
FESTA DO CINEMA ITALIANO
NA MOITA - VOLTA A PORTUGAL
25 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO BAIXA DA BANHEIRA | ENTRADA GRATUITA

25 DE SETEMBRO 21:30H  
ESPLANADA 
SESSÃO DE ABERTURA
A MÁFIA SÓ MATA NO VERÃO
DE PIERFRANCESCO DILIBERTO
2013 | Itália | 90 min | M/16

Pierfrancesco Diliberto é um conhecido e divertido personagem da televisão italiana que, nesta sua 
primeira obra cinematográfica, consegue proporcionar um conto de 20 anos sobre as tentativas de 
Arturo de conquistar o coração da sua amada, Flora, que conheceu na escola primária e que ainda 
hoje considera a princesa dos seus sonhos. Esta história tem como cenário a sua cidade de origem: 
Palermo, um reduto da máfia. Entre ternura e divertimento, esta crónica siciliana desenrola-se entre 
os anos 70 e 90, misturando a ficção com os documentos televisivos daquela época. O resultado é 
um surpreendente retrato da máfia e uma emocionante homenagem a todos os homens que 
tentaram combatê-la: uma maneira nova e improvável de retratar a máfia. 

26 DE SETEMBRO10:30H
CAFÉ-CONCERTO 
ITALIANO PER PRINCIPIANTI - AULA DE ITALIANO
Destinatários: A partir dos 16 anos
Lotação máxima: 25 participantes
Inscrições: Biblioteca Municipal da Baixa da Banheira
presencialmente ou pelo telefone 210 888 902.

Gosta de comida italiana mas não percebe metade daquilo que vem no 
cardápio de qualquer restaurante do Bel Paese? Temos a solução ideal! 
Venha aprender o bê-à-bá do italiano, num ambiente sincero e descontraído. 
Não pode voar até Itália? Não faz mal, é só vir até ao Fórum Cultural José 
Manuel Figueiredo aprender connosco.
Não é necessário nenhum conhecimento prévio da língua italiana, apenas 
vontade de ouvir, falar e divertir-se! 

25 DE SETEMBRO
A 16 DE OUTUBRO
FESTA DO CINEMA ITALIANO
NA MOITA - VOLTA A PORTUGAL
A Festa do Cinema Italiano, evento de referência para os apaixonadas da 
cultura e cinema italiano, continua a sua Volta a Portugal, chegando 
agora ao concelho da Moita, num ambiente que se espera de celebração 
e para o qual todos estão convidados!

16 OUTUBRO  21:30H
AUDITÓRIO E CAFÉ CONCERTO 
FESTA DE ENCERRAMENTO
Filme + Cine Petiscos + Música de Itália com a concertina de Vicente Camelo
Na última sessão desta Festa, junte-se a nós para fechar em grande , num momento final com 
prova de petiscos de Itália, em parceria com a Escola Secundária da Baixa da Banheira/Curso 
profissional de restaurante- bar, e a concertina de Vicente Camelo.

Vicente Camelo contactou pela primeira vez com o acordeão diatónico, 
também conhecido como concertina, no Festival Andanças, há cerca de 10 
anos. Desde então tem aprofundado a sua aprendizagem, sobretudo na 
música de cariz tradicional Portuguesa e Europeia. Atualmente toca com "A 
Batalha do Modesto Camelo Amarelo" e no duo "Fulano & Beltrano". Para o 
Encerramento da Festa do Cinema Italiano irá mostrar alguns temas 
italianos e outros de cariz tradicional.

SCIALLA! (TÁ-SE!)
DE FRANCESCO BRUNI
2011 | Itália | 100 min | M/12

Luca é um irrequieto adolescente de Roma, criado sem pai e inconscientemente 
à procura de um mentor; Bruno é um professor sem filhos, que deixou o ensino 
para se refugiar na apatia das aulas particulares. Ele jamais foi um mentor, 
nem mesmo para si próprio, mas o seu dia-a-dia pacato sofre uma imprevista 
mudança quando descobre que Luca é seu filho. Os dois, obrigados a uma 

convivência forçada, terão que enfrentar rocambolescas aventuras com episódios hilariantes para 
puderem assim conhecer-se um pouco melhor. 
Scialla! foi uma das revelações cinematográficas dos últimos anos em Itália. Uma comédia fresca e 
inteligente interpretada magistralmente pelo estreante e irresistível Filippo Scicchitano. O filme 
venceu o prémio Controcampo no Festival de Veneza e o Prémio do Público na 5ª edição da Festa 
do Cinema Italiano. Um filme de alegria contagiante, que nos fala da importância da educação para 
o futuro de um jovem.

2 DE OUTUBRO
AUDITÓRIO
MARATONA DE CINEMA ITALIANO

21:30H
THE SPECIAL NEED
DE CARLO ZORATTI
2013 | Itália | 94 min | M/16 

Enea tem 29 anos, mede 1,78m e é autista. Nunca teve uma relação 
sexual, embora sinta o desejo de a ter e possua também todas as 

capacidades quer físicas quer mentais. Como em Itália não lhe é oferecida nenhuma solução legal 
para satisfazer tal desejo, Enea decide viajar com dois amigos à procura da chave para explorar os 
seus sentimentos e desejos. "The Special Need" é um documentário surpreendente sobre um 
argumento tabu da sociedade ocidental, tratado com delicadeza e humorismo e oferecendo-nos 
uma grande história de descoberta e amizade.

23:30H
SHUN LI E O POETA
DE ANDREA SEGRE
2011 | Itália | 100 min | M/12

Shun Li trabalha num laboratório de tecidos na periferia de Roma para tentar 
conseguir os documentos necessários e mandar vir o seu filho de oito anos 
para Itália. De repente, é obrigada a mudar-se para Chioggia, uma pequena 
vila-ilha da lagoa de Veneza, onde passa a trabalhar como empregada 

num pequeno restaurante. Bepi, pescador de origem eslava, chamado pelos amigos de “o poeta”, 
é cliente desta pequena tasca há anos. 
O encontro entre Shun Li e Bepi representa uma fuga à solidão, um silencioso diálogo entre 
diferentes culturas e uma viagem ao coração e às profundezas da lagoa que é mãe e berço de 
diferentes identidades sempre em mudança.
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