Cine Fiesta 2017

CINEMA
LISBOA

sex, setembro 29 –
segunda, outubro 02, 2017
Foro
Cinema UCI do El Corte Inglés,
Avenida António Augusto Aguiar 31,
Lisboa
Mais informações
Cine Fiesta

A Mostra de Cinema Espanhol, que terá lugar de 29 de
setembro a 2 de outubro, posiciona-se como um evento de
referência da sétima arte espanhola em Portugal.

Créditos
Com o patrocínio do Instituto de la
Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA) e da Dirección
General de Industrias Culturales y
del Libro de la Secretaría de Estado
de Cultura de Espanha em parceria
com Cinemundo. Com o apoio da
Secção de Cultura da Embaixada de
Espanha em Lisboa

Cine Fiesta apresenta-se como uma ocasião única para dar a conhecer e
mostrar ao público portugués a riqueza e a diversidade do cinema
espanhol. Esta Mostra tem-se realizado desde o ano de 2013 e nas
seguinte edições foram apresentados os filmes mais destacados do
cinema espanhol atual. A partir de uma cuidada seleção de cinema
feito/realizado em Espanha, Cine Fiesta pretende ser um montra para a
promoção e a difusão do cinema espanhol em Portugal.

La Reina de España

●
●
●

29 de setembro às 21:30.
De Fernando Trueba, Espanha, 2016, 128 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Embaixada de Espanha – Rua do Salitre, 1 | 1269-052 Lisboa | Tel: (351) 21 347 23 81 | Fax: (351) 21 347 23 84
Veja este evento on-line: https://www.spainculture.pt/evento/cine-fiesta-2017/
PDF criado a 10/08/2020 | Página 1 de 5

Durante a década de 1950, em Espanha, e sob um regime ditatorial
severo, uma equipa de filmagem vê um colega e velho amigo, Blas
Fontiveros, ser entregue a trabalhos forçados por razões pessoais.
Enquanto trabalham numa superprodução cinematográfica, um grupo da
equipa de filmagens decide formular um plano para libertar Fontiveros.

El Hombre de las Mil Caras

●
●
●

30 de setembro às 19:00.
De Alberto Rodríguez, Espanha, 2016, 123 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

A história de um homem que enganou um país inteiro. Um conto de
trapaceiros e impostores, inspiração da verdade dos fatos e de um dos
personagens mais intrigantes das últimas décadas: o espião Francisco
Paesa.

Villaviciosa de al Lado

●
●
●

30 de setembro às 21:30.
De Nacho G. Velilla, Espanha, 2016, 90 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Uma cidade quase arruinada. Um bilhete de lotaria premiado. Uma série
de problemas em andamento.
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Ozzy

●
●
●
●

30 de setembro às 11:00. Comprar bilhetes.
1 de outubro às 21:30. Comprar bilhetes.
De Alberto Rodríguez e Nacho La Casa, Espanha, 2016, 90 minutos.
Ver trailer.

Ozzy, um amistoso e calmo beagle vê a sua vida idílica virada do avesso
quanto os seus donos viajam para um local que não permite cães.
Decididos a deixar Ozzy em boas mãos, entregam-no aos cuidados do
Blue Creek, um hotel e spa canino de luxo. Mas o que parecia a solução
perfeita torna-se um pesadelo quando Blue Creek revela ser apenas a
fachada que o malévolo proprietário usa para capturar cães. Depressa
Ozzy se vê encerrado no verdadeiro Blue Creek – uma prisão para cães,
gerida por cães…

El Bar

●
●
●

1 de outubro às 17:00.
De Álex de la Iglesia, Espanha / Argentina, 2017, 102 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Nove horas da manhã: algumas pessoas tomam o pequeno-almoço num
café no centro de Madrid. Uma delas, um homem, está com pressa. Ao
sair para a rua, um tiro atinge-o inesperadamente. Ninguém se atreve a
ajudá-lo. Presos dentro do café, todos se apercebem rapidamente de que
nem deles próprios estão a salvo.
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Contratiempo

●
●
●

1 de outubro às 21:30.
De Oriol Paulo, Espanha / Argentina, 2016, 106 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Enquanto o tempo se esgota, com a ajuda de uma especialista em
preparação de testemunhas, um empresário bem sucedido, acusado do
homicídio da sua amante tem menos de três horas para conseguir uma
defesa inexpugnável.

Que Dios Nos Perdone

●
●
●

2 de outubro às 19:00.
De Rodrigo Sorogoyen, Espanha, 2016, 125 minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Os inspectores Velarde e Alfaro devem encontrar o que parece ser um
assassino em série. Esta caçada contra relógio vai fazê-los perceber algo
que nunca tinham pensado: nenhum deles é assim tão diferente do
assassino.

El Guardian Invisible

Embaixada de Espanha – Rua do Salitre, 1 | 1269-052 Lisboa | Tel: (351) 21 347 23 81 | Fax: (351) 21 347 23 84
Veja este evento on-line: https://www.spainculture.pt/evento/cine-fiesta-2017/
PDF criado a 10/08/2020 | Página 4 de 5

●
●

●

2 de outubro às 21:30.
De Fernando González Molina, Espanha / Alemanha, 2017, 129
minutos.
Ver trailer | Comprar bilhetes.

Uma inspetora da polícia deve enfrentar o caso de um assassino em série
ao memso tempo que lida com os fantasmas do seu passado familiar.
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