
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

A partir de 18 de outubro começa o Festival de Cinema 
“Finding Vince 400”,  

Festival cinematográfico internacional inspirado na 
figura de São Vicente de Paulo 

 

 

Começa na quinta-feira, 18 de outubro, o “Finding Vince 400” (FV400), o 

Festival Internacional de Cinema e o concurso dedicados a São Vicente de Paulo, 

que irá expor o tema da globalização da caridade e será realizado no Centro 

Mariápolis em Castel Gandolfo (Roma) até domingo, dia 21 de outubro. 

Apresentado oficialmente em Roma em 2017 durante o Simpósio pelo IV Centenário 

do Carisma Vicentino, o “Finding Vince 400” é um festival no qual o tema da 

globalização da caridade se traduzirá em todas as linguagens artísticas dentro do 

concurso.  Criadores, narradores e roteiristas são chamados a abordar, através de 

várias expressões artísticas, o tema da pobreza de forma nova e original. Os 

participantes do FV400 se comprometeram na tentativa de mudar a perspectiva da 

nossa sociedade sobre a pobreza e as novas formas de privação que afetam as 

mulheres e os homens do mundo, transmitindo assim o carisma da Família Vicentina 

com o objetivo de globalizar a caridade através da imaginação e da criatividade. 

O “Finding Vince 400” não é apenas cinema: além das projeções dos curtas e 

longas-metragens, haverá também momentos de diálogo com os artistas sobre arte 

e o significado das suas atividades. Os temas da pobreza, compaixão e comunhão 

com Deus irão aquecer todas as áreas do Festival de Cinema com a vivacidade do 

Carisma Vicentino: haverá, por exemplo, exposições interativas que aproveitarão 

a criatividade dos participantes do festival. Artistas, cineastas, contadores de 

história, fotógrafos, escritores, artistas dispostos a falar da própria vocação irão 

dialogar com o público presente. Inúmeros artistas de renome internacional 

aderiram à iniciativa, enviando uma própria mensagem pessoal de adesão e 

proximidade ao “Finding Vince 400” e estarão presentes nestes dias, entre os quais 



 

 

Clarence Gilyard, conhecido principalmente pelos papéis do patrulheiro James 

Trivette em “Walker Texas Ranger” e do detetive particular Conrad McMaster em 

“Matlock”, além de ter atuado em filmes importantes como “Die Hard”; e também 

Sheree J. Wilson, conhecida principalmente por sua atuação como April Stevens 

na série de TV “Dallas” e como Alexandra "Alex" Cahill-Walker em “Walker Texas 

Ranger”. 

Entre aqueles que apoiaram com grande convicção e entusiasmo o “Finding Vince 

400” estará também Martin Sheen, que em sua longa carreira recebeu seis 

indicações ao Emmy Awards como Melhor Ator Principal em Série de Televisão, por 

seu papel em “The West Wing: Nos Bastidores do Poder”, para o qual também 

ganhou um Globo de Ouro e dois SAG Awards. 

Haverá também a muito aguardada presença do ator Jim Caviezel, o Jesus do filme 

“A Paixão de Cristo” de Mel Gibson, que participará em alguns momentos do 

Festival e que, sobretudo, dará o seu testemunho no sábado 20 de outubro em 

Roma, no Auditorium Conciliazione quando o Festival irá “transferir-se” para a 

capital por ocasião do evento “Quando a Caridade te chama”, organizado pela 

Família Vicentina em colaboração com o Sínodo dos Bispos. Esse evento propõe um 

momento de reflexão, com a linguagem das artes, sobre a Caridade, o amor de 

Deus vivo nos pobres e nos últimos que mudou a vida de São Vicente de Paulo e que 

ainda chama, todos os dias, mulheres e homens de todas as partes do mundo para 

lutar contra as novas formas de pobreza. Jim Caviezel, juntamente com Piera 

degli Esposti, Massimo Popolizio, Sarah Maestri, Giovanni Scifoni, Ron e o grupo 

Gen Verde participarão dando um testemunho à ação de São Vicente de Paulo 

neste início de quinto século de vida do Carisma Vicentino, numa história contada 

através de imagens, músicas e espetáculos, com a direção de Andrea Chiodi e 

apresentação de Arianna Ciampoli.  

 

A seguir os links de algumas mensagens de vídeo de adesão ao FV400: 

https://www.youtube.com/watch?v=RxmNCEIbs-c&app=desktop 

https://vimeo.com/288107537 

https://www.youtube.com/watch?v=6HUpBMJm1bA 

 

CREDENCIAMENTO FV400: a Sala de Imprensa do Festival de Cinema estará à 

disposição dos participantes durante toda a manifestação. Para solicitar o 

credenciamento, por favor envie um e-mail até quarta-feira 17 a 

elena@elenagrazini.it, ou então obtenha-o diretamente no local. 

 

Sala de Imprensa 

Elena Grazini 

Comunicação 
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