
(Colégio Rainha Dona Leonor, Caldas da Rainha); Paula 
Costa (autora ASA, Externato Ribadouro, Porto).
 INSCRIÇÕES : seminariofle@gmail.com

 20 março - 10h30 e 14h30  
CINEMA  SLAM, CE QUI NOUS BRULE
Centro Multimeios de Espinho 
Entrada livre

Apresentado em mais de 35 países, este docu-
mentário de Pascal Tessaud traça o retrato de quatro 
slamers, Nëggus, Luciole, Hocine Ben e Julien 
Delmaire. Mostra a diversidade do movimento slam  
em França…
Nota: Slam é um movimento poético, cultural e social que 
congrega pessoas de diferentes meios sociais, gerações e 
origens. É um espaço de tolerância e respeito pelas diferenças. 
É poesia, marcadamente urbana, “terreno” de jogo inesgotável 
para os apaixonados pela palavra oral e escrita. É poesia dita 
ao som de música, é tudo o que se queira fazer em torno da 
palavra poética e da música…

 20 março - 20h00
JANTAR FRANCÓFONO
Restaurante Pedagógico da Escola Domingos Capela
inscrições limitadas

 21/03-  21h30
FESTA DE ENCERRAMENTO 
CENTRO MULTIMEIOS DE ESPINHO 
Entrada : 2 €

Espetáculo de teatro, música, dança, canto, 
ballet, ginástica acrobática… preparado pelos 
alunos e por artistas convidados.
Apresentação: João Pedro Silva (rtp)

Organização:
Agrup. de Escolas Dr. Manuel Laranjeira  | Agrup. de Escolas Dr. 

Gomes de Almeida | Escola Profissional de Música de Espinho

Parceiros:
Câmara Municipal de Espinho | Centro Multimeios de Espinho 

Edições ASA | Institut Français du Portugal | Cinanima

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS



À TIRE-LARIGOT – Muito, em grande quantidade, excessivo.
CHARIVARI – Música desafinada, muito barulho, 
agitação, ruído, zaragata.
FARIBOLE – Propósito vão e frívolo; curiosidades sem 
importância; dizer coisas sem importância.
HURLUBERLU – pessoa extravagante, original, desaten-
ta, distraída. Desmiolada (no registo de língua popular). 
OUF – interjeição que traduz “alívio”. Utilizada em verlan 
(palavra dita ao contrário) ,fou , ou seja, louco(a), 
maluco(a); bizarro.
S’ENLIVRER – neologismo criado por um aluno do 
5ºano (Paris): ter muitas leituras para fazer; estar “em-
briagado” de leituras.
TIMBRÉ (E) – pateta, maluco. Papel timbrado.
TOHU-BOHU -  barulho confuso, tumulto.
ZIG ZAG – linha que forma ângulos, estrada em 
ziguezague; laço.

 17 a 21 março
CICLO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO 
ESCOLAS                                      

Mostra de filmes de animação francófonos,  apre-
sentados no Cinanima.

 17 a 21 março
EXPOSIÇÃO  UMA VIAGEM A FRANÇA                    
Escola Dr. Manuel Laranjeira - entrada livre
Exposição fotográfica da viagem escolar a França que 
decorreu de 30 de junho a 7 de julho 2013.

 18 março| 10h30 e 14h30
CINEMA  LE TABLEAU
Centro Multimeios de Espinho - entrada livre

Le Tableau (2011) de Jean François Laguionie
Três personagens diferentes vivem num quadro 
inacabado. Os Toupins estão totalmente pintados, 
os Pafins têm apenas algumas cores e os Reufs são 
apenas esboços. A diferença entre eles faz com 
que os Toupins comecem a agir com superiori-
dade, desvalorizando os outros grupos. Tentando 
restaurar a harmonia da obra, Ramo, Lola e Plume 
partem numa viagem, cheia de peripécias, para 
encontrar o pintor que poderá terminar o quadro…

 18 a 20 março | 16H30 e 21H30 
CINEMA- VIVA A FRANÇA 
CENTRO MULTIMEIOS DE ESPINHO 
Sujeito a confirmação   Nos dias 18 /03 e 20/03  sessões apenas às 
21h30. Dia 19/03 Sessões às 16H30 e 21H30

Viva a França ( 2013) de Michaël Youn
Muzafar e Feruz são dois gentis pastores do Tabu-
listão... um pequeno país da Ásia Central que 
ninguém sabe que existe. Para colocar o seu país 
na cena internacional, o filho do presidente decide 
embarcar no terrorismo "publicitário" e confiar nos 
dois pastores mais ingénuos a missão das suas 
vidas: destruir a Torre Eiffel! Para atingir o objetivo, 
vão atravessar o ambiente mais hostil que existe: 
França!

 19 março

GASTRONOMIA  
Almoço e especialidades francesas nas escolas.

 14h30 | 18H00
JORNADA DE FORMAÇÃO   PARTILHA DE BOAS 
PRÁTICAS EM FLE.
Auditório da Escola Dr. Manuel Laranjeira - Espinho

Esta jornada pedagógica tem como objetivo dar a 
conhecer aos participantes exemplos de boas práti-
cas no âmbito do ensino do Francês: planificação de 
atividades didáticas, novas tecnologias, ações de 
formação, peparação para os exames DELF, 
Olimpíadas do Francês…
Abertura: Ana Gabriela Moreira (Diretora do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira); Thierry 
Peltreau (Adido de Cooperação para o Francês, 
Institut Français du Portugal), Vicente Pinto (Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Espinho, responsável 
pelo Pelouro da Educação).
Formadores presentes: Brigitte Lima (Agrupamento de 
Escolas dos Arcos de Valdevez); Cristina Avelino (FLUL, 
Lisboa e Presidente da APPF), José Domingues de Almei-
da (FLUP, Porto), Lídia Marques (autora ASA, Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Espinho); Matilde Madruga  

FESTA DA FRANCOFONIA’ 14
ESPINHO

Mais uma vez, os Agrupamentos de Escolas da 
cidade de Espinho e a Escola profissional de Música 
unem esforços para organizar uma semana que 
celebra a Língua Francesa em várias vertentes  - 
exposição de trabalhos dos alunos à volta das dez 
palavras da Francofonia para o ano 2014, patente 
ao público no Centro Multimeios, filmes para a comu-
nidade escolar, jornada de formação sobre boas 
práticas em FLE (Francês Língua Estrangeira), jantar 
francófono e um espetáculo de encerramento, 
também no Centro Multimeios,  levado a cabo pelos 
vários estabelecimentos de ensino.
Um bem-haja a todos os que tornam possível 
programar, produzir e realizar este trabalho!

 13 a 15 março |16H30 e 21H30 
CINEMA NOME DE CÓDIGO: PAULETTE
Centro Multimeios de Espinho 
sujeito a confirmação

De Jérôme Enrico

Paulette vive sozinha num bairro de habitação 
social e recebe uma magra reforma, com a qual 
tem dificuldade em chegar ao fim do mês. Uma 
noite dá-se conta dos estranhos negócios que 
decorrem no seu prédio. É aí que decide lançar-se 
na venda de haxixe e, como em tempos foi uma 
reputada pasteleira, vai encontrar formas originais 
de começar uma nova carreira...

 15 a 22 março
EXPOSIÇÃO  DIS-MOI DIX MOTS À LA FOLIE                    
Centro Multimeios de Espinho - entrada livre                
Os alunos das cinco escolas de Espinho expõem as suas 
criações artísticas a partir das dez palavras da Francofonia 2014.
Participação do tenor José de Eça e do pianista Luís Duarte.

As dez palavras da Francofonia para 2014 
Este ano as palavras são um pouco, podemos 
chamar-lhes, bizarras! Transportam-nos para o mundo 
da confusão, da loucura e do exagero….
AMBIANCER – tornar/criar um ambiente alegre e festivo.


