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15 maio | quarta-Feira

16 maio | quinta-Feira

mãe 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30
mostra Cinema Brasileiro | Com presença de 
representante | Brasil, 2018, 82 min., Ficção, m12 
| Legendas en

o olho e a FaCa 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30
antestreia internacional | Comp. Ficção
Brasil, 2018, 98 min., Ficção, m14 | Legendas en

burkinabè riSing: a arte da 
reSiStênCia em burkina FaSo 
instituto Cervantes | 18h 
mostra Latim e inclusão social | Burkina Faso / eua / 
Bulgária, 2018, 71 min., doc., m12 | Legendas Pt

realizadora: adriana Vasconcelos 
Com: ana Cecilia Costa, sura Berditchevsky, Lisa eiras, Carmem 
manfredini, Bruno torres 

madalena é mãe de sônia, que é mãe de Julia, que é mãe de 
Camila. uma família de mulheres tão diferentes, porém presas 
a acontecimentos e tragédias tão interligadas. Próximas em 
parentesco, distantes pela fatalidade.

realizador: Paulo sacramento 
Com: rodrigo Lombardi, maria Luisa mendonça, Luis melo, 
Caco Ciocler 

em uma plataforma de petróleo brasileira, um grupo de 
funcionários mantém um forte vínculo de amizade. Quando 
roberto recebe uma inesperada promoção, esse vínculo entre 
os homens é rompido e uma série eventos irreversíveis ameaça 
a vida de roberto em alto mar e na terra.

realizadora: iara Lee

um novo documentário da Cultures of resistance Films apresenta 
a resistência não-violenta e criativa em Burkina Faso. este pequeno 
país da África ocidental é o lar de uma vibrante comunidade de 
artistas e de cidadãos engajados em suas comunidades.

SeSSão de CurtaS 1
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
Comp. Curtas-metragens | duração: 100 min. | m12
Com presença de realizadores

a CaSa amarela  Portugal, 2018, 7 min., doc. | Legendas en | 
realizadora: ana Lopes

aveSSo  Portugal / Brasil, 2018, 9 min., Ficção| Legendas en | 
realizador: Francisco Colombo 

a viagem de ÍCaro Brasil, 2018, 19 min., doc. | realizadores: Kaco 
olimpio e Larissa Fernandes

bruma  Portugal, 2018, 6 min., animação | realizadores:  sofia Cachim, 
gabriel Peixoto, mónica Correia, daniela santos

depoiS  Brasil, 2019, 20 min., Ficção | Legendas en | realizador: 
marcello Quintella

grito  Brasil, 2018, 6 min., Ficção | realizador: Luiz Cassol

ruptura  Portugal, 2018, 15 min., Ficção | Legendas en | realizador: 
gonçalo santos

4 poetaS de maputo  Brasil, 2018, 18 min., Ficção | realizador: 
igor Pereira

aoS teuS olhoS 
Fórum lisboa | 21h
antestreia Portugal | sessão de abertura | 
Comp. Ficção | Brasil, 2017, 90 min., Ficção, m12 

realizadora: Carolina Jabor 
Com: daniel de oliveira, malu galli, marco ricca, Luisa arraes 

Jovem professor de natação é acusado pela família de um aluno 
de ter dado um beijo na boca da criança durante uma aula. o 
professor passa a ter sua moral questionada por pais, alunos 
e funcionários do clube onde trabalha e até pela polícia, com 
consequências inimagináveis.
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inÍCio do Fim 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30
Comp. documentário | angola, 2018, 84 min., 
doc., m12

realizador: Francisco Junior gonçalves 
Com: Políticos, militares e jornalistas 

depois das primeiras eleições democráticas em 1992, os 
principais protagonistas da cena política angolana (mPLa e 
unita) continuaram a disputa pelo poder. a província do Bíe 
ficou dividida. Cinco anos depois, o governo do mPLa, com 
ajuda externa, dá ultimato a jornais.

o inCerto lugar do deSeJo 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
Comp. documentário | Brasil, 2018, 71 min., doc., 
m16 | Legendas en

realizadora: Paula trabusi 
Com: maria Fernanda Cândido 

o que é o desejo, como se desenvolve, como é simbolicamente 
construído e os confrontos no campo da subjetividade. o 
documentário tem como gatilho os embates internos de ana 
thereza, mulher madura tomada por um desejo arrebatador 
que desafia o aparente equilíbrio de sua vida.

luSóFonaS 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30 
antestreia internacional | Comp. documentário 
| Com presença da realizadora | Brasil, 2018, 
70 min., doc., m12 

17 maio | SeXta-Feira

SeSSão de CurtaS 2
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
Comp. Curtas-metragens | duração: 78 min. | m12 
| Com presença de realizadores

a mulher que eu era  Brasil, 2018, 11 min., Ficção | Legendas en 
| realizadora:  Karen suzane

ÀS vezeS Sou peSSoa, ÀS vezeS Sou dinoSSauro | 
Portugal, 2018, 14 min., Ficção | Legendas en | realizadora: rosana soares 

Cetim roSa  Brasil, 2018, 15 min., doc. / Ficção | realizadora:  
isabella melo

o mambo  angola, 2018, 24 min., Ficção | realizador: nuno Barreto 

5 CigarrilhaS  Portugal, 2018, 14 min., Ficção | Legendas en | 
realizador: Passos Zamith

realizadora: Carolina Paiva 
Com: mulheres dos países lusófonos 

o documentário investiga como a lusofonia consegue igualar 
e trazer as mulheres de três continentes, bem distintos, a uma 
só realidade. suas dores, suas lutas, seus anseios, são iguais no 
mundo todo. será que as mulheres lusófonas são diferentes?
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18 maio | Sábado

a baleia Jubarte  Brasil, 2013, 3 min., animação | realizador:  
alexandre augusto Campaneli

a lagarta e a galinha  itália, 2013, 10 min., animação | 
realizadoras: Katya rinaldi e michela donini

a zeropeia  Brasil, 2018, 27 min., animação | realizador:  rodrigo 
guimarães

oS peStinhaS e o ladrão de brinquedoS  
moçambique, 2013, 12 min., animação | Legendas en | realizador: nildo essá

SeSSão de CurtaS FeStinha 
10 anoS
Cinema City alvalade | Sala 2 | 11:30h
mostra Festinha | duração: 52 min. | m3



bugigangue no eSpaço 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 11h30
mostra Festinha | Brasil, 2017, 85 min., 
animação, m6

realizador: ale mcHaddo  
Com: danilo gentili, maísa silva, guilherme Briggs, Luiz Carlos 
Persy, Charles emmanuel (vozes) 

enquanto sete adolescentes consertam a bagunça que 
provocaram na escola, sete alienígenas desastrados caem 
na terra. Juntos, eles embarcam numa jornada para salvar a 
galáxia de um vilão que ameaça a paz de todo o universo… e 
tentar acabar a lição de casa a tempo.

Ferrugem 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30
Comp. Ficção | Brasil, 2018, 100 min., Ficção, m14 
| Legendas en

realizador: aly muritiba 
Com: tifanny dopke, giovanni de Lorenzi, enrique diaz, Clarissa 
Kiste, dudah azevedo, Pedro inoue 

assim como a maioria dos adolescentes, a jovem tati ama 
partilhar sua vida nas redes sociais e registrar todos os 
momentos. Porém, após perder o inseparável telemóvel, ela se 
vê vítima da criminosa divulgação de seus registros íntimos no 
grupo de Whatsapp da turma do colégio, o que gera terríveis 
consequências.

tarraFal - dez panCadaS 
no Carril 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
Comp. documentário | Com presença de realizador 
| C abo Verde / Portugal, 2017, 81 min., doc., m14

realizador: João Paradela  
Com: miguel Borges e dalila Carmo (vozes) 

uma reflexão cine-poética sobre a memória do Campo de 
Concentração do tarrafal. Pretende sobretudo perceber o 
mecanismo da memória de um espaço que serviu para aniquilar 
pessoas que eram contra o regime salazarista e que depois 
serviu para outras atividades.

Cine holliúdy 2 - a Chibata 
Sideral! 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30
mostra Cinema Brasileiro | Brasil, 2017, 101 min, 
Ficção, m12 | Legendas Pt

realizador: Halder gomes  
Com: edmilson Filho, miriam Freeland, roberto Bomtempo, 
Falcão, samantha schmutz, Chico díaz 

Ceará, anos 80. Com a massificação da tV, Francisgleydisson, 
apaixonado pela sétima arte, vê-se obrigado a fechar seu 
querido Cine Holliúdy. decidido a salvar a situação, ele se mete 
em uma das maiores confusões de sua vida, ao produzir um 
filme de alienígenas tendo como atores os habitantes da cidade.

19 maio | domingo
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realizador: sívio da-rin 
Com: Breno guimarães 

missão 115 foi o nome atribuído a uma operação de vigilância 
no rio de Janeiro durante show musical pelo Primeiro de maio 
de 1981. na verdade, tratava-se de um atentado a bomba, 
frustrado, que visava sabotar a redemocratização do país. Pela 
primeira vez, um dos membros daquela equipe conta como a 
operação foi planejada e executada. 

miSSão 115 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30
Comp. documentário | Brasil, 2018, 87 min., doc., 
m14



boni bonita 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30 
antestreia Portugal | Comp. Ficção | mostra Latim 
| Com presença do realizador | Brasil / argentina, 
2018, 84 min., Ficção, m16 | Legendas en

realizador: daniel Barosa  
Com: ailín salas, Caco Ciocler, ney matogrosso, daniel dans, 
otto 

Beatriz é uma argentina de 16 anos, que após a morte da 
mãe, muda-se para o Brasil em busca do pai ausente. em um 
show, ela conhece rogério, músico com 30 e tantos anos que 
vive na sombra do seu avô, uma lenda da música brasileira. 
um romance modelado pelo mistério e conduzido como as 
composições de rogério.

Saudade mundão 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30  
antestreia internacional | Comp. documentário 
| Com presença de realizadora | Brasil, 2018, 
90 min., doc., m14 | Leg. en

realizadores: Julia Hannud e Catharina scarpellini  
Com: ana Leia milan, elisabette Florencida, Coringa, sandra 
m.m., maria aparecida Faval

a história de 5 mulheres encarceradas que reflete a realidade 
de um sistema social desigual. nina, Leia, Coringa, sandra e 
elisabette são detentas da Cadeia Pública de Franca, no estado 
de são Paulo. o documentário acompanha o dia-a-dia dessas 
vidas esquecidas e propõe uma imersão nas expectativas e 
frustrações dessas mulheres.

mariaS da Sé 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
Comp. documentário | Com presença de 
realizador e elenco | Portugal, 2018, 71 min., 
doc., m12 / Ficção | Legendas en

realizador: Filipe martins  
Com: Carla Bolito, João reis e Lígia roque 

um dia típico na sé do Porto, entre turistas e a comunidade local. 
Há um grupo peculiar de mulheres que nos capta a atenção…

20 maio | Segunda-Feira

1817 - a revolução eSqueCida 
instituto Cervantes | 18h 
mostra de documentários | Brasil, 2017, 75 min., 
doc., m12 | Legendagem descritiva

realizador: tisuka Yamazaki  
Com: Klara Castanho, Bruno Ferrari, arthur Canavarro, Buda 
Lira, Carmen Virginia, Carlos Ferrera, Paulo Vieira 

7 8

todaS aS CançõeS de amor
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30
antestreia Portugal | Comp. Ficção | Com presença da 
realizadora | Brasil, 2018, 90 min., Ficção, m14

realizadora: Joana mariani  
Com: Bruno gagliasso, marina ruy Barbosa, Julio andrade, 
Luiza mariani 

ana e Chico se mudam para o centro de são Paulo, recém-
casados. na arrumação, ana acha uma fita-cassete que decide 
escutar. Vinte anos antes, o mesmo apartamento é o lar de 
Clarice e daniel. Clarice grava para daniel a fita que ana ouve. 
dois casais em momentos opostos de seus relacionamentos, 
separados pelo tempo, mas unidos pelo espaço e pela música.

Baseado no livro a noiva da revolução, narrado pelo líder 
revolucionário domingos martins e a esposa, maria teodora 
da Costa. a trama traz como pano de fundo a revolução 
Pernambucana, que eclodiu em 1817 e foi o único movimento 
separatista do período colonial que ultrapassou a fase 
conspiratória.



Cinema São Jorge 
sala 2 Conexões Festin | painéis ancine, iCa e Cplp | mesa redonda - Coprodução audiovisual dos Países de Língua Portuguesa | encontro de guiões15
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hCinema São Jorge 
sala 2 Conexões Festin | masterclass - teoria geral de séries com Julia Priolli

Comp. Ficção | unicórnio 
de eduardo nunes | Br, 2018,
122 min., Ficção | Leg. en 

mostra Cinema Brasileiro | Chorar de rir 
de toniko melo | Br, 2018, 104 min., Ficção
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Comp. Ficção | o olho e a Faca 
de Paulo sacramento | Br, 2018, 
98 min., Ficção | Leg. en

sessão abertura | Comp. Ficção | 
aos teus olhos de Carolina Jabor 
| Br, 2017, 90 min., Ficção

Comp. documentário | Saudade mundão 
de Julia Hannud e Catharina scarpellini 
| Br, 2018, 90 min., doc.| Leg. en 

mostra Cinema Brasileiro | além 
do homem de Willy Biondani | Br, 
2018, 100 min., Ficção

mostra documentários |
prazer, Casa 08 de ekatala Keller | 
Br, 2018, 74 min., doc.| Leg. en 

Comp. Ficção | Ferrugem de aly muritiba 
| Br, 2018, 100 min., Ficção | Leg. en

Comp. Curtas-metragens (100 min.) | Casa amarela(Pt) 
| avesso(Pt/Br) | a viagem de Ícaro(Br) | bruma(Pt) | 
depois(Br)| grito(Br) | ruptura(Pt) | 4 poetas de maputo(Br)

Comp. documentário | marias da Sé de Filipe 
martins | Pt, 2018, 71 min., doc. / Ficção | Leg. en

Comp. documentário | o pequeno escritor 
de Julio silva | mo, 2018, 96 min., doc. / Ficção

mostra documentários | ex-pajé 
de Luis Bologresi | Br, 2018, 80 min., doc.

mostra Festin+ | todas as Canções de amor 
de Joana mariani | Br, 2018, 90 min., Ficção

Comp. documentário | tarrafal - dez pancadas no 
Carril de João Paradela | CV / Pt, 2017, 81 min., doc.

sessão Curtas Festinha 10 anos - escolas | a baleia Jubarte(Br) | a lagarta e a galinha(it) | a zeropeia(Br) | os pestinhas e o ladrão de brinquedos(mo)

mostra Festinha | bugigangue no espaço de ale mcHaddo | Br, 2017, 85 min., animação

mostra Cinema Brasileiro |
mãe de adriana Vasconcelos |
Br, 2018, 82 min., Ficção | Leg. en

Comp. Ficção | mostra Latim | 
boni bonita de Barosa | Br/arg, 
2018, 84 min., Ficção | Leg. en 

mostra documentários | karingana - 
licença para Contar de monica monteiro 
| Br, 2017, 72 min., doc.| Leg. en

mostra documentários | 
zuza homem de Jazz de Janaina 
dalri | Br, 2018, 91 min., doc.

mostra Cinema Brasileiro | mostra Latim | 
Fado tropical de Cavi Borges | Br/Pt, 
2019, 90 min., Ficção

Comp. documentário | missão 115 
de sívio da-rin | Br, 2018, 87 min., doc.

mostra Latim | mostra inclusão social | burkinabè rising: a arte da resistência em burkina Faso de iara Lee | BF / eua / Bg, 2018, 71 min., doc.| Leg. Pt

mostra documentários | 1817 - a revolução esquecida de tisuka Yamazaki | Br, 2017, 75 min., doc. | Legendagem descritiva
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sessão encerramento | mostra Cinema 
Brasileiro | Sai de baixo - o Filme 
de Cris d’amato | Br, 2018, 83 min., Ficção21
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mostra Cinema Brasileiro | mostra Latim | 
o último Jogo de roberto studart | 
Br/arg/CoL, 2018, 100 min., Ficção | Leg. en 

mostra Latim | tiempo después 
de José Luis Cuerda | es, 2018, 
100 min., Ficção | Leg. Pt 20
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realizador: Julio silva  
Com: Luis inhazio, Crimilde Fernandes, Carmen silva, robert 
nollas, sonia tavares 

numa aldeia moçambicana vive uma criança que cresce 
apaixonada por livros. Para sobreviver e ajudar sua mãe, 
adquire livros na vizinhança e os memoriza para mais tarde 
os vender. Consegue atrair clientes usando a poesia... sendo o 
alvo das atenções das escolas do bairro, surgem inimigos que 
fazem tudo para a derrubar. É um filme de tributo à literatura e 
à poesia moçambicana.

Chorar de rir 
Cinema São Jorge | Sala manoel 
de oliveira | 18h30  
mostra Cinema Brasileiro | Com presença de 
representante | Brasil, 2018, 104 min., Ficção, m12

realizador: toniko melo  
Com: Leandro Hassum, monique alfradique, otávio müller, 
natalia Lage, rafael Portugal

nilo Perequê é o maior comediante do país. sucesso absoluto na 
tV e na internet, possui uma legião de fãs, coleciona prémios, 

21 maio | terça-Feira

SeSSão de CurtaS FeStinha 
10 anoS (eSColaS)
Cinema São Jorge | Sala 3 | 11h 
mostra Festinha

a baleia Jubarte  Brasil, 2013, 3 min., animação | realizador:  
alexandre augusto Campaneli

a lagarta e a galinha  itália, 2013, 10 min., animação | 
realizadoras: Katya rinaldi e michela donini

a zeropeia  Brasil, 2018, 27 min., animação | realizador:  rodrigo 
guimarães

oS peStinhaS e o ladrão de brinquedoS  
moçambique, 2013, 12 min., animação | Legendas en | realizador: nildo essá

tiempo deSpuéS 
Cinema São Jorge | Sala 3 | 18h30 
mostra Latim - a Língua em movimento | espanha, 
2018, 100 min., Ficção, m12 | Leg. Pt

realizador: José Luis Cuerda  
Com: Blanca suárez, roberto Álamo, antonio de la torre, Carlos 
areces, nerea Camacho 

em 9177, mil anos para cima, mil para baixo, o mundo foi 
reduzido a um único edifício representativo e alguns subúrbios 
habitados por desempregados e famintos do cosmos. dentre 
estes infelizes está José maría, um gajo que, através da venda 
de uma deliciosa limonada que ele mesmo faz, decide que outro 
mundo é possível.

todaS aS CançõeS de amor
Cinema São Jorge | Sala 3 | 15h30
mostra Festin+ | Brasil, 2018, 90 min., Ficção, m14

realizadora: Joana mariani  
Com: Bruno gagliasso, marina ruy Barbosa, Julio andrade, 
Luiza mariani 

ana e Chico se mudam para o centro de são Paulo, recém-
casados. na arrumação, ana acha uma fita-cassete que decide 
escutar. Vinte anos antes, o mesmo apartamento é o lar de 
Clarice e daniel. Clarice grava para daniel a fita que ana ouve. 
dois casais em momentos opostos de seus relacionamentos, 
separados pelo tempo, mas unidos pelo espaço e pela música.

o pequeno eSCritor 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30 
Comp. documentário | Com presença do 
realizador | moçambique, 2018, 96 min., doc. / 
Ficção, m12
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além do homem 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30 
mostra Cinema Brasileiro | Com presença do 
realizador | Brasil, 2018, 100 min., Ficção, m14

realizador: Willy Biondani  
Com: sergio guizé, débora nascimento, otávio augusto, Fabrício 
Boliveira 

o antropólogo francês marcel Lefavre é comido por canibais e 
desaparece no Brasil, deixando para trás seu diário inacabado. 
seu discípulo a contragosto, alberto Lupo, escritor brasileiro 
que vive na europa, retorna ao país de origem para terminar 
seu trabalho. na paisagem, na cultura e na figura feminina 
de Betania, alberto se depara com tudo aquilo que o fez fugir: 
o poder da natureza e a essência da vida. É o início de sua 
transformação.

uniCórnio 
Cinema São Jorge | Sala manoel 
de oliveira | 21h30 
antestreia Portugal | Comp. Ficção | Com presença 
do realizador e elenco | Brasil, 2018, 122 min., Ficção, 
m12 | Legendas en

realizador: eduardo nunes  
Com: Patrícia Pilar, Bárbara Luz, Zé Carlos machado, Lee taylor 

maria, uma menina de 13 anos, está sentada em um banco ao 
lado de seu pai. a conversa que eles têm lá nos leva à narrativa 
do filme: seguimos a história na casa de campo, onde ela mora 
com a mãe, e eles esperam o retorno do mesmo pai. a relação 
entre maria e sua mãe muda com a chegada de outro homem. 
adaptação de dois contos da Hilda Hilst.

o último Jogo 
Cinema São Jorge | Sala 3 | 20h30
mostra Cinema Brasileiro | mostra Latim | Com 
presença do realizador | Brasil / argentina / 
Colômbia, 2018, 100 min., Ficção, m12 | Leg. en

realizador: roberto studart  
Com: Pedro Lamin, Bruno Belarmino, Betty Barco, norberto 
Presta, Juliana schalch

dois vilarejos separados por 9km e uma rivalidade ferrenha. do 
lado brasileiro, os habitantes de Belezura, uma pequena cidade 
que vive de empregos na indústria moveleira, está prestes a 
encarar dois eventos que mudarão suas vidas: o fechamento 

karingana - liCença 
para Contar 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30
mostra documentários | Com presença de produtora | 
Brasil, 2017, 72 min., doc., m12 | Legendas en

realizadora: monica monteiro  
Com: maria Bethânia, mia Couto, José eduardo agualusa

o documentário aborda o desenvolvimento da literatura 
de língua portuguesa no Brasil e continente africano, 
especialmente em angola e moçambique. Karingana é uma 
expressão de língua tsonga usada sempre que um poeta ou 
contador de histórias inicia uma narrativa. É também um pedido 
de licença para contar. entre músicas e livros brasileiros, ideias 
e desejos do outro lado do oceano atlântico, maria Bethânia, 
mia Couto e agualusa são envolvidos em muitas palavras: 
brasileiras, portuguesas, angolanas, moçambicanas que 
criaram tantos mundos diferentes inventados na mesma língua.

dinheiro e rivais. o maior deles, Jotapê santana, vive em guerra 
com o humorista e é capaz de tudo para tomar o seu lugar. 
mas o maior inimigo de nilo é ele mesmo. Quando percebe que 
ninguém mais o leva a sério, nem sua família atrapalhada, nem 
o seu grande amor, nilo parte em uma aventura de chorar de rir 
para reconquistar o sucesso. 

da fábrica e a última partida de futebol contra os arquirrivais 
argentinos do povoado vizinho, o que para eles torna-se a 
última partida de futebol antes do fim do mundo. e em um 
ponto todos concordam - é preciso vencer, nem que para isso 
tenham que dar a própria vida. 
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prazer, CaSa 08 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h30
mostra de documentários | Brasil, 2018, 74 min., 
doc., m16 | Legendas en

Sai de baiXo - o Filme 
Cinema City alvalade | Sala 2 | 21h
antestreia Portugal | encerramento e Premiação | 
mostra Cinema Brasileiro | Com presença do elenco 
| Brasil, 2018, 83 min., Ficção, m12 

realizadora: ekatala Keller  
Com: anônimos 

uma cineasta e astróloga desvenda a natureza humana através 
de depoimentos e histórias reais, com base no mapa astral. o 
filme revela que, independente das particularidades de cada 
um, todos nós queremos a mesma coisa: amar e ser amado. 
desejar e ser desejado. Prazer, quem é você?

realizador: Cris d’amato  
Com: miguel Falabella, marisa orth, aracy Balabanian, Luis 
gustavo, tom Cavalcante, Cacau Protásio

depois de uma longa temporada na prisão, Caco antibes volta 
ao Largo do arouche para descobrir que todos estão mais 
falidos do que nunca. não demorou muito até Caco meter a 
família inteira em uma nova roubada. o trambique desta vez 
será a nível internacional e ninguém vai querer ficar de fora 
deste esquema.

zuza homem de Jazz
Cinema City alvalade | Sala 2 | 19h30 
mostra de documentários | Com presença 
de produtora | Brasil, 2018, 91 min., doc., m12

realizadora: Janaina dalri  
Com: Zuza Homem de mello, egberto gismonti, Bob dorough, 
steve ross

na década de 1950, Zuza Homem de mello foi estudar música 
nos eua. tornou-se aluno do baixista ray Brown e passou 
seu tempo com estrelas da música como John Coltrane e 
Billie Holiday. décadas depois, Zuza volta a nova York para 
se reconectar com velhos amigos e mostrar como o jazz 
influenciou a música brasileira.

Fado tropiCal
Cinema São Jorge | Sala 3 | 19h30 
mostra Cinema Brasileiro | mostra Latim | 
Com presença do realizador e elenco | Brasil / 
Portugal, 2019, 90 min., Ficção, m12

realizador: Cavi Borges  
Com: Patricia niedermeier, Jorge Caetano, Felipe Bond e Úrsula 
Corona 

dois irmãos se reencontram em Lisboa para jogar as cinzas do 
seu pai em três lugares de Portugal. essa viagem abre questões 
afetivas entre os irmãos, onde o passado e o presente se 
encontram.

eX-paJé
Cinema City alvalade | Sala 2 | 17h30
mostra de documentários | Brasil, 2018, 80 min., 
doc., m14

realizador: Luis Bologresi  
Com: Perpera suruí, Kabena Cinta Larga, agamenon suruí, 
Kennedy suruí, ubiratan suruí, mopidmore surui, arildo 
gapamé surui, martin a. Bleck 

até o contato do povo Paiter suruí com os brancos, em 1969, 
Perpera era um pajé poderoso. agora um pastor evangélico 
afirma que pajelança é coisa do diabo e Perpera perde seu papel 
na tribo. mas quando a morte ronda a aldeia, o poder de falar 
com os espíritos pode novamente ser necessário...

22 maio | quarta-Feira



17 18

FiCha téCniCa  

direção geral: Léa teixeira | direção artística: adriana niemeyer 
| Coprodução: gisele Hiltl – Producers ngm | Programação: 
Léa teixeira, adriana niemeyer e roni nunes | Coordenação 
de Produção: Cristiana giustino | Produção artística: adriana 
niemeyer e Léa teixeira | assessoria técnica: inês Freire | 
Produção: nuno teixeira, Paola rolletta e mariana de Bragança 
| assessoria de Comunicação: Padrão actual, roni nunes, ilana 
oliveira e maria João teixeira | apresentadores: Úrsula Corona, 
daniela rosado, mauro Herminio e João rosário | identidade 
Visual e design: andrei aguiar | gestão de redes sociais: ilana 
oliveira | secretariado Júri: daniela rosado | tecnologia: Livio 
Cipriano | Vídeo e lives: Álvaro Filho e Libia da silva | Fotógrafo: 
guilherme Perez | site: Jorge Pereira

bilheteriaS  

Fórum lisboa - sessão de abertura Festin 2019
av. de roma, 14 L | tel: 21 817 0400 | sala: 680 lugares
ingresso: mediante convite

Cinema São Jorge
av. da Liberdade, 175 | tel: 21 310 3400 | sala manoel de 
oliveira: 827 lugares | sala 3: 199 lugares | sala 2: 150 lugares
ingresso: somente nas bilheterias | Valores: 4,50 € sessões 
regulares / 3,50 € para maiores de 65 anos, menores de 30 anos 
e desempregados / 1,00 € sessão Festinha escolas (professores 
não pagam) | Horário bilheteria: das 13h até 30 min. após início 
da última sessão 

Cinema City alvalade
av. de roma, 100 | tel: 21 841 3040 | sala 2: 89 lugares
ingresso: nas bilheterias e online | Valores: 4,50 € sessões 
regulares / 3,50 € sessão Festinha | Horário bilheteria: das 13h 
até 30 min. após início da última sessão

instituto Cervantes
r. de santa marta, 43 F | tel: 21 310 5020 | sala: 140 lugares
ingresso: gratuito 

ConeXõeS FeStin
Cinema São Jorge | sala 2
inscrições gratuitas no site Festin

15h | painéiS  

“audiovisual no brasil e coproduções com países de 
língua portuguesa” Com Juliano Cesar alves Vianna, representante 
ancine - agência nacional do Cinema - Brasil

“Conteúdo do cinema e audiovisual de língua portuguesa” 
Com Paulo gonçalves, representante iCa - instituto do Cinema e do 
audiovisual - Portugal

“polos audiovisuais nacionais e seus resultados” Com 
representante CPLP - rede audiovisual

16h | meSa redonda

“FeStin: Coprodução audiovisual dos países de língua 
portuguesa” Com realizadores e produtores de Portugal, Brasil, angola 
e Cabo Verde

17h | enContro de produtoreS do FeStin
encontro para viabilizar desenvolvimento e produção dos roteiros premiados 
no guiÕes - Festival de roteiros e no FraPa - Festival de roteiros 
audiovisuais de Porto alegre

21 maio | terça-Feira

14h | maSterClaSS   

“teoria geral de Séries” Com Julia Priolli

22 maio | quarta-Feira



Parcerias

apoio institucionalParceria estratégica

realização organização Coprodução

Parcerias de Comunicação

o Festin é organizado pela asCuLP - associação Cultura e 
Cidadania da Língua Portuguesa e realizado pela Padrão actual, 
em coprodução com Producers ngm Produções e Promoções, e 
parceria estratégica com a Câmara municipal de Lisboa. 

Pela primeira vez o Festin conta com o financiamento do Fundo 
setorial do audiovisual, fundo audiovisual brasileiro gerenciado 
pela anCine (agência nacional de Cinema), Brde (Banco 
regional de desenvolvimento do extremo sul) e pela secretaria 
do audiovisual / secretaria especial da Cultura do ministério da 
Cidadania do Brasil.


