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DO ANO, EM TODO O MUNDO
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Sessões gratuitas
7 e 8 de Julho de 2022
Cinema São Jorge

LES NUITS EN OR 2022

AS CIDADES

35 realizadores, 34 filmes, 32 países

que acolhem o Les Nuits en Or 2022
Vilnius

Sabemos o suficiente?
Em todo o mundo, mais de 30 Academias de Cinema distinguem todos os anos
uma curta-metragem da sua produção nacional.
A Académie des César quis promover a existência desses filmes
em França e internacionalmente através do “Les Nuits en Or”, um evento
excepcional de exibições de curtas-metragens premiadas pelas
Academias Nacionais de Cinema: César, Oscar, Bafta, Goya, Sophia...

Bruxelas
Viena

Os melhores entre os melhores! Uma compilação de filmes única, oferecida
como uma viagem que poderá fazer a partir da sua cadeira na sala de cinema,
pela diversidade de culturas do mundo, para descoberta de cineastas talentosos!

Luxemburgo
Paris

Organizado todos os anos por várias Academias de Cinema por todo o mundo,
o “Les Nuits En Or” viaja por grandes cidades como: Paris, Atenas, Lisboa, Madrid,
México, Roma, Viena, entre outras!
Uma oportunidade fantástica para as Academias de Cinema
se empenharem na divulgação de uma cinematografia
mundial diversa e no intercâmbio entre culturas.

Roma

Madrid

Ventotene

Lisboa

Atenas

México

A edição Les Nuits En Or 2022 é dedicada à Ucrânia.
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Entrada livre mediante lotação da sala
Filmes exibidos na versão original
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DO ANO, EM TODO O MUNDO

Cinema São Jorge

(sala 3)

7 e 8 de Julho de 2022

dia 7 de Julho (sala 3)

dia 8 de Julho (sala 3)

17:00h
GOOD DAY
MEAT
VACATION EVENT
WHAT IS A WOMAN ?
YES-PEOPLE
DO NOT FEED PIGEONS

duração 105 min
Taiwan / 19 min
Uganda / 15 min
Coreia / 39 min
Noruega / 14 min
Islândia / 8 min
United Kingdom / 9 min

17:00h
FOLIE DOUCE, FOLIE DURE
BELLA
FILHAS DE LAVADEIRAS
MAN WITH DOVES
THE ACCIDENT

19:15h
IN BETWEEN
WILD MINDS
MOÇO
MAESTRALE
GÖR
ADRESS UNKNOWN

duração 108 min
Roménia / 20 min
Dinamarca/ 29 min
Portugal / 14 min
Itália / 10 min
Alemanha / 9 min
África do Sul / 24 min

19:30h
ÜBER WASSER
BINGE LOVING
LA SAISON DES HIBISCUS
MAALBEEK
THE BOUNCER
MAMA

21:30h
SPRÖTCH
THE WINDSHIELD WIPER
PANTSER
BISHO
BULLMASTIFF

duração 106 min
Bélgica/ 20 min
E.U.A / 14 min
Países Baixos / 21 min
México / 24 min
Ucrânia / 25 min

21:45h
SEED OF HOPE
LES MAUVAIS GARÇONS
LOVE DAD
ROUGH
HOT FLASH
DIE WASCHMASCHINE

duração 109 min
França/ 18 min
Grécia / 24 min
Brasil / 22 min
Suécia / 14 min
Israel / 31 min
duração 104 min
Suiça / 12 min
Bélgica / 22 min
Canadá (Quebeque) / 10 min
França / 16 min
Finlândia / 11 min
Espanha / 29 min
duração 112 min
Luxemburgo / 11 min
França / 40 min
Chéquia / 12 min
Irlanda / 13 min
Canadá / 10 min
Áustria / 24 min
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OS FILMES
9 min
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DO NOT FEED THE
PIGEONS
Bafta 2022

BISHO
Ariel 2021
24 min

ADDRESS UNKNOWN
Golden Horn 2021
Melhor Curta-Metragem
África do Sul

realizado por Nadine Cloete
O carteiro Joey vê a sua tarefa
de entregar cartas dificultada
quando a sua comunidade é
destruída após ser declarada
uma área para brancos sob o
apartheid. Existem cartas que
são marcadas com "Morada
Desconhecida" e depois
destruídas pelo governo. Mas
Joey sai em busca de um amigo
de infância para lhe entregar as
suas cartas.

Melhor Curta de Ficção
Grécia

realizado por Thelyia Petraki
Grécia 1986-1987, um pouco antes
da queda do Socialismo de Estado
e logo após o final da Guerra Fria.
Diante dos olhos de Anthi o país
está a mudar, o mundo está a
mudar, e com eles, Christos
parece estar também a mudar.

GOOD DAY
Golden Horse 2021

IN BETWEEN
Gopo 2021

30 min

FILHAS DE LAVADEIRAS
Grande Prêmio do
Cinema Brasileiro 2021

GÖR
Deutscher Kurzfilmpreis
2021 Melhor Curta-Metragem

DIE WASCHMASCHINE
Österreichischer
Filmpreis 2021

Melhor Curta-Metragem
Bélgica
realizado por Thomas Deknop
Um detective privado de
Bruxelas é contratado para
seguir o marido de uma cliente
que suspeita que ele tenha uma
amante na capital. Mas quando
a mulher inesperadamente se
coloca no meio da investigação,
o detective encontra-se fora
da sua zona de conforto.

Melhor Curta de Docu
Espanha
21 min

19 minMelhor Curta-Metragem
Chéquia
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O

colegas de turma. Agora Mia
torna-se uma mãe leoa.
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Áustria
realizado por Dominik Hartl

MAALBEEK

realizado por Éléonore GoldbergGÖR César 2022

tristezas, dores e poesias
fazem-se presentes como
possibilidades de um novo destino,
transformando o duro trabalho
das lavadeiras num espectáculo
de vida e plenitude.
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