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cinema sÃo Jorge
lisBoa

save tHe date!

Equipa FESTin

Direção Geral léa teixeira
Direção Artística adriana niemeyer
Coprodução Bruno monteiro (inspire mídia)
Programação léa teixeira, adriana niemeyer, 
cristiana giustino
Coordenação de Produção cristiana giustino
Produção clébio viriato
Assessoria de Comunicação Padrão actual
Identidade Visual e Design andrei aguiar
Oficina thiago schreiter

Equipa Tropical Hub

Curadoria e Direção Geral alexei Waichenberg
Coordenação Geral aurélio tavares
Assessoria de Comunicação Berenice Biachi
Gerência Geral Galeria 22 raquel moreira abreu
Coord. de Produção e Marketing Digital ione alves Hupe
Direção de Arte leandro figueiredo
Projeto, Concepção e Design Betina lorenzetti
Direção de Tecnologia nelson carmelinho

o festin - festival de cinema itinerante da 
língua Portuguesa, realizado anualmente 
em lisboa, celebra e fortalece as diferentes 
expressões culturais dos países de língua 
portuguesa através do audiovisual, em ambientes 
de partilha, intercâmbio e inclusão social. 

sua missão é difundir e contribuir ao 
desenvolvimento do cinema nestes países, 
valorizando suas origens históricas e cul-
turais, e fortalecendo os vínculos existentes.

Para alcançar um público cada vez mais 
amplo, desde a sua origem, em 2010, o festin 
realiza itinerâncias em Portugal, em outros 
países da cPlP e também em países de língua 
não-portuguesa. 

em 2020, ano atípico para todos, o festin 
inicia-se com uma itinerância na cidade do 
Porto, de 9 a 13 de setembro. os filmes, 
inéditos em Portugal, serão exibidos ao ar 
livre, nos jardins do tropical Hub, novíssimo 
espaço cultural da cidade. também será 
realizada uma oficina de interpretação para 
tv e cinema dirigida a iniciantes em atuação.

em dezembro, o festival retorna a lisboa, no 
tradicional cinema são Jorge e em parceria 
com a casa da américa latina, ocasião em 
que reunirá realizadores, produtores, artistas 
e o público do cinema falado em português.

Parceria estratégica apoio institucional

apoioParcerias

realização organização co-realização

inspire

www.festin-festival.com 
www.facebook.com/festin.festival



maria do caritó

pacarrete

13
set.

12
set.

depois de ver a mãe e os irmãos mais novos emigrarem, Hugo 
imagina um filme sobre a sua solidão, como forma de resolver 
esse impacto inesperado. conhece um realizador e propõe a 
sua ideia, um filme onde representará o seu papel com os 
personagens reais que o rodeiam. 

cansada da vida solitária que leva, maria  sonha em encontrar 
um verdadeiro amor. Prometida pelo pai para ser entregue 
virgem a são djalminha, um santo de quem ninguém nunca 
ouviu falar, só mesmo um milagre poderia ajudar. a única 
certeza que maria tem é que, custe o que custar, ela vai sair 
de uma vez desse caritó. 

Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive 
em russas, cidade do interior do Brasil. na véspera da festa 
de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação 
de dança, como presente “para o povo”. mas parece que 
ninguém se importa. exibido em mais de 30 festivais pelo 
mundo, grande premiado no 47º festival de gramado (2019).

com: Hugo araújo, cláudia semedo, maria miguel, antónio firmino. 

com: lilia cabral, Kelzy ecard, gustavo vaz, leopoldo Pacheco, 
sylvio Zilber, Juliana carneiro da cunha e mais.

com: marcélia cartaxo, João miguel, soia lira, Zezita matos, samya 
de lavor, débora ingrid, edneia tutti Quinto, rodger rogério. 

Brasil | 2019 | 94 min. | ficção - comédia dramática | m10

Brasil | 2019 | 97 min. | ficção - dramédia musical | m10

realizador: João Paulo Jabur

realizador: allan deberton

rapaz só11
set.

Portugal | 2019 | 90 min. | docuficção | m12 
realizador: antónio Borges correia

rogéria, senhor astolfo Barroso pinto10
set.

o filme conta a vida e a trajetória artística de rogéria a 
partir da dualidade entre artista e personagem. Passando 
por todos os momentos da vida da transformista, mesclam-
se dramatizações – como o acidente que lhe feriu a cabeça 
– e depoimentos de artistas brasileiros, como Betty faria, 
Jô soares, Bibi ferreira e aguinaldo silva. atual, provocante 
e sensível, o filme trata de temas hoje frequentemente 
abordados, como questões de gênero, preconceito e afirmação 
de direitos no Brasil. filme premiado no los angeles Brazilian 
film festival.

com: Bibi ferreira, nany People, Jô soares, rita cadilac, Betty faria, 
aguinaldo silva, aderbal freire filho, Jane di castro, adriana Perim, 
fernanda thurann, alessandro Brandão, gabriel sanches.

Brasil | 2018 | 80 min. | docuficção | m12 
realizador: Pedro gui  

alice Júnior é uma youtuber trans cercada de liberdades 
e mimos. depois de se mudar com o pai para uma pequena 
cidade onde a escola parece ter parado no tempo, a jovem 
precisa sobreviver ao ensino médio e ao preconceito para 
conquistar seu maior desejo: dar o primeiro beijo.
recentemente exibido na Berlinale - mostra generation 2020. 
foi premiado no 52º festival de Brasília do cinema Brasileiro 
(2019) e no 20º festival do rio - festival internacional de 
cinema do rio de Janeiro (2019).

alice Júnior

com: anne celestino, emmanuel rosset, thais schier, surya amitrano, 
matheus moura, Katia Horn, igor augustho, antonia montemezzo, 
amanda leal e mais.

Brasil | 2019 | 87 min. | ficção - comédia | m14
realizador: gil Baroni

09
set.

nos jardins do tropical Hub, sempre às 20h30.
filmes falados em Português, com legendas em inglês.

programaÇÃo de filmes

thiago schreiter é ator, brasileiro, formado 
pela cal (casa das artes de laranjeiras - 
rio de Janeiro). aperfeiçoou sua técnica em 
atuação com Jair assumpção, eve doe Bruce 
(theatre du soleil) e em meisner (atuação 
para câmera), com luciana canton.  

o festin, em parceria com o espaço cultural tropical Hub, 
promove esta oficina gratuita de interpretação para tv e 
cinema, dirigida a maiores de 14 anos com interesse em 
atuação. 
a oficina “a alma através do olhar” tem como foco o 
trabalho da concentração e controle de texto, fundamentais 
para atuar diante das câmeras: a atuação necessita estar no 
olhar.   constantemente, o ator passa a ver a lente da câmera 
como sua inimiga, seja por mostrar ângulos não-favoráveis, 
expor imperfeições, ou por faltar a vivacidade necessária à 
atuação. diariamente, de 10h às 13h, o facilitador thiago 
schreiter, através de exercícios teatrais de stanislavski e 
meisner, mostra ao jovem ator/atriz que a câmera pode, e 
deve, ser a sua aliada.

oficina
a alma através 
do olhar

inscrições gratuitas
através do tlm. 968058908 ou do site do festin

09 a 13
setemBro

sessão com a presença de fernanda thurann


