
Apresentação e visionamento do filme 

francês “De braços abertos” (2017) 

Dia 24 de outubro 2019 (5.ªfeira), 20H. 

Pequeno Auditório Escola Sec. Paredes 

Destinatários:  

Pais/E.E. e Alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos 

de Escolaridade.  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES 

 

20ª FESTA DO CINEMA FRANCÊS 

 

Apenas por convite. 

Inscrições junto do professor  

de francês, até ao dia 20 de  

outubro 

 

 

 

 

 

 

 

Organização 

ESPAREDES 

Departamento de Línguas 

Grupo de Francês 

A Festa do Cinema Francês celebra vinte 

anos e esta edição especial decorre de 3 

de outubro a 8 de novembro, em oito 

cidades de Portugal. 

Durante cinco semanas, irá apresentar 

mais de cinquenta filmes em oito cida-

des portuguesas. Através de uma sele-

ção de 22 filmes em antestreia, é a opor-

tunidade de descobrir a vitalidade e a 

diversidade das mais recentes produções 

cinematográficas francesas, nos seus di-

ferentes géneros.   

O Grupo de Francês da Escola Secundá-

ria de Paredes também não quis deixar 

de assinalar esta efeméride, dando o seu 

contributo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Titulo Original: À bras ouverts 

Título Português: De braços abertos 

Ano: 2017  

País: França/Bélgica 

Género: Comédia  

Duração: 92 min 

Elenco: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa 

Zylberstein 

Realização: Philippe de Chauveron 

Classificação: M/12 

Estreia em Portugal: 3 Ago. 2017 

Distribuidor: NOS Audiovisuais 

         FILME 

Sinopse* 

Um proeminente intelectual francês 

branco e de esquerda – personagem 

inspirado em Bernard-Henri Lévy – lança 

um livro sobre como a sociedade deve 

ser mais aberta e acolher imigrantes e 

outras culturas sem preconceitos. Ao 

debater o livro na televisão, um oponen-

te de direita desafia-o a fazer isso mes-

mo: acolher outras culturas na sua pró-

pria casa. Ele, a mulher (herdeira de uma 

fortuna e aspirante a artista) e o filho 

acolhem assim em casa uma família ci-

gana.  

O que se segue é uma comédia cheia de 

confrontos hilariantes entre as duas cul-

turas. 

   Trailer* 

https://cinecartaz.publico.pt/Filme/375087_de-bracos-abertos 

  *Segundo a produtora CineCartaz 

https://filmspot.pt/filme/a-bras-ouverts-430365/
https://cinecartaz.publico.pt/Filme/375087_de-bracos-abertos

