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In memoriam Gilles 

CISTAC (Toulouse, 1961 

– Maputo, 2015) 

Caras leitoras e caros leitores 

O assassinato do universitário e 

advogado Gilles Cistac, em 3 de Março 

último em Maputo, foi um choque 

dramático para a sua família, para a 

Universidade Eduardo Mondlane, 

para Moçambique e para a 

comunidade francesa que vive neste 

país. O seu trabalho aqui desde 1993, 

as suas múltiplas contribuições para 

as reformas legais e administrativas, a 

sua impressionante actividade académica no seio da Faculdade de 

Direito da Universidade Eduardo Mondlane, a sua independência em 

termos de pontos de vista acabou fazendo dele uma figura respeitada, 

tendo recebido em 2007, das mãos do meu predecessor Thierry 

VITEAU, as Palmes Académiques. Os seus pareceres jurídicos eram 

por vezes objecto de discussões e debate, mas eram sempre levados em 

conta tendo contribuído para o debate democrático neste país.  

 O Professor CISTAC era Francês, mas tinha também 

adquirido em 2010 a nacionalidade moçambicana, atribuída pelos 

serviços prestados ao país. Cistac tinha muito orgulho nisso e a sua 

intenção era a de ficar neste país, o que quer que acontecesse. A 

cerimónia fúnebre organizada em 10 de Março último pela 

Universidade Mondlane foi a prova da grande estima de que ele gozava 

no mundo judicial, junto dos académicos e dos Media, no meio 

cultural, junto da comunidade francesa. Ficámos particularmente 

comovidos pela homenagem que lhe foi prestada pelos seus estudantes, 

homenagem feita de sinceridade e de emoção.   

 Nós ainda não compreendemos a violência que se abateu 

sobre ele e que despedaçou a sua família, em particular os seus pais 

Jacques e Jacqueline e a sua filha Rosimele, aluna da Escola 

Francesa de Maputo. Nós condenamos essa violência e detestamo-

la. Esperamos que a investigação permita ter mais informação 

sobre os autores e sobre as suas motivações. As autoridades 

moçambicanas garantiram-nos que tudo farão para elucidar este 

crime. Elas já nos ajudaram bastante ao facilitarem a estadia em 

Moçambique dos pais do nosso compatriota e na transferência dos 

seus restos mortais para a França, conforme o desejo da sua família 

 Agradecemos a todas e a todos os que nos enviaram, a título 

pessoal ou em nome das suas instituições, condolências ou 

palavras de simpatia pela família de Gilles CISTAC. 

 Nós não nos esqueceremos do nosso compatriota e 

desejamos prestar-lhe homenagem aquando da noite sobre a 

liberdade e tolerância organizada no próximo dia 24 de Março no 

Centro Cultural Franco-Moçambicano, no âmbito da Francofonia 

2015. Estamos certos de que ele teria gostado de estar entre nós 

para celebrar este dois valores fundadores da democracia e de uma 

sociedade pacífica. Esperamos que venham em massa e estejam ao 

nosso lado nesse encontro.  

Serge SEGURA 

Embaixador 

http://.www.ccfmoz.com
http://www.efmaputo.fr/
http://mozambique.afd.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/mozambique
http://lagazettedemaputo.hautetfort.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-23187/article/gout-de-france-good-france-un
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A Francofonia 

 

 

Caras leitoras e caros leitores, 

O mês Março é tradicionalmente marcado pela festa 

da Francofonia, comemorada em 20 de Março, 

aniversário do lançamento da primeira organização 

técnica que reúne países de língua francesa (no 

Níger, em 1970). Nesta ocasião, as representações 

francesas em todo o mundo, e isso inclui as nossas 

embaixadas, consulados gerais, os nossos institutos 

culturais e a rede das Alianças Francesas mobilizam

-se juntamente com as representações dos 75 países 

membros, associados ou observadores da 

Organização Internacional do Francofonia (OIF), e 

por vezes para além desta rede (pensamos, por 

exemplo, no envolvimento das embaixadas da 

Argélia, um país que não é no entanto membro da 

OIF), na celebração deste dia, no e com o país de 

acolhimento. Na verdade, esta festa raramente se 

celebra num só dia e muitas vezes, como é o caso 

aqui em Moçambique, dedica-se pelo menos uma 

semana à Francofonia.  

 Nas embaixadas de França, são os serviços 

de Cooperação e de Acção Cultural (SCAC) que se 

encarregam da organização e animação, com o 

apoio da Rede cultural e educacional francesa no 

estrangeiro, das diversas actividades relacionadas 

com a Francofonia, com destaque para o dia 20 

de Março. Fora a organização desta festa, a 

embaixada tem de facto a missão geral de 

promover a língua francesa, através de missões 

de formação (com o apoio de formadores em 

Francês como Língua Estrangeira ou de uma 

assistência técnica ao Ministério da Educação), 

de apoio educacional (doações de livros) de 

promoção de intercâmbios de jovens ou ao nível 

universitário e, claro, através do apoio às nossas 

instituições culturais e educativas no estrangeiro. 

Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Desenvolvimento Internacional, o apoio à nossa 

língua é um vector essencial da nossa diplomacia 

de influência. É por essa razão que sempre existiu 

neste ministério um ministro ou secretário de 

Estado para a Francofonia: este cargo é 

presentemente ocupado pela Sra. Annick 

Girardin, Secretária de Estado para o 

Desenvolvimento e Francofonia. 

Em Maputo e Mbabane, o SCAC é pois um dos 

executores do programa desta edição. Este 

programa variado é o resultado de uma 

concertação com as embaixadas estrangeiras 

parceiras e com as autoridades moçambicanas, 

principalmente os Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação e o Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano. Todos os 

anos, uma embaixada é a líder para co-presidir a 

cerimónia oficial (a República Democrática do 

Congo este ano) organizada pelas autoridades 

moçambicanas, que também designam um 

padrinho ou uma madrinha, geralmente do 

mundo da cultura ou do desporto. Este ano, a 

madrinha da Francofonia em Moçambique será a 

escritora Paulina Chiziane.    
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Todos esses parceiros têm por apoio, em particular,  

o CCFM e a Escola Francesa de Maputo. Na 

Suazilândia, é a Aliança Francesa de Mbabane 

quem organiza principalmente evento.  

Em Moçambique, as autoridades estão cada vez 

mais envolvidas na organização da Festa da 

Francofonia, pois o país é membro observador da 

OIF desde 2006. Conforme lembra um artigo a 

seguir apresentado, o francês é aqui uma espécie de 

“opção obrigatória”, frequentado por mais de 

200.000 alunos no ensino secundário.  

E porquê esse interesse de Moçambique, país 

lusófono rodeado por vizinhos anglófonos, pela 

língua francesa? Em primeiro lugar, parece-nos que 

Moçambique, a cada dia mais atento à sua fachada 

marítima e às possibilidades de cooperação com os 

países vizinhos no Oceano Índico, deseja, por via da 

Francofonia, ter mais diálogo com os países 

vizinhos tais como as Ilhas Comores, Madagáscar , 

Ilhas Maurícias, Seychelles e, claro, a França, que 

juntamente com Mayotte e a Ilha Reunião têm um 

milhão de cidadãos na região.  

A língua francesa é também, simultaneamente com 

o Inglês e o Português, uma das línguas oficiais da 

SADC (Comunidade de Desenvolvimento da Africa 

Austral) da qual fazem parte vários países 

francófonos (Ilhas Maurícias, Madagáscar, 

Seychelles e RDC). Por fim, o francês é uma das 

línguas oficiais das Nações Unidas, é claro, mas é 

também a língua oficial ou de comunicação em 

metade dos Estados da União Africana:  

a participação de Moçambique nas reuniões da OIF 

é portanto um meio único para este país, de 

manter o contacto com a África francófona, 

muito pouco representada em Maputo (as 

embaixadas da República Democrática do 

Congo, Ilhas Maurícias e Argélia são as únicas 

embaixadas da Africa francófona aqui). Pode-se 

simplesmente lamentar que Moçambique não 

participe a um nível mais alto em reuniões OIF, 

mas compensa esta relativa discrição pela 

participação ministerial (ou presidencial) nas 

cimeiras África-França cimeiras que se realizam 

em cada dois ou três anos. 

Moçambique tem razão em dedicar parte de 

seus esforços de formação da sua juventude à 

língua francesa. Isto tem, com efeito, pelo 

simples facto do crescimento demográfico em 

África, um futuro muito brilhante, com a 

estimativa de 700 milhões falantes em 2050. 

Com 220 milhões de falantes hoje, a língua 

francesa já é a 6a língua mais falada no mundo e 

o espaço francófono representa 15% da riqueza 

global. É a língua mais ensinada no mundo a 

seguir ao inglês, e os esforços da França para 

apoiar professores e alunos contribuem para que 

tenha essa posição.   
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Esta defesa da língua francesa e de forma mais 

geral, a defesa da diversidade linguística é também 

um modelo para Moçambique, um país muito 

ligado à promoção do português nas esferas 

internacionais (com os seus parceiros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e 

ao ensino das línguas bantu no seu solo. 

De notar para terminar que a Francofonia tem 

desde o início do ano um novo rosto, com 

Michaëlle Jean, Secretária-Geral da OIF nomeada 

aquando da cimeira de Dakar, em Outubro 

passado. É pois pela primeira vez uma mulher, de 

nacionalidade canadiana nascida no Haiti, que 

dirige esta organização. Antiga Governadora Geral 

e Comandante-em-chefe do Canadá e Chanceler 

da Universidade de Ottawa, ela sucede em 5 de 

Janeiro o senegalês Abdou Diouf.  

Convido-os a descobrir o seu percurso 

extraordinário e de comprometimento no http://

www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-

Secretaire.html e a tomar conhecimento da sua 

divisa: "Servir, contribuir , unir : este é o lema 

da minha vida." 

Espero que vós e os vossos filhos participem em 

massa, como todos os anos, na nesta festa da 

francofonia em Maputo, Xai-Xai (local do 

lançamento das comemorações este ano) e 

Mbabane. Os artigos que se seguem detalham as 

diferentes actividades e programas que que 

levamos a cabo no domínio da língua francesa 

em Moçambique e Suazilândia. 

Serge SEGURA 

Embaixador  

 
 

« Nos langues, nas paysages - nossas 

línguas nossas paisagens» 

Slogan da Francofonia 2015 em Moçambique  

Foi naturalmente a temática 2015 da Organização 

Internacional da Francofonia, « diz me dez palavras…que 

tu acolhes” que inspirou este slogan da semana da 

francofonia organizada pelo governo moçambicano 

conjuntamente com as missões diplomáticas de países 

membros da francofonia presentes em Maputo. A língua 

francesa tem esta capacidade de acolher e integrar 

palavras vindas de fora o que é um sinal de vitalidade. As 

dez palavras seleccionadas este ano para o concurso “Dis-

moi dix mots / Diz-me dez palavras” ilustram a 

permanência no tempo deste fenómeno e da diversidade 

das línguas onde o francês bebeu, do árabe ao alemão, do 

italiano ao flamengo. 

Daí a ideia inspirada na obra de Edouard Glissant, 

grande poeta e romancista da Martinica, de quem 

provém este slogan poético " Nossa língua, nossa 

paisagem ", como que a convidar-nos a olhar para as 

línguas como paisagens que nenhuma fronteira pode 

separar. As línguas pertencem-nos todas, a todos nós. A 

fortiori, na era da globalização e da internet, as línguas 

tornaram-se paisagens nas quais evoluímos diariamente. 

Paisagens sem fronteiras cujo contacto com elas 

enriquece a nossa visão do mundo. O ponto é que estas 

paisagens devam conservar  a riqueza da sua diversidade, 

e que não sejamos condenados à triste planície de uma 

única língua. 

 

Através deste slogan, revela-se também o desejo 

comum de valorizar todas as línguas sejam elas 

internacionais ou locais.  “Não salvaremos uma língua 

deixando morrer uma outra” (Edouard Glissant, Traité 

du Tout-Monde, Gallimard, 1997, p. 85), assim como 

não nos compreenderíamos necessariamente melhor 

se falássemos uma só língua.  

Uma mesa redonda em torno deste tema será realizada 

durante a semana da Francofonia, na presença de 

Edouard Mokwe, professor camaronês especialista 

da “continuidade histórica, política e cultural dos 

povos africanos, do continente à diáspora antilhesa”, 

de Vinesh Hookoomsing, professor mauriciano de 

linguística e Presidente da associação internacional 

dos estudos francófonos e comparados sobre o Oceano 

Indico e do Sr Michel Collot, professor francês de 

literatura francesa e especialista na questão da 

paisagem e geografias literárias.  

Esta mesa redonda abordara especialmente as nações 

de crioulização, de rhizoma, ou ainda de “todo o 

mundo”.  

Próxima sessão de exames DELF/DALF 

2015- adultos e Junior 

 Sessão de Maio, inscrições de 6 de Abril a 9 de 

Maio, Exames de 18 a22 de Maio 

 Sessão de Novembro: Inscrição de 12 de Outubro 

a 14 de Novembro, Exames de 23 a 26 de 

Novembro  

http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
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O Ensino do Francês em Moçambique 

A cooperação educativa e linguística é um dos 

sectores de intervenção privilegiados da cooperação 

francesa em Moçambique. Desde o início dos anos 

90, a França apoia a formação contínua dos 

professores de francês e o melhoramento da 

qualidade do ensino/aprendizagem, através de 

numerosos projectos tais como o dos Professores de 

Apoio Pedagógico Provinciais (PAPP). A formação 

inicial dos professores de francês é efectuada pelas 

duas universidades públicas do país, a Universidade 

Pedagógica e a Universidade Eduardo Mondlane , 

nas quais um número importante de formadores 

efectuaram toda ou parte da sua formação superior 

em França no âmbito do programa de bolsas do 

Governo Francês. A última campanha de bolsas de 

estudo em Mestrado e Doutoramento para o ano 

académico 2015 reuniu 90 dossiers em todas as 

áreas, dos quais 42 para estudos em Didáctica do 

Francês Língua Estrangeira (FLE). Actualmente, 41 

estudantes moçambicanos efectuam um mestrado 

ou um doutoramento em França,  dentre os quais 15 

em Didáctica do FLE.  

Ensino secundário básico e pré-

universitário:  

O ensino do francês nas escolas públicas em 

Moçambique sofreu uma mudança recente que fez 

dele uma disciplina ensinada a todos os alunos do 

secundário. Com efeito, foi implementada uma nova 

distribuição dos ensinos em 2008, com a criação de 

disciplinas obrigatórias e opcionais. Dentre estas 

últimas, encontramos as línguas moçambicanas, o 

francês e as artes cénicas. No entanto, o ensino das 

matérias opcionais depende da disponibilidade de 

professores e das condições materiais e financeiras 

das escolas. Na falta de ensino de línguas locais e de 

artes cénicas na grande maioria das escolas, o 

francês tornou-se “disciplina opcional obrigatória” 

ao nível do primeiro ciclo (8 a , 9 a  e 10 a   classes).  

Doravante, é na 9a classe que se iniciam as aulas de 

francês à razão 3 horas por semana para o ensino 

básico, e 5 horas por semana no pré-universitário 

para as secções de letras. Esta nova organização 

geral dos ensinos fez com que o efectivo de 

aprendentes de francês passasse de cerca de 60.000 

aprendentes em 2008 para mais de 250.000 em 

2011 e o número de professores multiplicou-se por 

5 (de 100 para 500). Existem hoje cerca de 700.000 

aprendentes de francês em mais de 600 Escolas 

Secundárias em todo o país.   

Universidade e Centros de Línguas   

O Francês é ensinado em alguns institutos 

superiores, são geralmente cursos de francês que 

pretendem ser “específicos”. A título de exemplo, 

a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de 

Inhambane (ESHTI) onde o francês ensinado é 

específico para o Turismo, enquanto que na 

academia militar de Nampula o francês ensinado 

é específico para militares. Os cursos propostos 

pela UEM e pela UP permitem formar 

professores, tradutores e intérpretes. Em Maputo, 

o ISRI, a ACIPOL assim como a Politécnica 

também dispensam de aulas de francês. Estão a 

emergir Centros de Pesquisa e Escolas de 

Doutoramento em ligação com universidades 

francófonas através da Agência Universitária da 

Francofonia. O parceiro Campus numérico 

francófono criado em Março de 2011 é por 

exemplo fruto da parceria entre a UP e a AUF e 

beneficia de apoios importantes da Embaixada de 

França. Em Maputo, temos dois centros de 

línguas, o CCFM e Instituto de Línguas onde se 

leccionam cursos de francês para o público em 

geral . 
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 Eventos Março 

19 de Março: Celebração du Goût de/Good France em Moçambique, 

jantar organizado no Hotel Cardoso em Maputo e em Inhambane no 

restaurante Green Turtle (Praia da Barra) 

 20 de Março em Maputo 

18h30 : Inauguração no CCFM da exposição sonora sobre a 

diversidade linguística de Maputo  

19h30 : Noite de Poesia no CCFM, recital em português, francês e 

línguas locais 

20 de Março em Xai-Xai 

10h00 : Abertura oficial da Francofonia pelo MINEC na Escola 

Secundária de Xai-Xai na presença de representantes de missões 

diplomáticas membros da OIF em Moçambique, de quadros do 

Ministérios da Educação e da madrinha da Francofonia , a 

prestigiada escritora Paulina Chiziane.   

14h00 : Jornada porta-abertas promovida pelo Instituto de línguas 

de Xai-Xai : demostração de habilidades linguísticas em português, 

francês e línguas locais 

14h00 : Intervenção de Paulina Chiziane sobre a importância da 

utilização das línguas na transmissão de massagens de amor, de Paz. 

Local: Escola Secundaria de Xai-Xai 

 21 de Março em Maputo  

10h30 : A « Primavera dos poetas » no CCFM, para crianças   

17h00 :Projecção no CCFM do filme documentário 

« Massassane »  sobre o assassinato do médico suíço Dr Gagnaux, 

durante a guerra civil de Moçambique 

19h30 : Projecção no CCFM do film de Benoite Mariage « les rayures 

de zèbre » sobre um descobridor de novos talentos  

19h30 : Baile musette na Escola Francesa de Maputo,  (por convite)  

21 de Março em Xai-Xai 

08h00 : Lançamento do torneio desportivo na Escola Secundária de 

Xai-Xai na presença da madrinha Deolinda Ngulela, capitã da 

selecção feminina de basquetebol.  

 22 de Março Maputo:  

08h00-12h00 : Marcha solidária da Francofonia em benefício das 

vítimas das cheias e das inundações no Norte do Pais, partida e 

chegada na praça da independência. Concentração 7h00, os 

participantes podem trazer bens não-perecíveis (Canadá) 

23 a 28 de Março : Exposição “Paisagem do Vietnam” no Hotel 

Cardoso  

 

24 de Março em Maputo: 

09h00 : Conferência do Embaixador do Vietnam no ISRI sobre o 

futuro das línguas locais no contexto da globalização  

10h-18h00 : Concurso em linha « Rally Internet » na 

Universidade Pedagógica 

14h00 : Inauguração do campus numérique na UP, um serviço 

que permitirá um acompanhamento pedagógico e 

administrativo em linha 

17h00 : Projecção do filme egípcio «  ASMAA » sobre a vida de 

uma mulher infectada pelo virus HIV e que procura 

tratamentos numa sociedade complexada por este vírus. 

Seguida de uma exposição cultural de gastronomia egípcia 

19h00 : Noite « liberdade e tolerância » no CCFM- Homenagem 

ao Professor Cistac pelos estudantes da faculdade de Direito da 

UEM e apresentação dos resultados do concurso sobre os 

valores da Francofonia lançado pela Embaixada de França.  

25 de Março em Maputo: 

09h00 : Conferência, « Paisagem e poesia » do professor Michel 

Collot na Universidade Eduardo Mondlane  

13h-18h30 : Jornada portas-abertas no Instituto de Línguas de 

Maputo, organizado pela Embaixada da RDC  

19h30 : Concerto de Piano no CCFM com o artista belga 

Nikolaas Kende 

26 de Março em  Maputo 

14h00 : Café literário com Paulina Chiziane no CCFM 

14h30 : Café literário organizado pela Embaixada da Argélia no 

CCFM 

19h00 : Concerto de piano com Melita Matshinhe, organizado 

no CCFM pela Embaixada da Suíça (por convite).  

19h30 : Karaoké organizado pelo alto-Comissariado do Canadá 

no CCFM  

27 de Março em  Maputo 

10h00: “Maisons du Monde”, stand cultural de 40 países na 

Escola Francesa de Maputo 

28 de Março 08h30-15h30 : Torneio de futebol júnior e de 

pétanque  

10h30 – visita guiada no CCFM : exposição « nos langues, nos 

paysages » 

10h00 : Encerramento da semana da francofonia no Xai-Xai  
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