
4o FESTIVAL 
DE CINEMA ISRAELITA 

פסטיבל קולנוע ישראלי

Caros Amigos e Amigas,
É com muito prazer que vos volto a apresentar o 
excitante mundo do cinema israelilta. Este ano temos 
uma maravilhosa colecção de filmes que abordam 
diversos tópicos da vida israelita. Engraçados, 
tristes, trágicos ou felizes, todos tem algo em 
comum – entretenimento! Tenho a certeza que vão 
gostar de todos eles. A indústria cinematográfica 
em Israel desenvolveu-se imenso nos últimos anos 
e sentimo-nos orgulhosos dos nossos feitos nesta 
área. Como sempre,quero agradecer ao Sr. Leon 
Edery a organização e acolhimento desta Semana 
de Filmes de Israel, que se tornou num magnífico 
evento anual em Lisboa. Desejo que passem uma 
noite fantástica com os filmes israelitas.

Aaron Ram
Embaixador de Israel

De 12 a 17 Setembro

Cinema City Campo Pequeno

Embaixada
de Israel

Dear Friends,
It gives me great pleasure to introduce you once 
again to the exciting world of Israeli Cinema. This 
year we have a wonderful collection of films each 
dealing with diverse topics of Israeli life. Funny, sad, 
tragic, or happy they all have one thing in common 
– they are all entertaining. I am sure that you will 
enjoy them all.
Israel’s film industry has taken off in the past 
few years and we are rightfully proud of our 
accomplishments in the field. 
As always I would like to thank Mr. Leon Edery 
for his help in organizing and hosting  what has 
become a wonderful annual event. 
Have a wonderful night at the movies.

Aaron Ram
Ambassador of Israel



The Band’s Visit 
12 Setembro |17H15|19H15|   17 Setembro 21H15|23H15|
Realizador: Eran Kolirin | Israel 2007 | 87min.|
Uma pequena orquestra egípcia da polícia desloca-se a Israel nos anos noventa, 
para realizar um concerto na cerimónia de abertura do Centro de Cultura Árabe em 
Petach Tikva. Ninguém vai ao encontro deles. Depois de algumas horas à espera, 
decidem desenvencilhar-se sozinhos. No entanto, a falta de comunicação faz com 
que apanhem o autocarro para “Beith Tikva” em vez de “Petach Tikva”. A noite que 
passam em “Beith Tikva” torna-se uma estranha e divertida noite que muda a vida 
de todos os músicos.

Restless 
12 Setembro |21H15|23H15|   13 Setembro 17H15|19H15|
Realizador: Amos Kollek | Israel 2008 | 100min. | 
A vida de Moshe parece que tocou no fundo do poço. Há 20 anos atrás, Moshe 
era um poeta relativamente bem sucedido em Israel mas que nunca recebeu o 
reconhecimento que sentia merecer. Partiu para Nova Iorque e nunca olhou para 
trás. O seu filho Tzach, é um soldado a servir numa unidade de elite do exército is-
raelita. Depois da morte da sua mãe, Tzach encontra a morada do seu pai e decide 
contactá-lo, desencadeando antigos ressentimentos e zangas. Este é um filme sobre 
pai e filho e a indescritível procura pela redenção.

Lemon Tree 
13 Setembro |21H15|23H15|   14 Setembro 17H15|19H15|
Realizador: Eran Riklis| Israel 2007 | 106min. | 
Salma, uma viúva de 45 anos que vive no West Bank, abre um processo contra o 
Ministro da Defesa de Israel, que construiu a sua casa sobre a linha verde da fron-
teira entre Israel e os Territórios Ocupados e sobre a plantação de limões de Salma. 
Mira Navon, a mulher do Ministro, está a atravessar uma grande mudança na sua 
vida. Apesar da nova casa e do novo e poderoso cargo do marido, Mira sente-se 
infeliz. Estabelece-se uma silenciosa cumplicidade entre as duas mulheres, que 
descobrem uma nova vida à sua frente.

Lost Islands 
14 Setembro |21H15|23H15|   15 Setembro |17H15|19H15|
Realizador: Reshef Levy | Israel 2008 |
Israel em 1980 serve de palco para a história de dois irmãos gémeos que se apaix-
onam pela mesma rapariga. Erez tenta escapar a este afecto que sente pela rapariga, 
ao seu irmão gémeo e a tratar do seu pai e junta-se ao exército. Passa por diversos 
momentos terriveis que o forçam a amadurecer e a finalmente entender que não 
adianta fugir - ou persegue o seu sonho ou continua com um destino ilógico para 
a sua família.

Wild Dogs 
15 Setembro |21H15|23H15|  16 Setembro |17H15|19H15|
Realizador: Arnon Zadok| Israel 2007 | 98min. |
Uri Bloom, é um advogado de 33 anos duma grande empresa de advogados, casado 
com Telma , uma assistente social. Têm um casamento feliz e a vida corre-lhes lin-
damente.
No entanto, tudo irá mudar quando as suas vidas se viram de pernas para o ar através 
de uma série de acontecimentos que poderão acabar numa tragédia. Um filme pe-
sado que, apesar de tudo, deixa ao espectador um sentimento de esperança.

Noodle 
16 Setembro|21H15|23H15|  17 Setembro |17H15|19H15|
Realizador: Ayelet Menahemi| Israel 2007 | 90min. |
Miri, uma viúva de 37 anos, comissária senior de vôo, vê a sua rotina repentina-
mente virada de cabeça para baixo quando um rapaz chinês é abandonado pela 
mãe, trabalhadora ilegal que foi sumariamente deportada de Israel. Ao devolver o 
rapaz à mãe, Miri faz uma viagem para uma nova vida. Um filme fantástico que o 
faz sentir feliz quando sair do cinema.

Nota: Todos os Filmes serão Exibidos com legendas em Inglês


