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COMO IR AO FANTASPORTO

VENDA DE BILHETES ONLINE PARA O FESTIVAL
www.BOL.pt (Bilhete Normal: 5€)

VENDA EXCLUSIVA NAS BILHETEIRAS DO RIVOLI

• BILHETE NORMAL ......................................................... 5€  
(Preço para qualquer sessão)
• BILHETE DUPLO ............................................................. 8€  
(para a mesma sessão)
• BILHETE DE ESTUDANTE ........................................ 3,5€ 
(mediante apresentação do Cartão de Estudante)
• BILHETE TRIPASSE E CARTÃO PORTO .............. 3,5€ 
(mediante apresentação do cartão)

VENDA EXCLUSIVA ATRAVÉS DO FANTASPORTO 

• CADERNETA DE 5 BILHETES BÓNUS ...................... 15€ 
(nº limitado—custo por sessão 3.00€)
• CADERNETA DE 12 BILHETES BÓNUS ..................... 30€  
(nº limitado—custo por sessão 2.50€)
• LIVRE–TRÂNSITO (TODO O FESTIVAL) ............. 60€ 
(custo por sessão 1.50€)

INFORMAÇÕES 
CADERNETAS E LIVRES-TRÂNSITO
Até 31 de Março: Disponíveis para venda através  
de info@fantasporto.com 
A partir 1 de Abril: Disponíveis para venda  
no Secretariado do Festival no Teatro Rivoli (14h-19h) 

Cadernetas
Estas cadernetas existem em 2 modalidades, de 5 ou 12 bilhetes 
bónus, que deverão ser trocados nas bilheteiras do Rivoli, 
durante todo o período do Festival, por bilhetes para as sessões 
que desejar e no limite dos lugares disponíveis. Podem ser usados 
em qualquer número numa mesma sessão. Os bilhetes bónus 
não utilizados não podem ser devolvidos ou reembolsados.

As cadernetas são compradas e/ou entregues no secretariado 
do festival, no Rivoli, a partir das 14h de 1 de Abril, e durante  
o horário de funcionamento de secretariado, diariamente entre 
as 14h e as 19h. 

Livre–Trânsito
Cada Livre-Trânsito tem um lugar marcado na plateia do Grande 
Auditório do Rivoli. Esse lugar é seu durante todo o festival, com 
acesso exclusivamente a todas as sessões realizadas nessa sala. 
Todos os filmes ao Grande Auditório são legendados em 
português, com excepção das curtas-metragens. 
Os livre-trânsitos são adquiridos e/ou entregues no secretariado 
do festival, no Rivoli, a partir das 14 horas de 1 de Abril, e durante 
o horário de funcionamento do mesmo (14 h às 19h). 

MÉTODOS DE PAGAMENTO
Os pagamentos até 31 de Março (cadernetas de bilhetes 
bónus e livres-trânsito) deverão ser efectuados 
exclusivamente através de transferência bancária,  
para a conta da Cinema Novo, CRL:
Banco Comercial Português | Edifício Palácio Atlântico | 
4000–285 | Porto | Portugal 
• IBAN: PT50 00330000 4535 8146 6240 5

SOBRE O FESTIVAL
HORÁRIO DO SECRETARIADO
Diariamente entre as 14:00h e as 19:00h 

Website www.fantasporto.com
Facebook@fantasporto
Instagram @fantasportofest
Redes sociais com informação detalhada dos filmes  
do dia e notícias de última hora. 

CONTACTOS
e: info@fantasporto.com
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ESTACIONAMENTO NO PARQUE 
DA PRAÇA D. JOÃO I 
Parceria com o parque automóvel da Praça D. João I 
Reduz o preço de estacionamento em mais de 40% 

A EMPARK, detentora dos direitos de exploração do Parque 
Automóvel da Praça D. João I, associou–se de novo  
ao FANTASPORTO criando condições de aparcamento,  
a preços especiais, para os frequentadores do Festival.  
Assim os Portadores de Bilhetes e os Detentores de Cartões 
de Livre–Trânsito do festival podem levantar na Bilheteira  
do Rivoli vouchers, que inseridos numa Caixa de Pagamento 
do Parque, reduzem o preço de cada módulo de estaciona-
mento de 3 horas (6.75€) para 3€.

COMO FAZER: Primeiro introduz–se o voucher e, de seguida, 
o bilhete de entrada no Parque

HOW TO ATTEND 
FANTASPORTO

ONLINE TICKETS FOR THE FESTIVAL
Online at www.BOL.pt (Regular Ticket: 5€)

RIVOLI TICKET OFFICE ONLY

• REGULAR TICKET .......................................................... 5€
(for all screenings)
• DOUBLE TICKET ............................................................. 8€ 
(two tickets for one screening)
• STUDENT TICKET ....................................................... 3,50€ 
(please, show your student card)
• TRIPASS AND PORTO CARD ............................... 3,50€ 
(please, show you card)

FANTASPORTO OFFICE AT RIVOLI

• PACK OF 5 VOUCHERS ..................................... 15€ 
(Limited availability—cost of each screening: 3 €)
• PACK OF 12 VOUCHERS ................................... 30€  
(Limited availability—cost of each screening: 2.50€)
• FREE–TRANSIT PASS ........................................ 60€
(Full Festival Pass)

INFORMATIONS
VOUCHER PACKS AND PASSES
Til 31st March: Available online through  
info@fantasporto.com
From 1st April: At the Festivals’ office  
at Rivoli Theatre (14h-19h)

Voucher Packs
Festival Packs have 5 or 12 vouchers. Each voucher must be 
exchanged at the theatre office by the actual ticket for the 
chosen screening during the whole length of the festival. They 
are valid for all screenings and can be used in any number for 
each screening, in the limit of the available seats. The unused 
vouchers cannot be returned or refunded. 
These packs are bought /delivered at the Festival Office, from 
the 1st April on, during the office working hours (2 p.m.-7 p.m.) 

Free-Transit Passes
Each Pass corresponds to one seat at the stalls of the Rivoli 
Grande Auditório. That is your seat during the whole Festival. 
The Pass gives you access to all screenings at this theatre room 
only. All films at this Auditório have Portuguese subtitles, with 
the exception of the short films. Passes are bought /delivered 
at the Festival Office from the 1st April on, during working 
hours (2 p.m. till  7 p.m.). 

D. JOÃO I SQUARE CAR PARK 
Special parking prices for Fantasporto Ticket Holders and 
Pass Holders. Please collect a Park Voucher at the Rivoli Box 
Office or the Festival Office (2.p.m.- 7 p.m.), to be inserted in 
the slot of the payment machine followed by the parking ticket. 
3 hours of parking with Fantasporto Voucher: 3€ (without 
voucher: 6.75€)

LEGENDAGEM DOS FILMES/
FILM SUBTITLING

Verifique sempre as indicações de legendagem  
de cada filme. No caso de qualquer engano,  

não é possível o reembolso ou troca de bilhetes  
para outra sessão. Obrigado.

Always verify the subtitle information.  
It’s not possible to refund or exchange tickets  

for another screening. Thank you.

GRANDE AUDITÓRIO
Todos os filmes a exibir no Grande Auditório Manoel 
de Oliveira são legendados em português, excepto  

na sessão das 15h a realizar no dia 5 de Abril.

PEQUENO AUDITÓRIO
Filmes em Versão Original  
ou com legendas em inglês.
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FANTASPORTO 2022

SECÇÕES OFICIAIS 
COMPETITIVAS

OFFICIAL COMPETITIVE SECTIONS

CF • Secção Oficial Competitiva  
de Cinema Fantástico  

Official Competitive Fantasy Section
SR • Secção Oficial Semana dos Realizadores  

– Prémio Manoel de Oliveira 
Official Competitive Section Directors Week  

– Manoel de Oliveira Award
OE • Secção Oficial Competitiva Orient Express / 

Official Competitive Orient Express
PCP • Secção Oficial Competitiva  

Prémio Cinema Português /  
Official Competitive Orient Express

SEXTA
 1 ABRIL

FRIDAY, APRIL 1ST

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

20:45 CF/OE 
Sessão de Abertura • Opening Night
xxxHolic 
Mika Ninagawa, 110’ (Jap) – Fantástico/Manga  
 – v. o. leg. ingl./leg. port.  – Antestreia Mundial
Um estudante chamado Watanuki quer uma vida normal.  
Para se ver livre do que o atormenta, é guiado por uma 
borboleta até uma loja de uma bruxa onde se lê “posso 
satisfazer qualquer desejo”. No entanto, cada desejo 
concedido tem um preço. Uma superprodução belíssima 
baseada numa manga muito popular de Clamp, cheia  
de fantasia e acção, onde está presente a grande tradição 
estética japonesa. 

A student called Watanuki needs a normal life. To get rid of what 
torments him, he is led by a butterfly to a witches’ shop where  
he can read “wishes granted”. But everything comes with a price.  
A big budget, extremely beautiful feature based on a very popular 
manga by Clamp, presenting the great Japanese aesthetic 
tradition in a story packed with fantasy and action. 

23:00 CL
Fantas Classics • Filmes Culto

Blade Runner
Ridley Scott, 117’ (E.U.A.) – 1982 – 40 Anos – v. o. leg. port. 
Na Los Angeles de 2019, um policial, Deckard, interpretado 
por Harrison Ford, está encarregado de caçar quatro repli-
cantes que chegaram ilegalmente à Terra para se encontrem 
com o seu criador. Filme revolucionário de ficção científica e 
filme–culto inquestionável. “Time to Die!” diz o moribundo 
replicante nos portentosos momentos finais (um fabuloso 
Rutger Hauer) do filme. 40 anos depois da estreia europeia 
no Fantasporto, este filme de Ridley Scott é ainda uma expe-
riência a não perder. 

Los Angeles, 2019. A policeman, Deckard (played by Harrison 
Ford) is charged with finding and killing four replicants who have 
arrived on Earth illegally to meet their maker. If there are imag-
es on film of cities in the future which look plausible, are these, 
an unquestionable sci–fi cult film. “Time to Die!”, says a dying 
replicant in the exciting last images (Rutger Hauer at his best). 
Forty years after its European Première in Fantasporto, this film 
directed by Ridley Scott is always a must–see. 
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

21:15 CF
Follow Her 
Sylvia Caminer, 95’ (E.U.A.) – Terror – v. o. leg. port. 

– Antestreia Mundial
Uma mulher vive dependente dos vídeos que põe na net e na 
quantidade de seguidores que consegue. Um dia, é convidada 
para ajudar a finalizar um argumento, o que a obriga a deslo-
car–se para um lugar remoto. Uma reflexão profunda sobre  
a invasão de privacidade e os tempos modernos. Um 
olhar perturbador e novo, mas cheio de originalidade, so-
bre um problema muito actual. Primeira longa de ficção  
da uma experiente realizadora americana.

A woman depends on the videos she makes for social media and 
the quantity of her followers. One day, she is invited to help 
finish the writing of a screenplay which makes her travel to a 
remote, isolated place. A profound and original reflection on 
privacy and modern times casting a rather disturbing, fresh  
and original look at a very current issue. First fiction feature  
by this experienced American director.

23:15 CF/OE 
The Mole Song
Takashi Miike, 129’ (Jap) – Comédia/Horror  
Cenas Eventualmente Chocantes – v. o. leg. ingl./leg. port.

– International Première
Com o exagero e a violência que lhe são característicos, este 
realizador de culto faz–nos penetrar numa luta pelo poder  
que mete mafiosos sicilianos e japoneses. Reiji é um policial 
cheio de processos por mau comportamento que está  
em missão clandestina para destruir o maior traficante  
de droga do Japão e o filho. Sempre original e criativo, mas  
não se espere deste prolífero realizador de “Audition”,  
um filme brando.

With the exaggeration and extreme violence that are characteristic 
of this cult director, this feature introduces us to a fight for power 
that includes the Sicilian and the Japanese Mafias. Reiji is a 
policeman filled with complaints for bad use of force. He is now in 
charge of an undercover mission to destroy Japan’s biggest drug 
dealer and his son. Miike, the prolific director of “Audition”,  
is always original and inventive but never soft. 

SÁBADO
 2 ABRIL

SATURDAY, APRIL 2ND

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF/OE 
The Laws of the Universe 

– The Age of Elohim
Isamu Imakake (Japão),119’ – Animé  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Europeia
Muito para além da animação japonesa industrializada, este 
filme leva–nos ver uma cuidada e belíssima animação mas 
ainda dentro do espírito manga. Yaizael é enviada para proteger 
a Terra. A proverbial luta entre o Bem e o Mal na era da defesa 
do nosso planeta e da sua beleza. 

Way beyond traditional Japanese animation, this feature takes us 
to a well thought, beautiful animation but still imbued in the 
manga style. Yaizael is sent to protect Earth. The fight between 
Good and Evil in the defence of our Planet and its beauty.

18:15 SR 
Jacinto 
Javi Camino, 95’ (Esp) – Drama – v. o. leg. ingl.
A vida pacata de uma aldeia galega é abalada pela chegada  
de uma filha de terra e da sua amiga sueca, ambas pertencentes 
a uma banda de “heavy metal”. Para Jacinto, um jovem com 
uma deficiência mental que acredita no padre da terra, elas são 
o diabo em pessoa. Este filme foi Prémio de Público  
da Secção Panorama no Festival de Sitges e Prémio do Júri  
no Festival de Austin. 

The quiet life in a remote village in Galicia is shaken by the arrival of 
a daughter of the place who brings her Swedish friend with her, 
both members of a heavy metal band. To Jacinto, a mental patient 
who believes in what the priest says, they are the devil. This film was 
the audience Award of the Panorama Section of the Sitges 
Festival and the Jury Award at the Austin Film Festival. 



6 - 

21:00 CF 
The House 
Rick Ostermann, 90’ (Alem) – Ficção Científica  

– v. o. leg. ingl./leg. port.
Na Alemanha de 2029, um jornalista estrela proibido de 
escrever, por ter caído em desgraça, e a sua mulher refugiam–se 
na sua casa da ilha que possui tecnologia avançada e onde se 
julgam a salvo. À medida que a situação política piora, a casa 
transforma–se, de um refúgio seguro num poderoso adver-
sário. Uma imagem realista dum futuro tecnológico que usa o 
progresso para fins bem mais ancestrais, a manipulação do poder. 

A political fable happening in a near future, Germany in 2029.  
A renowned recently banned journalist and his wife take refuge  
in their holiday house where they think they may be protected 
from the attacks of the powerful. As the political conditions  
in Germany escalate, the smart home increasingly transforms into 
a dangerous adversary. A realistic depiction of the future  
and of the ancient fight for power. 

23:00 CF/OE 
Ox–Head Village
Takashi Shimizu, 115’ (Jap) – Horror 

– v. o. leg. ingl./leg. port.  – Antestreia Mundial
Umas jovens estudantes v. o.para um edifício abandonado 
fazer uma transmissão para os seus seguidores na net.  
Uma partida sem graça feita a uma delas é o ponto de partida 
para se revelar uma história de horrores e à descoberta de 
costumes antigos. Do vencedor do Prémio de Melhor Filme 
Fantástico do Fantasporto 2021 com “Suicide Forest Village”. 

Four young students go to an abandoned building to broadcast  
to their followers. A prank done to one of them is the starting point 
to a story of horrors and ancient legends. From the winner of Best 
Film Award in Fantasporto 2021 with “Suicide Forest Village”. 

PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 AN 
Secção Oficial Anima–te (101’)

Riku
Masatsugu Arakawa, 65’’ (Jap) – Animação / Infantil  

– v. o. ingl. – International Première 
Filme de animação japonês para televisão que prepara as 
crianças para a perda de um animal de estimação. Riku é um 
cãozinho encontrado magro e a tremer. Levado para uma casa 
onde já há outros cães, conhece o amor do seu dono  
e uma vida de matilha. Mas a doença chega e, em breve, morre 
rodeado pelos seus amigos.

Japanese animation feature made for TV that prepares children 
for the loss of a pet. Riku is a rescue dog, found very thin and 
shivering. Taken to a home that already has other dogs, he knows 
the love of his young owner and a life in a pack. Unfortunately, 
disease comes and soon he dies surrounded by his friends.

Antecedido por...

Fledge • Hanni Dombe, Tom Kouris, 15’25’’ (Isr)  
– Animação – v. o.
Elena • Biruté Sodeikaité, 13’ (Lit/Fra/Croá)  

– Animação – v. o.
Grandpa • Valentine Rolland, Théo Bongiovanni,  
Hugo Martins, Sophie Ouvrard, Thomas Piot, Nell Molinier, 
 6’ 46’’ (Fra) – Animação – v. o.
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18:15 CF/SR/OE 
The Good Father
Sho Kataoka, 100’ (Jap) – Drama / Horror  

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Mundial
O médico Shiro Kubo, cuja família sofreu um grande acidente 
de viação, deixando a mulher em coma, é chamado para tratar 
uma doença misteriosa. A filha desconfia da mãe quando esta 
deixa finalmente o hospital. Quem é a mulher que se faz de 
sua mãe? Um pai tem de fazer tudo para trazer tranquilidade à 
família. Dos produtores de “Ghostmaster”, vencedor do 
Fantasporto 2020 e “Drive my Car”, com 4 nomeações para 
os Óscares de 2022. 

Doctor Shiro Kubo, whose family had a severe accident leaving 
the mother in a coma, is called to treat a strange disease. His 
daughter is suspicious of the woman who claims to be her mother 
after leaving the coma. Who is the woman who pretends to be her 
mother? A father must do everything he can to bring tranquillity 
to his family. From the producers of “Ghostmaster”, winner of 
Best Film in Fantasporto 2020, and “Drive My Car”, with  
4 Oscar nominations in 2022. 

21:15 CF/AN 
Vortex; The Dawn of Sovereignty 
Michel Rousseau, 72’ (Fra) – Ficção Científica – v. o. leg. ingl.
Michel Rousseau e a sua visão do nosso futuro longínquo num 
filme de animação fabuloso. A jovem Serena inventou uns 
óculos que lhe permitem detectar vértices que levam a fabu-
losos mundos, cheios de robots e andróides. Filme já com 29 
prémios internacionais entre os quais o Cannes World Film 
Festival (Melhor Filme de Ficção Científica), Hollywood 
Film Awards (Melhor Filme, Montagem, Banda–sonora, 
Som), Los Angeles Film Awards ou New York Film Awards. 
Primeira longa–metragem do realizador. 

Michel Rousseau, and his vision of our far–way future in an 
amazing animation feature. Young Serena has invented some 
goggles that allow the detection of vortexes which lead us to 
fabulous worlds, full of robots and androids. This feature already 
has 29 international awards, among them in Cannes World Film 
Festival (Best Sci–Fi feature), Hollywood Film Awards (Best 
Feature, Editing, Original Score, Sound), Los Angeles Film 
Awards or New York Film Awards. First feature by Rousseau. 

23:15 CF/OE 
Ms Lupin a.k.a. Daughter of Lupin
Hideki Takeuchi, 106’ (Jap) – Comédia Fantástica  

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Mundial
Cinema de divertimento, muita acção e delírio burlesco que 
faz homenagem aos dramas entre famílias de criminosos, mas 
também à animé japonesa. Uma família de ladrões sabe que  
o seu patriarca pretende reformar–se, mas falta ainda  
o último golpe: o roubo da verdadeira coroa dos Habsburgos. 
Porque a falsa já eles roubaram. Para isso, têm todos de vir à 
Europa. Roubos à Arsène Lupin, o celebrado ladrão francês, 
mas em estilo manga. 

Entertainment cinema, with lots of action and a heavy touch of 
burlesque delirium, this film is an homage to mob family dramas 
and Japanese animé. A family of thieves knows that their head, 
their aging father, wants to retire. But there is still time for a last 
coup: the theft of the true crown of the Habsburgs. Because the 
false one they have already stolen. For that, all members must 
come to Europe. Stealing in Arsène Lupin style, the notorious 
French crime master, but in Manga style.
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DOMINGO
 3 ABRIL

SUNDAY, APRIL 3RD

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF/OE 
Annular Eclipse 
Zhang Chi, 97’ (China)  – Ficção Científica  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Europeia 
Em 2030, numa metrópole que lembra “Blade Runner,  
o filme conta a história de um assassino, Ge, que está a tentar 
recuperar a sua memória ao mesmo tempo que executa 
missões para a sua organização. Uma grande produção 
chinesa que mostra uma versão fabulosa da arquitectura do 
futuro. Selecção do Festival de Busan.

Set in 2030, the film is about the assassin Ge trying to find his 
lost memories while completing missions for his “father” 
organization. A big budget Chinese feature with a fabulous vision 
of future architecture. Selection of the Busan Film Festival. 

18:00 CF 
The Unburied /  
El Cadáver Insepulto
Alejandro Cohen Arazi, 84’ (Arg)  

– Cenas Eventualmente Chocantes – Horror  
– v. o. leg. ingl./leg. port.
Maximiliano volta à terra onde viveu para o funeral do pai  
e tratar de papéis. Lá, esperam–no os irmãos e o corpo do pai 
que ainda está onde morreu. Mas é preciso respeitar os seus 
desejos. E todos na terra parecem pouco preocupados com 
tudo. O passado volta num clima de horror e trivialidade. 
Primeira longa–metragem deste realizador argentino. 

Maximiliano returns to his hometown for his father funeral and 
deal with the paperwork. His brothers are waiting and so is his 
father’s corpse, still where he died. But his father’s wishes have to 
be respected. And nobody seems to care much about the situation. 
The past returns in horror and triviality. First feature of this 
Argentinean director.

21:00 SR/OE 
Baby Assassins 
Hugo Sakamoto (Jap), 95’ – Thriller  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Europeia
A alienação da juventude, o “dressplay” e a tecnologia  
à japonesa numa época em que a insensibilização da juven-
tude é promovida em jogos e filmes. Chisato e Mahiro são 
duas adolescentes estudantes à beira de terminar os estudos. 
Também são duas assassinas de alto calibre. Quando a organi-
zação que as contratou as manda viver juntas, cria–se a par-
ceria perfeita. 

Alienation, dressplay and technology Japanese style in a time 
when video games and films promote youth numbness in relation 
to others. Chisato and Mahiro are two high school girls who are 
about to graduate. They also happen to be high skilled assassins. 
When the organization they work for orders them to live together, 
they develop the perfect partnership. 

23:00 CF 
The Exorcism of God
Alejandro Hidalgo, 99’ (E.U.A./Mex/Venez)  

– Horror – v. o. ingl./leg. port.
Um padre norte–americano é chamado para realizar um 
exorcismo. Mas nada corre como é previsto e anos mais tarde 
ainda está a sofrer as consequências do que fez. O realizador 
Alejandro Hidalgo visitou o Fantasporto em 2014 para 
apresentar em antestreia mundial a sua primeira longa, “La 
Casa del Fin de los Tiempos”, filme multi–premiado a seguir.

An American priest is called to perform an exorcism, but nothing 
goes according to the rules. Years later, the priest still suffers the 
consequences of what happened. Alejandro Hidalgo returns to 
Fantasporto after his world premiere in 2014 of his first feature 

“La Casa del Fin de los Tiempos”, widely awarded afterwards.
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 CF/AN/OE 
Chicken of the Mound
Xi Chen, 83’ – (Chi) – Ficção Científica  

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Europeia
Os robots dominam a Terra mas não escondem a nostalgia dos 
humanos que já não existem. E fazem o que eles faziam – 
lutam. Máquinas infernais, caranguejos e humanóides, numa 
fabulosa animação de ficção científica, seleccionada para  
o Festival de Annecy e para o Festival de Ottawa. 

Robots dominate Earth but are unable to forget the humans who 
no longer exist. So, they do what humanity used to do – they fight. 
Infernal machines, crabs and humanoids, in a fabulous sci–fi 
animation, selected for the Annecy Animation Festival and 
Ottawa Festival. 

18:15 CL
Fantas Classics • Hollywood Stars 

High Society
Charles Walters, 101’ (E.U.A.) – 1956 – v. o. leg. port. br. 
Nesta comédia musical, uma jovem da alta sociedade (Grace 
Kelly) hesita entre um novo casamento e o ex–marido, um 
cantor de jazz. Gene Kelly e o “Old Blue Eyes”, Frank Sinatra, 
repartem os favores da “socialite” enquanto o fantástico Louis 
Armstrong toca e canta. Este é o último filme da atriz favorita 
de Hitchcock, que abandona nesse ano o cinema para casar 
com o príncipe do Mónaco. Com música fabulosa de Cole 
Porter, este filme foi nomeado para dois Óscares. 

In this musical comedy, a young high society girl hesitates be-
tween a new marriage and returning to her ex–husband, a jazz 
singer. Gene Kelly and “Old Blue Eyes”, Frank Sinatra, fight for 
the socialite while Louis Armstrong plays and sings. The heroin is 
the Grace Kelly, the favourite actress of Hitchcock, already with 
a date set for her marriage to the Prince of Monaco, being this her 
last feature. With a fabulous score by Cole Porter, it was nominat-
ed for two Oscars. 

21:15 CF 
Night at the Eagle Inn
Erik Bloomquist, 70’ (E.U.A.) – Horror – v. o. leg. ingl.
Dois gémeos, um rapaz e uma rapariga, viajam para a remota 
Eagle Inn, depois de uma vida com famílias de acolhimento,  
à procura de saber o que aconteceu aos pais. Horror clássico 
numa realização de Erik Bloomquist que no Fantasporto 2021 
apresentou o muito interessante “Ten Minutes to Midnight”. 
O realizador foi vencedor de um Emmy com a série TV  

“The Cobblestone Corridor”. 

Two twins, brother and sister, travel to the remote Eagle Inn after  
a life in foster care, to discover what happened to their parents. 
Classic horror directed by Erik Bloomquist who presented the very 
interesting “Ten Minutes to Midnight” in Fantasporto 2021. The 
director is an Emmy winner with the TV series “The Cobblestone 
Corridor”.

23:15 CL 
Fantas Classics • Filme Culto

A Praga
José Mojica Marins, 52’ (Brasil) – Horror  

– versão restaurada – v. o. port.
Zé do Caixão (Mojica Marins) avisa logo no início do filme. Não 
se deve brincar com o desconhecido. Marina, a mulher de 
Juvenal, não compreende os pesadelos do homem amado, mas 
sabe que tudo começou após umas fotos no campo, junto  
à casa de uma bruxa. Desaparecido durante muitos anos, este  
é o único filme ainda inédito do mestre do horror brasileiro, 
agora digitalizado e restaurado, que visitou o Fantas em 2000. 

Coffin Joe (Mojica Marins himself) warns us right at the beginning 
– you should not joke about the unknown. Marina, Juvenal’s wife, 

does not understand her dear husband’s nightmares but knows 
that they started when they took some photos near a witch’ house. 
Thought missing for many years, this feature by Brazilian Cult 
director Mojica Marins, returns restored and remastered. The 
director visited Fantasporto in 2000. 

Antecedido por... 

A Última Praga de Mojica Marins, 17  ́(Bra)
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SEGUNDA
 4 ABRIL

MONDAY, APRIL 4TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF 
Alchemy of the Spirit 
Steve Balderson, 92’ (E.U.A.) – Fantástico – v. o. ingl./leg. port.

– Antestreia Europeia 
Oliver, um artista que sobe em notoriedade, enfrenta a morte 
da mulher. O seu espírito volta 5 vezes, habitando uma dança 
entre a Vida, a Arte e a Morte. Excelente trabalho dos actores 
principais, a actriz Sarah Clarke e o actor–artista Xander 
Berkeley cujo verdadeiro trabalho é apresentado no filme, 
mostrando a realidade por detrás do acto de criação.  
O realizador Steve Balderson visitou o Fantasporto em 1999 
para apresentar “Pep Squad”. 

Oliver, an artist whose work is on the rise, faces the death of his 
wife. Her ghost, her spirit, lives 5 times, inhabiting the dance 
between life, art and death. Impressive acting by the main actors, 
actress Sarah Clarke and actor–artist Xander Berkeley, presenting 
his own work and the reality behind creation. Balderson visited 
Fantasporto to present “Pep Squad” in 1999. 

18:00 SR 
Eviction 
Maté Fazekas, 87’ (Hun) – Drama – v. o. leg. ingl./leg. port.
Richard é um ambicioso oficial de diligências a quem 
finalmente entregam um caso de despejo, uma casa onde vive 
uma senhora de idade que se recusa a sair. O que parecia uma 
acção de rotina torna–se num caso importante na cidade com 
o envolvimento de todas as forças e autoridades locais. 
Primeira longa–metragem do realizador Maté Fazekas.

Richard, an ambitious young court bailiff, gets his first case: the 
eviction of an old lad who refuses to leave her home. A routine task 
becomes a city event with all forces and authorities involved. First 
feature by director Maté Fazekas. 

21:00 SR 
Saralish 
Yaser Ahmadi, Behrooz Bagheri, 76’ (Afeg/ Irão) – Drama  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Mundial
“Saralish” significa casamento arranjado. No Irão rural de hoje, 
dois homens combinam a troca das filhas. Uma menina, Anar, 
é trocada por outra, Tara, sem qualquer intervenção das mães 
e torna–se mulher de um homem de idade. E quando uma 
afegã que viveu na Alemanha regressa à aldeia para resolver  
o seu próprio casamento arranjado ainda no ventre da mãe,  
a sorte de todas as mulheres da terra só piora. Um alerta para  
a situação dos direitos humanos nestas paragens. 

“Saralish” means arranged marriage. In rural Iran, men dominate.  
A little girl is exchanged by another one, not even knowing what is 
happening to her, and she is now the wife to an old man. And the 
mothers have no say in this. But when an afghani woman who has 
been educated in Germany returns to solve her own marriage 
arrangement that took place before she was even born, the 
situation of all the women there only gets worse. An alert to the 
human rights situation in these countries.

22:30 CF/OE 
2049: The Hedgehog Effect 
Hsu Li Da, 162’ (Taiwan)  – Ficção Científica – v. o. leg. ingl.

– Antestreia Mundial
Os efeitos especiais de alta qualidade tornam credível este 
futuro próximo e um exemplo do que poderá ser a nossa vida 
com a tecnologia a invadir tudo. Num futuro possível uma 
mulher tenta matar–se no alto de um arranha–céus, rodeada 
de drones.

The amazing special effects make this near future credible and an 
example of what could possibly be our life with technology invad-
ing every part of it. In this probable future, a woman is on the 
ledge of a skyscraper waiting to the right moment to jump,  
already surrounded by drones. 
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 CF/OE 
The Laws of the Universe  

– The Age of Elohim
Isamu Imakakme, 119’ (Jap) – Animé  

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Europeia
Muito para além da animação japonesa industrializada, este 
filme leva–nos ver uma cuidada e belíssima animação mas 
ainda dentro do espírito manga. Yaizael é enviada para proteger 
a Terra. A proverbial luta entre o Bem e o Mal na era da defesa 
do nosso planeta e da sua beleza. 

Way beyond traditional Japanese animation, this feature takes us 
to a well thought, beautiful animation but still imbued in the 
manga style. Yaizael is sent to protect Earth. The fight beween 
Good and Bad in the defense of our Planet and its Beauty.

18:15 CL
Fantas Classics • Hollywood Stars

Mogambo 
John Ford, 116’ (E.U.A.) – 1953 – leg. port. br.
Uma história de amor e ciúme passada em África, no Quénia. 
Um caçador branco, interpretado por Clark Gable, tem um 
triângulo amoroso com uma mulher da sociedade americana, 
Ava Gardner, e a mulher de um antropólogo, Grace Kelly. Ga-
ble é novamente, e tal como em “Gone with the Wind”, o ho-
mem duro por fora que se devora por paixão. O realizador John 
Ford foi responsável de alguns dos melhores filmes da História 
do Cinema como “The Quiet Man” (1952), “The Searchers” 
(1956) ou “The Man Who Shot Liberty Valance” (1962).

A story of love and jealousy set in Africa. A white hunter, played by 
Clark Gable, is involved in a love triangle with an American society 
woman (Ava Gardner) and the wife of an anthropologist, Grace 
Kelly. Gable plays in the same register as in “Gone with the Wind”, 
hard looking but devoured by passion. Director John Ford was the 
name behind some masterpieces of the History of Cinema such as 

“The Quiet Man” (1952), “The Searchers” (1956) or “The Man Who 
Shot Liberty Valance” (1962).

21:15 CF 
Barbarians
Charles Dorfman, 90’ (U.K.) – Terror – v. o. ingl
Adam e Eva vivem há pouco tempo no campo, numa quinta de 
luxo. Numa noite do aniversário recebem a visita dos amigos 
Lucas e Chloe. Até que uma inesperada e assustadora invasão 
acontece e altera as forças em questão. Primeira realização de 
um experiente produtor, Charles Dorfman, duas vezes nomeado 
para os Oscares (“The King’s Speech” and “The Lost Girl”, já em 
2022), com excelentes interpretações de Iwan Rheon (Ramsay 
Bolton de “Game of Thrones”) e a nomeada para os Óscares 
Catalina Sandino Moredo (“Maria Full of Grace”). 

Adam and Eve have recently moved to a luxury farmhouse in the 
countryside. On the occasion of his birthday, the couple has for 
dinner friends Lucas and Chloe. But a sudden and terrifying 
invasion happens and the forces in question change. This is the first 
feature film by experienced and twice Oscar nominated producer 
Charles Dorfman (“The King’s Speech” in 2011 and “The Lost Girl” 
in 2022), with remarkable acting by Iwan Rheon (Ramsay Bolton 
in “Game of Thrones”) and Oscar nominated Catalina Sandino 
Moredo (“Maria Full of Grace”).

23:15 CF 
Duyster 
Thomas Vanbrabant, Jordi Ostir, 80’ (Bélg)

– Cenas Eventualmente Chocantes  
– Drama Fantástico/ Horror – v. o. leg. ingl.
Duas estudantes fazem um trabalho sobre um carrasco  
da Inquisição do século XVII e procuram vestígios dos casos em 
que esteve envolvido para compreenderem uma sociedade 
que permitia matar como bruxas centenas de mulheres com os 
maiores requintes de sadismo. Mas o que as estudantes 
encontram é bem mais perturbador. Com imagens muito 
chocantes, este filme foi o vencedor do Prémio do Júri  
no Festival de Horror e Fantástico de Salto. Primeira longa– 

–metragem dos dois realizadores.

Two students are preparing a paper on a 17th century Inquisition 
executioner and researching the cases he was involved in, at a time 
when hundreds of women were tortured and killed as witches with 
sadistic torture. But what the students find is far more shocking 
and gruesome. Winner of the Jury Award at the Salto Horror and 
Fantasy Film Festival. This feature contains eventually disturbing 
scenes. First feature by these two directors.
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TERÇA
 5 ABRIL

TUESDAY, APRIL 5TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

15:00 CF 
Secção Oficial Curtas–Metragens 
Competição Cinema Fantástico 
153’ – v. o. leg. ingl.
(A ordem de exibição dos filmes pode não ser a abaixo referida)

Fledge • Hanni Dombe, Tom Kouris, 15’25’’ (Isr) 
A Avó e a Neta. A magia expressa–se através das folhas que lhes 
crescem nos braços. Mas a juventude rebelde nem sempre res-
peita a herança. Poesia e afecto dominam apesar  de tudo. 
A grandmother and her granddaughter. Magic expresses through 
the leaves that grow in their arms. But youth not always respects 
their heritage. Poetry and affection yet dominate.

Visitors • Kernichi Ugana, 16’21’’ (Jap) 
Um lugar estranho com gente ainda mais estranha. Afinal 
quem é aquela gente? Tudo ao melhor estilo do clássico 
fantástico de horror.
A strange place with stranger people. Who are they, after all?  
A short in the best classic horror fantasy style. 

Elena • Biruté Sodeikaité, 13’ (Lit/Fra/Croá)
Elena voa e encontra o seu par. Beleza num bailado como só  
o cinema de animação consegue mostrar. 
Elena flies and finds her match. Beauty in a dance that it is only 
possible in animation.

Night Breakers • G. Campoy, G. Lafoz, 17’ (Esp) 
Um grupo de homens e mulheres tentam preservar a luz que 
os mantém vivos e protegidos do perigo que os vai dizimando. 
A group of men and women try to preserve the light that keeps 
them alive from a danger that is slowly killing them all. 

Zmiena • Pierre Renverseau, 13’46 (Fra)
Um homem, um quarto. Lá fora, a Natureza. Kafka segundo  
o francês Pierre Renverseau. 
A man in a room. Outside, nature. Kafka by French director 
Pierre Renverseau. 

Part Forever • Alan Chung–An Ou, 12’ 33’’ (Taiwan)
Uma mulher lamenta a morte da irmã. E o marido não a 
consegue arrancar do caixão. Até que o inesperado acontece. 
A woman cannot stop grieving her sister’s death. And her husband 
is unable to separate her from her sister’s coffin. Until the 
unexpected happens. 

Unheimlich • Fabio Colonna, 15’ (Méx) 
Uma mulher acorda ao ouvir ruídos. Que casa é aquela, que 
monstros a habitam? Curta Vencedora do Prémio Paul 
Naschy do Festival de Sitges 2021. 
A woman wakes up hearing strange noises. What house is that, 
which monsters live there? Winner of the Paul Naschy Award at 
the Sitges festival 2021. 

Grandpa • Valentine Rolland, Théo Bongiovanni,  
Hugo Martins, Sophie Ouvrard, Thomas Piot,  
Nell Molinier, 6’ 46’’ (Fra)
A neta aprende a lidar com a morte do avô lembrando o que ele 
costumava fazer. 
A child learns to deal with her grandfather’s death, remembering 
what he used to do.

The Flight of Banog • Elvert Bañares, 9’ (Filip)
As lendas dos povos indígenas das Filipinas, histórias de amor  
e ressurreição.
The legends of the indigenous peoples of the Philippines, stories of 
love and resurrection. 

Told You • Cashell Horgan, 9’ (Irl) 
Um rapazinho é mandado para a cama. Os temores começam 
mas ninguém se importa muito. Mas, felizmente, alguém 
está atento. 
A little boy is sent to bed. The terror begins but nobody seems  
to care. But luckily someone is attentive. 

Tranvia • Carlos Baena, 8’50’’ (Esp)
Uma mulher entra num carro–eléctrico muito especial.  
O que a aguarda é uma viagem aos infernos. Ou é apenas  
um sonho?
A woman boards a tram. What is waiting for her is a journey to hell. 
Or is it just a dream?

While We Stayed at Home • Gil Versely, 5‘ (Israel) 
Uma passagem de peões, em plena pandemia. Um homem  
e uma mulher esperam em lados diferentes pelo sinal de 
travessia para peões. A sedução começa. 
A zebra crossing in pandemic times. A man and a woman wait on 
opposite sides for the green light to cross the street. Seduction begins.

Shiny New World • Jan van Gorkum, 8’43’’ (Hol)
Tudo num dia normal de trabalho. Mas será mesmo? Uma 
comédia de horror que mete limpezas muito originais.
All in a normal day’s work. Or is it not? A horror comedy that 
includes very strange cleanings. 
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18:00 SR 
Broken Blooms 
Luisito Lagdameo Ignacio, 107’ (Filip) – Drama  

– v. o. leg. ingl./leg. port.– Antestreia Mundial
No início da pandemia, Cynthia e Jeremy são dois jovens 
recém–casados. Na sua pobre comunidade, não há só 
dificuldades, há também solidariedade e calor. Entre todos,  
a vida continua entre choros e risos. Um filme de Luisito 
Lagdameo Ignacio, depois do brutal “School Service”, 
apresentado no Fantasporto 2019 na presença do realizador,  
e que ganhou prémio da Melhor Actriz. 

In the beginning of the pandemic. Cynthia and Jeremy are newly 
wedded. In their poor community, life is filled with difficulties but 
also solidarity and warmth. Life goes on, in the middle of laughter 
and cries. A new film by Luisito Lagdameo following the brutal 

“School Service”, presented at Fantasporto in 2019, in the presence 
of the director, and awarded Best Actress SR.

21:00 CF 
Follow Her 
Sylvia Caminer, 95’ (E.U.A.) – Terror 

– v. o. ingl./leg. port. – Antestreia Mundial 
Uma mulher vive dependente dos vídeos que põe na net e na 
quantidade de seguidores que consegue. Um dia, é convidada 
para ajudar a finalizar um argumento, o que a obriga 
 a deslocar–se para um lugar remoto. Uma reflexão profunda 
sobre a invasão de privacidade e os tempos modernos.  
Um olhar perturbador e novo, mas cheio de originalidade, 
sobre um problema muito actual. Primeira longa de ficção  
de uma experiente realizadora americana.

A woman depends on the videos she makes for the social media and 
the quantity of her followers. One day, she is invited to help finish 
the writing of a screenplay which makes her travel to  
a remote, isolated place. A profound and original reflection on 
privacy and modern times casting a rather disturbing, fresh  
and original look at a very current issue. First fiction feature  
by this experienced American director.

23:00 SR/OE 
Confession 
Yoon Jong–seok, 105’ (Cor. Sul) – Thriller 

– v. o. leg. ingl./leg. port. – International Première
Um homem casado com a filha de um magnata tem um 
acidente de carro quando volta com a amante de um encontro 
amoroso. Nesse acidente, morre um homem. Tentando 
encobrir o sucedido, ele e a amante inventam uma história.  
E quando uma advogada se apresenta para o defender,  
as coisas complicam–se a sério. Um filme cheio de reviravoltas 
inesperadas, a mostrar a vitalidade do cinema coreano.

A man married to the daughter of a powerful tycoon, has a car 
accident when returning to the city with his lover. A man dies in the 
accident. They must find a plausible story to tell. And when  
a woman lawyer presents herself to defend him, things get really 
complicated. A film filled with unexpected twists, showing 
the vitality of Korean cinema.
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 PCP 
Amelinda 
Miguel Gomes, 114’ (Port) – PCP – MELHOR FILME 

– v. o. port. – Antestreia Mundial
Um casal chega a uma casa remota para passar uns dias  
de férias no meio do campo, a primeira noite é muito agitada. 
Que ruídos são esses, que fantasma mexe as cadeiras,  
que gente é aquela que lá vai ter? E que segredos do passado 
explicam tudo? Uma surpreendente primeira longa–

–metragem de Miguel Gomes, rodada em Barcelos e um filme 
que apenas um cinéfilo poderia realizar.

A couple arrives to an isolated house to spend a few days in the 
middle of the countryside but their first night reveals to be quite 
agitated. What are those noises, which ghost moves chairs,  
who are those people who appear there? What secrets from  
the past explain it all? A surprising first feature by Miguel Gomes, 
shot in Barcelos and a feature that only a cinephile could ever done.

18:15 CL
Fantas Classics • Hollywood Stars
 
Guess who’s Coming to Dinner 
Stanley Kramer, 108’ (E.U.A.) – 1967 – v. o. leg. ingl.
Um casal de meia idade tem de rever a sua atitude quando a  
filha lhes apresenta o seu noivo negro. Este filme foi uma 
pedrada positiva numa época em que as relações inter–ra-
ciais ainda eram muito problemáticas e bastante ausentes  
do cinema dos estúdios. Conta com três actores fabulosos,  
já na altura galardoados com Óscares. Spencer Tracy e Katha-
rine Hepburn encontram Sidney Poitier, na altura já vencedor 
de um Óscar por “Lilly of the Valley” (1964) e o primeiro actor 
negro a ser nomeado, em 1959.

A middle–aged couple must review their attitude when their 
daughter introduces her black fiancé. Two of the best actors ever, 
Spencer Tracy e Katharine Hepburn, steal all scenes in a feature 
that was a huge step forward in the inter–racial relationships, 
mostly absent from mainstream cinema at the time. Three 
fabulous actors, multi–oscar winners. Katharine Hepburn  
e Spencer Tracy meet Sidney Poitier, awarded in 1964 for “Lilly 
of the Valley” and the first black actor to be nominated, in 1959. 

21:15 SR 
Eviction 
Maté Fazekas, 87’ (Hun) – Drama – v. o. leg. ingl.
Richard é um ambicioso oficial de diligências a quem 
finalmente entregam um caso de despejo, uma casa onde vive 
uma senhora de idade que se recusa a sair. O que parecia uma 
acção de rotina torna–se num caso importante na cidade. 
Primeira longa–metragem do realizador Maté Fazekas.

Richard, an ambitious young court bailiff gets his first case: the 
eviction of an old lad who refuses to leave her home. A routine task 
becomes a city event with all forces involved. First feature by 
director Maté Fazekas. 

23:15 CF 
The Unburied /  
El Cadáver Insepulto 
Alejandro Cohen Arazi, 84’ (Arg)  

– Cenas Eventualmente Chocantes – Horror – v. o. leg. ingl.
Maximiliano volta à terra onde viveu para o funeral do pai  
e tratar de papéis. Lá, esperam–no os irmãos e o corpo do pai 
que ainda está onde morreu. Mas é preciso respeitar os seus 
desejos. E todos na terra parecem pouco preocupados com 
tudo. O passado volta num clima de horror e trivialidade. 
Primeira longa–metragem deste realizador argentino. 

Maximiliano returns to his hometown for his father funeral and 
deal with the paperwork. His brothers are waiting and so is his 
father’s corpse, still where he died. But his father’s wishes have to 
be respected. And nobody seems to care much about the situation. 
The past returns in horror and triviality. First feature of this 
Argentinean director.

GUESS WHO’S COMING TO DINNER - STANLEY KRAMER (E.U.A.)
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QUARTA
 6 ABRIL

WEDNESDAY, APRIL 6TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF 
SoulPark 
Róbert Odegnál, Illés Horváth, 77’ (Hun)  

– Fantástico – v. o. leg. ingl./leg. port.
Um homem aparece nu na jaula dos crocodilos de um jardim 
zoológico. Não se lembra como foi lá parar nem onde andou 
nos últimos 3 anos. Um polícia em pré–reforma e uma jovem 
investigadora vão tentar descobrir o que se passa. Primeira 
longa–metragem dos dois realizadores. 

A man wakes up completely naked in the crocodile cage of a zoo. 
He does not remember how he got there and even where he has 
been in the last 3 years. A young female detective and her alcoholic 
partner about to retire are called to solve the case. First feature by 
both directors.

18:00 CF 
Sometimes in the Dark /  
A Volte Nel Buio 
Carmine Cristallo Scalzi, 122’ (Ita) – Horror  

– v. o. leg. ingl./leg. port. 
Uma aldeia remota nas montanhas cuja comunidade é 
afectada por uma doença misteriosa. Gorecki, o chefe dos 
doentes, apega–se a Giacomo, um rapaz “saudável”, e em 
quem vê uma oportunidade para a redenção e a salvação. 
Originalidade e imaginação a não perder nesta primeira longa 
do realizador que foi selecção do Festival de Trieste. 

A remote village in the mountains where the community affected 
by a mysterious illness. Gorecki, chief of the sick people, strangely 
gets attached to Giacomo, a “healthy” boy, as he sees in the young 
boy a chance for redemption and salvation. A singular film, filled 
with originality and imagination, a must see. Selection of the 
Trieste Film Festival.

20:30 SR/OE 
Escape from Mogadishu
Seung–wan Ryoo, 153’ (Cor. Sul) – Drama  

– v. o. leg. ingl./leg. port.
Em 1991, quando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte lutam 
ainda pelo reconhecimento como países separados na Nações 
Unidas, o embaixador da Coreia do Sul em Mogadishu, capital 
da Somália, recebe um pedido de ajuda do seu “inimigo”,  
o embaixador da Coreia do Norte, em fuga do caos e massacres 
que decorrem nas ruas. Filme candidato aos Óscares 2022 
pela Coreia do Sul.

In 1991, when South Korea and North Korea are fighting in the 
United Nations as two separate countries, the South Korea 
ambassador in Mogadishu, Somalia’s capital, receives a call for 
help from his “enemy”, the ambassador of the North, escaping 
from the chaos and massacres that are happening in the streets. 
This film was South Korea’s nominee for the 2022 Oscars.

23:15 CF 
Duyster 
Thomas Vanbrabant, Jordi Ostir, 80’ (Bélgica)  

– Cenas Eventualmente Chocantes  
– Drama Fantástico / Horror – v. o. leg. ingl./leg. port.
Duas estudantes fazem um trabalho sobre um carrasco da 
Inquisição do século XVII e procuram vestígios dos casos em 
que esteve envolvido para compreenderem uma sociedade 
que permitia matar como bruxas centenas de mulheres com os 
maiores requintes de sadismo. Mas o que as estudantes 
encontram é bem mais perturbador. Com imagens muito 
chocantes, este filme foi o vencedor do Prémio do Júri no 
Festival de Horror e Fantástico de Salto. Primeira longa–
metragem dos dois realizadores.

Two students are preparing a paper on a 17th century Inquisition 
executioner and researching the cases he was involved in, at a time 
when hundreds of women were tortured and killed as witches with 
sadistic torture. But what the students find is far more shocking 
and gruesome. Winner of the Jury Award at the Salto Horror and 
Fantasy Film Festival. This feature contains eventually disturbing 
scenes. First feature by these two directors.

GUESS WHO’S COMING TO DINNER - STANLEY KRAMER (E.U.A.)
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 PCP 
Prémio Cinema Português  
Melhor Filme 

– Antestreias Mundiais
107’ – v. o. port.

Jornada de Papel • Emanuel de Oliveira,  
Maria Ana Marques, 7’ 40’’ (Port)
Mesmo com barcos feitos de papel é possível expressar o que é 
a Humanidade e sentimentos como o amor, a generosidade e a 
solidariedade. 
Even with paper origami boats it is possible to express what 
Humanity means and feelings such as love, generosity, solidarity. 

Refém • Pedro Mira, 15’ (Port)
Uma jovem é levada acorrentada para uma casa abandonada. 
O que esconde o seu carcereiro? 
A young woman is taken in chains to an abandoned house. What 
does her jailor hide?

Skull 2: A Variation or the Wars  
to Come • Luís Miranda, 2’ (Port)
Um dos arquétipos e ícones visuais do cinema, a caveira, e o 
que ela significa, enquanto representação nas artes visuais e no 
cinema. Cinema Experimental. 
One of the archetypes and icons of the cinema, the skull and what 
it means as representation in the visual arts and in the cinema. 
Experimental.

Fruta Tocada por Falta  
de Jardineiro • Pedro Senna Nunes, 8’ (Port)
Expressar–se faz parte do ser humano. A água enquanto fonte 
de uma vida impossível, embala e consolida a figura de uma 
jovem mulher. Com poema de Jorge Listopad. 
Expression is part of the being human. Water is the source of an 
impossible life that rocks and consolidates the figure of a young 
woman. A poem by Jorge Listopad. 

Misericórdia • Gonçalo Loureiro, 11’20’’ (Port)
Uma mulher vagueia pela floresta. Cenas de misticismo  
e fantasia onde as sombras espreitam.
A woman wanders through the forest. Scenes of mysticism and 
fantasy and the shadows behind them. 

Dilúvio • Eduardo Cruz, 35’ (Port)
Isolada da civilização, uma família luta para sobreviver e ultra-
passar uma tempestade. Lá fora, a chuva não para.
Isolated from civilization, a family struggles to survive and 
overcome the effects of the tempest. Outside, the rain continues. 

Atrás da Porta • Tom Freitas, Bruno Acosta, 
 Inês Paredes, 9’ 05’’ (Port)
Que monstros são os que se escondem atrás da porta? Se lhes 
abro a portam eles entram para sempre...
What monsters are those that lurk behind my door? If I let them in, 
they will stay forever…

Meu Castelo, Minha Casa • José Mira, 15’ 
– Extra Competição (Port)
Um treinador de ténis exige demasiado aos seus pupilos.  
O que se passa com eles?
A tennis coach demands too much of his trainees. But what is the 
matter with them? 

Nota: A ordem de exibição pode variar.
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18:15 CL 
Fantas Classics • Hollywood Stars

Suddenly, Last Summer
Joseph L. Mankiewicz, 114’ (E.U.A.) – 1959  

– v. o. leg. port. br.
Se há estrela luminosa nos anos 50 é Elizabeth Taylor que 
começara como actriz criança ainda. Este é o filme que a lan-
ça como estrela adulta e baseado numa peça de Tennessee 
Williams. Mais tarde, Taylor brilha em “Cleopatra” realizado 
também por Joseph L. Mankiewicz em 1963. E torna–se  
a vencedora de dois Óscares, por “Butterfield 8”, em 1960,  
e por “Who’s Afraid of Virginia Wolf?” em 1966. Taylor é 
neste filme uma mulher belíssima avaliada por um psiquiatra 
(Montgomery Cliff) para ser lobotomizada, a pedido da tia 
(Katharine Hepburn) depois de uma morte na família.

If there is a luminous star in the 50’s, that is Elizabeth Taylor who 
started her career as a child actor. This feature launches her as an 
adult in a film based on a Tennessee Williams play. Later she also 
shines as “Cleopatra” (1963), also directed by Mankiewicz, and 
becomes a two–time Oscar winner with “Butterfield 8” in 1960 
and for “Who’s Afraid of Virginia Wolf?” in 1966. Taylor plays  
a woman who is evaluated by a psychiatrist (Montgomery Cliff)  
to be lobotomized by request of her aunt (Katharine Hepburn),  
following a death in the family.

21:15 CF 
Alchemy of the Spirit 
Steve Balderson (E.U.A.), 92’  

– Fantástico – v. o. ingl. – Antestreia Europeia
Oliver, um artista que sobe em notoriedade, enfrenta a morte 
da mulher. O seu espírito volta 5 vezes, habitando uma dança 
entre a Vida, a Arte e a Morte. O realizador Steve Balderson 
visitou o Fantasporto em 1999 para apresentar “Pep Squad”. 

Oliver, an artist whose work is on the rise, faces the death of his 
wife. Her ghost, her spirit, lives 5 times, inhabiting the dance 
between life, art and death. Balderson visited Fantasporto in 1999 
to present “Pep Squad”.

23:15 CF/OE 
xxxHolic 
Mika Ninagawa, 110’ (Jap) – Fantástico /Manga  

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Mundial
Um estudante chamado Watanuki quer uma vida normal. Para 
se ver livre do que o atormenta, é guiado por uma borboleta até 
uma loja de uma bruxa onde se lê “posso satisfazer qualquer 
desejo”. No entanto, cada desejo concedido tem um preço. 
Uma superprodução belíssima baseada numa manga muito 
popular de Clamp, cheia de fantasia e acção, onde está 
presente a grande tradição estética japonesa. 

A student called Watanuki needs a normal life. To get rid of what 
torments him, he is led by a butterfly to a witches’ shop where he 
can read “wishes granted”. But everything comes with a price. A 
big budget, extremely beautiful feature based on a very popular 
manga by Clamp, presenting the great Japanese aesthetic 
tradition in a story packed with fantasy and action. 
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QUINTA
 7 ABRIL

THURSDAY, APRIL 7TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF 
Entombed
Kjell Hammerø, 99’ (Noruega) – Terror – v. o. ingl./leg. port.
Num futuro próximo, a civilização foi devastada. Fugindo na 
floresta dos “walkers”, Seamus encontra um alçapão que o leva 
a um antigo bunker. Lá está Konrad e a sua mulher, em coma há 
muito tempo, diz o homem. Filme foi premiado nos Swedish 
Film Awards nas categorias de Melhor Filme, Realizador e 
Actor e ainda Melhor Filme nos World Première Film Awards. 

In a near future, the civilization has been devastated. Running in 
the forest from the walkers, Seamus discovers an underground 
shelter. In that place lives Konrad and his wife who is in a coma,  
so the man says. In the Swedish Film Awards this feature won  
the Best Film, Director and Actor. It also won Best Feature at  
the World Premiere Film Awards. 

18:00 CF/AN 
Vortex; The Dawn of Sovereignty
Michel Rousseau, 72’ (Fra) – Ficção Científica  

– v. o. leg. ingl./leg. port.
Michel Rousseau e a sua visão do nosso futuro longínquo num 
filme de animação fabuloso. A jovem Serena inventou uns 
óculos que lhe permitem detectar vértices que levam a 
fabulosos mundos, cheios de robots e androides. Filme já com 
29 prémios internacionais entre os quais o Cannes World Film 
Festival (Melhor Filme de Ficção Científica), Hollywood Film 
Awards (Melhor Filme, Montagem, Banda–sonora, Som), Los 
Angeles Film Awards ou New York Film Awards. Primeira 
longa–metragem do realizador. 

Michel Rousseau, and his vision of our far–way future in an 
amazing animation feature. Young Serena has invented some 
goggles that allow the detection of vortexes which lead us to 
fabulous worlds, full of robots and androids. This feature already 
has 29 international awards, among them in Cannes World Film 
Festival (Best Sci–Fi feature), Hollywood Film Awards (Best 
Feature, Editing, Original Score, Sound), Los Angeles Film 
Awards or New York Film Awards. First feature by Rousseau. 

21:00 CF 
Barbarians
Charles Dorfman, 90’ (U.K.) –Terror – v. o. ingl./leg. port.
Adam e Eva vivem há pouco tempo no campo, numa quinta  
de luxo. Numa noite do aniversário recebem a visita dos amigos 
Lucas e Chloe. Até que uma inesperada e assustadora invasão 
acontece e altera as forças em questão. Primeira realização  
de um experiente produtor, Charles Dorfman, duas vezes 
nomeado para os Oscares (“The King’s Speech” and “The Lost 
Girl”, já em 2022), com excelentes interpretações de Iwan 
Rheon (Ramsay Bolton de “Game of Thrones”) e a nomeada 
para os Óscares Catalina Sandino Moredo (“Maria Full  
of Grace”). 

Adam and Eve have recently moved to a luxury farmhouse in the 
countryside. On the occasion of his birthday, the couple has  
for dinner friends Lucas and Chloe. But a sudden and terrifying 
invasion happens and the forces in question change. This is the first 
feature film by experienced and twice Oscar nominated producer 
Charles Dorfman (“The King’s Speech” in 2011 and “The Lost Girl” 
in 2022), with remarkable acting by Iwan Rheon (Ramsay Bolton 
in “Game of Thrones”) and Oscar nominated Catalina Sandino 
Moredo (“Maria Full of Grace”).

23:00 CF/SR/OE 
The Good Father
Sho Kataoka, 100’ (Jap) – Drama / Horror  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Mundial
O médico Shiro Kubo, cuja família sofreu um grande acidente 
de viação, deixando a mulher em coma, é chamado para tratar 
uma doença misteriosa. A filha desconfia da mãe quando esta 
deixa finalmente o hospital. Quem é a mulher que se faz de sua 
mãe? Um pai tem de fazer tudo para trazer tranquilidade à 
família. Dos produtores de “Ghostmaster”, vencedor do 
Fantasporto 2020 e “Drive my Car”, com 4 nomeações para 
os Óscares de 2022. 

Doctor Shiro Kubo, whose family had a severe accident leaving the 
mother in a coma, is called to treat a strange disease. His daughter 
is suspicious of the woman who claims to be her mother after 
leaving the coma. Who is the woman who pretends to be her 
mother? A father must do everything he can to bring tranquillity 
to his family. From the producers of “Ghostmaster”, winner of Best 
Film in Fantasporto 2020, and “Drive My Car”, with 4 Oscar 
nominations in 2022. 
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PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 SR 
SESSÃO ESPECIAL DIREITOS HUMANOS

Saralish
Yaser Ahmadi, Behrooz Bagheri, 76’ (Afeg/ Irão) – Drama 

– v. o. leg. ingl. – Antestreia Mundial 
“Saralish” significa casamento arranjado. No Irão rural de hoje, 
dois homens dominam. Uma menina, Anar, é trocada por 
outra, Tara, sem qualquer intervenção das mães e torna–se 
assim mulher de um homem velho. E quando uma afegã que 
viveu na Alemanha regressa à aldeia para resolver o seu próprio 
casamento arranjado ainda no ventre da mãe, a sorte de todas 
as mulheres da terra só piora. Um alerta para a situação dos 
direitos humanos nestas paragens. 

“Saralish” means arranged marriage. In rural Iran, men dominate.  
A little girl is exchanged by another one, not even knowing what is 
happening to her, and she is now the wife to an old man. And the 
mothers have no say in this. But when an afghani woman who has 
been educated in Germany returns to solve her own marriage 
arrangement that took place before she was even born, the 
situation of all the women there only gets worse. An alert to the 
human rights situation in these countries.

Antecedido por...

O Consentimento não se Compra
Inês Renda, Ana Sofia Fernandes, 26’ – Documentário 
(Port) – v. o. port.
Produzido pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das 
Mulheres, este documentário aborda o tráfico de seres 
humanos, especialmente a tragédia do tráfico de mulheres, as 
redes que as dominam e as levam para a prostituição. 

Produced by the Portuguese Women’s Rights Platform, this 
documentary approaches the very dark side of human trafficking, 
especially the tragedy of women’s trafficking, the nets that 
dominate them and take them to prostitution.

18:15 CL 
Fantas Classics • Hollywood Stars

All About Eve
Joseph L. Mankiewicz, 138’ (E.U.A.) – 1950 – v. o. leg. port.
A mulher maquiavélica, a falsa ingénua, a insaciável que se in-
sinua o círculo de amigos de uma estrela da Broadway já com 
uma certa idade, é o tema deste filme de Joseph L. Mankiewicz. 
Nele brilham a fantástica Bette Davis, uma das grandes actri-
zes da altura, George Sanders, Anne Baxter e Celeste Holm, 
todos famosíssimos na época. O Filme foi vencedor de 6 Ós-
cares dos mais importantes, entre os quais Filme, Realização, 
Argumento, Actor Secundário (George Sanders), Guarda 
Roupa e Som, podemos ainda ver um pequeno papel, como 
Miss Casswell, Marilyn Monroe.

The scheming woman, the false ingenue, the insatiable who infil-
trates herself in the circle of friends of an aging Broadway star,  
is the subject of this film by Joseph L. Mankiewicz, starring some 
of the most famous actors at the time – the fabulous Bette Davis, 
one of the best actresses at the time, George Sanders, Anne Bax-
ter and Celeste Holm. The film won 6 Oscars – Best Film, Direc-
tion, Screenplay, Supporting Actor for George Sanders, Costume 
Design and Sound and we can see, in a brief role, as Miss Caswell, 
Marilyn Monroe. 
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21:15 CF/OE 
Annular Eclipse
Zhang Chi, 97’ (Chi) – Ficção Científica – v. o. leg. ingl.

– Antestreia Europeia
Em 2030, numa metrópole que lembra “Blade Runner,  
o filme conta a história de um assassino, Ge, que está a tentar 
recuperar a sua memória ao mesmo tempo que executa 
missões para a sua organização. Uma grande produção chinesa 
que mostra uma versão fabulosa da arquitectura do futuro. 
Selecção do Festival de Busan.

Set in 2030, the film is about the assassin Ge trying to find his lost 
memories while completing missions for his “father” organization. 
A big budget Chinese feature with a fabulous vision of future 
architecture. Selection of the Busan Film Festival. 

23.15 CF 
SoulPark
Róbert Odegnál, Illés Horváth, 77’ (Hun) – Fantástico  

– v. o. leg. ingl.
Um homem aparece nu na jaula dos crocodilos de um jardim 
zoológico. Não se lembra como foi lá parar nem onde andou 
nos últimos 3 anos. Um polícia em pré–reforma e uma jovem 
investigadora vão tentar descobrir o que se passa. Primeira 
longa–metragem dos dois realizadores. 

A man wakes up completely naked in the crocodile cage of a zoo. 
He does not remember how he got there and even where he has 
been in the last 3 years. A young female detective and her alcoholic 
partner about to retire are called to solve the case. First feature by 
both directors.

SEXTA
 8 ABRIL

FRIDAY, APRIL 8TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

16:00 CF/AN/OE 
Chicken of the Mound
Xi Chen, 83’ (Chi) – Ficção Científica  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Europeia
Os robots dominam a Terra mas não escondem a nostalgia 
dos humanos que já não existem. E fazem o que eles faziam 

– lutam. Máquinas infernais, caranguejos e humanóides, numa 
fabulosa animação de ficção científica, seleccionada para  
o Festival de Annecy e para o Festival de Ottawa. 

Robots dominate Earth but are unable to forget the humans who 
no longer exist. So, they do what humanity used to do – they fight. 
Infernal machines, crabs and humanoids, in a fabulous sci–fi 
animation, selected for the Annecy Animation Festival and 
Ottawa Festival. 

18:00 CF 
Night at the Eagle Inn
Erik Bloomquist, 70’ (E.U.A.) – Horror – v. o. ingl./leg. port.
Dois gémeos, um rapaz e uma rapariga, viajam para a remota 
Eagle Inn, depois de uma vida com famílias de acolhimento, 
à procura de saber o que aconteceu aos pais. Horror clássico 
numa realização de Erik Bloomquist que no Fantasporto 2021 
apresentou o muito interessante “Ten Minutes to Midnight”. 
O realizador foi vencedor de um Emmy com a série TV “The 
Cobblestone Corridor”. 

Two twins, brother and sister, travel to the remote Eagle Inn after  
a life in foster care, to discover what happened to their parents. 
Classic horror directed by Erik Bloomquist who presented the very 
interesting “Ten Minutes to Midnight” in Fantasporto 2021.  
The director is an Emmy winner with the TV series “The 
Cobblestone Corridor”.
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21:00 CF/OE 
Ms Lupin a.k.a. Daughter of Lupin
Hideki Takeuchi, 106’ (Jap) – Comédia fantástica  

– v. o. leg. ingl./leg. port. – Antestreia Mundial
Cinema de divertimento, muita acção e delírio burlesco que 
faz homenagem aos dramas entre famílias de criminosos, mas 
também à animé japonesa. Uma família de ladrões sabe que o 
seu patriarca pretende reformar–se, mas falta ainda o último 
golpe: o roubo da verdadeira coroa dos Habsburgos. Porque a 
falsa já eles roubaram. Para isso, têm todos de vir à Europa. 
Roubos à Arsène Lupin, o celebrado ladrão francês, mas em 
estilo manga.
 
Entertainment cinema, with lots of action and a heavy touch of 
burlesque delirium, this film is an homage to mob family dramas 
and Japanese animé. A family of thieves knows that their head, 
their aging father, wants to retire. But there is still time for a last 
coup: the theft of the true crown of the Habsburgs. Because the 
false one they have already stolen. For that, all members must 
come to Europe. Stealing in Arsène Lupin style, the notorious 
French crime master, but Manga style. 

23:00 CF/OE 
The Mole Song
Takashi Miike, 129’ (Jap) – Comédia/Horror  
Cenas Eventualmente Chocantes – v. o. leg. ingl./leg. port.

– International Première
Com o exagero e a violência que lhe são característicos, este 
realizador de culto faz–nos penetrar numa luta pelo poder  
que mete mafiosos sicilianos e japoneses. Reiji é um policial 
cheio de processos por mau comportamento que está  
em missão clandestina para destruir o maior traficante  
de droga do Japão e o filho. Sempre original e criativo, mas  
não se espere deste prolífero realizador de “Audition”,  
um filme brando.

With the exaggeration and extreme violence that are characteristic 
of this cult director, this feature introduces us to a fight for power 
that includes the Sicilian and the Japanese Mafias. Reiji is a 
policeman filled with complaints for bad use of force. He is now in 
charge of an undercover mission to destroy Japan’s biggest drug 
dealer and his son. Miike, the prolific director of “Audition”,  
is always original and inventive but never soft. 

PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

16:15 CF 
Secção Oficial Curtas–Metragens 
Competição Cinema Fantástico
153’ – v. o. leg. ingl.
(A ordem de exibição dos filmes pode não ser a abaixo referida)

Fledge • Hanni Dombe, Tom Kouris, 15’25’’ (Isr) 
Visitors • Kernichi Ugana, 16’21’’ (Jap) 
Elena • Biruté Sodeikaité, 13’ (Lit/Fra/Croá)
Night Breakers • Gabriel Campoy, Guillem Lafoz, 17’ (Esp) 
Zmiena • Pierre Renverseau, 13’46 (Fra)
Part Forever • Alan Chung–An Ou, 12’ 33’’ (Tai)
Unheimlich • Fabio Colonna, 15’ (Méx) 
Grandpa • Valentine Rolland, Théo Bongiovanni, Hugo Martins, 
Sophie Ouvrard, Thomas Piot, Nell Molinier, 6’ 46’’ (Fra)
The Flight of Banog • Elvert Bañares, 9’ (Filip)
Told You • Cashell Horgan, 9’ (Irl) 
Tranvia • Carlos Baena, 8’50’’ (Esp)
While We Stayed at Home • Gil Versely, 5‘ (Isr)
Shiny New World • Jan van Gorkum, 8’43’’ (Hol)

21:15 CF 
The House
Rick Osterman, 90’ (Alem) – Ficção Científica – v. o. leg. ingl.
Na Alemanha de 2029, um jornalista estrela proibido de es-
crever, por ter caído em desgraça, e a sua mulher refugiam–se na 
sua casa da ilha que possui tecnologia avançada e onde se julgam 
a salvo. À medida que a situação política piora, a casa trans-
forma–se, de um refúgio seguro num poderoso adversário. 
Uma imagem realista dum futuro tecnológico que usa o pro-
gresso para fins bem mais ancestrais, a manipulação do poder.

A political fable happening in a near future, Germany in 2029.  
A renowned recently banned journalist and his wife take refuge in 
their holiday house where they think they may be protected from 
the attacks of the powerful. As the political conditions in Germany 
escalate, the smart home increasingly transforms into a dangerous 
adversary. A realistic depiction of the future and of the ancient 
fight for power. 
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23:15 CF 
Sometimes in the Dark /  
A Volte Nel Buio
Carmine Cristallo Scalzi, 122’ (Ita) – Horror – v. o. leg. ingl.
Uma aldeia remota nas montanhas cuja comunidade é 
afectada por uma doença misteriosa. Gorecki, o chefe dos 
doentes, apega–se a Giacomo, um rapaz “saudável”, e em 
quem vê uma oportunidade para a redenção e a salvação. 
Originalidade e imaginação a não perder nesta primeira longa 
do realizador que foi selecção do Festival de Trieste. 

A remote village in the mountains where the community affected 
by a mysterious illness. Gorecki, chief of the sick people, strangely 
gets attached to Giacomo, a “healthy” boy, as he sees in the young 
boy a chance for redemption and salvation. A singular film, filled 
with originality and imagination, a must see. Selection of the 
Trieste Film Festival. 

SÁBADO
 9 ABRIL

SATURDAY, APRIL 9TH

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

15:30 CL 
Fantas Classics • Hollywood Stars

Casablanca
Michael Curtiz, 102’, 1942 – 80 Anos – v. o. leg. port.
Num café em Casablanca, Marrocos, durante a governação 
francesa, o dono americano (Humphrey Bogart) divide–se 
entre manter o café aberto, agradando aos ocupantes nazis, 
e ajudar a sua antiga amante (Ingrid Bergman) e o marido desta 
a seguirem para Lisboa e daí para a América. Filme vencedor 
de 3 óscares, Melhor Filme, Melhor Realização (Michael 
Curtiz) e Melhor Argumento, é considerado por muitos  
o melhor filme da História do Cinema. 

In a café in Casablanca, Morocco, during the French occupation, 
its American owner is divided between keeping the café open, not 
confronting the nazis, and helping his former love interest (Ingrid 
Bergman) and her husband escape to Lisbon and, from there, to 
America. The winner of 3 Oscars, Best Film, Direction and 
Screenplay, it is considered by many the best film ever made. 
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17:45 CL 
Fantas Classics • Hollywood Stars 

Singin’ in the Rain
Stanley Donen, Gene Kelly, 103’ – 1952 – 70 Anos  

– v. o. leg. port.
Um glorioso exemplo do cinema musical norte–americano.  
A alegria transbordante de uma história de amor, coreografias 
fabulosas e música a não esquecer nunca. Gene Kelly canta 
à chuva (e quase todas as canções são clássicos dos anos do 
pós–guerra), Debbie Reynolds torna–se numa das queridas 
da América e a sexy Cyd Charisse dança. “I’m Singin’ in the 
rain, just singin’ in the rain, what a wonderful feeling, I’m happy 
again!” ... 

A glorious example of American musical cinema. The over–the–
top joviality of a love story, amazing choreography and music 
that have become classics of the golden years post World War II. 
Debbie Reynolds becomes one of the darlings of America and sexy 
Cyd Charisse dances. “I’m Singin’ in the rain, just singin’ in the rain, 
what a wonderful feeling, I’m happy again!” ... 

20:45
Sessão Encerramento  
e Entrega de Prémios

Homenagem ao Povo Ucraniano
Everything, Nothing  
and Something Else

– Marina Kondratieva, 80’ (Ucr/Lit) v. o. leg. ingl./leg. port. 
– Comédia Dramática – Antestreia Mundial
Nove histórias reais passadas num Taxi. Um taxista no seu 
primeiro dia de trabalho, tem um padre que lhe fala de Deus.  
E depois tem um acidente. Sonho ou realidade? Ele vai viver e 
participar a seu modo nas vidas dos seus passageiros. Histórias 
de vida e morte, humanidade e caos. Filmado nas ruas de Kiev, 
capital de Ucrânia.

Nine real life stories happening in a taxi. The driver, on his first day 
of work, has a priest that tells him about God. And an accident. 
Dream or reality? The driver participates willingly or not, in the 
lives of his passengers. Stories of life and death, humanity and 
chaos. Shot in the streets of Kiev, the capital city of Ukraine. 
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00:00 CL 
Fantas Classics • Filmes Culto

THX 1138
George Lucas, 86’ (E.U.A.), 50 Anos – v. o. leg. port. 
No futuro, no século 25, os humanos são numerados. Um  
homem e uma mulher v. o.revoltar–se contra a sociedade rígida 
em que os forçam a viver. Robert Duvall, num início promis-
sor como actor, e a mestria de George Lucas, na sua primeira 
longa–metragem, anos antes da Saga “Star Wars”. Actividade 
sexual ilegal, robots, felicidade regulada, sociedade opressiva, 
tudo fez deste filme um marco inovador. “Buy Now, Buy More, 
Buy More Now!”, diz a voz. 

In the 25th century, humans are numbers. A woman and a man 
are going to rebel against the rigid society they live in. Robert Du-
vall plays the man in a promising performance as an actor, and 
George Lucas, here in his first feature, a few years before “Star 
Wars”. Illegal sexuality, robots, regulated happiness, an oppressive 
society, all transform this film in a landmark. “Buy Now, Buy More, 
Buy More Now!”, says the voice.

PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

15:45 CF/OE 
2049: The Hedgehog Effect
Hsu Li Da, 162’ (Taiwan) – Ficção Científica – v. o. leg. ingl.

– Antestreia Mundial
Os efeitos especiais de alta qualidade tornam credível este 
futuro próximo e um exemplo do que poderá ser a nossa vida 
com a tecnologia a invadir tudo. Num futuro possível uma 
mulher tenta matar–se no alto de um arranha–céus, rodeada 
de drones.

The amazing special effects make this near future credible and an 
example of what could possibly be our life with technology invading 
every part of it. In this probable future, a woman is on the ledge of a 
skyscraper waiting to the right moment to jump, already 
surrounded by drones. 
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18:45 CL 
Fantas Classics • Hollywood Stars

Ninotchka
Ernst Lubitch, 110’ (E.U.A.) – 1939 – v. o. leg. port.
Esta comédia romântica conta com a mítica Greta Garbo, foi 
realizada e produzida por Ernst Lubitch, com a participação no 
argumento de outro dos grandes do cinema norte–america-
no, Billy Wilder. Três agentes soviéticos chegam a Paris para 
vender as jóias confiscadas à aristocracia durante a Revolução 
Russa de 1917.
Este viria a ser o penúltimo filme de Greta Garbo que se reti-
ra do cinema, inesperadamente, em 1941. Teve 3 nomeações 
para os Óscares (uma delas por “Ninotchka”). Verdadeiro 
mito de Hollywood, recebe um Óscar Honorário em 1955.

This is a romantic comedy has some of the most important names 
in Cinema History – director Ernst Lubitsch, the mysterious Greta 
Garbo and in the screenplay another great one, Billy Wilder. Three 
soviet agents arrive in Paris to sell the stolen jewellery of the aris-
tocrats after the Russian Revolution in 1917. This comedy is, in fact, 
Garbo’s second last film. She leaves the industry suddenly in 1941. 
With 3 Oscar nominations, one of them for her role in “Ninotchka”, 
and never winning one, this true myth of Hollywood was acknowl-
edged with an Honorary Oscar in 1955.

21:15 SR 
Jacinto
Javi Camino, 95’ (Esp) – Drama – v. o. leg. ingl.
A vida pacata de uma aldeia galega é abalada pela chegada  
de uma filha de terra e da sua amiga sueca, ambas pertencentes 
a uma banda de “heavy metal”. Para Jacinto, um jovem com 
uma deficiência mental que acredita no padre da terra, elas são 
o diabo em pessoa. Este filme foi Prémio de Público da Secção 
Panorama no Festival de Sitges e Prémio do Júri no Festival  
de Austin. 

The quiet life in a remote village in Galicia is shaken by the arrival  
of a daughter of the place who brings her Swedish friend with her, 
both members of a heavy metal band. To Jacinto, a mental patient 
who believes in what the priest says, they are the devil. This film was 
the audience Award of the Panorama Section of the Sitges 
Festival and the Jury Award at the Austin Film Festival. 

23:15 SR/OE 
Baby Assassins
Hugo Sakamoto (Jap), 95’    

– Thriller – v. o. leg. ingl. – Antestreia Europeia
A alienação da juventude, o “dressplay” e a tecnologia  
à japonesa numa época em que a insensibilização da juventude 
é promovida em jogos e filmes. Chisato e Mahiro são duas ado-
lescentes estudantes à beira de terminar os estudos. Também 
são duas assassinas de alto calibre. Quando a organização que 
as contratou as manda viver juntas, cria–se a parceria perfeita. 

Alienation, dressplay and technology Japanese style in a time 
when video games and films promote youth numbness in relation 
to others. Chisato and Mahiro are two high school girls who are 
about to graduate. They also happen to be high skilled assassins. 
When the organization they work for orders them to live together, 
they develop the perfect partnership. 
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DOMINGO
 10 ABRIL

SUNDAY, APRIL 10TH

DIA DE TODOS 
OS PREMIADOS

AWARDED FILMS
TO BE ANNOUCED

GRANDE AUDITÓRIO
GRAND AUDITORIUM

Filmes em versão original ou falados em Inglês, com legendas em Português

15:00 • 17:00 • 19:00 • 21:00

PEQUENO AUDITÓRIO
SMALL AUDITORIUM

Filmes em Versão Original ou falados em Inglês

15:15 • 17:15 • 19:15 • 21:15
 

As sessões podem ter ligeiros atrasos. 
Screenings might have slight delays.
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EXPOSIÇÃO DE CARTAZES 
DO FANTASPORTO
SEXTA 

 1 ABRIL
FRIDAY, APRIL 1ST

18:00 
Inauguração da Exposição
Exhibit Opening

Como se representa a alma de um evento  
que cada ano muda, tem filmes sempre novos, 
respeita o espírito dos tempos, obedecendo  
às tendências artísticas da altura?  

Desde 1981, na primeira edição do Fantasporto e do belíssimo 
desenho de José Manuel Pereira, co–fundador do festival, até 
hoje, o cartaz vai passando por muitas interpretações do que é 
o cinema e do que significa a imaginação. Vendo–os hoje, 40 
anos depois, nota–se que sempre capturaram a modernidade  
e a estética do seu tempo, espalhados nas ruas, nas páginas do 
catálogo ou do programa de mão, imagem de um grande festi-
val num país pequeno, viajando até às mãos de realizadores, 
produtores ou distribuidores do mundo inteiro. 

Esta exposição mostra os primeiros cartazes e os últimos. 
Ingénuos uns, outros mais artísticos, uns desenhados, uns pin-
tados, outros totalmente digitais e em que os temas são diver-
sificados mas sempre fortes. Uma linguagem gráfica que falou 
depois nas ruas da cidade do Porto, nas fachadas dos teatros 
por onde o festival passou, sempre a mostrar que o amor ao 
cinema pode ser também expresso por um belo cartaz. 

How do you apprehend the soul of an event 
that changes every year, always screens  
new films and respects the “Zeit Geist”  
by following the artistic tendencies of an age?  

Since 1981, the year of the first edition of Fantasporto and the 
beautiful painting by José Manuel Pereira, co–founder of the 
festival, till today, the official poster runs the many interpreta-
tions of what the cinema is and what imagination means. Look-
ing at them today, 40 years later, we can see that they have 
captured the modernity and aesthetics of the time, later scat-
tered in the streets, in the catalogue, in the hand guide, the 
image of a great festival in a small country, travelling the world 
till the hands of hundreds of directors, producers, distributors. 

This exhibition shows the first and the latest official post-
ers, some naive, others artistic, some simply drawn, others 
painted, others already totally digital, with diverse themes but 
always impressive. A graphic language that expressed itself af-
terwards in the streets, in the façades of the theatres where the 
festival has been held, always telling us that the love for the 
cinema can also be clear in a beautiful poster. 

FANTASPORTO  
POSTERS EXHIBITION
(1-10 APRIL)
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APRESENTAÇÕES DE LIVROS  
BOOK PRESENTATIONS

DOMINGO 
 3 ABRIL

SUNDAY, APRIL 3RD

17:00
Sangue Novo: Uma Antologia
Colectânea de Contos  
Edição Ler Devagar

O autor e editor Pedro 
Lucas Martins desafiou 15 
(ainda) desconhecidos au-
tores de terror Portu-
gueses a participar numa 
antologia organizada por 
ele e o “Sangue Novo: 
Uma Antologia” – Edição 
de Pedro Lucas Martins – 
Ler Devagar (Lisboa). Do 
cómico ao macabro, do 
estranho ao sobrenatural.

“A antologia Sangue Novo 
surge da constatação de 

que não existem, em Portugal, obras de terror suficientes, em 
especial antologias, sendo que as que existem não apostam ex-
clusivamente em novos autores. Compreensível, uma vez que 
este género literário é um risco, e maior risco será se a ele se 
juntarem novos autores, de talento desconhecido. 

Esta obra pretende correr esse risco; ser uma pioneira, para 
que outras lhe sigam as pisadas. Todos os quinze autores que  
a integram têm uma voz própria, plena de um potencial que se 
cumpre. Todos eles são promissores arautos de uma mudança 
nesta categoria literária.

Da ideia à concretização, decorreu menos de um ano, mas 
nada foi apressado. É um projecto com claras intenções: a de 
oferecer um palco às histórias destes autores, a de promover  
o terror literário nacional e a de que estas duas intenções se 
possam combinar e contribuir para uma mudança de para-
digma em relação ao género.” – Sandra Henriques. 

TERÇA 
 5 ABRIL

TUESDAY, APRIL 5TH

17:00 
Fantasporto 40 Anos:  
Uma História de Cinema  
de Beatriz Pacheco Pereira – Edição Cinema Novo

Um olhar completo em 600 páginas de texto e imagem, pro-
fusamente ilustrado com centenas de fotos sobre os 40 anos 
do Fantasporto (1981-2020), percorrendo os programas ano  
a ano, os cartazes, as importantes descobertas do novos rea-
lizadores com os seus primeiros filmes, a presença de muitos 
deles nos Óscares, a listagem e as caras de convidados e pro-
fissionais que o visitaram, os amigos e impulsionadores  
do festival desde a sua origem, os participantes, as cartas  
de personalidades e homenagens recebidas. 

Beatriz Pacheco Pereira nasceu no Porto em 1951. Estudou 
nas Universidades de Coimbra e do Porto tendo-se licenciado 
em Filologia Germânica. Com actividade em diversas áreas da 
Cultura, é escritora, crítica e investigadora de cinema e escul-
tora. Foi a primeira mulher a escrever crítica de cinema num 
jornal diário em Portugal e foi co-fundadora do Fantasporto - 
Festival Internacional de Cinema do Porto. Tem vários livros 
publicados, de ensaio, crónica, conto e romance. Além deste 
livro sobre o Fantasporto, publicou também em 2021  
um romance, “Alice e os Abutres”, com edição Âncora.
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QUARTA 
 6 ABRIL

WEDNESDAY, APRIL 6TH

17:00
Conta - me Como Não Foi 
de Rui Cardoso 
Edição Casa das Letras

“Conta-me como não Foi” 
é a reflexão de um jorna-
lista sobre a História e os 
mitos tecidos em volta 
desta. Escrito por Rui 
Cardoso, editor Interna-
cional do Expresso entre 
2009 e 2018 e habitual 
frequentador do Fantas-
porto, aborda, numa pri-
meira parte a forma 
como autocratas, um 
pouco por todo o mundo 
tentam ir buscar ao pas-

sado argumentos para moldar e consolidar o seu poder pre-
sente, de Erdogan a Putin ou Xi Jinping. Numa segunda parte a 
obra passa em revista duas dezenas de mitos e acontecimentos 
lendários da História de Portugal, começando com o nebuloso 
Viriato que nunca foi pastor e muito menos andou pela Serra 
da Estrela, passando por Afonso Henriques que nunca bateu 
na mãe e também não enfrentou cinco rei mouros e respec-
tivas hostes em Ourique. Da suposta brandura dos nossos cos-
tumes e do ultimato britânico também se fala, sem esquecer a 
fantasmática Escola de Sagres ou a não menos imaterial Pa-
deira de Aljubarrota. Não sendo um livro de História é um livro 
sobre a História e a necessidade de não permitir que esta seja 
manipulada.

Rui Cardoso nasceu em Lisboa em 1953. Formou-se em 
engenharia electrotécnica no IST em 1977. Começou no jor-
nalismo em 1978 no “Diário Popular”, passando pela revistas 

“Face” e pelo seminário “Independente” para assentar arraiais 
no Expresso onde trabalhou de 1989 a 2018. Coordenou os 
guias de viagem do Expresso entre 1994 e 1998 e a secção in-
ternacional entre 2009 e 2018. Publicou uma dezena de livros 
de entre os quais se podem referir “Pelas Linhas da Nostalgia”- 
passeios nas Linhas de caminho-de-ferro abandonadas (co-au-
toria com Mafalda César Machado, 2008), “Turismo Cientí-
fico em Portugal, um Roteiro” (Assírio e Alvim 2007), 

“Invasões Francesas, 200 Anos, Mitos, Histórias e Protago-
nistas (INCM 2010)

QUINTA 
 7 ABRIL

THURSDAY, APRIL 7TH

17:00
“Contágios” – Contos & Crónicas 

Colectivo Mapas do Confinamento  
Edição Visgarolho

O colectivo “Mapas do 
Confinamento” é um pro-
jecto artístico que conta 
com cerca de 150 artistas 
(poetas, atores, escritores, 
ilustradores, fotógrafos, tra-
dutores) oriundos de Por-
tugal, Brasil, Moçambique, 
Angola, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde e respectivas diás-
poras em França, Reino 
Unido, Estados Unidos, 
Bélgica, e que tem estabe-
lecido parcerias com várias 
universidades (Oxford, Jean Monnet e Pequim, com as quais tra-
duzimos os trabalhos para inglês, francês e chinês), associações e 
fundações, como, por exemplo, a Gulbenkian. Resolveu pu-
blicar os contos e as crónicas de 64 autores, trabalhos que, a 
seu ver, refletem bem a riqueza e a diversidade dos povos e das 
culturas que se constroem em português.

Alguns dos autores incluídos no livro: Nuno Gomes 
Garcia (Port), Esther e Nara Vidal (Brasil/ Reino Unido), Aida 
Gomes (Angola), Catarina Gomes (Port), Mélio Tinga (Mo-
çambique), Vanessa Vascouto (Brasil), Almeida Cumbane 
(Moçambique), Susana Piedade (Port), Agnaldo Bata (Port/
França), Rafael Azevedo (Brasil), Juliana Berlim (Brasil), Re-
nata Belmonte (Brasil), Pedro Teixeira Neves (Port), Luisa 
Semedo (Port, Cabo Verde/França), Eduardo Jorge (Port), 
Amilcar Bettega (Brasil), Sérgio tavares (Brasil), Edmilson 
Mavie (Moçambique), Monia Camacho (Port/ Angola), 
Olinda Gil (Port), Claudia Nina (Brasil), Mazé Torquato Chotil 
(Brasil/França), Ricardo Figueira (Port/Fra), António Ladeira 
(Port/E.U.A.), Elthânia André (Brasil), Helena Machado 
(Brasil), Sónia Palma (Brasil/Rimno Unido), R. Tavares (Brasil), 
Renato Tardivo (Brasil), Julieta Massossote (Moçambique), 
Nuno Camarneiro (Port) e outros. 
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