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Desde 2000 que a Festa do Cinema Francês é um festival convivial, 
aglutinador e profissional. A 23ª edição, tem lugar este ano, e é um dos 
momentos fortes da Temporada Portugal-França 2022, desta vez com uma 
ambição maior: a de oferecer ao público português um cinema francês 
ousado, livre e criativo.

O festival vai, uma vez mais, percorrer as estradas de Portugal e será 
acolhido em 10 cidades aquando desta 23ª edição que se anuncia 
apaixonante pela diversidade das suas secções e pela riqueza da sua 
programação feita de antestreias e de filmes inéditos em Portugal.

A 23ª edição da Festa do Cinema Francês vem propor ao público português 
um vasto leque de emoções e de temas de reflexão, através de comédias, 
dramas, thrillers, romances, ou ainda filmes particularmente dirigidos para 
o público jovem programados este ano em Coimbra. É assim que, entre os 13 
filmes programados, temos A Acusação de Yvan Attal; também se vão deixar 
envolver no thriller ecológico Golias, de Frédéric Tellier; e poderão descobrir 
Robusto, de Constance Meyer, filme de abertura da Semana da Crítica do 
Festival de Cannes 2021.

Gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Coimbra e ao TAGV de 
Coimbra bem como à Alliance Française de Coimbra, que se empenha, cada 
ano, no festival.

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

Hélène Farnaud-Defromont,
Embaixadora de França em Portugal
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ABERTURA
A ACUSAÇÃO
(Les Choses humaines) 
Yvan Attal | 2021 | 138’ | Drama, Judiciário
Com Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg

Um jovem é acusado de estuprar uma rapariga. Ambos os protagonistas e aqueles 
que lhes são próximos irão ver as suas vidas, as suas convicções e as suas certezas 
caírem por terra, mas... haverá uma só verdade?

  PROGRAMAÇÃO
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ALTA COSTURA
(Haute Couture)
Sylvie Ohayon | 2022 | 100’ | Drama
Com Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot

Esther, chefe das costureiras no estúdio Dior, está prestes a reformar-se. Um dia, 
recebe de volta a mala que lhe fora roubada por Jade. Esther aproxima-se então da 
rapariga a quem tenta transmitir os seus conhecimentos e aquilo a que chama “a 
beleza do gesto”.

CASA DE REPOUSO
(Maison de retraite)
Thomas Gilou | 2022 | 97’ | Comédia
Com Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost

Uma rara história de amizade entre Milann, um jovem criminoso obrigado a cumprir 
trabalho comunitário num lar de terceira idade, e um grupo de reformados que não 
está preparado para acolher este novo membro.
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DELICIOSO
(Délicieux)
Eric Besnard I 2021 I 112’ I Comédia, Histórico
Com Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Manceron e Louise, sua aprendiz, vão 
inventar um lugar de prazer e de partilha aberto a todos: o primeiro restaurante. 
Uma ideia que lhes irá trazer clientes... e inimigos. 

GOLIAS
(Goliath)
Frédéric Tellier | 2022 | 121’ | Drama
Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Patrick é um advogado especialista em direito ambiental. France é uma ativista 
que perdeu o marido, vítima de exposição fatal a um pesticida. Mathias é lobista de 
uma empresa química. Estes três caminhos colidem enquanto milhares de vidas 
são afetadas por uma trágica ação.
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ILUSÕES PERDIDAS
(Illusions Perdues)
Xavier Giannoli I 2021 I 120’ I Histórico, Drama I França, Bélgica
Com Benjamin Voisin, Cécile de France, Gérard Depardieu

Lucien é um jovem poeta desconhecido na França do século XIX. Deixa a gráfica 
da família na sua província natal para tentar a vida em Paris. Aí, descobrirá os 
bastidores de um mundo moldado pelas leis do lucro e da hipocrisia, onde sofrerá e 
sobreviverá às suas ilusões. 

OS PASSAGEIROS DA NOITE
(Les Passagers de la nuit)
Mikhaël Hers | 2022 | 111’ | Drama
Com Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Com a necessidade de sustentar os seus dois filhos adolescentes, Matthias e 
Judith, Elisabeth arranja um emprego onde conhece Talulah, a quem resolve 
acolher em casa. Talulah descobre o calor de um lar e Matthias sente a 
possibilidade de um primeiro amor. E Elisabeth inventa o seu caminho.
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ROBUSTO
(Robuste)
Constance Meyer | 2022 | 95’ | Comédia dramática
Com Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier

Georges, uma antiga estrela de cinema, conhece Aïssa, que irá substituir
temporariamente o seu guarda-costas. Entre o ator desiludido e a jovem agente de
segurança, estabelece-se então uma ligação única.

UM INTRUSO NA CAVE
(L’Homme de la cave)
Philippe Le Guay | 2021 | 114’ | Thriller
Com François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

Em Paris, Simon e Hélène Sandberg decidem vender uma cave no prédio onde 
habitam. Jacques adquire-a e, duas semanas depois, começa a atacar os 
moradores vizinhos. Quando o casal resolve cancelar a venda, Jacques recusa-se a 
deixar o espaço.
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  CINEJOVEM
Uma vez mais, a Festa do Cinema Francês conta com toda uma secção dedicada 
às famílias. Uma seleção de filmes de ficção, animação, documentário, além de um 
clássico da cinematografia francesa, para descobrir e apreciar a sétima arte desde 
cedo, através de temáticas diversas, que despertam a curiosidade e divertem.

ADEUS RAPAZES
(Au revoir les enfants)
Louis Malle | 1987 | 103’ | Guerra, Drama
Com Gaspard Manesse, Raphael Fejtö, Francine Racette

1944, Julien é estudante num colégio interno católico. Ali, torna-se amigo de Jean, 
um recém-chegado aluno, orgulhoso e reservado. Mas eis que um dia a Gestapo 
invade o colégio e prende o padre Jean e os três miúdos judeus que ele escondera 
entre os seus alunos católicos.
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AS AVENTURAS DE LIA
(Pil)
Julien Fournet | 2021 | 89’ | Animação, Aventura, Fantástico
Filme dobrado em português

Lia, uma jovem órfã, vive pelas ruas da Cidade da Névoa, roubando comida no 
castelo do príncipe regente Tristão, que deseja usurpar o reinado. Lia disfarça-se 
então de princesa e embarca numa delirante missão de salvamento de Roland, o 
herdeiro do trono, entretanto transformado num galigato, metade galinha, metade 
gato.

EDMOND
Alexis Michalik | 2019 | 112’ | Comédia histórica
Com Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Em dezembro de 1897, Edmond Rostand oferece uma nova peça a Constant 
Coquelin, embora ainda não esteja escrita. Ignorando todos à sua volta, Edmond 
começa a escrever a peça em que ninguém acredita e para a qual tem apenas o 
título: “Cyrano de Bergerac”.
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FAHIM
Pierre-François Martin-Laval | 2019 | 108’ | Biografia, Drama, Comédia
Com Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty

Fahim, um ás no xadrez oriundo do Bangladesh, abandona o país com o seu pai 
rumo a Paris. Para obter asilo político, a única opção é tornar-se campeão de 
França.
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  PROGRAMAÇÃO
Teatro Académico de Gil Vicente - TAGV

QUARTA, 26 DE OUTUBRO
21h ABERTURA: A ACUSAÇÃO  | 138’

QUINTA, 27 DE OUTUBRO
10h30  FAHIM  | 108’

15h  ADEUS, RAPAZES  | 103’

18h  DELICIOSO  | 112’ 

21h  UM INTRUSO NA CAVE  | 114’

SEXTA, 28 DE OUTUBRO
10h30  EDMOND | 112’

15h  ILUSÕES PERDIDAS  | 120’ 

18h  GOLIAS | 121’

21h  OS PASSAGEIROS DA NOITE | 111’

SÁBADO, 29 DE OUTUBRO
10h30  AS AVENTURAS DE LIA | 89’

15h  ALTA COSTURA  | 100’

18h  CASA DE REPOUSO  | 97’

21h  ROBUSTO  | 95’
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  INFOS 
TEATRO ACADÉMICO DE  
GIL VICENTE - TAGV
Praça da República, 3000-342, Coimbra | 239 855 636 | www.tagv.pt

3,50€ Normal
3,00€ Menores de 25 anos e maiores de 65 anos
2,00€ Membros, professores e alunos da Alliance Française

Bilhetes à venda na sala (30 minutos antes de cada sessão) e em tagv.bol.pt 

Reservas & infos sessões escolares
Alliance Française de Coimbra
239 701 252 | info.coimbra@alliancefr.pt

  A Equipa 
Direção e programação Katia Adler
Apoio administrativo e conteúdos Denise Grinspum
Assessoria de pré-produção Juliette Vincent
Hospitalidade e coordenação sessões especiais Carolina Dias
Comunicação Lucie Conjat
Assessoria de imprensa e redes sociais Rita Bonifácio
Gestão de cópias e produção local Lisboa Alana Moreira
Produção local Porto Jenny Baumat
Assistentes de produção Johanna Inês Batard, Hugo Bastias
Design gráfico Beto Martins
Criação do spot Julio Adler
Revisão João Valente
Intérprete Rui Silva
Apoio direção, sessões escolares e comunicação Institut français du Portugal -  
Dominique Depriester, Giusi Tinella, Mathilde Le Bellec, Jocelyne Barreto,  
Philippe Sibeaud, Alice Afonso, Fanny Duran
Apoio à coordenação nas cidades Redes das Alliances Françaises em Portugal
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Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022

Comité de Mecenas da Temporada Portugal-França 2022

FESTA DO CINEMA FRANCÊs 2022
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Parceiros

Parceiros Institucionais

Apoios Media

Apoios Divulgação
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@festadocinemafrances  |  www.festadocinemafrances.com

Facebook / Instagram Mais informações em

Apresentada por

“Eu só quero falar de 
cinema, por que falar de 
outra coisa? Através do 
cinema, fala-se de tudo, 
chega-se a tudo.”
Jean-Luc Godard 
[1930- 2022]
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