
 

VIVE LE CINÉMA FRANÇAIS! (2) 

 

«Hasards ou coïncidences», de Claude Lelouch 

 

Conforme o previsto, as turmas de Francês do 9º ano participaram num debate 

subordinado ao tema «Comunicação nas relações humanas», dinamizado pela Doutora 

Maria Jorge Rama Ferro, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra, e tendo como ponto de partida o filme «Acasos ou 

coincidências», de Claude Lelouch.  

 

 

 
 O filme de Claude Lelouch em discussão 

 

 

Eis duas opiniões sobre a película e o debate que se seguiu ao visionamento. 

 

 

 «Gostei muito do filme. Este inclui uma grande diversidade, no que toca às 

cenas: umas são bonitas, outras são divertidas e outras assustadoras.  

 Este filme tem como principal mensagem o facto de não se poder prever o que o 

futuro nos reserva. 

 Ao início, é um bocado difícil perceber a história, mas a meio já nos deparamos 

com uma bela história, que serviu de base a um belo filme.» 

João Rafael Cardantas, nº 10 , 9º C. 

 



«O filme fala da história de Myriam, uma bailarina divorciada com um filho de 8 

anos. Numa das suas viagens a Itália, onde nasceu, encontra Pierre, um marchande 

pintor (que falsifica quadros) por quem se apaixona e com quem, tempos depois, vai 

viver.  

Certo dia, Pierre propõe aos dois uma viagem, na qual irão realizar todos os 

sonhos de Serge, o filho de Myriam. No entanto, acontece uma tragédia: Pierre e Serge 

morrem no mar. Myriam fica devastada e decide filmar tudo o que faz, para depois 

«mostrar ao filho». No meio de todas as suas viagens, ela encontra muitas pessoas que a 

ajudam e vão acontecendo muitas «coincidências». 

Na minha opinião, este é um filme que desperta muito as emoções de cada 

pessoa e desperta ainda variados sentimentos, por vezes contraditórios. Tudo neste filme 

é uma surpresa, já que quase nunca estamos à espera do que vai suceder a seguir. 

 Gostei muito do filme, pois deixa-nos a pensar na sua mensagem: aquilo que 

poderia gerar apenas dor e sofrimento apresenta a Myriam possibilidades de uma outra 

vida, começada do zero.» 

Rafaela Lapa, nº 23 (9º C) 

 

 

 

 

«Chante ton bac d’abord», de David André 

 

 

O filme-documentário «Chante ton bac d’abord», de David André, que as turmas 

de Francês dos 7º e 8º anos viram, no TAGV, no âmbito da 16ª Festa do Cinema 

Francês, inspirou os seguintes textos: 

 

 

 «No filme ‘Chante ton bac d’abord’, gostei do facto de ser um musical e uma 

história verídica. Não gostei do facto de ser um documentário. 

 Alex tinha uma personalidade igual à do seu pai e adorei as suas parecenças. 

Nicolas mostrava como podia ser o amor entre o ser humano e o seu animal de 

estimação. 

 Resumindo e concluindo, gostei do filme.» 

Íris Lima Nunes, nº 14, 7º D. 

 

 

 

 «No dia 29 de outubro, fomos ao Teatro Académico de Gil Vicente, no âmbito 

do Clube de Francês, ver «Chante ton bac d’abord». 

 Trata-se de um filme-documentário que relata as experiências de um conjunto de 

adolescentes de 17 anos e dos seus familiares, que vivem numa cidade costeira de 

França. Esta idade específica parece ter sido escolhida pelo facto de se terminar o 

Secundário (a «Terminale», em França) e, normalmente, se ir estudar para a 

universidade. 

 Vivendo numa cidade pequena, os jovens têm uma vida privada de algumas 

oportunidades, o que, na minha opinião, faz com que alguns estejam deprimidos e 

fumem, além de consumirem álcool quando saem com os amigos. Esta «trupe» é 

bastante unida e todos se preocupam uns com os outros. Quando Nicolas, o jovem poeta 

que adorava Douglas, o seu pato de estimação, faltou às aulas durante várias semanas, 



os amigos ficaram preocupados. Ficámos depois a saber que a ausência de Nico se ficou 

a dever ao desgosto causado pela morte do seu querido pato. 

 Aproximando-se a época de exames (do «bac»), todos ficam sozinhos em casa a 

estudar. Na verdade, todos preferiam estar a divertir-se. Dois elementos deste grupo – 

um rapaz e uma rapariga – estão em risco de chumbar, o que exige um esforço acrescido 

de preparação. 

 Na altura das provas, todos vão para a escola: uns sabem a matéria, outros não; 

mas a maioria passa, menos a jovem que temia perder o ano. Ela teve de repetir as 

provas, tendo conseguido obter o seu diploma. 

 No final do ano, todos ficaram tristes, porque iriam separar-se em breve e as 

suas vidas não seriam as mesmas sem a companhia de todos. Surge então no filme uma 

canção em que os jovens falam desses sentimentos, dizendo desejar que os momentos 

que tinham passado juntos tivessem sido mais longos, para os desfrutarem devidamente. 

 Na minha opinião, este filme trata de temas muito positivos, como a Amizade e 

a sua importância para a juventude. No entanto, uma vez que várias cenas do filme se 

passam com tempo bastante enevoado e num ambiente com algumas culturas de risco, 

não gostei muito dele.» 

 

   Paulo Cortesão, nº 21 , 9º B. 

 

 

 «A nosso ver, «Chante ton bac d’abord» é bastante interessante, visto que aborda 

temas  atuais, que nos  fazem 3eflectir  sobre o nosso futuro e as nossas escolhas. 

Mostra—nos ainda como os amigos e a família, principalmente os pais, têm um papel 

extremamente importante e de suporte para nós. 

 A visão da vida daqueles adolescentes dá-nos a entender quão complicada ela 

pode ser, devido às diversas pressões, tanto a nível escolar/ profissional como a nível 

social. 

 Concluindo, este filme-documentário pretende sobretudo dizer que devemos 

manter os nossos amigos por perto e tomar decisões tendo em conta a nossa opinião e 

não a dos outros. 

Ana Rebelo, nº 2, e Ana Pereira, nº 4 , 9º A. 

 

 

 

«L’Illusionniste», de Sylvain Chomet 

 

 

 O Dia Mundial do Cinema de Animação celebrou-se a 28 de outubro.  

O Clube de Francês promoveu, no dia 5 de novembro, uma sessão 

comemorativa, na qual foi visionado «O Mágico», de Sylvain Chomet. 

 



 
 

 

«Feliz Natal», de Christian Carion 

 

 

O Clube de Francês da ESIDM convida toda a comunidade escolar para uma 

sessão de cinema: 

 

 

«Feliz Natal», de Christian Carion, baseado numa história verídica  

(2005 – 111 minutos, legendado em português) 

 

Quarta-feira, dia 11 de novembro de 2015 

 

14h15 – Auditório Fernando Azeiteiro 

 

1ª Guerra Mundial, 24 de dezembro de 1914. 

Nas trincheiras, soldados inimigos fazem tréguas e celebram o Natal juntos. 

 

 On vous attend nombreux! 

 



 
 

 

 

 

Clube de Francês da ESIDM 

 

 

 

 


