
Caros Cinéfilos,

Nesta 8ª edição do Ciclo de Cinema Israelita, a Embaixada de Israel em 

Portugal e a New Lineo Cinemas de Portugal juntam-se de novo para 

organizar em Lisboa mais uma mostra.

O Ciclo é uma excelente oportunidade para o público português assistir 

a filmes recentes, representativos da produção cinematográfica israelita 

contemporânea, que nos últimos anos alcançou fama internacional.

Os filmes tratam momentos históricos de Israel, como por exemplo o 

assassinato do PM Yitzhak Rabin há 20 anos ou o Holocausto. Por outro 

lado, oferecem vários episódios que reflectem aspectos da realidade 

social e multicultural de Israel.

Aproveitem o 8º Ciclo de Cinema Israelita e desfrutem dos seus interes-

santes filmes.

 Tzipora Rimon

Embaixadora de Israel em Portugal 

Caros amantes de cinema,

 

Mais um ano, muitos mais filmes!

Uma vez mais, com a colaboração da Embaixada de Israel em Portugal, 

trazemos-vos uma nova edição do Ciclo de Cinema Israelita.

O vosso apoio é tão relevante que reforça a nossa convicção para con-

tinuarmos a trazer o cinema israelita ao encontro do público português.

 Nesta edição, trazemos documentários, dramas e comédias, filmes 

falados em hebraico, iraniano e árabe, filmes sobre migrantes, órfãos e 

histórias da vida real. O leque de filmes produzidos anualmente é tão 

alargado que a escolha se torna sempre muito difícil, mas acredito que 

também este ano fizemos uma boa seleção.

 A vida no Médio Oriente não é fácil ou simples, mas também não é 

impossível e estes filmes dão-nos uma perspetiva real sobre o dia-a-dia 

de Israel.

 Tenho a certeza de que vai encontrar o filme certo para si, por isso, 

acomode-se e aproveite o Ciclo! 

Eyal Edery

Diretor-Geral da NLC



No dia 8 de Maio de 1972, 4 sequestradores da organização palestiniana 
“Setembro Negro” tomaram controlo do voo Sabena 571, saído de Bruxelas 
com destino a Tel Aviv. O cativeiro durou cerca de 30 horas, que exigiram 
tensas negociações para que os 300 passageiros do avião fossem libertados. 
Sabena Hijacking: My Version apresenta uma reconstituição cinematográfica 
dos eventos, realizada com recurso a material de arquivo e entrevistas ex-
clusivas aos três líderes políticos israelitas que se encontravam no momento 
ao comando das operações de resgate – Benjamin Netanyahu, Ehud Barak e 
Shimon Peres. Conta ainda com a versão de um dos sequestradores - Therese 
Halsa, a única sobrevivente do grupo de 4.  O resultado é um cativante drama 
documental, cheio de suspense, que coloca questões políticas e históricas 
significativas que moldaram o Israel dos dias de hoje.

Israeli Film Academy: 1 nomeação

Realizador: Rani Sa’ar
Atores: George Iskandar, Bobby Lax, Erez Shafrir
Israel | 2015
Docu-Drama | 104 min
Legendado em português | M/12

3 Dez – 13h30  |  4 Dez – 19h30  |  5 Dez – 21h30
6 Dez – 17h45  |  7 Dez – 15h30  |  8 Dez – 13h10

SABENA HIJACKING: MY VERSION

3 Dez – 19h10
Entrada gratuita, até ao limite dos lugares disponíveis

“Entre 1950 e 1951, cerca de 130 mil judeus deixaram o Iraque. A mais 
antiga comunidade do mundo deixou de existir.” A história passa-se na 
década de 1950 e é contada pela perspetiva de Kabi Amar, um estudante 
de 16 anos, membro de uma família sionista. Quando o seu tio Hazkael 
é preso, Kabi decide descobrir o seu paradeiro, juntando-se assim ao 
submundo sionista. A família de Kabi vivia num mundo com profundas 
contradições e relações ambivalentes. Por um lado, têm uma forte ligação 
ao mundo muçulmano e à cultura árabe, por outro lado, vivem sob o 
medo de serem deportados do seu próprio país.Este é um filme dedicado 
à preservação da memória das quase extintas comunidades judias, que 
jamais poderão regressar aos tempos de outrora.

Israeli Film Academy: 1 prémio; 2 nomeações

Realizador: Nissim Dayan
Atores: Daniel Gad, Yasmin Ayun, Tawfeek Barhom, Ahuva Keren
Israel | 2013
Drama | 105 min
Legendado em inglês | M/12

THE DOVE FLYER

4 Dez – 21h20  |  5 Dez – 18h40  |  6 Dez – 15h00
7 Dez – 12h45  |  8 Dez – 16h50  |  9 Dez – 21h20

No dia 4 de novembro de 1995, no final de um grande comício no centro 
de Tel Aviv, o primeiro-ministro Yitzhak Rabin é atingido com três tiros fa-
tais. O seu homicida, detido no local, era um jovem estudante de 25 anos.A 
investigação sobre este assassinato vem revelar o mundo obscuro e as-
sustador, que tornou este ato possível: as intrigas políticas, o extremismo 
religioso, a proeminente direita anti-Rabin, os fundadores israelitas para 
quem a paz significava traição e a equipa de segurança, que preconizou 
o que estava para acontecer mas nada fez para o evitar. O aclamado 
cineasta Amos Gitai combina magistralmente as recriações de cenas com 
as notícias reais do tiroteio e dos acontecimentos que se seguiram para 
criar um thriller político intrigante.

Venice Film Festival: 2 prémios; 2 nomeações

Realizador: Amos Gitai

Atores: Yäel Abecassis, Ischac Hidkiya, Yariv Horowitz 

Israel | 2015

Drama | 153min

Legendado em português | M/12

RABIN, THE LAST DAY
O corpo de um homem de oitenta anos é encontrado com três facadas 
no peito e um número tatuado no seu antebraço. Amnon, um detetive 
da polícia e sobrevivente do holocausto de segunda geração é relu-
tantemente destacado para o caso após uma longa suspensão. A viver 
contrariadamente longe da sua mulher e filha, esforça-se por fechar 
rapidamente o indesejado caso.  À medida que a trama se desenvolve 
entre o passado e o presente, assistimos à luta de cada homem para se 

reunir à sociedade que o rejeitou.

Israeli Film Academy: 1 prémio; 10 nomeações; 
Montréal World Film Festival: 1 nomeação

Realizador: Amir Wolf
Atores: Gila Almagor, Rami Heuberger, Dvora Kedar, 
Mali Levi
Israel | 2015
107 min | Drama
Legendado em inglês | M/12

FIRE BIRDS

3 Dez – 21h30  |  4 Dez – 13h30  |  5 Dez – 23h45
7 Dez – 17h30  |  8 Dez – 19h40  |  9 Dez – 15h30

É difícil o suficiente ser adolescente e trabalhar com a própria mãe, viúva, 
na carrinha de falafel da família. Mas, esta é a vida de Nofaz Azrin, de 15 
anos, que vende falafel a soldados a caminho da guerra na sua cidade natal, 
onde se localiza o secreto programa nuclear israelita.
Quando um inspetor alemão, da Agência Internacional de Energia 
Atómica, visita os militares israelitas, vê uma ameaça à segurança nacional, 
mas Nofar vê uma oportunidade para a sua mãe se voltar a apaixonar. É 
então que uma série de acontecimentos se desencadeiam: Nofar rouba 
segredos militares israelitas, tenta salvar a sua amiga (que vive em Natanz, 
no Irão – principal alvo de Israel), a mãe de Nofaz apaixona-se e o Médio 

Oriente desmorona-se.

Israeli Film Academy: 4 nomeações

Realizador: Dror Shaul

Atores: Michelle Treves, Shai Avivi, Mali Levi

Israel | 2015

Comédia, Drama | 100 min

Legendado em inglês | M/12

ATOMIC FALAFEL

4 Dez – 00h10  |  5 Dez – 15h00  |  6 Dez – 21h30
7 Dez – 19h30  |  9 Dez – 13h30

O filme The Kind Words segue a história de três irmãos em busca do 
grande segredo da sua falecida mãe.Os três jovens embarcam numa 
viagem que vai mudar as suas vidas.

Israeli Film Academy: 12 nomeações

Realizador: Shemi Zarhin
Atores: Rotem Zissman-Cohen, Roy Assaf, Jonathan Bar-Giora
Israel | 2015
Drama | 118 min
Legendado em português | M/12

THE KIND WORDS

3 Dez – 17h20  |  4 Dez – 15h30  |  5 Dez – 16h55
6 Dez – 13h10  |  8 Dez – 21h40  |  9 Dez – 19h30 

Rebecca Abarnabel, filha única de uma família judia ortodoxa, está 
cansada do estilo de vida que o seu pai, Reuven, a força a levar.
Insatisfeita com a sua vida, Rebecca começa a alterar os seus interesses 
até que um dia foge com um jovem para um kibbutz no deserto.
Filme baseado na obra de Savyon Liebrecht.

 Israeli Film Academy: 3 nomeações

Realizador: Matti Harari, Arik Lubetzki
Atores: Moran Rosenblatt, Shlomi Koriat, Remonde Amsellem, 
Elisha Banai, Irit Kaplan
Israel | 2014 | Drama, Romance | 96 min
Legendado em português | M/12

APPLES FROM THE DESERT

3 Dez – 15h30  |  4 Dez – 17h30  |  5 Dez – 13h10
6 Dez – 19h30  |  7 Dez – 21h30  |  8 Dez – 15h00
9 Dez – 17h30

Bilhete normal: 4,50€
Estudantes, jovens, séniores, parceiros e grupos*: 4,00€
Passe para o ciclo: 21€

PREÇOS:
*Consultar bilheteira


