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disponíveis para os professores do sistema 
de ensino português e para as Alliances 
Françaises de Portugal - e porque a Festa do 
Cinema Francês também se pretende que seja 
uma ocasião privilegiada para dar a todos os 
portugueses, e sobretudo aos mais jovens, a 
vontade de aprender a língua francesa.

Congratulo-me igualmente que as mulheres, 
uma vez mais, continuem no centro das 
atenções, nesta edição da Festa do Cinema 
Francês com a antestreia do último fi lme de 
Mia Hansen-Løve, Bergman Island, estando 
igualmente em destaque, como atrizes; chamo 
a vossa especial atenção  para o papel de 
composição de Catherine Frot em Sob as 
estrelas de Paris, de Claus Drexel  e para a 
interpretação impressionante de Dilan Gwyn,
Amira Casar e Camélia Jordana em Irmãs de 
armas de Caroline Fourest.

Gostaria de agradecer à Câmara Municipal do 
Porto e ao Teatro Municipal do Porto - Rivoli 
pela sua fi delidade à Festa do Cinema Francês, 
bem como a Alliance Française do Porto, que se 
empenha, cada ano, ativamente no festival. Do 
mesmo modo, saúdo a participação do cinema 
Trindade que nos acolhe desde o ano passado.

Deixo-vos agora descobrir toda a programação 
desta edição e desejo-vos que a apreciem 
plenamente! 

Florence Mangin, 
Embaixadora de França em Portugal

Firmemente enraizada na vida cultural portuguesa, 
a Festa do Cinema Francês tornou-se, ano após ano, 
num evento acolhido com entusiasmo pelos cinéfi los 
e francófi los de Portugal. O festival vai, uma vez mais, 
percorrer as estradas de Portugal e será acolhido em 
9 cidades aquando desta 22ª edição que se anuncia 
apaixonante pela diversidade das suas secções e pela 
riqueza da sua programação.

A 22ª edição da Festa do Cinema Francês vem propor 
ao público português um vasto leque de emoções e 
de temas de refl exão, através de comédias, dramas, 
romances, ou ainda fi lmes particularmente dirigidos 
para o público jovem programados este ano no Porto.

É assim que o filme que abre o festival no Porto, 
Adeus idiotas, de Albert Dupontel far-vos-á viver 
momentos de gravidade e de leveza com os seus 
três personagens tão cativantes, que através de Um 
Triunfo de Emmanuel Courcol vão poder participar 
numa formidável aventura humana graças a um 
workshop de teatro numa prisão; também se vão 
deixar envolver, por Emmanuel Mouret e pelo seu 
filme As coisas que dizemos, as coisas que fazemos, 
em várias histórias sentimentais habilmente 
construídas; com Gagarine de Fanny Liatard e
Jérémy Trouilh, o público jovem acompanhará 
Youri, de 16 anos, que cresceu a sonhar vir a 
ser cosmonauta, no seu combate para salvar 
a sua cidade.

Vários fi lmes da programação da Festa do Cinema 
Francês benefi ciam de dossier pedagógico, criados 
pelo Cinelíngua francesa como instrumentos de 
aprendizagem da nossa língua através do cinema, 

22ª FESTA
DO CINEMA
FRANCÊS
2021



4 55

ADEUS IDIOTAS (Adieu les cons)
Albert Dupontel I 2021 I 87’ I Comédia I França
Com Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié

A cabeleireira Suze Trappet descobre estar gravemente doente e decide procurar o fi lho
que foi forçada a abandonar quando tinha 15 anos. No insano labirinto burocrático em
que se transforma a busca, cruza-se com JB, de 50 anos, vítima de um esgotamento,
e com o Sr. Blin, um arquivista cego dado a excessos de entusiasmo. O improvável trio
parte então numa viagem hilariante e comovente pela cidade em busca do fi lho de Suze 
há muito perdido.

  ABERTURA
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  ANTESTREIAS
Se todas as secções da Festa são especiais, as antestreias revestem-se de um interesse 
ainda maior. Aqui se refl ete a atualidade francesa, onde podemos sentir o real “Esprit du 
temps”. Nesta secção apresentam-se fi lmes ainda não lançados em Portugal.

ARTHUR RAMBO
Laurent Cantet I 2021 I 87’ I Drama I França
Com Rabah Naït Oufella, Sofi an Khammes, Antoine Reinartz

Quem é Karim D.? Um jovem escritor com uma promissora reputação de sucesso ou 
o seu pseudónimo, Arthur Rambo, divulgador de mensagens de ódio que um dia serão 
banidas das redes sociais?

AS COISAS QUE DIZEMOS, 
AS COISAS QUE FAZEMOS 
(Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait)
Emmanuel Mouret I 2020 I 122’ I Drama, Romance, Comédia I França
Com Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne

Daphné, grávida de três meses, está de férias no campo com o seu companheiro, 
François. Ele tem de se ausentar e ela vê-se sozinha para dar as boas-vindas a Maxime, 
um primo que nunca tinha visto antes. Durante quatro dias, enquanto aguardam o 
retorno de François, Daphné e Maxime conhecem-se gradualmente e partilham histórias 
cada vez mais íntimas sobre os amores do presente e do passado.

CAIXA NEGRA (Boîte noire)
Yann Gozlan I 2021 I 129’ I Thriller, Drama I França
Com Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier

O que ocorreu a bordo do voo Dubai-Paris antes de despenhar-se nos Alpes? Mathieu 
Vasseur, analista da segurança da aviação civil, é promovido a investigador-chefe no 
caso. Após a investigação ser encerrada, Ma� hieu volta a ouvir as gravações e começa 
a detetar pormenores perturbadores. Contra as ordens superiores, inicia a sua própria 
investigação — uma procura obsessiva e perigosa pela verdade que rapidamente 
ameaçará muito mais do que a sua carreira.

IRMÃS DE ARMAS (Sœurs d’armes)
Caroline Fourest I 2019 I 112’ I Ação, Drama, Guerra I França
Com Dilan Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana

Num país devastado pela guerra, a jovem Yazidi é sequestrada e vendida como escrava. 
Decide vingar-se juntando-se a uma brigada internacional de mulheres que lutam ao lado 
da resistência curda. Aprende a lidar com armas e descobre a solidariedade entre as que 
se rebelam, bem como a possibilidade de punir os seus opressores, fanáticos com pavor 
de serem mortos por mulheres.
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SOB AS ESTRELAS DE PARIS 
(Sous les étoiles de Paris)
Claus Drexel I 2021 I 90’ I Comédia, Drama I França
Com Catherine Frot, Mahamadou Ya� a, Jean-Henri Compère

A vida de Christine não tem sido fácil. A sua rotina solitária divide-se entre os bancos 
alimentares e as ruas. Durante uma noite fria de inverno, encontra Suli, um menino 
eritreu de oito anos, que soluça diante do seu abrigo. Christine percebe que está perdido 
e separado da sua mãe. Limitados pelas suas condições marginais, embarcam juntos 
numa viagem para encontrar a mãe de Suli no mundo subterrâneo de Paris...

SUZANNA ANDLER
Benoît Jacquot I 2021 I 91’ I Drama I França
Com Charlo� e Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks

Nos anos 1960, uma mulher de meia-idade, oprimida por um casamento com um 
empresário rico e infi el, escolhe entre aceitar a vida como ela é, ou viver uma existência 
despreocupada na companhia do seu jovem amante. Baseado na peça de Marguerite 
Duras (1968).

UM TRIUNFO (Un triomphe)
Emmanuel Courcol I 2021 I 106’ I Comédia, Drama I França
Com Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Etienne, um charmoso ator, está desempregado e aceita o convite para dirigir uma 
ofi cina de teatro numa prisão, onde encontra um grupo improvável de prisioneiros 
para encenar a famosa peça de Samuel Becke� , “À Espera de Godot”. Quando obtém 
permissão para levar o singular grupo de detidos numa digressão fora da prisão, Etienne 
vê fi nalmente a hipótese de atingir o sucesso que lhe escapara durante toda a vida.

UMA PAIXÃO SIMPLES (Passion simple)
Danielle Arbid I 2021 I 99’ I Drama, Romance I França, Bélgica, Líbano
Com Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour Thion

Um homem e uma mulher vêem-se unidos inesperadamente durante vários meses. 
Ele é mais jovem, casado, russo, ofi cialmente um diplomata em Paris. Ela é uma bela 
professora e pesquisadora, com os pés bem assentes no chão.
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  SEGUNDA CHANCE
ANNETTE
Leos Carax  I 2021 I 140’ I Musical, Drama I França, EUA, México, 
Suíça, Bélgica, Alemanha, Japão
Com Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Em Los Angeles, Henry, um comediante de stand-up, e Ann, uma cantora de ópera, 
formam o casal perfeito. O nascimento da sua fi lha Anne� e, mudará as suas vidas.

  FOCUS Mia HansEn-Løve
Mia Hansen-Løve começou-se como atriz quando tinha dezoito anos, pelas mãos de 
Olivier Assayas. Estudou no Conservatório de Artes Dramáticas de Paris, iniciando um 
trabalho enquanto crítica de cinema na revista Cahiers du cinema. Tout est pardonné, 
realizado em 2007, marca o início de uma frutífera produção, que tem lhe garantido 
presença regular nos principais festivais internacionais. A sua obra singular e marcante 
será alvo de um foco especial na Festa do Cinema Francês.

ÉDEN (Eden)
Mia Hansen-Løve I 2014 I 131’ I Drama, Musical, Biopic I França
Com Félix de Givry, Pauline Etienne, Hugo Conzelmann

Na década de 90, Paul cria, com o melhor amigo, a dupla de DJ “Cheers”. Encontram 
rapidamente o seu público e conhecem uma ascensão eufórica, perigosa e efémera.

MAYA
Mia Hansen-Løve I 2018 I 105’ I Drama, Romance I França, Alemanha
Com Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas

Gabriel, após quatro meses de cativeiro na Síria, é autorizado a visitar os seus entes. Ele 
decide partir para a India, onde vive a sua mãe. Muda-se para a sua casa de infância, em 
Goa, e conhece a jovem Maya.

O QUE ESTÁ POR VIR (L’Avenir)
Mia Hansen-Løve I 2016 I 98’ I Drama I França, Alemanha
Com Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka

Nathalie gosta de motivar os seus alunos de fi losofi a a pensar. Divide o seu tempo entre a 
família, os antigos alunos e a sua mãe. Um dia, o marido anuncia-lhe que vai deixá-la. De 
repente, Nathalie tem de reinventar a sua vida.
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  PARCERIA ACID
Durante o Festival de Cannes, a ACID (Associação para a Distribuição de Cinema 
Independente) oferece a oportunidade de dar visibilidade a diretores cujo trabalho é 
pouco distribuído. 

AUTÁRQUICA (Municipale)
Thomas Paulot I 2021 I 110’ I Documentário, Comédia, Drama I França
Com Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi

Apresentado no ACID do Festival de Cannes 2021
A pequena cidade de Revin, nas Ardenas, prepara-se para eleger o seu Presidente da 
Câmara quando um indivíduo desconhecido surge como candidato. O intruso, porém, 
não passa de um comediante que irá arrastar toda a cidade para uma fi cção política. 

UM VERÃO NA CÓRSEGA (I Comete)
Pascal Tagnati I 2021 I 127’ I Drama I França
Com Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric Appie� o

 Com a presença do realizador Jean-Christophe Folly 
Apresentado no ACID no Festival de Cannes 2021
O fi lme passa-se numa aldeia da Córsega situada nas montanhas, onde cada um vive o 
verão à sua maneira: as crianças brincam, os adolescentes namoram e os mais velhos 
comentam sobre a passagem do tempo no bar local. No calor de agosto, não demora 
muito para que as tensões aumentem no seio de uma família que lutava para impedir que 
rancores antigos viessem à super� cie. Às vezes, uma faísca é tudo o que é necessário 
para acender o maquis.

  CINELÍNGUA FRANCESA
Nesta edição, damos visibilidade de novo ao Cinelíngua francesa, um dispositivo 
cinematográfi co que o Institut français du Portugal criou para ser uma ferramenta 
complementar na aprendizagem da língua e da cultura francesa. Em colaboração 
com Zero em Comportamento, o dispositivo funciona como um intermediário entre os 
distribuidores, as salas de cinema e os professores das estruturas de ensino português, 
propondo um catálogo de fi lmes e um dossier pedagógico propositadamente criado 
para cada fi lme. Durante todo o ano letivo, os professores podem marcar sessões 
escolares de cada fi lme escolhido, de acordo com as salas de cinema e as datas mais 
convenientes. A partir deste ano, Cinelíngua francesa propõe igualmente 2 dossiers 
pedagógicos adaptados às necessidades da rede das Alliances Françaises em Portugal. 
Os professores interessados apenas precisam de aceder ao site do Cinelíngua francesa 
www.cinelinguafrancesa.com/pt

NOTRE DAME DE PARIS (Notre Dame)
Valérie Donzelli I 2019 I 88’ I Comédia I França, Bélgica
Com Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca

Filme acompanhado de um dossier pedagógico online elaborado por Cinelíngua francesa. 
Maud vence o concurso para refazer a praça diante da Notre-Dame de Paris. Um amor de
juventude, em meio à vida profi ssional, provoca uma tempestade emocional.

OS MISERÁVEIS (Les Misérables)
Ladj Ly I 2019 I 105’ I Crime, Drama I França
Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga

Filme acompanhado de um dossier pedagógico online elaborado por Cinelíngua francesa. 
Durante uma detenção, um drone fi lma todos os atos e gestos dos policiais em 
Montfermeil, nos arredores de Paris. Ficam evidentes as tensões entre as diferentes 
gangues locais.
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  SESSÕES MIÚDOS E GRAÚDOS
Uma vez mais, a Festa do Cinema Francês dedica uma secção para miúdos e jovens.

GAGARINE
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh I 2021 I 98’ I Drama, Comédia I França
Com Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Yuri tem 16 anos e sempre viveu nas Torres Gagarine, um grande bairro social de 
tijolos vermelhos nos arredores de Paris. Sonha em tornar-se astronauta. Quando são 
divulgados planos para demolição das torres, Yuri junta-se à resistência. Com os seus 
amigos, Diana e Houssam, embarca numa missão para salvar a casa que se tornara na 
sua “nave espacial”.

UM PRÍNCIPE EM APUROS (Le Prince oublié)
Michel Hazanavicius I 2020 I 103’ I Aventura, Comédia, Fantasia I França
Com Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Sofi a, 8 anos, mora só com o pai. Ele cria um mundo imaginário, onde ela é a heroína e ele 
o príncipe. Com a Sofi a já crescida, ele precisa de encontrar um destino onde a fábula já 
não tem lugar.

UMA PEQUENA MENTIRA (Fourmi)
Julien Rappeneau I 2019 I 107’ I Comédia, Drama I França
Com François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

Filme acompanhado de um dossier pedagógico online elaborado por Cinelíngua francesa. 
O miúdo Fourmi decide iludir o seu pai de que seria contratado por um grande clube de
futebol inglês. A mentira torna a situação incontrolável.  CINELÍNGUA

VOO PARA A LIBERDADE (Donne-moi des ailes)
Nicolas Vanier I 2019 I 113’ I Aventura, Família I França, Noruega
Com Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

Filme acompanhado de um dossier pedagógico online elaborado por Cinelíngua francesa. 
Christian estuda gansos selvagens. Seu fi lho, louco por jogos vídeos, vê como um 
pesadelo ter que passar as férias com o pai. Mas juntos, vão salvar gansos em extinção, 
com um ultraleve. 
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  PROGRAMAÇÃO CINEMA TRINDADE
QUINTA, DIA 21 DE OUTUBRO
19h  CAIXA NEGRA  | 129’

21h30  UMA PAIXÃO SIMPLES  | 99’ 

SEXTA, DIA 22 DE OUTUBRO
19h SUZANNA ANDLER  | 91 

21h30 AUTÁRQUICA  | 110’ 

SÁBADO, DIA 23 DE OUTUBRO
19h SOB AS ESTRELAS DE PARIS  | 90’

21h30 GAGARINE  | 98 

DOMINGO, DIA 24 DE OUTUBRO
19h O QUE ESTÁ POR VIR  | 98’

21h30 ÉDEN  | 131’ 

SEGUNDA, DIA 25 DE OUTUBRO
19h UM VERÃO NA CÓRSEGA  | 127’

21h30 AS COISAS QUE DIZEMOS, AS COISAS QUE FAZEMOS  | 122’ 

TERÇA, DIA 26 DE OUTUBRO
19h ARTHUR RAMBO  | 87’

21h30 EVOLUÇÃO  | 81’ 

QUARTA, DIA 27 DE OUTUBRO
19h ANNETE  | 140’

21h30 MAYA  | 105’ 

INFOS

Cinema Trindade
Rua do Almada 412, 4050-034 Porto | 22 316 2425
www.cinematrindade.pt

6€ / 4,50€ (Tripass) / 4,50€ (Alliance Française)
Bilheteira online: cinematrindade.pt/comprar-bilhetes
Na sala: todos os dias a partir das 14h.

  PROGRAMAÇÃO TEATRO RIVOLI
TERÇA, DIA 19 DE OUTUBRO
20h30 Abertura - ADEUS IDIOTAS  | 87’

QUARTA, DIA 20 DE OUTUBRO
9h30  UM PRÍNCIPE EM APUROS  | 103’ 

15h GAGARINE  | 98’ 

QUINTA, DIA 21 DE OUTUBRO
10h30  UMA PEQUENA MENTIRA  | 107’

14h30  UM PRÍNCIPE EM APUROS  | 103’ 

18h  NOTRE DAME DE PARIS  | 88’ 

SEXTA, DIA 22 DE OUTUBRO
10h GAGARINE  | 98 

15h VOO PARA A LIBERDADE  | 113’ 

18h30 OS MISERÁVEIS  | 105’ 

SÁBADO, DIA 23 DE OUTUBRO
15h UM TRIUNFO  | 106’

18h30 IRMÃS DE ARMAS  | 112’ 

INFOS

Teatro Municipal do Porto – Rivoli
Praça D. João I, Porto | 223 392 200
www.teatromunicipaldoporto.pt

3,50€ / 3,00€ (descontos) / 2,00€ (Alliance Française)
25% de desconto para os portadores do cartão Tripass
Bilhetes à venda na sala e em tmp.bol.pt
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  A Equipa
Direção e programação
Katia Adler

Apoio administrativo e conteúdos
Denise Grinspum

Assessoria de pré-produção  
Julie� e Vincent

Hospitalidade e coordenação sessões especiais
Carolina Dias

Comunicação
Lucie Conjat

Design gráfi co
Beto Martins

Assessoria de imprensa
Sara Cunha

Redes sociais
Guilherme Pinto dos Santos

Gestão de cópias e produção local Lisboa
Michael Magalhaes

Criação do spot
Julio Adler

Revisão
João Valente

Apoio direção. sessões escolares e comunicação 
Institut français du Portugal - Silvia Balea, 
Clarisse Boudard, Fanny Duran

Apoio à coordenação nas cidades
Redes das Alliances Françaises em Portugal

TRANSPORTADORA OFICIAL

REVISTA OFICIAL

PARCEIROS

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

APOIOS

APOIOS MÍDIA

APOIOS DIVULGAÇÃO
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@festadocinemafrances | www.festadocinemafrances.com 
APRESENTADA POR

À bientôt ! 
Vemo-nos em 2022, 
ano da Temporada 
Portugal-França.


