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Firmemente enraizada na vida cultural portuguesa, a Festa do Cinema
Francês tornou-se, ano após ano, num evento acolhido com entusiasmo
pelos cinéfilos e francófilos de Portugal.
Este ano o festival volta ao grande ecrã com uma maior cobertura geográfica,
graças à parceria realizada com a NOS Cinemas, intitulada Le Tour do
Cinema Francês por Portugal.
Congratulo-me que, desta forma, o programa da festa chegue às cidades
de Braga, Évora, Viseu e Faro e se venha a alargar, no próximo ano, a mais
espaços para além dos grandes centros urbanos.
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A 22ª edição da Festa do Cinema Francês vem propor ao público da cidade
de Faro um vasto leque de emoções e de temas de reflexão, através de
antestreias, como As coisas que dizemos, as coisas que fazemos de
Emmanuel Mouret, com as suas várias histórias sentimentais habilmente
construídas ou Caixa negra de Yann Gozlan, um thriller excitante e
perturbador ou como Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, através
do qual o público jovem acompanhará Youri, de 16 anos, que cresceu a sonhar
vir a ser cosmonauta, no seu combate para salvar a sua cidade. Além disso,
graças à secção Segunda chance, o público poderá voltar a ver ou descobrir o
filme Os Miseráveis de Ladj Ly, um emocionante e poderoso drama humano.
Este filme, como Uma Pequena Mentira de Julien Rappeneau, beneficia
de dossier pedagógico, criado por Cinelingua francesa, um instrumento de
aprendizagem da nossa língua através do cinema, estando disponível para os
professores do sistema de ensino português e para as Alliances Françaises
de Portugal - e isto, 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.
Agradeço sinceramente à NOS Cinemas por acolher nas suas salas Le Tour
do Cinema Francês por Portugal, reunindo filmes de uma variedade de
distribuidores portugueses.
Deixo-vos agora descobrir toda a programação desta edição e desejo-vos
que a apreciem plenamente!
Florence Mangin,
Embaixadora de França em Portugal
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PROGRAMAÇÃO
ABERTURA | 21 OUT | 19H

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, Matt 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.

DIA 22 OUT | 18H

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.

DIA 24 OUT | 16H
GAGARINE

OS MISERÁVEIS (Les Misérables)

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

Durante uma detenção, um drone filma todos os atos e gestos dos policiais em
Montfermeil, nos arredores de Paris. Ficam evidentes as tensões entre as diferentes
gangues locais.

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”.

Ladj Ly I 2019 I 105’ I Crime, Drama I França
Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
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DIA 23 OUT | 19H
AS COISAS QUE DIZEMOS,
AS COISAS QUE FAZEMOS
(Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait)

5

SESSÕES MIÚDOS E GRAÚDOS
Uma vez mais, a Festa do Cinema Francês dedica uma secção para miúdos e jovens.
Nesta edição, damos visibilidade de novo ao Cinelíngua francesa, um dispositivo
cinematográfico 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 filmes e um dossier pedagógico propositadamente criado
para cada filme. Durante todo o ano letivo, os professores podem marcar sessões
escolares de cada filme 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

DIA 21 OUT | 10H30

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

DIA 22 OUT | 10H30

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.

INFOS
21 A 24 DE OUTUBRO 2021
CINEMA NOS FORUM ALGARVE (FARO)
Centro Comercial Forum Algarve
EN 125 – Km104, 8009-02 Faro
5€ / 4,50€ (Alliance Française)

Reservas para sessões escolares:
Um dossier pedagógico elaborado por Cinelíngua francesa estará disponível em breve.

Carolina Dias
+351 915 688 145 | reserva.fcf@gmail.com

Sofia tem oito anos e mora sozinha com o pai que, todas as noites, inventa uma história
para a adormecer. Histórias extraordinárias que ganham vida num mundo imaginário
onde a heroína é sempre a princesa Sofia e o seu pai, o valente príncipe. Três anos depois,
Sofia não precisa mais das histórias e o pai terá de aceitar que a filha está a crescer.
Eis então que, no seu mundo imaginário, o príncipe terá de enfrentar a mais épica das
aventuras: descobrir o seu destino num mundo onde já não tem lugar.
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PARCEIROS

A Equipa
Direção e programação
Katia Adler
Apoio administrativo e conteúdos
Denise Grinspum
PARCEIROS INSTITUCIONAIS

Assessoria de pré-produção
Juliette Vincent
Hospitalidade e coordenação sessões especiais
Carolina Dias

PARCERIA ESTRATÉGICA

CO-PRODUÇÃO

Comunicação
Lucie Conjat
Design gráfico
Beto Martins
Assessoria de imprensa
Sara Cunha
Redes sociais
Guilherme Pinto dos Santos
Gestão de cópias e produção local Lisboa
Michael Magalhaes
APOIOS

Criação do spot
Julio Adler

TRANSPORTADORA OFICIAL

Revisão
João Valente
APOIOS MÍDIA

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

REVISTA OFICIAL

Apoio à coordenação nas cidades
Redes das Alliances Françaises em Portugal
APOIOS DIVULGAÇÃO
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À bientôt !
Vemo-nos em 2022,
ano da Temporada
Portugal-França.

@festadocinemafrances | www.festadocinemafrances.com
APRESENTADA POR
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