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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 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 em Oeiras.

É assim que, entre os fi lmes programados, temos Um Triunfo de 
Emmanuel Courcol onde vão poder participar numa formidável 
aventura humana graças a um workshop de teatro numa prisão ou 
Gagarine, de Fanny Liatard e 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.

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, 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.

Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Oeiras e ao Auditório 
Municipal Eunice Muñoz por nos acolher novamente este ano.

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
SÁBADO, DIA 9 DE OUTUBRO
21h  UM TRIUNFO  | 106’

DOMINGO, DIA 10 DE OUTUBRO
11h UMA PEQUENA MENTIRA  | 107’ 

15h UM PRÍNCIPE EM APUROS  | 103’ 

SÁBADO, DIA 16 DE OUTUBRO
15h MANUAL DA BOA ESPOSA  | 109’

18h NAS TUAS MÃOS  | 106’ 

21h ANNETE  | 140’

DOMINGO, DIA 17 DE OUTUBRO
15h GAGARINE  | 98’

18h OS VETERINÁRIOS  | 92’ 

SEGUNDA, DIA 18 DE OUTUBRO
11h UM PRÍNCIPE EM APUROS  | 103’ 

15h UMA PEQUENA MENTIRA  | 107’ 

TERÇA, DIA 19 DE OUTUBRO
11h GAGARINE  | 98’

15h VOO PARA A LIBERDADE  | 113’ 

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

Etienne, um encantador 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.

  + FILMES
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.
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NAS TUAS MÃOS (Au bout des doigts)
Ludovic Bernard I 2017 I 106’ I Drama, Comédia I França
Com Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Sco�  Thomas

Um jovem de uma família modesta tem a hipótese de revelar o seu talento oculto para o 
piano. Mas conseguirá ele encontrar a força e a coragem para enfrentar o desafi o?

OS VETERINÁRIOS (Les Vétos)
Julie Manoukian I 2020 I 92’ I Drama, Comédia I França
Com Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck

No coração de Morvan, Nico, o último veterinário da região, luta para salvar a clínica 
e a sua família. Para o ajudar, chega Alexandra, acabada de sair do curso, brilhante, 
misantrópica e nada disposta a deixar-se enterrar na vila onde cresceu. Conseguirá Nico 
convencê-la a fi car?

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”.
Também faz parte da programação das Sessões Miúdos e Graúdos.

MANUAL DA BOA ESPOSA (La Bonne épouse)
Martin Provost I 2020 I 109’ I Comédia I França, Bélgica
Com Julie� e Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

Durante décadas, a escola de ciência doméstica Boersch, na Alsácia, treina as suas 
jovens estudantes a serem esposas modelo. Mas em vésperas do maio de 68, a tarefa 
torna-se complicada para a diretora que, além do mais, vê o primeiro amor da sua vida 
regressar de forma inesperada.
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  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 
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

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 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 Sofi a e o seu pai, o valente príncipe. Três anos depois, 
Sofi a não precisa mais das histórias e o pai terá de aceitar que a fi lha 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.

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.

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, um cientista visionário, estuda gansos selvagens. Para o fi lho, um adolescente 
obcecado por jogos de vídeo, a ideia de passar as férias com o pai no deserto afi gura-se 
um pesadelo. No entanto, pai e fi lho vão reunir-se em torno de um projeto audacioso: 
salvar uma espécie em extinção, graças ao ultraleve de Christian. Começa uma viagem 
incrível e perigosa.
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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

  INFOS 9, 10 E 16 A 19 OUTUBRO 2021

Auditório Municipal Eunice Muñoz
Rua Mestre de Aviz, 2780-295, Oeiras | 21 440 8411

Preço único: 2,50€/fi lme

Reservas para sessões escolares
paulo.afonso@oeiras.pt | dca@oeiras.pt
As sessões para as escolas do Concelho terão entrada 
gratuíta (sujeita a marcação prévia e limitada à lotação 
da sala).
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@festadocinemafrances | www.festadocinemafrances.com 
APRESENTADA POR

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


