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#Napoleon250 #Ajaccio
Ajaccio celebra o 250° aniversário
do Nascimento de Napoleão Bonaparte
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« A apropriação do nosso passado é fundamental »
Laurent Marcangeli,
Prefeito de Ajaccio, presidente da Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.
Há 250 anos, aos 15 de agosto do ano 1769, como a tradição assim o expressa, nascera um
certo Napoleão Bonaparte, no dia da Assunção... Um dia de festa nacional para os Corsos, uma
data simbólica que já pressagiava um destino excecional.
Em 2019, Ajaccio tem um encontro marcado com a História. A história que hoje pertence ao
património universal e que fez da nossa cidade, graças a este ilustre personagem, o berço da
ascensão de um homem e sua família.
Ao assumirmos nossas responsabilidades, nossa equipa municipal já manifestava sua intenção
de valorizar a imagem de Napoleão I. Sem ele, Ajaccio não seria a cidade que se tornou, e este
grande homem ainda tem muito a nos legar.
Nossa ambição consiste em fazer desta figura histórica, conhecida no mundo inteiro, um
importante trunfo para o desenvolvimento económico, turístico e cultural da nossa cidade.
Graças ao concurso de Jean-Pierre Aresu, adjunto delegado à valorização do património
napoleónico, de Pierre Pugliesi, presidente do Escritório Intercomunal de Turismo (ILO), de
Philippe Perfettini, organizador do patrimônio da cidade e coordenador deste grande projeto,
e todos os serviços municipais, a OIT e a CAPA, nossa ambição era escrever em 2019 uma
página dedicada ao Imperador e ao Bonaparte.
Chegou a hora de aproveitar este ano 100% napoleónico, rico em eventos e projetos, e que
pretende ser uma ponte para ligar o futuro ao passado. Uma ocasião para que os habitantes
de Ajaccio e os visitantes apaixonados possam se (re)apropriar de um património, de uma
história, de uma herança. Desvendar, conhecer e suscitar emoções, esperamos que, ao término
deste ano histórico, tenhamos conseguido cumprir esta missão de interesse geral pois, para
que possamos encarar melhor o futuro, é fundamental que nos apropriemos do nosso passado.
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2019 :

Um ano dedicado
ao Imperador

O

ano de 2019 marca um novo início para o esplendor da Cidade Imperial.
Para este 250° aniversário do nascimento
de Napoleão, Ajaccio irá viver ao ritmo
napoleónico. Por meio de uma rica programação de eventos e do lançamento de
projetos urbanos estruturantes, a Cidade
pretende reposicionar a imagem de Napoleão ao centro da identidade local, para
fazer dela um vetor de atratividade do território, tanto nacional como internacionalmente.
Neste âmbito, o município se apoia na
participação de todos os seus serviços,
parceiros institucionais, associativos e
privados. Graças ao seu envolvimento ao
lado da associação Villes Impériales e no
seio da Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes, Ajaccio obteve, em 2015,
o selo Destination Napoléon.
Ou seja, um reconhecimento que lhe
permite divulgar o valor do seu património.
Esta programação 100% napoleónica,
prevista durante todo este ano simbólico,
já investe em diferentes áreas: a cultura,
o património, o turismo, a educação, os
grandes projetos de ordenamento...etc.

Com vista a restabelecer este elo com a população de Ajaccio e a tornar este ano simbólico
inesquecível, o município iniciou várias ações articuladas em torno de uma programação rica,
para conseguir alcançar um vasto público.
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Três questões para...
Jean-Pierre Aresu, adjunto ao prefeito
delegado à valorização do património
O que representa o 250° aniversário de
Napoleão para Ajaccio ?
É com grande orgulho que Ajaccio, Cidade
Imperial, celebra o nascimento do seu filho
mais ilustre, Napoleão Bonaparte. Napoleão é
conhecido no mundo inteiro, as cidades onde se
alojou, outras onde batalhou ou, por vezes, que
apenas atravessou, destacam seus episódios e se
elevam através dele. Mas nenhuma outra cidade
do mundo pode afirmar ser o berço de Napoleão I,
Imperador dos Franceses. Então, sim, é um orgulho
recordar o facto de que Napoleão nasceu em
Ajaccio. Em 2019, Ajaccio tem um novo encontro
marcado com a história. Este evento irá celebrar
os elos profundos que unem Napoleão à sua
cidade natal. Aproveito a ocasião para agradecer o
envolvimento e a participação de todas as direções
neste belo projeto que hoje nos reúne.
E depois de 2019 ?
Este é o ano das primeiras realizações que
elaborámos desde 2014 no âmbito de uma estratégia
que visa reatribuir a Napoleão sua posição central.
Um museu napoleónico será inaugurado. Possuir
tamanho espaço cultural no coração da Cidade
Imperial era algo primordial. Também teremos
a reabilitação da place du Casone que alberga a
gruta onde, como diz a lenda, Napoleão costumava
se refugiar quando criança. Sua valorização e sua
criação paisagística trarão de volta à população de
Ajaccio um lugar dedicado aos passeios e ao lazer,
cujo restauro já era há tempos esperado.
Qual é o alcance deste evento ?
Nós queremos que este ano seja ambicioso e,
sobretudo, construtivo, como uma ponte que
une o passado ao futuro. Figura histórica, Napoleão também é um grande trunfo para o
desenvolvimento económico, turístico e cultural da nossa cidade. O ano de 2019 é um grande
acontecimento para a cidade de Ajaccio, nossa
ambição consiste em transmitir a mesma emoção do bicentenário de 1969.

Jean-Pierre Aresu, à direita na foto
durante os dias napoleônicos

‟

Sim, é um orgulho recordar o
facto de que Napoleão nasceu

„

Neste ambiente magnífico, todo o simbolismo é
representado. De facto, a estátua que representa
Napoleão em indumentária militar, como
estava vestido no dia em que liderou a batalha
de Austerlitz, é idêntica à exibida no pátio de
Honra dos Inválidos, em Paris. Montada sobre
um pedestal em granito, a perspetiva que
oferece enquadra a representação da Legião
de Honra até à estátua do Primeiro cônsul, na
place des Palmiers, e, finalmente, o porto que
preservámos e que se insere na nova praça
Campinchi. Em 2021, iremos comemorar o
bicentenário do falecimento do Imperador,
que será um evento com outra perspetiva. A
esta dimensão que pretendemos dar à cidade
natal do Imperador deve se acrescentar, para
além do ordenamento urbano, a reapropriação
da citadela que seria, assim, uma continuidade
à transformação de Ajaccio iniciada por
Napoleão para modernizar sua cidade e fazer
dela a capital da Córsega.
Entrevista realizada para Ajaccio en Mag’
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Ajaccio é membro do comité
científico da marca

Ville Impériale

D

esde 2016, a Cidade de Ajaccio se tornou membro da associação das Cidades
Imperiais. São 18 as cidades que a ela aderiram*, e todas elas têm um ponto em comum:
um património imperial rico e que deve ser valorizado, relativamente aos períodos do
primeiro ou do segundo império.
O lema deste projeto consiste em criar um «sinal distintivo de reconhecimento comum».
Esta rede, que abrange todo o território francês, permite às cidades aderentes
beneficiarem de uma verdadeira visibilidade turística e cultural junto ao grande
público e aos profissionais do turismo.
Para isto, a associação implementa ações de comunicação e de promoção durante os
salões profissionais e os eventos destinados ao grande público, tanto em França quanto
no exterior. Ela também incentiva localmente as iniciativas relativas à valorização do
património imperial.
A Marca Ville Impériale foi lançada em abril de 2011 sob o incentivo de Patrick Ollier,
prefeito da Cidade de Rueil-Malmaison.
*Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux,
Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte,
Montereau-Fault-Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germainen-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.
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Ajaccio possui o selo

Destination
Napoleão

D

esde 2004, a Cidade de Ajaccio aderiu à Fédération Européenne des cités
napoléoniennes (FECN), criada pelo seu presidente, Charles Bonaparte, e dirigida
por Jacques Mattei. Ambos são extremamente apegados à Córsega e decidiram
implantar a sede social em Ajaccio. Foram necessários doze anos de trabalho para
tecer uma rede operacional conduzida pelos eleitos representantes de mais de
sessenta cidades europeias, desde Portugal à Rússia, mas também a Alemanha, a
Itália, a Bélgica, ou ainda, a República Checa, etc...
Este trabalho em rede foi recompensado em maio de 2015 com a certificação do
itinerário cultural europeu «Destination Napoléon», atribuída pelo Conselho da
Europa.
A adesão à FECN é, para a cidade de Ajaccio, uma alavanca formidável para o
desenvolvimento no setor económico e turístico, mas também uma oportunidade
de oferecer uma irradiação a nível europeu e internacional.
Atualmente, a Cidade de Ajaccio, graças ao envolvimento ativo de Jean-Pierre
Aresu, adjunto encarregado da valorização do património napoleónico, e a cidade
de Corte, participam da implantação local do itinerário «Destination Napoléon» na
região da Córsega. O trabalho do comité traz respostas aos problemas relacionados
à valorização do património napoleónico, à captação de novos públicos, ao
acolhimento dos turistas...
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Ajaccio
Do pequeno
burgo à cidade
Imperial
Ajaccio, berço de Bonaparte
Rue Bonaparte, cours Napoléon, avenue du
Premier Consul, boulevard Madame Mère, avenue
Impératrice Eugénie, place d’Austerlitz, rue de
Wagram, rue de Solférino … Em Ajaccio, muitas
são as ruas que louvam Napoleão Bonaparte e
sua ilustre família. Também são muitos os lugares
memoriais que permitem retraçar a história desta
dinastia que presidiu o destino da Europa. Mais
conhecido sob seu nome de reinado, Napoleão I,
este homem destinado a uma imensa glória nasceu
em 15 de agosto de 1769, dia da Assunção, uma
festa mariana importante da Córsega, na casa da
família, hoje conhecida como museu nacional da
casa Bonaparte.
É o segundo filho de Carlo, advogado do Conselho
superior da ilha e escrivão do tribunal, e de Maria
Letícia Ramolino, cujo matrimónio fora celebrado
em 1764. Nasceu depois de José (nascido em 1768)
e antes de Lucien (1775), Elisa (1777), Louis (1778),
Pauline (1780), Carolina (1782) e Jerónimo (1784).
O património material e imaterial legado por Napoleão I e sua família continua a impactar nossas
sociedades contemporâneas.

Sua ação de reorganização e de reforma do
Estado e da sociedade quando assumiu o poder
mudou a paisagem administrativa de França.
Ele não deixará de lado sua cidade natal.
Quando assumiu o poder, em 1799, Ajaccio era
um pequeno burgo de 5000 habitantes, uma
pequena guarnição militar que enfrentou muitos
problemas sanitários, pois sua água era de má
qualidade. Em 10 de junho de 1801, Napoleão
lançou um plano de embelezamento da cidade.
As muralhas foram destruídas e o antigo bairro
genovês foi aberto ao alargamento da Piazza
di l’Olmo, (atual praça Foch, mais conhecida
pelos habitantes locais sob o nome de place des
Palmiers), foram construídos um porto e novas
zonas de habitação.
...
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A glória de Napoleão I impregna o tecido urbano

...
A metamorfose de Ajaccio fora iniciada e a
cidade passou a ser a capital regional, finalmente
acessível pelo mar e alimentada com água
potável. Esta metamorfose continuou durante
a Restauração (1815-1831), com a construção de
passeios, de sarjetas, o embelezamento das ruas,
graças ao plantio de palmeiras e laranjeiras. A
Câmara Municipal e os Paços do Concelho foram
edificados sob a supervisão de Alphonse de Gisors.
Os palacetes das grandes famílias Pozzo di Borgo
e Peraldi foram construídos, assim como o teatro,
obra de François Levie e de Jérôme Maglioli, e o
cemitério marítimo da route des Sanguinaires, U
Cannicciu.
Na segunda metade do século XIX, Ajaccio foi
revolucionada pelos projetos do Cardeal Joseph
Fesch, tio de Napoleão Bonaparte. Ele lançou em
pleno coração do Borgu, atual rua Fesch, obras
destinadas à criação de um instituto de estudos
para que os jovens corsos pudessem beneficiar de
um ensino superior de qualidade.
Um ano após a morte do cardeal, em 1840, o corpo
central do edifício fora afetado pelo município ao
exército durante um certo tempo para, mais tarde,
se tornar finalmente o museu Fesch, que encerra as
obras de arte que o cardeal a ele legou. Inaugurado
em 15 de agosto de 1858, o Palácio Fesch, museu
de Belas Artes, conserva uma das mais belas
coleções mundiais de retratos dedicados à família
imperial. Foi sob o reinado de Napoleão III que
foram concluídas as obras iniciadas por Napoleão
I e pelo Cardeal Fesch, com a Capela Imperial e a
atual biblioteca patrimonial.

“

A metamorfose
de Ajaccio está
comprometida e a
cidade passa a um status
de capital regional
finalmente acessível pelo
mar e abastecida com
água potável

”
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Sob o reinado de Napoleão III, é
confirmada a identidade napoleónica
Durante este período, Ajaccio viveu uma
prosperidade «intimamente relacionada à lembrança
napoleónica», conforme atesta uma fonte.
A glória de Napoleão I impregna o tecido urbano.
Ajaccio se torna, então, a Cidade Imperial. Sob a
influência de Napoleão III, foram criadas as praças
públicas e a Piazza di l’Olmo foi embelezada. Ela
acolheu a primeira estátua dedicada à lembrança
de Napoleão I, uma obra de Massimiliano
Laboureur. A praça Abattucci e a estátua do seu
general prefigura o futuro bairro que surgira sob
a IIIª República, à volta do Palácio da Justiça (18701873), da Penitenciária (1874-1875) e da gendarmaria
(1888-1889).
Em 1865, o monumento em homenagem a Napoleão
I e aos seus quatro irmãos foi inaugurado na atual
praça do General de Gaulle (place du Diamant), com
a supervisão de Jerónimo Napoleão e do arquiteto
Viollet-le-Duc. Napoleão III tem a ambição de
fazer de Ajaccio uma estância balnear dedicada ao
turismo de luxo. Para isso, ele também iniciou as
obras do passeio à beira mar (boulevard Lantivy)
(1862-1865), o Grand cours (atual cours Grandval)
que promoveu o desenvolvimento do bairro dito
dos estrangeiros. O plano de urbanismo também

irá privilegiar a atividade comercial à volta
do boulevard du roi Jérôme, futuro bairro de
negócios.

“

Em 10 de junho de 1801,
Napoleão então lançará
um plano embelezamento
da cidade

”
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Os eventos napoleónicos
no coração da Cidade

Os grandes encontros
Em abril
« Ajaccio: a infância de Napoleão »
De 5 de abril a 7 de julho
Museu Nacional da Casa Bonaparte

O museu nacional da casa Bonaparte propõe uma exposição
realizada «a partir de textos tardios, muitas vezes anedóticos, que
recordam o modo de vida dos Bonaparte, seu dia a dia, e retratos
totalmente inventados, mas desenhados a partir dos traços de
personalidade que nos foram relatados pelos seus habitantes», explica
Jean-Marc Olivesi, conservador geral do Património e diretor do
Museu nacional da Casa Bonaparte. As recentes investigações de
Antoine Marie Graziani, que se associou a este projeto, permitem
estabelecer um quadro social.

« Família nobre entre as mais notáveis da cidade, os Bonaparte não podiam sonhar com um destino excecional

de nascença. Alguns deles tiveram de demonstrar capacidades excecionais, o senso da oportunidade histórica,
sua perceção para julgar seus contemporâneos, sua confiança total na educação e na formação, sua incrível
força de trabalho, para conseguirem chegar onde chegaram , relata Jean-Marc Olivesi.

»

Cada retrato desta galeria de antepassados imaginários é iluminado por uma história em quadrinhos
narrando episódios icônicos da vida do personagem de Charles Cianfarani. A designer Valérie
Santarelli, por sua vez, mais uma vez recusou o Império à sua maneira e com humor sutil, um mapa de
atribuições territoriais familiares. José, Elisa, Jerônimo, Lucien representado em um jogo de boliche.
Então, em uma plataforma giratória, seguirá nove esquetes da infância de Napoleão em Ajaccio, feita
por Frédéric Pierrot com Playmobils. Esta exposição destina-se principalmente a crianças em idade
escolar.
Mais informações : musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

Assembleia geral da marca Ville Impériale

Sexta-feira, dia 12, e sábado, dia 13 de abril de 2019
Sala do Conselho Municipal - Paços do Concelho
A Cidade de Ajaccio acolhe, pela primeira vez, a assembleia geral das
Cidades Imperiais, uma rede que reúne as cidades francesas cuja herança
patrimonial e histórica do primeiro e segundo impérios é importante
(consulte o quadro p.6).
Programação disponível em ajaccio.fr
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En mai
Missa de aniversário da morte de Napoleão
Domingo, 5 de maio - 10h
Capela Imperial

Cerimónia de homenagem ao aniversário da morte de
Napoleão I. Missa seguida de deposição de ramos.

Em junho
Exposição « Uma noite na casa da
Princesa Matilde, uma Bonaparte e as
Artes » De 27 de junho a 30 de setembro
Palácio Fesch

Na mesma linha das exposições dedicadas aos
membros da família Bonaparte e ao seu relacionamento com as artes (Lucien Bonaparte, um
homem livre, 2010; Carolina, irmã de Napoleão,
rainha das artes, 2017), o Palácio Fesch decidiu
organizar uma exposição em homenagem à prima de Napoleão III, cuja proximidade com o
mundo das artes e da literatura fez dela uma
das personalidades mais marcantes da segunda
metade do século XIX.
Esta sobrinha de Napoleão recebera nos seus
salões da rue de Courcelles e da rue de Berri,
mas também no seio da sua propriedade de
Saint-Gratien, os maiores nomes da literatura
francesa (Gustave Flaubert, Théophile Gautier,
Portrait de la princesse Mathilde - Edouard-Louis Dubufe - châteaux
Sainte-Beuve, os irmãos Goncourt… e fascinou
de Versailles et de Trianon
o jovem Marcel Proust), mas também muitos
outros artistas (Giraud, Hébert, Cabanel,
Meissonier, Fromentin…), cujas obras eram por
ela colecionadas.
Este projeto é articulado em torno de secções relativas ao seu exílio italiano, sua própria carreira
artística, suas diferentes residências e, sobretudo, a relação entre seus gostos artísticos e seu salão
literário, revistos à luz de novos documentos. Esta exposição foi realizada em parceria com o museu
de Orsay e o museu nacional do castelo de Compiègne, com o apoio excecional do museu das Artes
Decorativas da Cidade de Paris, do museu nacional dos castelos de Versalhes e do Trianon, e do
museu Hébert de La Tronche.
musee-fesch.com

Dossier de imprensa

14

Carnaval de Ajaccio,
« Napoleão faz seu cinema »
Sábado, 29 de junho às 20h, o carnaval parte da praça Abbatucci,
chegada às 21h45
Aldeia das crianças, praça Foch e praça Abbatucci, 16h00-19h00
Grande Baile à Fantasia, com animação DJ - 22h

Napi com a indumentária da
consagração

Na ocasião dos 250 anos de nascimento de Napoleão Bonaparte,
o carro «majestade» irá representar a consagração do Imperador
para esta 4ª edição do carnaval de Ajaccio.
O líder do cortejo irá destacar as tropas que o celebrarão com
quadros vivos, desfiles em trajes da época, majoretes imperiais com
trajes de Grognards... Os sapadores bombeiros terão seu carro em
homenagem ao criador do batalhão dos sapadores encarregados
das bombas de incêndio da Cidade de Paris. Outros personagens
do mundo do Cinema irão animar o cortejo: Anibal, o elefante
mecânico e as tropas de Bollywood, o mundo mágico da pequena
Sereia, os dragões celestes do filme «O Último Imperador» e Harry
Potter, proposto pela Cidade e pela CAPA.
ajaccio.fr e capa.corsica

Em julho
Concurso « Pinte Napoleão »
Início de julho ao final de agosto
Espaço Jean Schiavo no OIT

A Cidade de Ajaccio se compromete em prol
da difusão da imagem de Napoleão em todas
Retrato inacabado de Bonaparte - Jacques-Louis David 1798
as áreas da vida da cidade, inclusive na criação
artística.
A fim de contribuir para o 250° aniversário do nascimento de Napoleão, o pintor Pierre Farel propôs a
organização de um concurso de pintura, intitulado «Pinte Napoleão». Paralelamente a este concurso
organizado pela Cidade de Ajaccio, a Académie de Corse propõe, também por iniciativa de Pierre
Farel, um projeto artístico intitulado «Desenhe Napoleão» nas escolas municipais do primeiro ciclo
do ensino básico.
ajaccio.fr
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Em agosto
O Prémio do Memorial

Sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 11h30
Palácio Fesch
O Prémio do Memorial é um grande prémio
de literatura que comemorou seus 40 anos de
existência em 2018.
Este evento é organizado durante um dia completo
e, tradicionalmente, da seguinte forma:
- entrega da medalha da Cidade pelo senhor
prefeito ou algum eleito;
- conferência dada pelo laureado na Grande
galeria do Palácio Fesch;
- aproximadamente às 18h30, entrega do prémio
do memorial no pátio do Museu Fesh, seguida
por um cocktail.

As Jornadas Napoleónicas da Cidade de Ajaccio - 1769 - 2019.
De Bonaparte a Napoleão I
Dias 13, 14 e 15 de agosto
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Filho de Ajaccio, nascido em 15 de agosto de 1769 de uma família modesta,
Napoleão Bonaparte se elevou ao topo da Europa para se tornar Imperador
aos trinta e cinco anos de idade!
Esta história começou no século XVI quando os primeiros Bonaparte se
instalaram em Ajaccio onde eram, primeiramente, simples anónimos, até que
se impuseram na sociedade local. Seu destino virou no século XVIII, em
pleno século das Luzes, quando Carlo Maria Bonaparte, repleto de ambição
para seus filhos, se empenha para desenvolver o património familiar.
O resultado é único na história da humanidade, pois entre seus filhos, existirá
um imperador, três reis, uma rainha, um príncipe, uma princesa e uma grande
duquesa. Napoleão, José, Louis, Jerónimo, Carolina, Lucien, Elisa e Pauline
dominaram a Europa durante aproximadamente vinte anos.
Neste ano de aniversário, as Jornadas Napoleónicas, organizadas pelo OIT de
13 a 15 de agosto, irão prestar uma homenagem vibrante a Napoleão, filho de
Ajaccio!
Animações, exposições, danças, bivaques, música de Império, trocas da guarda,
reconstituições, escaramuças, reviva instantes históricos...
Encontre a programação detalhada em ajaccio-tourisme.com
Animações oferecidas pelo Posto do Turismo de Pays d’Ajaccio

Em setembro
« A correspondência dos Bonaparte »
14 de setembro - 14 de outubro
Biblioteca Patrimonial Fesch

Em 6 de dezembro de 1976, Christiane SportunoCoty, filha do perfumista François Coty e mecena
generosa, legou à Cidade um lote de 18 cartas para
enriquecer os fundos da biblioteca municipal. Cada
uma dessas peças autógrafas, que testemunham um
momento importante ou emocionante da vida desta
família ilustre, serão apresentadas pela primeira vez
ao público de Ajaccio. A exposição terá por objetivo
desvendar a história e o contexto dessas cartas.
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Entre elas, o público poderá descobrir
uma correspondência militar parcialmente
inédita de Napoleão I, uma carta emocionante da Imperatriz Maria Luísa, uma carta capital da Senhora Mãe, diversas correspondências dos irmãos em exílio, assim
como cartas de Carlo pai e Carlo filho de
Lucien.
Comissário da exposição, David
Chanteranne, historiador e historiador de
arte, diplomado da Universidade de ParisSorbonne, jornalista e escritor
bibliotheque.ajaccio.fr

Em outubro
Comemoração do Regresso do Egito
Sábado, 5 de outubro

Em 1 de outubro de 1799, quatro navios se aproximam das costas ajaccianas. Um barco vai ao
encontro deles: «De onde você é? Diz Roch Donzella à fragata La Muiron. «Do Egito. Respondeu
seu almirante. «Do Egito? Você tem alguma notícia do general Bonaparte? Este último mostrase: «Estou bem. «Duzentos e vinte anos mais tarde, Chá Trois nos convida a reviver aquele dia
e para redescobrir, através deste programa ambulatorial, diferentes lugares da cidade: a praia
de São Francisco, a praça da catedral, o limiar da Casa Bonaparte e da Place Foch. Ao longo
de sua carreira, General deixar aparecer sua emoção com a visão de sua família - incluindo seu
velho enfermeira, Camilla Ilari - e vamos compartilhar seus planos de trabalho para sua cidade
natal, iluminado por quatro estudiosos, chateado com a sua estadia no Egito . O planejamento
dessas obras, implementado por Napoleão III, iniciou o desenvolvimento da cidade e seu acesso à
modernidade; De fato, a articulação urbana de Ajaccio hoje atende a essa visão inicial. Um passeio
todo público e colorido, dirigido por Paul Grenier.
Esta reconstrução foi concebido e produzido pelo Instituto de países Turismo Ajaccio, como parte
da celebração deste ano excepcional.
As criações teatrais da empresa Tea at Três continuam a surpreender-nos com a sua riqueza e
inventividade. A empresa também realiza muitas atividades de educação artística na área, perto de
uma grande variedade de públicos.
Show oferecido pelo Posto de Turismo do país de Ajaccio, Centro Ajaccio - AJACCIO
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LUME - Napoleão e sua Família
De 17 a 19 de outubro no coração
da cidade

Três noites de passeios noturnos no centro da
cidade, pontuadas por aparições de personagens
projetados em vídeo em aproximadamente dez
lugares diferentes: são os membros da família de
Napoleão. Trata-se de sequências curtas de 2 a
3 minutos, interpretadas em francês, em língua
corsa e em inglês. Os diálogos serão escritos a
partir das cartas de Bonaparte, das narrações da
época e dos escritos de Las Cases em Santa Helena.
No ponto culminante, um Mapeamento Monumental será implantado num lugar excecional para
retraçar em imagens a história de Napoleão, seus primeiros anos na ilha, a revolução francesa, sua
ascensão política extraordinária, sua consagração e suas conquistas militares.
Animações oferecidas pelo OIT
ajaccio-tourisme.com

Em dezembro
Reconstituição da
Consagração de Napoleão I
Segunda-feira, 2 de dezembro

A ser elaborado, mais informações em breve
Animações oferecidas pelo OIT

Dossier de imprensa
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Exposições, conferências
teatros, músicas...
Ajaccio ao ritmo napoleónico
Em abril
Ciclo de projeção de filmes e documentários
dedicados a Napoleão, à sua família e à sua
época - Sábado, 20 de abril

Espaço diamante

- 14h, projeção do filme «Adeus, Bonaparte»
- 16h30, documentário de Abel Gance.
Uma vez por mês, uma projeção será dedicada a
Napoleão neste espaço.
espace-diamant.ajaccio.fr

Bonap’, Napoleão aos dezassete anos...
e com todos os dentes na boca, de Paul Grenier,
En avril 2019, à Ajaccio,
un spectacle jeune public de Paul Grenier
dans la grande galerie du Palais Fesch
avec Guilhem Vion,
Simone Grenier,
Jean-Marie Orsini
et Paul Grenier

BONAP’
Troisième volet

Déambulation théâtrale tout public de Paul Grenier
Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

1786 Napoléon a dix-sept ans…et toutes ses dents.
Avec Simone Grenier

Photo: Le Thé à Trois

et Paul Grenier

avec
Simone GRENIER,
et Paul GRENIER

Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h : gratuit
Spectacle inclus avec l’entrée au Musée: 8€ adultes, 5€ tarif réduits, gratuit moins de 18 ans

Jauge limitée à 80 personnes - réservations : 04 95 26 26 26

Une création du Thé à Trois

www.letheatrois.com

www.musee-fesch.com

de 23 a 27 de abril às 15h - gratuito Palácio Fesch - Museu de Belas Artes

No âmbito do seu programa de Atividades destinadas ao público
jovem, o Palácio Fesch - Museu de Belas Artes de Ajaccio
apresenta BONAP’ de Paul Grenier, pela companhia Le Thé à
Trois com Guilhem Vion, Simone Grenier, Jean-Marie Orsini e
Paul Grenier.
O público irá mergulhar na vida de Napoleão Bonaparte através
do seu biógrafo, Jean-Louis Picot de Moras. No início da trama,
Napoleão tem apenas 17 anos de idade. Estamos em meados de
setembro de 1786. De volta a Ajaccio após 7 anos de ausência,
ele pretende aproveitar as férias...
«Picot abre as portas e convida o público a entrar. Napoleão está
a dormir numa poltrona. Em cada uma das extremidades da
mesa - coberta com uma toalha branca e um caminho de mesa
vermelho - estão uma chávena de café e um pequeno prato
sobre o qual vemos uma faca. O público se senta.»
A história pode começar.
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« Le Souper »

Uma peça de Jean Claude Brisville
Direção artística: Daniel & William
Mesguich
26 de abril - Espaço Diamante
República e monarquia aqui se opõem sem
perdão num banho de diplomacia pérfida, espiritual e cínica, que talvez esteja na alvorada de
toda política.
« Daniel Mesguich nos trajos de Talleyrand, seu filho William no papel do gélido Fouché. Os 2 atores servem
um delicioso jantar num face a face magistral... Participamos desta ceia com deleite, tão perto dos atores que
até parecemos estar dentro da própria cena.» Le parisien
espace-diamant.ajaccio.fr

Em maio
Exposição das esculturas de Napoleão do artista
Laurent Silvani
Maio - Átrio do espaço Diamante

Instalação de um modelo único de escultura
do busto de Napoleão em três tamanhos e
várias cores.
Laurent Silvani é um artista plástico que
possui um universo original extremamente
pop, construído com o passar do tempo.
Ele gosta de cores vibrantes e de retratos
desviados.
Nascido em Ajaccio em 1973, ele segue um percurso de artes plásticas na universidade de Aix en
Provence antes de integrar a prestigiosa Escola Boulle. Em 2015, ele foi o laureado do concurso
organizado pela Cidade de Ajaccio no âmbito do renascimento do Carnaval, para desenhar Napi.
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As conferências napoleónicas do
Palácio Fesch

Arthur Chevallier, autor de « Napoleão visto
por aqueles que o conheceram» e «Napoleão
sem Bonaparte »
Quinta-feira, 9 de maio às 18h30
Grande Galeria do Palácio Fesch
Mais informações disponíveis em
musee-fesch.com

Em junho
Os Bonaparte: uma família corsa

De segunda-feira, 3 de junho, ao sábado, 8
de junho, às 18h
Criação de Orlando Furioso, 7 peças, pátio
do Museu Fesch - Entrada paga
TeatrEuropa de Corse apresenta a primeira saga
teatral sobre os Bonaparte.
Sob os conselhos iluminados de Jean-Marc
Olivesi, diretor da Maison Bonaparte, Orlando
Forioso continua a dirigir os Bonaparte, numa
série de diálogos plurilingues.
Línguas: corso, francês, italiano
Idade recomendada: Público geral
Duração do espetáculo: 1 hora
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« Napoleão, as obras-primas das coleções
da cidade de Ajaccio »
Obra a ser publicada no mês de junho

No âmbito do 250° aniversário do nascimento de
Napoleão Bonaparte, esta obra vem completar a
exposição temporária «De Greuze a Canniccioni , dez
anos de enriquecimento das coleções do Palácio Fesch»,
proposta ao público de 30 de novembro de 2018 a 4 de
março de 2019. A política patrimonial napoleónica ativa é
nela valorizada, mas também podemos descobrir as ações
futuras. De facto, a exposição permitiu a redescoberta
de tesouros ocultos do património de Ajaccio. A Cidade
de Ajaccio pode se orgulhar graças aos Bonaparte,
principalmente graças a Napoleão I, Napoleão III e ao
cardeal Fesch, de ser uma cidade imperial, berço desta
fabulosa dinastia e dotada de um património artístico de
envergadura internacional.

François Pascal Simon, barão GERARD
(Roma, 1770 - Paris, 1837)
Retrato de Carolina Bonaparte,
rainha de Nápoles

musee-fesch.com

Em julho
O piquenique imperial

Sábado, 13 de julho, às 11h
Jardim de Milelli
Intervenção sobre a história de Milelli por
Philippe Perfettini, animações «coreográficas»
(aprendizagens, performances), jogos vintage
(Colin Maillard, croquet, jogos de cartas),
encenação de piquenique (criação de um
buffet frio).
Preços: adultos 30 euros - Crianças: 15 euros,
os preços incluem refeições, transporte do
Posto de Turismo para o Parque Milleli e
entretenimento.
Ticketing no Posto de Turismo
Parque Milelli - Rota Alata
AJACCIO

23

Dossier de imprensa

Em setembro

« Minha vida é um
romance »
2 a 30 de setembro
Rede de mediatecas

Em parceria com a associação
Empreintes Impériales.
Ela apresentará de modo lúdico
os grandes momentos da vida de
Napoleão I Ela será instalada em
cada uma das quatro mediatecas
da rede.
A exposição também servirá de suporte para uma ciração inédita do jogo Nap’quizz sobre a história
de Napoleão I. No final, todos os participantes irão receber uma prenda história e filatélica: um
envelope com um selo emitido em 1969 para o bicentenário do nascimento de Napoleão, obliterado
do primeiro dia de emissão.
Bibliothèque.ajaccio.fr

Dossier de imprensa
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Foco
A 36ªedição das Jornadas Europeias do Património

De sábado, dia 21, ao domingo, dia 22 de setembro. Tema: «Artes e diversão»,
organizada pelo Ministério da Cultura
A Cidade de Ajaccio propõe, para esta ocasião, a (re)descoberta do seu património
relacionado a Napoleão. Todas as animações são propostas durante os dois dias :

O Palácio Fesch e a Capela Imperial
Encontro: Palácio Fesch, 50 rue du cardinal Fesch
Horário da visita: Das 9h15 às 18h
Duração da visita: Visita livre
Como a cada ano, o Palácio Fesch-Museu das Belas Arts e a Capela Imperial estarão
acessíveis gratuitamente ao público para visitas livres durante as Jornadas do Património.
Os visitantes poderão descobrir todas as coleções, desde os famosos primitivos italianos
às obras-primas das coleções napoleónicas, sem esquecer das coleções de pinturas corsas.

Nos passos de Napoleão
Encontro: Place d’Austerlitz, diante da estátua de Napoleão I
Início da visita: 9h30 (chegar 10 minutos antes da partida)
Duração da visita: aproximadamente 2 horas
Ao seguirem os passos de
Napoleão, na companhia de
Philippe Perfettini, animador do
património da Cidade de Ajaccio,
os participantes irão descobrir os
lugares emblemáticos da cidade
imperial, mas também alguns
lugares mais confidenciais (esta
visita não inclui as visitas aos
museus).
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O jardim Milelli, do olival ao
arboreto, três séculos de história
natural
Encontro: Domaine des Milelli, route des
Milelli

Início da visita: 10h e 16h (chegar 10 minutos
antes do início da visita)
Duração da visita:
aproximadamente 1 hora e 30 minutos (vir
com calçados de caminhar)
Na companhia de Marc Chiappe, guia botânico, os participantes descobrirão a história do olival dos
Bonaparte, assim como uma imensidão de espécies naturais (fauna e flora) disseminadas em toda
a propriedade e no arboreto. Esta visita também permitirá aos participantes beneficiarem de uma
iniciação à aromaterapia.

Em outubro
« Napoleão em Santa Helena »
As conferências napoleónicas do
Palácio Fesch
10 de outubro - 18h30 - Entrada livre
Grande Galeria do Palácio Fesch
Conferência animada por Philippe
Perfettini, animador do Património para a
Cidade de Ajaccio.

Lady Lever Museum of Liverpool, Grã Bretanha

« Vida de Napoleão por ele mesmo», de André
Malraux »
17, 18,19 de outubro às 18h
Biblioteca patrimonial

Companhia Neneka
Leitura folhetim em três episódios.
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Em dezembro
« 2 de dezembro de 1804, 2 de dezembro de 1805... Os 2 de dezembro de
Napoleão » - As conferências napoleónicas do Palácio Fesch
5 de dezembro - 18h30 - Entrada livre
Grande Galeria do Palácio Fesch

A Batalha de Austerlitz
François Gérard,
castelo de Versalhes

De maio a novembro

Os encontros Napoleónicos
Bolas imperiais do primeiro e
do segundo império

No Espace Jean Schiavo, as associações
de Ajaccian apresentam uma seção da
história imperial através de um show
de uma hora. Reviva a atmosfera
das bolas imperiais do Primeiro e
Segundo Império, aprenda a história
dos dois imperadores com nossos
oradores ou nossos atores e descubra
a música da época!
Pegadas imperiais: sexta-feira, 6
setembro às 19:00
Pegadas imperiais: sexta-feira, 25
outubro às 19:00
Kalliste Valses: Sexta-feira, 15
novembro às 18:00
Danças Imperiais: sexta-feira, 4
outubro às 18:00
Danças Imperiais: sexta-feira, 8
novembro às 18:00

de
de
de
de
de

Entrada gratuita - Posto de Turismo de
Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo
3 bd King Jerome - AJACCIO
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De junho a setembro - Os encontros Napoleónicos
A Troca da Guarda Imperial - Praça Foch

Todas as quintas-feiras dos meses de julho e agosto (exceto 15/08), às 19h, Place
Foch, e excepcionalmente este ano estendido para 6,20, 27 de junho e 5,
12 e 26 de setembro.

Reviva instantes históricos graças aos caçadores a pé da Guarda Imperial que, durante 45 minutos, farão com que o público mergulhe no coração do fausto Império, durante as trocas da
guarda, revista das tropas e marchas ao tambor.
Animações oferecidas pelo OIT

Ciclo «Os inimigos de Napoleão»
16 de abril, 28 de maio, 25 de junho,
24 de setembro, 22 de outubro,
17 de dezembro - 14h
Grande Galeria do Palácio Fesch

Desde 2015, um programa de mediatização
passou a ser implementado ao lado da
Maison des Aînés e propõe aos seus
aderentes atividades acerca da história
napoleónica. O primeiro ano foi dedicado
à vida de Napoleão, enquanto o segundo
foi voltado a toda família Bonaparte. Neste
ano, o tema escolhido foi o entourage e
a descendência de Napoleão. Assim, as
ações iniciadas no âmbito do selo Ville
et Pays d’Art et d’Histoire permitem
associar a Cidade de Ajaccio e o CIAS
para permitir aos aderentes da Maison
des Aînés o acesso a um percurso de
memória relativo à história napoleónica
e à (re)descoberta dos principais sítios
napoleónicos da cidade. Todos os meses,
os aderentes da Maison des Aînés têm
um encontro marcado na Grande Galeria
do Palácio Fesch para falarem sobre a
história de Napoleão.
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Teatro - Napoleão o Julgamento
Sexta-feira, 13 de setembro às 19:00

Napoleão ou Bonaparte? O imperador ou o republicano? Quem nos lembramos hoje?
E a posteridade? Quem ela manteve? Um espetáculo que revisita a História, que conta a história
do Imperador Córsega musicada por Paul Mancini.
Um julgamento espetacular, o confronto pelo pensamento do advogado de Napoleão Bonaparte e da
Posteridade, com a voz de Francis Huster no papel
de Napoleão.
Neste programa, Paul Mancini e Géraldine Szajman
refazem a vida e as ações de Bonaparte,
o homem ao soldado, do republicano à sua coroação. Eles propõem ao público se tornar um jurado e
decidir sobre o seu exílio final e eterno ou a sua
absolvição e reabilitação.
Napoleão matou Bonaparte? Ele o traiu? Qual será a
última palavra da posteridade? E o de
espectadores ... E em quem você votará?
«Senhores, juízes, meu cliente não estará aqui, ele está nos ouvindo de cima e será muito sensível ao
precioso tempo que você passará julgando-o. Não duvide por um momento do seu veredicto final. No
entanto, os dados que estão sendo carregados antecipadamente, meu dever aqui não é defendê-lo,
do qual ele zomba, mas proclamar em voz alta a verdade em face da imortalidade. «
Preço adulto: 10 euros
Tarifa para crianças - 12 anos: 8 euros
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO

Empire Music - A Orquestra Aria e a música Hunters
a pé da Guarda Imperial
Na sexta-feira, 27 de setembro às 19:00

Às sextas-feiras, no Espace Jean Schiavo, associações de Ajaccian apresentam uma seção da história
imperial através de um show de uma hora.
Reviva a atmosfera das bolas imperiais do Primeiro e Segundo Império, aprenda a história dos dois
imperadores com nossos oradores ou nossos atores e descubra a música da época!
Animação oferecida pelo Posto de Turismo do Pays d’Ajaccio.
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - AJACCIO
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« Napoleão, o Império e a música » - Os concertos napoleónicos do duo
Erato - Sábado, dia 16 de maio, quinta-feira, dia 18 de julho, sábado, dia 19 de

outubro, sábado, dia 7 de dezembro - 18h30 Grande Galeria do Palácio Fesch - Entra-

da livre

Em homenagem aos 250 anos do nascimento de Napoleão,
o Duo Erato propõe um recital acerca do Imperador e da
música. Este espetáculo tem a ambição de apresentar, sob
uma nova perspetiva, o amor do Imperador pela música em
geral e pela ópera em particular.
O programa é composto por melodias, romances, árias de
ópera e músicas instrumentais, entrelaçadas a elementos
históricos e anedotas sobre os diversos compositores, os
gostos musicais do Imperador e sua família, a função dos
salões no seio da nobreza do Império...
Dois intérpretes virão perfazer esta programação:
Jean-Jacques Ottaviani e Laura Sibella.
Quatro apresentações estão previstas entre a primavera e o
inverno de 2019.
Mais informações disponíveis em
musee-fesch.com

Durante o ano todo, uma operação
em parceria com os vinhateiros
da DOP Ajaccio. Organizado pelo OIT
Lançada em 26 de janeiro de 2019 para o dia de São
Vicente, Santo Padroeiro dos trabalhadores da vinha,
no seio do prestigioso Palácio Fesch - Museu de Belas
Artes, esta operação envolve 16 vinhateiros da DOP
Ajaccio. Para esta ocasião, 500 garrafas de vinho foram
marcadas com um medalhão numerado, exibido sobre
sua etiqueta, em homenagem ao 250° aniversário. As
garrafas numeradas de 1 a 16 foram vendidas a leilão no
dia de São Vicente, assim como antigos vintages de vinhos
de Ajaccio, durante uma venda de caridade animada por
Dominique Peretti, sommelier e vencedor do Grande
Prémio Internacional dos Vinhos da Córsega do ano de
2019. As 484 garrafas restantes serão vendidas nas adegas
dos vinhateiros DOP durante o ano de 2019.
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As associações de Ajaccio
perpetuam a lembrança de Napoleão
As associações de Ajaccio que perpetuam a lembrança de Napoleão participam de todas as manifestações
simbólicas, principalmente durante as jornadas Napoleónicas, organizadas pelo OIT. Cada uma delas
nas suas respetivas áreas nos mergulham nas épocas pomposas do Primeiro e Segundo Impérios.

A Décembre
associação do 2° regimento dos
caçadores à pé da guarda
A associação do 2° regimento dos caçadores
a pé da guarda imperial nos faz reviver o dia
a dia dos Grognards, os mais fieis apoiadores
de Napoleão Bonaparte, compostos por
granadeiros e caçadores. A associação propõe
reconstituições históricas das grandes
batalhas, fieis aos usos e costumes da época.
© Ajaccio Méditerrannée

« Danses Impériales »,
« Empreinte Impériale » e
« Danses Valses Kallisté » nos
mergulham na arte de viver do
Primeiro e Segundo Impérios

A associação Ajaccio Méditerranée
Desde 2006, esta associação se destaca em
eventos napoleónicos com aproximadamente vinte figurantes que representam o
Estado-Maior à volta do Imperador, com a
proteção próxima, seus ministros e Madame
Mãe, Letícia Bonaparte.

Ainda que a vida militar de Napoleão seja o
assunto predileto das várias associações cuja
missão consiste em perpetuar as lembranças
napoleónicas, as associações « Les Danses
impériales Ajaccio » (1° Império), « Empreintes
Impériales » (2°Império), e « Danses Valses
Kallisté » (2° Império) preferiram fazer
com que o público descobrisse uma faceta
desconhecida da vida na corte durante os
reinados de Napoleão I e Napoleão III. Elas
recriam reconstituições históricas acerca
do fausto Império e dos grandes bailes
organizados durante essas épocas.

Dossier de imprensa

©ARIA

A Orquestra Aria e sua secção império
Mais orientada à variedade, a orquestra amadora ARIA Ajaccio é dotada de uma secção
IMPÉRIO desde 2007. Ela é composta de aproximadamente trinta músicos.
No âmbito das lembranças Napoleónicas, eles criaram a BATERIA - FANFARRA do 2°
regimento de caçadores a pé da Guarda Imperial. Esta secção é composta de aproximadamente
trinta músicos.

O serviço de saúde do Grande Exército à
cabeceira dos feridos da guerra.
Desde 1998, uma associação presidida pelo seu
fundador, Gaston Leroux-Lenci, escolheu reviver a
tradição do serviço de saúde sob o Grande Exérctio
napoleónico.
Ele é o comandante da reserva
cidadã do serviço de saúde das
forças armadas e enfermeiro
liberal em Ajaccio. As mais
elevadas autoridades militares
atribuíram um selo a esta
associação de tradição ao serviço
de saúde das forças armadas no
dia 13 de maio de 2007, o que faz
dela uma associação única em
França com este tema.

© Corse-Matin
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2019 o ano dos

Grandes projetos
Um futuro museu napoleónico no coração dos Paços do
Concelho

N

Salão napoleónico, Paços do Concelho de Ajaccio

o âmbito do programa Ajaccio 2030, os atuais Paços do Concelho foram alvo
de um estudo para uma reabilitação do salão napoleónico, futuro museu Napoleão.
Integrada na requalificação do coração da Cidade, esta renovação preenche vários
objetivos: promover uma nova dimensão ao acolhimento dos utilizadores, dotar
a cidade de um verdadeiro museu napoleónico, gerar uma atratividade para além
da ilha e atribuir a este edifício uma funcionalidade à altura das ambições de
desenvolvimento de Ajaccio 2030.
O percurso científico terá o objetivo de valorizar a dinastia dos Bonaparte, ao mesmo
tempo em que destaca os reinados de Napoleão I e Napoleão III. O fio condutor
permitirá voltar à origem da emergência insular de Napoleão Bonaparte no final
do Século das Luzes, continuar até à sua apoteose durante o primeiro Império e
concluir com os jogos das alianças gloriosas durante o segundo Império.
Este estudo deve ser finalizado para o mês de dezembro de 2019.

Dossier de imprensa

Rumo a uma
nova valorização
do Casone,
lugar de
memória

napoleónica

O

Casone representa, para a Cidade de Ajaccio, um lugar de memória importante
dedicado ao imperador Napoleão I. Sua reabilitação ingressa numa estratégia global
de valorização do património de Ajaccio e, particularmente, da herança deixada pelo
imperador. Pretende-se devolver a este lugar seu forte simbolismo. Este programa visa
ser realizado num prazo de três anos e irá consistir num reordenamento da praça. Para
o ano de 2019, as obras, que devem ser concluídas durante o 2° semestre, consistem
na realização de uma esplanada diante da entrada. Será também considerado o
nivelamento da praça. Os espaços de passeio, o novo sistema de iluminação e as
plantações terão o objetivo de fazer com que os visitantes locais e os turistas possam
viver uma experiência inédita.
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Dossier de imprensa

Um museu a céu aberto
A criação de um Centro de Interpretação da Arquitetura e do Património (CIAP) é
conduzida pela Cidade de Ajaccio. Tem o objetivo de valorizar seu património para
forjar uma identidade cultural e desenvolver uma atividade económica.
Esta ferramenta é disponibilizada a todas as cidades detentoras do selo «Ville et Pays
d’Art et d’Histoire». A Cidade de Ajaccio o obteve em 2013. Ele permitirá inscrever
os elementos do património numa relação, os associar à redinamização do coração da
Cidade e, assim, reforçar a visibilidade e a atratividade turística.

O futuro CIAP, que será finalizado no início do mês de
dezembro de 2019, permitirá uma imersão no património
local e irá propor a disponibilização de itinerários de
descoberta do património do território municipal numa
zona que abrange Parata, Capo di Feno, o castelo de Punta
e a Cidadela. Entre os temas abordados, o maior destaque
será dado a Napoleão, à sua família e ao seu relacionamento
com sua cidade natal.
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Dossier de imprensa

Nos passos do imperador
com o itinerário cultural europeu
« Destination Napoléon »

O

s itinerários culturais europeus são vetores do desenvolvimento
económico, social e turístico dos territórios, ao mesmo tempo em que permitem
às populações se apropriarem do seu património local. Lançado em 1987 com
a certificação pelo Conselho da Europa, os dois primeiros itinerários culturais,
como o dos caminhos de Santiago de Compostela e do Habitat rural que
atravessa a Bélgica e Luxemburgo, geram uma importante atratividade turística
e económica.
A Cidade de Ajaccio viu a oportunidade, no âmbito da sua estratégia de
desenvolvimento da imagem Napoleónica, de fazer com que Ajaccio brilhasse
tanto nacional quanto internacionalmente. Graças ao seu envolvimento no
seio da Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes, a cidade obteve
em 2015 o selo europeu «Destination Napoléon». Com o apoio da Fédération
Européenne des Cités Napoléoniennes, ela coordena o comité de Pilotagem
Local da Córsega (CPL), em colaboração com a cidade de Corte.
Um trabalho em comum está a ser estudado para elaborar futuras ações a serem
realizadas e desenvolver localmente este itinerário napoleónico.elle de la Ville
d’Ajaccio qu’à l’échelle régionale voir internationale.
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Contacto imprensa:
Direção da comunicação - Gabinete do prefeito
Stéphanie Faby - Adida de imprensa
Telefone: +33 (0)6 67 96 11 03
E-mail : s.faby@ville-ajaccio.fr

Palácio Fesch - Museu de Belas Artes

hilippe Perfettini - animador do património da Cidade
Telefone : +33 (0)4 95 26 26 29
E-mail : phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr

Clique aqui

Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

Citadaiacciu

@VilledAjaccio

Youtube : CitadAiacciuTv
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