
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Chega ao Festival de Veneza o “Encontrando Vicente 400”, o 
festival internacional de cinema que leva o nome de São Vicen-

te de Paulo inspirado no tema da globalização da caridade. 

“Encontrando Vicente 400” (Finding Vince 400), o festival internacional de cine-
ma dedicado a São Vicente de Paulo será apresentado oficialmente na Bienal de 
Cinema de Veneza de 2018 como parte da 75° Mostra Internacional de Arte Cine-
matográfica. A apresentação ocorrerá no domingo 2 de setembro às 12h no Hotel 
Excelsior (Sala Tropicana 1), no Lido di Venezia, dentro do espaço da Fondazione 
Ente dello Spettacolo da CEI, Conferência Episcopal Italiana. 

Apresentado oficialmente em Roma em 2017 durante o Simpósio pelo IV Centená-
rio do Carisma Vicentino, o Encontrando Vicente 400 é uma tentativa de traduzir 
o tema da globalização da caridade em todas as linguagens artísticas contempla-
das pelo concurso. Criadores, narradores e roteiristas são convocados para abor-
dar, através de várias expressões artísticas, o tema da pobreza de forma nova e 
original. São mais de 109 países que responderam ao apelo lançado pela grande 
Família Vicentina, a qual trabalha em todo o mundo segundo o espírito do funda-
dor São Vicente. 

É possível participar de duas seções dentro do concurso, cuja fase final ocorrerá 
em Castel Gandolfo de 18 a 21 de outubro do corrente ano: “Curta ou longa-me-
tragem Encontrando Vicente 400”, dedicada àqueles que exibirão um curta ou um 
longa-metragem e “Sementes de esperança”, destinada aos menores de 18 anos. 
O tema proposto é único: o serviço aos pobres. “Plante uma semente, observe-a 
crescer” é o princípio da participação desta última categoria, dedicada aos jo-
vens: criar uma arte que inspire um serviço direto aos pobres. O objetivo do Fes-
tival de Cinema Encontrando Vicente 400, relatam os organizadores, é reunir uma 



comunidade de artistas que tenham ideias inspiradoras sobre como mudar a nossa 
perspectiva em relação à pobreza. Lembramos que o prazo para a entrega das 
obras de arte dessa categoria é até sexta-feira dia 31 de agosto de 2018 às 23h59 
(HORA PADRÃO DO PACÍFICO) e, a este respeito, anexamos um documento explica-
tivo. 

Inúmeros artistas entram em ação para promover o Encontrando Vicente 400, 
dentre os quais o mais recente é Martin Sheen. O renomado ator estadunidense, 
desde sempre sensível aos temas sociais e ao compromisso com a coletividade, 
numa mensagem de vídeo recorda o apelo do Papa Francisco dirigido a todos para 
um maior empenho no serviço aos pobres, em referência às palavras de Jesus 
“todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim 
que o fizestes!” (Mt 25,40). “Considerando que o filme é uma linguagem univer-
sal, o objetivo do festival é reafirmar a potência do cinema para globalizar a ca-
ridade e redirecionar o tema da pobreza no modo em que São Vicente de Paulo 
fez quatro séculos atrás”, explica Martin Sheen. “Este Festival de Cinema estimu-
lará a imaginação e inspirará uma nova criatividade no que tange a pobreza para 
que possamos servir os pobres com uma resposta mais adequada”. 

VIDEO: https://vimeo.com/283313298/e8faae646e 
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