
Dia 25 | 15h00 e 21h30
Coco avant Chanel
Esta é a história de uma jovem francesa no início do século  
XX. O seu nome era Gabrielle e quando, num cabaret, um 
 grupo de homens bêbados a apelidou de “Coco”, no segui-
mento de uma canção que tentou cantar entre a animada 
multidão, ela não aceitou apenas esta alcunha embaraçosa, 
mas adoptou-a orgulhosa e teimosamente, impondo-a ao 
mundo  inteiro: Coco Chanel. [In http://cinema.sapo.pt]

De: Anne Fontaine; Com: Benoît Poelvoorde, Emmanuelle 
Devos, Audrey Tautou, Marie Gillain, Alessandro Nivola; 
Ano: 2009; Classificação: M/12; Género: Biografia; 
Duração: 105 minutos

Dia 29 | 15h00 e 21h30
Welcome
Depois de uma demorada e tortuosa jornada de três meses 
desde Mossul (Iraque), Bilial é detido em Calais, no lado 
francês do Canal da Mancha, Em Londres, espera-o Mina , 
a namorada, que emigrou do Iraque com a família há algum 
tempo. Determinado a voltar a vê-la, Bilial inscreve-se nas 
piscinas locais com um objectivo: treinar intensivamente 
para atravessar, a nado, o Canal da Mancha. [In http://cinecar-
taz.publico.clix.pt]

De: Philippe Lioret; Com: Vincent Lindon, Firat Ayverdi, 
Audrey Dana; Ano: 2009; Classificação: M/12; Género: Drama; 
Duração: 110 minutos  

Dia 26 | 15h00 e 21h30
Bem-Vindo ao Norte
(Título original: Bienvenue Chez Les Ch’tis)
Quando Philippe é apanhado a fazer vigarices, o castigo não 
podia ser pior: para pagar as suas asneiras ele terá de traba-
lhar durante três anos, na estação dos correios de Nord Pas 
de Calais, uma das regiões mais industriais e frias do País. 
Depressa porém, ele vê-se a passar bons momentos com 
os afáveis e bem-humorados habitantes do Norte, acostu-
mando-se à sua peculiar cozinha e até mesmo a aprender o 
dialecto local, o incompreensível Ch’ti... [In www.7arte.net]

De: Dany Boon; Com: Kid Merad, Dany Boon, Zoé Félix, 
Lorenzo Ausilia-Foret; Ano: 2008; Classificação: M/6; 
Género: Comédia; Duração: 106 minutos

Dias 30 e 31 | 16h00 e 21h30
O Dia da Saia
(Título original: La Journée de la Jupe)
Depois de anos a lidar com os problemas de indisciplina dos 
seus “difíceis” alunos, maioritariamente filhos de emigran-
tes muçulmanos, e de obedecer às regras pouco comuns do 
director da escola, decide quebrar uma das regras que não 
permite o uso de saia na sala de aulas. Para além da reacção 
pouco amistosa por parte dos seus alunos, encontra uma 
arma na mochila de um deles acabando por ferir acidental-
mente um outro numa perna. Sem saber o que fazer, torna 
toda a turma como refém... [In http://cinecartaz.publico.clix.pt] 

De: Jean-Paul Lilienfeld; Com: Isabelle Adjani, Denis 
Podalydès, Yann Collette; Ano: 2008; Classificação: M/16; 
Género: Drama; Duração: 87 minutos

Dia 27 | 15h00 e 21h30
As Minhas Estrelas
(Título original: Mes stars et moi)
Três belas actrizes, Solange, Isabelle e Violette partilham o 
mesmo fã n º 1: Robert, o qual usa a sua posição como em-
pregado de limpeza na maior agência de actores de Paris 
para espiar as suas carreiras. Ele utiliza os seus conheci-
mentos para alterar os horários e despachar os namorados 
de cada uma. Quando as três actrizes se cruzam no mesmo 
filme, elas decidem que é hora de mostrar a Robert quem 
manda... [In http://cinema.sapo.pt]

De: Laetitia Colombani; Com: Emmanuelle Béart, Catherine 
Deneuve, Maria de Medeiros, Mélanie Bernier, Kad Merad; 
Ano: 2008; Classificação: M/12; Género: Comédia; 
Duração: 88 minutos

Dia 28 | 15h00 e 21h30
Paris 36
(Título original: Faubourg 36)
Primavera 1936, a Norte de Paris, na periferia a que todos 
chamam simplesmente de Faubourg, a vida dos habitan-
tes locais sofre algumas mudanças. Com o partido Frente 
Popular a ganhar as eleições e a prometer aprovar a lei das 
férias pagas, faz entusiasmar todos os trabalhadores... por-
que Chansonia, o “music hall” onde trabalham, chega ao fim, 
deixando-os desempregados. Cada um tem motivos diferen-
tes, mas todos eles partilham o mesmo sonho: encontrar 
um caminho para as suas vidas, nem que seja fazer com que 
“Chansonia” renasça das cinzas... [In http://cinema.sapo.pt]

De: Christophe Barratier; Com: Kad Merad,  Clovis Cornillac,  
Gérard Jugnot,  Pierre Richard,  Nora Arnezeder; Ano: 2008; 
Classificação: M/12; Género: Musical; Duração: 120 minutos
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