
 

 

A 20ª Festa do Cinema Francês começa hoje 

 

A 3 DE OUTUBRO 

ABERTURA DA 20ª FESTA DO CINEMA FRANCÊS HOJE EM LISBOA NO CINEMA SÃO JORGE  

 

A 4 DE OUTUBRO 

NA CINEMATECA PORTUGUESA, ROSALIE VARDA, FILHA E PRODUTORA DE AGNÈS VARDA, 

ESTARÁ PRESENTE NA HOMENAGEM DEDICADA À SUA MÃE. 

EM SETÚBAL, MATHIEU SAPIN ESTARÁ PRESENTE NA SESSÃO DE ABERTURA DA FESTA. 

EM LISBOA, ESTARÃO CONNOSCO OS REALIZADORES ANNE FONTAINE E JEAN-FRANÇOIS 

RICHET. 

 

 

É hoje, a abertura da Festa do Cinema Francês! Às 21h no cinema São Jorge, a comédia 

romântica MON INCONNUE – Amor à segunda vista, abre a vigésima edição. O realizador Hugo 

Gélin, coautor do argumento do filme A Gaiola Dourada, e a actriz principal Joséphine Japy 

estarão presentes para apresentar o filme, que terá estreia em Portugal a 13 de fevereiro 2020. 

 

Na sexta-feira, dia 4 de Outubro, Rosalie Varda irá homenagear Agnès Varda, sua mãe 

apresentando o seu último filme, VARDA PAR AGNÈS, na Cinemateca Portuguesa. 

A retrospectiva do cinema de Agnés Varda, irá mostra-nos algumas das obras primas desta 

grande figura do Cinema Francês. 



CLÉO DE 5 À 7 - Duas horas da vida de uma mulher (1962), um soberbo preto-e-branco que 

capta as angústias da época, filme fundamental da Nouvelle Vague francesa;  

L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS - Uma Canta, a outra não (1676), um filme sobre mulheres que 

querem conquistar a amor e a felicidade;  

SANS TOI NI LOI - Sem eira nem beira (1985) que questiona a situação dos sem-abrigo numa 

Europa desenvolvida;  

e LES PLAGES D’AGNÈS - As praias de Agnès (2008), um filme belíssimo que junta fotografias, 

excertos de filmes e pequenas entrevistas e que nos deixa com vontade de ir ver o mar. 

 

Também no dia 4 de Outubro, em Setúbal, Mathieu Sapin estará presente para inaugurar a 20ª 

Festa do Cinema Francês com o seu último filme LE POULAIN. O filme conta a história de um 

jovem licenciado de 25 anos (Finnegan Oldfield), sem experiência política, que irá, graças a uma 

diretora de comunicação com bastante poder (Alexandra Lamy), ascender na carreira… 

No dia 5 de outubro, Mathieu Sapin, que é maioritariamente conhecido como autor de banda 

desenhada, e conta já com uma longa carreira de obras destinadas aos mais jovens virá a Lisboa 

apresentar a exposição Le Poulain que estará exposta na FNAC Chiado. O seu talento de 

ilustrador destaca-se em grande medida pelo olhar incisivo sobre as temáticas que aborda.  

Às 21h30, o realizador e o actor principal, Finnegan Oldfield estarão também presentes no São 

Jorge para apresentar o filme LE POULAIN em Lisboa. 

 

No dia 4 de Outubro, depois da projeção do seu filme COMMENT J’AI TUÉ MON PÈRE na 

Cinemateca Portuguesa às 19h, Anne Fontaine irá participar numa masterclass com o público. 

De seguida, às 21h30 no Cinema São Jorge, apresentará o seu último filme BLANCHE COMME 

NEIGE – Branca como neve, que nos oferece uma reinterpretação burlesca do Conto da Branca 

de Neve. 

 

Por fim, às 19h no dia 4 de Outubro no Cinema São Jorge, teremos a oportunidade de encontrar 

Jean-François Richet, o realizador de L’EMPEREUR DE PARIS – O imperador de Paris, que coloca 

o talentoso Vincent Cassel na pele de François Vidocq, uma lenda viva do submundo criminoso 

de Paris no agitado consulado de Napoleão. 

 

Esta Festa do cinema Francês começa “à grande e à francesa”! 

 

Toda a programação em www.festadocinemafrances.com 

 


