
FESTIVAL INTERNACIONAL DO CINEMA EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

DATA 
HORÁRIO 

SITIO FILME SINOPSE 

Terça-feira 
 

21 de Maio 
 

17h00 
 
 

IC 

 " No final dos anos 60, Evita chega a Moçambique para casar com Luís, um estudante de matemática que ali cumpre o serviço 
militar. Evita rapidamente se apercebe que Luís já não é o mesmo e q, perturbado pela guerra, se transformou num triste imitador 
do seu capitão, Forza Leal. 
Os homens partem para uma grande operação militar no norte. Evita fica sozinha e, no desespero de tentar compreender o que 
modificou Luís, procura a companhia de Helena, a mulher de Forza Leal. Submissa e humilhada, Helena é prisioneira na sua casa 
onde cumpre uma promessa. É ela quem revela o lado negro de Luís.....Um tempo de guerra, de perda e de culpa" 
  

Terça-feira 
 

21 de Maio 
 

16h00 

CACAU 

 Durante o carnaval, por toda a ilha Terceira se enchem plateias. De palco em palco quebram-se as fronteiras entre jovens e idosos, 
pobres e ricos, homens e mulheres. Cada um deles será em algum momento ator, dançarino, músico ou espetador. Danças de 
Espada, Danças de Pandeiro, Comédias e Bailinhos provocam o riso e as lágrimas dos milhares de espetadores espalhados por 
dezenas de salões existentes na ilha. Neste documentário acompanham-se alguns dos grupos que dão corpo aos vários 
espetáculos, na tentativa de compreender todo o envolvimento, dedicação e significado que estas manifestações representam 
ainda hoje para a sociedade e a cultura terceirenses, naquilo que transforma a ilha no maior palco de teatro popular do mundo, o 
Carnaval da ilha Terceira 

Quarta-feira 
 

22 de Maio 
 

16h30 CCB 

 Zé do Burro (Leonardo Villar) e sua mulher Rosa (Glória Menezes) vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de 
Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma 
promessa a Santa Bárbara para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade 
de seu sítio, para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via 
crucis de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver sua mulher se engraçar com o cafetão Bonitão (Geraldo Del Rey) e ao encontrar 
a resistência ferrenha do padre Olavo (Dionísio Azevedo) a negar-lhe a entrada em sua igreja, pela razão de Zé haver feito sua 
promessa em um terreiro de macumba. 

Quarta-feira 
 

22 de Maio 
 

18h00 

AF 

 Philippe é um aristocrata rico que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide 
contratar Driss (Omar Sy), um jovem problemático que não tem a menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Aos 
poucos ele aprende a função, apesar das diversas gafes que comete. Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada vez mais a Driss por ele 
não tratá-lo como um pobre coitado. Aos poucos a amizade entre eles se estabele, com cada um conhecendo melhor o mundo do 
outro. 
 

Quinta-feira 
 

23 de Maio 
 

17h00 
 

IC 

 Anastácio da Silva, sportinguista ferrenho, vai ao Porto assistir à Final da Taça, levando consigo a  mulher e as duas filhas. Ficam 
hospedados em casa da riquíssima família  Barata, que acredita que os seus convidados também têm distintas origens. A situação 
complica-se quando Eduardo barata, o filho do casal, se apaixona por Júju, filha de Anastácio, e os dois decidem casar-se. A 
cerimónia é em Lisboa e o pai da noiva tem que manter as aparências a todo o custo. 
  

 

 

 

 



Quinta-feira 
 

23 de Maio 
 

18h00 

AF 
 

 Tudo começa no Norte. Ali depara-se com a responsabilidade de ficar com Sam, o filho de 5 anos, nos braços. É filho dele mas mal 
o conhece. Sem casa, nem dinheiro, nem amigos, Ali encontra refúgio em casa da irmã em Antibes, no Sul de França. Ela acolhe-os, 
trata do pequeno e até o clima parece ajudar. Após uma luta numa discoteca, o seu destino cruza-se com o de Stéphanie. Ela leva-o 
para casa e deixa-lhe o número de telefone. Ele é pobre; ela é bonita, e muito segura - uma princesa. Tudo os separa. Stéphanie é 
treinadora de orcas no Marineland. Será necessário que o espectáculo se transforme num drama para que um telefonema 
nocturno os volte a reunir. Quando Ali a encontra, a princesa está numa cadeira de rodas: perdeu as pernas e muitas ilusões. Ele 
vai simplesmente ajudá-la, sem compaixão, sem piedade. Ela vai voltar a viver... 
 

Sexta-feira 
 

24 de Maio 
 

16h30 

CACAU 
 

 No meio de um musseque de Luanda, o DJ Buda é dono de um estúdio de gravação. Os jovens aspirantes a cantores têm aqui a 
oportunidade de se expressarem: ao som das batidas de Buda, os miúdos gritam as suas preocupações, amores e experiências ao 
velho microfone 1 . Uma energia incrível solta-se. No fim dançam loucamente, riem e ouvem o seu próprio trabalho com os outros 
habitantes do bairro. Um novo mercado está a explodir com a nova geração 

Sexta-feira 
 

24 de Maio 
 

18h00 
CCB 

 São Paulo. Reginaldo (Kaique de Jesus Santos) é um jovem que procura seu pai obsessivamente. Dario (Vinícius de Oliveira) sonha 
em se tornar jogador de futebol mas, aos 18 anos, vê a idéia cada vez mais distante. Dinho (José Geraldo Rodrigues) dedica-se à 
religião. Dênis (João Baldasserini) enfrenta dificuldades em se manter, sendo também pai involuntário de um menino. Os quatro 
são irmãos, tendo sido criados por Cleuza (Sandra Corveloni), sua mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma 
vez grávida, de pai desconhecido. Eles precisam lidar com as transformações religiosas pelas quais o Brasil passa, assim como a 
inserção no meio do futebol e a ausência de uma figura paterna.  
 

 

 

 

 


