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A 21ª edição da Festa do Cinema Francês marca uma nova etapa na evolução deste
festival resultando a sua elaboração de um grande número de incertezas devidas à
pandemia. Apesar disso, a Festa do Cinema Francês não perde o ânimo e reaparece
com uma programação rica e exuberante, acompanhada por uma mensagem de
esperança.
Face à situação atual, o humor aparece como um antídoto poderoso, tendo ainda
o papel de integração e de coesão sociais. É por isso que nesta edição da Festa
do Cinema Francês não faltarão comédias alegres, como a saborosa Manual da boa
esposa de Martin Provost, com Juliette Binoche, que abre o festival em Coimbra,
mas também, com Isabelle Huppert, Agente Haxe de Jean-Paul Salomé o filme
que encerra este festival, colocando a figura feminina no coração da 21ª edição da
Festa do Cinema Francês.
Estou muito contente pelo lugar acordado na programação ao público jovem, antes de
mais com o lançamento do dispositivo Cinelingua Francesa que virá reforçar o ensino
do francês em Portugal. Entre os filmes apresentados neste âmbito, e portadores de
valores fortes, Dá-me asas de Nicolas Vanier conta-nos uma história apaixonante
que explora a noção de transmissão entre gerações do respeito pela natureza.

TA

Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Coimbra e ao Teatro Académico de Gil
Vicente pela sua fidelidade à Festa do Cinema Francês, bem como a Aliança francesa
de Coimbra, que já se empenha ativamente neste festival há muitos anos.
E sem mais, deixo-os agora descobrir toda a programação desejando-vos uma
bela Festa do Cinema Francês… em toda a segurança respeitando os protocolos
sanitários.
Florence Mangin
Embaixadora de França em Portugal
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21 OUT / QUARTA
17h30 | DOUTOR?

Título original Docteur ?
Realização Tristan Séguéla
2019 | 90’ | Comédia | França
Com Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

É véspera de Natal. Enquanto alguns parisienses se preparam para desembrulhar os
presentes, outros veem televisão. Outros ainda, como Serge, estão a trabalhar. Ele é
o único médico de serviço numa altura em que estes são particularmente difíceis de
encontrar. Para piorar, dá um mau jeito às costas e fica impossibilitado de dar consultas.
Sem nenhum colega para o substituir, é obrigado a pedir ajuda a um condutor de Uber, que
terá de assumir o papel de médico. Será a noite de Natal mais longa das suas vidas.

21h30 | MANUAL DA BOA ESPOSA
 COM A PRESENÇA DO REALIZADOR MARTIN PROVOST
Título original La Bonne Épouse
Realização Martin Provost
2020 | 109’ | Comédia | França
Com Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

Arrumar a casa e respeitar as obrigações conjugais sem protestar: é isso que Paulette Van
Der Beck ensina arduamente na sua escola doméstica. As suas certezas vacilam quando se
vê viúva e falida. Será o regresso do seu primeiro amor ou os ventos de liberdade do Maio
de 1968? E se a esposa exemplar se vier a tornar numa mulher livre?
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22 OUT / QUINTA
10h30 | FORMIGA

Título original Fourmi
Realização Julien Rappeneau
2019 | 105’ | Drama, Comédia | França
Com François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier

O jovem Théo, a quem chamam “Formiga”, queria restituir a esperança ao seu pai, Laurent,
um homem solitário e desiludido com a vida. A ocasião surge quando Théo fica próximo
de ser contratado por um grande clube do futebol inglês. Dispensado devido à sua baixa
estatura, Formiga não quer desapontar o pai outra vez. Constrói então uma mentira que se
irá tornar maior que ele.

17h30 | DE GAULLE

Realização Gabriel Le Bomin
2019 | 108’ | Histórico | França
Com Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Maio 1940. A guerra intensifica-se, o exército francês afunda-se, os alemães estarão muito
em breve em Paris. O pânico vence o governo que encara aceitar a derrota. Um homem,
Charles de Gaulle, acabado de ser promovido a general, quer alterar o curso da História. A
sua mulher, Yvonne de Gaulle, é o seu principal apoio, mas depressa serão separados pelos
acontecimentos. Com os três filhos, lança-se pelas estradas do êxodo. Enquanto isso, Charles
vai para Londres. Do exílio, ele quer falar ao povo francês com uma outra voz: a da Resistência.
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21h30 | O MEU PRIMO DESAJEITADO
Título Original Mon Cousin
Realização Jan Kounen
2020 | 104’ | Comédia | França
Com Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Pierre é CEO de uma empresa internacional de vinhos e reúne-se com o seu desajeitado
primo, Adrien, que detém 18% das ações, para renovar o contrato de gestão. Mas, para
surpresa de Pierre, o primo revela vontade de participar mais nas decisões da empresa,
despoletando uma série de infortúnios e divertidas catástrofes.

23 OUT / SEXTA
10h30 | O ESPAÇO ENTRE NÓS
Título original Proxima
Realização Alice Winocour
2019 | 107’ | Drama, Família | França
Com Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon

Sarah é uma astronauta francesa e a única mulher em formação na Agência Espacial
Europeia, em Colónia. Ela vive sozinha com Stella, a sua filha de 7 anos por quem sente
um amor avassalador, culpando-se por não conseguir passar mais tempo com ela. Quando
Sarah é escolhida para fazer parte da tripulação de uma missão espacial de um ano,
chamada “Proxima”, instala-se o caos na relação entre mãe e filha.
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17h30 | O MELHOR AINDA ESTÁ PARA VIR
Título original Le Meilleur reste à venir
Realizaçãoes Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte
2019 | 117’ | Comédia, Drama | França
Com Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

Depois de um grande mal-entendido, dois amigos de infância, cada qual convencido de que o
outro tem poucos meses de vida, decidem abandonar tudo e recuperar o tempo perdido.

21h30 | A RAPARIGA DA PULSEIRA
Título original La Fille au bracelet
Realização Stéphane Demoustier
2019 | 96’ | Drama | França, Bélgica
Com Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Lise, 18 anos, mora num pacato e monótono bairro residencial, tendo acabado de ser
aprovada no exame final do liceu. Mas há dois anos que Lise usa uma pulseira eletrónica,
decorrente da acusação de ter assassinado a sua melhor amiga.
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24 OUT / SÁBADO
11h30 | DÁ-ME ASAS

Título original Donne-moi des ailes
Realização Nicolas Vanier
2019 | 113’ | Aventura, Família | França
Com Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Christian, um visionário cientista, estuda os gansos selvagens. Para o seu filho, um
adolescente obcecado por videojogos, a ideia de passar as férias com o pai em plena
natureza afigura-se como um pesadelo. Entretanto, pai e filho irão aproximar-se em torno
de um plano louco: salvar uma espécie em vias de extinção fazendo uso do avião ultraleve
de Christian! Começa uma incrível e arriscada jornada.

17h30 | FELICITÀ

Realização Bruno Merle
2020 | 81’ | Comédia | França
Com Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford

Para Tim e Chloé, a felicidade está no dia-a-dia, vivido sem amarras. Mas amanhã o verão
termina, a filha do casal, Tommy, entra no ensino médio e prometem-lhe que não irá perder
essa grande ocasião. Isso, porém, foi antes de Chloé desaparecer, de Tim roubar um carro
e de um cosmonauta entrar na história.
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21h30 | AGENTE HAXE

 COM A PRESENÇA DO REALIZADOR JEAN-PAUL SALOMÉ
Título original La Daronne
Realização Jean-Paul Salomé
2020 | 104’ | Comédia, Crime | França
Com Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Patience Portefeux é polícia-intérprete de francês e árabe. O trabalho de escutas telefónicas
na divisão de narcotráfico é penoso e mal remunerado, e nem o romance com o seu chefe
o torna mais entusiasmante. Um dia, ao escutar conversas entre procurados traficantes,
apercebe-se que um deles é filho da enfermeira da sua mãe e decide protegê-lo. Com a
ajuda do seu novo cão-polícia reformado, torna-se a sofisticada traficante Agente Haxe.
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21ª FESTA
DO CINEMA
FRANCÊS 2020
COIMBRA
21-24 outubro

INFOS

Teatro Académico de Gil Vicente
Praça da República, 3000-342, Coimbra | 239 855 636
www.tagv.pt
3,50€ / 3,00€ (menores de 25 e maiores de 65) /
2,00€ (Alliance Française)
1,50€ (Sessões escolares)
Bilhetes:
. tagv.bol.pt
. FNAC
. Bilheteira TAGV 30 min. antes de cada sessão
Reservas para sessões escolares:
Alliance Française de Coimbra
239 701 252 | info.coimbra@alliancefr.pt

A Equipa
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Direção e programação Katia Adler
Coordenação Juliette Vincent
Apoio administrativo Denise Grinspum
Apoio a produção e comunicação Lucie Conjat
Design gráfico Beto Martins
Assessoria de imprensa e comunicação Sara Cunha
Gestão de cópias - Produção local Lisboa Michael Magalhaes
Produção local Coimbra Mércia Britto
Revisão João Valente
Criação do spot da 21ª Festa Julio Adler
Coordenação Cinelíngua Francesa Marie Kerzerho
Coordenação Cinemateca Portuguesa Nuno Sena
Apoio à coordenação nas cidades
Institut français du Portugal
Rede das Alliances Françaises em Portugal

PARCEIROS

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

APOIOS
TRANSPORTADORA OFICIAL

APOIOS DIVULGAÇÃO

REVISTA OFICIAL

APOIOS MÍDIA
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COIMBRA 21 A 24 DE outUBRO
@festadocinemafrances | www.festadocinemafrances.com
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