro Cultural de Belém
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

O Festival Semibreve sempre foi conhecido por juntar nomes improváveis e, para 

esta edição, numa coprodução com o festival francês Maintenant e no âmbito da 

Temporada Portugal-França 2022, convidou Félicia Atkinson e Violeta Azevedo para 

trabalharem em conjunto, apresentando este trabalho durante o festival. 

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 uma Europa da cultura

No último quarto do século XVIII, o Palais Royal, uma residência principesca confiada 

por Luís XIV aos Duques de Orleães, foi equipada com um peristilo emoldurando os 

seus jardins. Sob as fachadas encomendadas, desenhadas pelo arquitecto Victor 

Louis (1731-1800) a pedido do futuro Philippe-Égalité, gerem uma série de galerias 

que, desde o início, abrigavam todo o tipo de lojas, salas de jogos e locais de prazer, 

bem como salões literários, políticos e até musicais. Foi já sob estas mesmas arcadas, 

frequentadas pela elite intelectual e artística, que o Querelle des Gluckistes et des 

Piccinnistes tinha surgido alguns anos antes, uma violenta controvérsia sobre a 

necessidade de adaptar ou não a tragédia lírica francesa ao gosto italiano da era da 

ópera então em voga. A estreia francesa de l’Orphée et Eurydice de Gluck foi um 

prelúdio para o conflito. Isto não impediu a Dauphine, que se tornou rainha, de ter como 

seu compositor favorito o principal adversário, Antonio Sacchini (1730-1786). Embora 

o debate não tenha resultado num vencedor claro, foi Gluck que teve a influência mais 

considerável sobre os seus contemporâneos da geração mais jovem. A sua marca pode 

ser encontrada no discreto Jean-Baptiste Moyne, conhecido como Lemoyne (1751-

1796), bem como em Henri-Joseph Rigel (1741-1799) e Johann Christoph Vogel (1756-

1788), um famoso trompetista e hábil compositor de origem alemã, outro fervoroso 

defensor da reforma Gluckist. O seu Demophon, e especialmente a sua Abertura, uma 

obra representativa das tempestuosas explosões do movimento Sturm und Drang e 

criada pouco depois da sua morte prematura aos 32 anos de idade, permaneceu no 

repertório da ópera durante várias décadas. 

Eixo: Criação contemporânea e Europa da Cultura

Calendário
de Outubro

27 A 30 DE OUTUBRO

Braga

[FESTIVAL] 
FÉLICIA ATKINSON + 
VIOLETA AZEVEDO NO 
FESTIVAL SEMIBREVE
Theatro Circo

28 DE OUTUBRO 

Batalha

[PROJETO MUSICAL]
SALVE REGINA REVISITADA
Mosteiro da Batalha

28 DE OUTUBRO

Sintra

[CONCERTO]
✖ AU SALON DU PALAIS 
ROYAL
Parques de Sintra
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Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

O projeto global, co-construído pelos maestros dos dois conjuntos, foi pensado 

não só para responder a um desejo de intercâmbios e cruzamentos entre as 

práticas artísticas e culturais dos dois países, assim como dos músicos franceses 

e portugueses voltem a partilhar experiências artísticas, mas também, e primeiro 

de tudo, foi construído em torno da ideia de que a troca e o cruzamento têm um 

objetivo universalista. Neste espaço humanista, é claro que um lugar foi reservado 

para a criação. O repertório será composto por obras vocais e instrumentais do 

século XVI ao século XXI, escolhidas entre as mais emblemáticas da cultura de cada 

um dos 2 países. Estas obras serão trabalhadas e dirigidas pelos dois maestros, cada 

um do repertório do seu país e de forma cruzada. As obras serão distribuídas em três 

programas distintos mas complementares: 1. orquestra; 2. coro; 3. coro e orquestra. 

Duas criações irão enriquecer este programa: uma composição francesa de um poema 

português (da Mensagem de Fernando Pessoa) e uma composição portuguesa de 

um poema francês. A parte de criação vai mobilizar também o Coro Académico do 

Limousin, sistema de formação contínua de professores do Ministério da Educação 

Nacional, cujo programa será dedicado à música dos dois países, sem limitações 

estéticas. O objetivo desta formação é a reapropriação das competências adquiridas 

pelos professores ao longo do projeto para os colocar novamente no centro da sua 

prática docente.

Eixo: Criação contemporânea e uma Europa da cultura

Ça ira (1) Fin de Louis é uma ficção política contemporânea inspirada no processo 

revolucionário de 1789. O que leva os homens a derrubar o poder? Que novas 

relações devem ser estabelecidas entre o homem e a sociedade, os cidadãos e seus 

representantes?

Entre ficção e realidade, Ça ira (1) Fin de Louis conta a história dessa luta pela 

democracia.

Eixo: Criação contemporânea e uma Europa da cultura

Nesta peça-instalação, tudo é exato, leve, profundo. Desenvolve-se em torno de 

gestos simples: traçar uma linha branca no chão, fazer uma fogueira, acenar, cantar 

e até morrer um pouco. O trio de coreógrafos de Bordéus, La Tierce, prossegue a 

sua pesquisa de uma dança onde a poesia de cada movimento reside na ação mais do 

que interpretação. Sonia Garcia toma o tempo de 22 ações enriquecidas por jogos 

sonoros, cores e variações de luz. O espaço, como um quadro, é também habitado por 

dois corpos-paisagens de uma presença intensa. E, nesta atenção ao fazer, soltam-se 

mil imaginários.

Calendário
de Outubro

28 DE OUTUBRO 

Porto

29 DE OUTUBRO

Felgueiras

30 DE OUTUBRO

Vila Nova de Famalicão

[CONCERTO]
✖ A MENSAGEM - AMASING - 

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

Porto

[DANÇA]
✖ ♦ LA TIERCE: SONIA 
GARCIA, SÉVERINE LEFÈVRE 
& CHARLES PIETRI
Teatro Municipal do Porto 
- Campo Alegre

Temporada Portugal - França 202248
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Festa de Encerramento

O encerramento oficial da Temporada Portugal-França é assinalado entre 
28 a 31 de outubro, em Lisboa, com um conjunto de atividades, encontros e 
espetáculos que marcam o culminar de nove meses de estreita proximidade 
entre a cultura, economia e investigação portuguesas e francesas. 

Neste momento de celebração, a luta pela igualdade de género e por uma 
Europa mais comprometida e atenta a todos os tipos de desigualdades 
personifica-se na figura de Simone Veil, a primeira mulher a presidir ao 
Parlamento Europeu. Através da exibição do filme documentário de Olivier 
Dahan, integrado no programa da Festa do Cinema Francês, e da instalação 
de uma peça da ceramista Maria Ana Vaz Costa, compõe-se um retrato épico 
e íntimo de uma mulher com uma carreira extraordinária, que abalou a sua 
era ao defender uma mensagem humanista que continua, hoje, mais viva e 
necessária que nunca. Como a própria afirma, “nós somos responsáveis 
pelo que nos unirá depois” (“nous sommes responsables de ci que nos unira 
demain”). 

Com os pés no presente mas os olhos fixados no futuro, a festa de 
encerramento contempla, ainda, dois momentos dedicados  à participação e 
à reflexão da e com a juventude. Na primeira edição em português do projeto 
Querido Futuro Eu, concebido pelo artista Irvin Anneix, jovens entre os 15 e 
os 20 anos são convidados a imaginar os seus destinos e a partilhar os seus 
desejos futuros. O resultado é uma web-série que apresenta ao público um 
grande e variado painel de possíveis amanhãs. 

Entre outros eventos a anunciar em breve fazem ainda parte da festa de 
remate da Temporada Portugal-França alguns dos grandes destaques da sua 
programação: o espetáculo Ça ira (1) Fin de Louis, de Jöel Pommerat, no Teatro 
Nacional D. Maria II, naquela que será a sua última apresentação mundial, e a 
exposição Retrato do artista, que leva ao Museu Nacional de Arte Antiga o 
importante autorretrato de Nicolas Poussin (Les Andelys, 1594 - Rome, 1665), 
proveniente do Museu du Louvre. Poderemos ainda visitar as exposições 
Sarah Maldoror: Cinéma Tricontinental, com curadoria de François Piron, 
e Resistência Visual Generalizada. Livros de fotografia e movimentos de 
libertação: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo-Verde, anos 1960-80, 
com curadoria de Catarina Boeiro e Raquel Shefer, duas mostras patentes 
nas Galerias Municipais de Lisboa - Torreão Nascente da Cordoaria Nacional 
que enaltecem o poder e a importância da cultura na construção pós-colonial 
— e decolonial — de uma Europa antirracista e democrática, ou seguir a 
atualidade da sétima arte francesa na Festa do Cinema Francês, que se 
prolonga por diversas salas de cinema em várias cidades do país. 
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Festa de Encerramento

A Temporada Portugal-França chega assim ao final, com a certeza de que 
o caminho permanece aberto ao aprofundamento dos laços estabelecidos, 
bem como à continuidade e aprofundamento de um pensamento europeu 
colaborativo, sustentável, socialmente empenhado e que valoriza a criação e 
inovação a par da sua cultura.

* Programa sujeito a alterações. Consultar informações completas e atualizadas no 

site da Temporada Portugal-França.
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Continuam Últimos meses em Portugal: 
Programação e Destaques

ATÉ 4 DE SETEMBRO

Porto

[EXPOSIÇÃO]
ENERGIA TRANSFORMADA
Culturgest Porto

ATÉ 11 DE SETEMBRO

Lisboa

[ESPETÁCULO]
♦ LISBOA CROSSING 
Travessia do Campo Grande ao Largo das Galinheiras

ATÉ 8 DE OUTUBRO

Lisboa
[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ PANTHÉON & PANTEÃO
Panteão Nacional

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

ATÉ DEZEMBRO

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



Últimos meses 
em França: 
Destaques
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Últimos meses em França: 
Destaques

Em setembro de 2022, o Festival d’Automne à Paris celebrará o seu 50º aniversário 

com uma edição inventiva e curiosa, assumindo a sua parte de riscos e voltando-

se para a descoberta. Esta edição celebrará nomeadamente a força das alianças 

europeias e em particular das relações franco-lusófonas, por ocasião da Temporada 

Portugal-França. Honrará também a bailarina e coreógrafa bi-nacional cabo-verdiana 

e portuguesa Marlene Monteiro Freitas, dedicando-lhe um grande Retrato, olhando 

para trás na sua rica carreira e  apresentando as suas duas novas criações.

A artista visual da edição, Ana Jotta, apresentará uma exposição monográfica num 

novo local e assinará a identidade visual da edição. Também será convidada a companhia 

Dançando Com a Diferença, que reúne em palco pessoas com e sem deficiência, o 

realizador Tiago Rodrigues, os intérpretes Sofia Dias e Vitor Roriz, a coreógrafa Tânia 

Carvalho, a bailarina Vera Mantero, que interpretará a obra de Caetano Veloso, bem 

como um programa dedicado ao compositor português Emmanuel Nunes.

A convite do Centre des Monuments Nationaux e de Château de Vincennes, Joana 

Vasconcelos ergueu uma árvore de loureiro iluminada, com 13 metros de altura, feita 

de bordado preto, vermelho e dourado, debruada com luz. Uma ligação vertical entre 

o céu e a terra, a Árvore da Vida na Jerusalém celestial frutifica todos os meses, 

oferecendo remédios, bem como símbolos de vitória.

Nesta exposição, dez anos após o projeto no Castelo de Versalhes, a artista quis 

evocar a Rainha Catarina de Médicis, viúva de Henri II, que trabalhou com o rei para 

desenvolver a Sainte-Chapelle, o castelo e o parque de Vincennes, onde mandou 

plantar três mil olmos. A figura mitológica feminina de Dafne transformando-se numa 

árvore para escapar da Apollo também pode ser vista aqui. Esta instalação não deixa 

de questionar as preocupações ambientais e a afirmação da vida para além da atual 

pandemia. Esta árvore de mil decorações ecoa também a rica decoração da capela, 

hoje desaparecida.

Les Péninsules démarrées é uma exposição coletiva de artistas portugueses, de 

diferentes gerações e origens, comissariada pela pela curadora convidada Anne 

Bonnin.

Cobrindo um vasto período, desde os anos 60 até aos dias de hoje, este projeto 

pretende ser retro-prospectivo, olhando para criação a partir das suas fontes.

Na medida em que Portugal é a sua fundação, o objetivo é levantar partes de uma 

história contemporânea pouco conhecida na história, para voltar às fontes de uma 

avant-garde, ao mostrar artistas movidos por uma necessidade de emancipação ou 

transgressão perante a ditadura e a censura.

A exposição apresentada na MÉCA leva-nos a uma viagem através das 135 obras de 28 

artistas, alguns já conhecidos do público francês e outros novos nomes que se revelam 

ou exibem pela primeira vez em França: Maria José Aguiar, Helena Almeida, Manuel 

Alves, Leonor Antunes, António Barros, René Bertholo, Isabel Carvalho, Lourdes 

Castro, Armanda Duarte, Alexandre Estrela, Gaëtan, Ana Hatherly, Ana Jotta, Álvaro 

Lapa, Malangatana, E. M. de Melo e Castro, Maria José Oliveira, Bruno Pacheco, Jorge 

Queiroz, Paula Rego, Catarina Simão, Ana Santos,  ngelo de Sousa, Salette Tavares, 

Francisco Tropa, Belén Uriel, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira, Von Calhau!.

1 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO

Paris

[FESTIVAL]
♦ PORTUGAL CONVIDADO 
– FESTIVAL D’AUTOMNE
Vários locais

14 DE SETEMBRO A 15 DE JANEIRO  
DE 2023

Vincennes

[INSTALAÇÃO]
♦ ÁRVORE DA VIDA, de 
Joana Vasconcelos
Château de Vincennes

16 DE SETEMBRO A 26 DE FEVEREIRO 
DE 2023

Bordeaux

[EXPOSIÇÃO]
♦ LES PÉNINSULES 
DÉMARRÉES 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
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Últimos meses em França: 
Destaques

A Cidade de Paris junta-se à Temporada Portugal-França 2022 para uma declaração de 

amor de Paris a Lisboa e mais amplamente de França a Portugal, através de um passeio 

artístico que começará antes do anoitecer com uma performance apresentada pela 

coreógrafa Olga Roriz. Em paralelo, a Académie du Climat acolherá uma instalação do 

artista Bordalo II. Uma projeção de uma obra desenhada digitalmente por António 

Jorge-Gonçalves sobre a história de Lisboa será mostrada em loop no Theatre Blancs 

Manteaux. DJ Branko toca ao vivo junto às criações originais dos artistas Salomé 

Lamas, Add-Fuel e Augusto Brázio projetadas na fachada do Hôtel de Ville. Finalmente, 

o Baile Omiri, combinando vídeo, músicos e paisagens sonoras dos quatro cantos de 

Portugal, vai levar-nos a dançar nos salões do Hôtel de Ville.

Há seis anos que o festival Food Temple, criado por Le Carreau du Temple, celebra 

a gastronomia. Durante três dias, descubra a cozinha portuguesa através de 

um programa aberto a todos. Qual é o tema destes três dias? Uma gastronomia 

popular acessível. Promovemos uma alimentação saudável e sazonal, uma agricultura 

responsável apoiada por profissionais empenhados.

Estão à sua espera um mercado de produtores e artesãos empenhados na qualidade 

e respeito pelos produtos, um brunch de domingo, workshops e masterclasses para 

descobrir as dicas e segredos dos chefs, bem como filmes, encontros e fotografias 

que celebram Portugal.

O Rendez-vous de l’Histoire de Blois fará de Portugal o seu país convidado de honra 

para a 25ª edição do festival. O tema do “mar”, escolhido este ano, é uma ligação 

perfeita entre França e Portugal. Os investigadores portugueses serão convidados 

a apresentar os seus trabalhos e a trocar ideias nas conferências, debates e mesas 

redondas do festival. Desde as navegações à construção da Europa, de Henrique 

o Navegador a Salazar, do Brasil a Macau, passando por Goa e Angola, a história 

portuguesa é uma história marítima que os melhores especialistas virão a Blois para 

contar.

O Festival Internacional de Géographie tem como objetivo promover a geografia junto 

do público em geral. Durante três dias, a cidade de Saint-Dié-des-Vosges torna-se o 

lugar para o intercâmbio entre geógrafos, investigadores, académicos, professores, 

escritores, ilustradores e o público em geral. Geopoética, geopolítica, geo-crítica, 

caminhantes, viajantes, exilados, gente do campo... Os escritores também têm um 

gosto geográfico. É por isso que o programa do FIG é cada vez mais multidisciplinar, 

reunindo as opiniões de geógrafos, escritores, jornalistas, filósofos e caricaturistas.

23 DE SETEMBRO

Paris

[FESTIVAL] [CONCERTO] 
[EXPOSIÇÕES] [ESPETÁCULOS]
♦ LISBONNE SUR SEINE
Carreau du Temple, Académie 
du Climat, Hôtel de Ville

23 A 25 DE SETEMBRO

Paris

[GASTRONOMIA]
♦ FOOD TEMPLE PORTUGAL
Carreau du Temple

5 A 9 DE OUTUBRO

Blois

[LITERATURA]
♦RENDEZ-VOUS DE 
L’HISTOIRE DE BLOIS
Vários locais

30 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO

Saint-Dié-des-Vosges

[FESTIVAL]
♦ FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE GÉOGRAPHIE
Vários locais



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

13 A 19 DE JUNHO

Nazaré

27 DE JUNHO A 3 DE JULHO

Porto

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

21 DE JUNHO A DEZEMBRO

Porto

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

23 DE JUNHO

Lisboa

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]
♦ POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL com 
Jean-Marie Schaeffer
Centro Cultural de Belém

Dejá Vu em Portugal: 
Destaques
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23 DE JUNHO A 2 DE JULHO

Lisboa

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

1 A 30 DE JULHO

Lisboa

[EXPOSIÇÃO]
✖ ♦ STONE ALIVE: UMA INTERPRETAÇÃO CULTURAL DAS 
PEDRAS 

Museu Geológico de Lisboa

7 E 8 DE JULHO

Porto

[ESPETÁCULO]
♦ FALAISE
Teatro Municipal do Porto - Rivoli

8 E 9 DE JULHO

Porto

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

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.
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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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Victoire 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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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/
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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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Embaixada de Portugal em Paris / Camões, Centro Cultural Português em Paris 
/ Coordenação do Ensino de Português em França

Ana Catarino 
Ministério da Educação

Cristina Góis, Eduardo Henriques, Sara Santos
AICEP Portugal Global

Lídia Monteiro, Ana Marques, Jean-Pierre Pinheiro, Anne Sophie da Cruz
Turismo de Portugal

Nuno Moura
DGARTES - Direção Geral das Artes

Bruno Eiras, Maria Carlos Loureiro
DGLAB - Direção Geral do Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas

Helena Martelo, Miguel Crespo
DGPC - Direção Geral do Património Cultural

Leonor Silveira, Vitor Pinheiro
ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual

Sandra Ribeiro, Natividade Coelho 
CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Rita Cabana
Secretaria Geral do Ambiente e Ação Climática

José Esperança, José Amaral Lopes
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Conceição Santos, Orlando Costa
Direção-Geral de Política do Mar

Hugo Costa, Marta Gonçalves
PT Space - Portugal Space
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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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