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APRESENTAÇÃO	
	
	
VIII	Edição	dos	Encontros	Cinematográficos	
	
A	Comuna	apresenta	os	"Encontros	Cinematográficos",	que	regressam	ao	Fundão,	dias	27,	28,	29	e	30	
de	 Abril,	 com	 convidados	 e	 filmes	 de	 grande	 qualidade,	 contando	 com	 a	 presença	 dos	 realizadores	
Marta	Mateus,	Pierre-Marie	Goulet,	Pablo	Llorca	e	Ana	Luísa	Guimarães.	Os	“Encontros”	abrem	com	o	
celebrado	 “Farpões	 Baldios”	 de	 Marta	 Mateus	 e	 fecham	 com	 o	 clássico	 “Douro,	 Faina	 Fluvial”	 de	
Manoel	de	Oliveira,	musicado	ao	vivo	pelo	pianista	Belthosier.	Esta	oitava	edição	tem	na	evocação	de	
Michel	Giacometti	um	dos	seus	pontos	fortes,	com	uma	projecção	especial	na	Igreja	Matriz	de	Aldeia	
de	Joanes	da	série	“Povo	que	Canta”,	eco	que	se	prolongará	depois	na	Moagem	com	as	projecções	de	
“Polifonias	–	Paci	è	saluta,	Michel	Giacometti”	e	“Encontros”	de	Pierre-Marie	Goulet,	e	uma	conversa	
aberta	 que	 contará	 com	 testemunhos	 de	 Fernando	 Paulouro,	 de	 Virgínia	 Dias	 e	 de	 Manuel	 Rocha.	
Encontro	 também	 com	 o	 realizador	 Pablo	 Llorca,	 o	 actor	 Luís	 Miguel	 Cintra	 e	 o	 ex-director	 da	
Cinemateca	 Espanhola	Miguel	Marías	 no	 seguimento	 dos	 extraordinários	 filmes	 “Uno	 de	 los	 dos	 no	
puede	estar	equivocado”do	realizador	espanhol	e	“Espelho	Mágico”	de	Manoel	de	Oliveira.	Encontro	
por	 fim	com	o	filme	“Nuvem”,	obra	única	de	Ana	Luísa	Guimarães,	acontecimento	assinalado	com	as	
presenças	do	programador	da	Cinemateca	Luís	Miguel	Oliveira	e	do	cineasta	Manuel	Mozos.	No	Espaço	
Comuna	 (centro	 do	 Fundão),	 ainda	 se	 lança	 o	 livro	 “Uma	 Viagem	 pelo	 Cinema	 Americano”	 (A.23	
Edições)	 de	 João	 Palhares	 e	 José	 Oliveira	 e	 haverá	 também	 lugar	 para	 uma	 sessão	 surpresa.	 O	
programa	completo	pode	ser	consultado	em	encontroscinematograficos.	 luzlinar.org.	A	organização	é	
da	 Associação	 Luzlinar	 e	 do	Município	 do	 Fundão,	 com	 a	 colaboração	 da	 Cinemateca	 Portuguesa.	 A	
entrada	é	livre	para	todos	os	filmes	e	conversas.	
	
			
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	



PROGRAMA	
	

	
	

ENCONTROS	CINEMATOGRÁFICOS	2018	|	VIII	Edição	
27	|	28	|	29	|	30	|	ABRIL	|	2017	|	Sexta,	Sábado,	Domingo	e	Segunda	

A	MOAGEM	-	Cidade	do	Engenho	e	das	Artes		
Cidade	do	Fundão	|	Largo	da	Estação	|	Portugal	

	

	

SEX	27	 BLOCO	I	 	 	 	

	 10h00	 Cinema	Juventude	

NUVEM	de	Ana	Luísa	Guimarães	
Projeção-Conversa	dedicada	ao	Agrupamento	de	Escolas	do	
Fundão	

99’	 Projeção	 Auditório	

	 21h30	 FARPÕES	BALDIOS*	de	Marta	Mateus	 25’	 Projeção	 Auditório	
	 22h00	 Marta	Mateus	e	Patrick	Holzapfel	

moderação	de	Sílvia	das	Fadas	
	 Encontro	 Sala	de	

Ensaios	
	 23h00	 A	CORNER	IN	WHEAT	de	D.	W.	Griffith	

WHAT	DO	YOU	THINK?	TUPAPAOO***		
de	Jacques	Tourneur	

25’	 Projeção	 Auditório	

	 	 	 	 	 		
SÁB	28	 BLOCO	II	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 11h00	 POVO	QUE	CANTA	(episódios	na	Beira	

Baixa)	de	Alfredo	Tropa	e	Michel	Giacometti	
40’	 Projeção	 Igreja	

Matriz	de	
Aldeia	de	
Joanes	

	 15h00	 POLIFONIAS	–	PACI	È	SALUTA,	MICHEL	
GIACOMETTI*	de	Pierre-Marie	Goulet	

80’	 Projeção	 Auditório	

	 16h30	 ENCONTROS*	de	Pierre-Marie	Goulet	 105’	 Projeção	 Auditório	
	 18h30	 Pierre-Marie	Goulet,	Fernando	Paulouro,	

Virgínia	Dias	e	Manuel	Rocha	
moderação	de	Marta	Ramos	

130’	 Encontro	 Sala	de	
Ensaios	

	 22h00	 FILME	SURPRESA	 	 Projeção	 Auditório	
	

	 	 	 	 	 	
DOM	29	 BLOCO	III	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 14h30	 UNO	DE	LOS	DOS	NO	PUEDE	ESTAR	

EQUIVOCADO**	de	Pablo	Llorca	
80’	 Projeção	 Auditório	

	 16h00	 ESPELHO	MÁGICO*	de	Manoel	de	Oliveira	 137’	 Projeção	 Auditório	
	 18h30	 Pablo	Llorca,	Miguel	Marías	e	Luís	Miguel	

Cintra	
moderação	de	Sérgio	Alpendre	

	 Encontro	 Sala	de	
Ensaios	

	 21h30	 Lançamento	do	livro	“Uma	Viagem	pelo	
Cinema	Americano”	(A.23	Edições)	de	José	
Oliveira	e	João	Palhares	apresentado	por	
Mário	Fernandes	e	José	Lopes,	com	as	
presenças	dos	autores	e	do	editor	Ricardo	
Paulouro	Neves.	****	

	 Encontro	 Espaço	
Comuna	

	 22h30	 LUCKY	STAR	de	Frank	Borzage		
	

99’	 Projeção	 Espaço	
Comuna	

	 	 	 	 	 	



SEG	30	 BLOCO	IV	 	 	 	

	 15h00	 NUVEM	de	Ana	Luísa	Guimarães	 99’	 Projeção	 Auditório	

	 17h00	 Ana	Luísa	Guimarães	e	Manuel	Mozos	
Moderação	de	Luís	Miguel	Oliveira	

	 Encontro	 Sala	de	
Ensaios	

	 18h00	 O	REGRESSO*****	de	Andrey	Zvyagintsev	 105’	 Projeção	 Auditório	

	 21h30	 DOURO,	FAINAL	FLUVIAL	de	Manoel	de	
Oliveira	|	musicado	ao	vivo	pelo	pianista	
Bruno	Belthoise	

20’	 Filme-
concerto	

Auditório	

	 	 	 	 	 	
*	Filme	legendado	em	inglês	
**	Filme	legendado	electronicamente	em	português	
***	Filme	legendado	em	francês	
****	Auditório	Cinema	Juventude	|	Comuna	–	Centro	Comercial	Cidade	Nova	
*****	Filme	legendado	em	português	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FILMES	
	

	

FARPÕES	BALDIOS	
	
de	Marta	Mateus	
Portugal	|		2017	|	25ʹ	|	digital	
	

	 	
No	final	do	século	XIX,	os	trabalhadores	rurais	em	Portugal	iniciaram	
uma	 corajosa	 luta	 por	 melhores	 condições	 de	 trabalho.	 Depois	 de	
gerações	de	miséria	e	fome,	a	Revolução	de	Abril	semeou	a	promessa	
de	 uma	 Reforma	 Agrária.	 Na	 região	 do	 Alentejo,	 estes	 camponeses	
ocuparam	 grandes	 propriedades	 onde	 antes	 eram	 submetidos	 ao	
poder	dos	seus	patrões.	
Diz-se	no	Alentejo,	que	quando	se	perde	alguma	coisa,	quem	procura	
deverá	 começar	 a	 andar	 para	 trás	 e	 voltar	 ao	 princípio.	 Reza-se	 e	
pede-se	 a	 Santa	 Luzia	 que	 nos	 cure	 dos	 olhos,	 para	 que	 possamos	
olhar	melhor	e	ver.	
Os	protagonistas	deste	filme,	resistentes	desta	velha	luta,	a	quem	foi	
roubada	a	infância	e	a	escolaridade,	contam	a	sua	história	às	gerações	
de	hoje,	nas	suas	próprias	palavras.	
	

	 	

	

A	CORNER	IN	WHEAT	
	
de	D.	W.	Griffith	
EUA	|	1909	|	14ʹ	|	cópia	digital	
	

	 	
O	 “realismo	 social	 e	 o	 impulso	 poético”	 de	 “A	 Corner	 in	 Wheat”,	
provavelmente	o	mais	famoso	dos	filmes	Biograph	de	D.	W.	Griffith	(e	
o	 mais	 popular	 dos	 seus	 filmes	 de	 1909),	 foram	 notados	 logo	 na	
época.	 Entretanto,	 tornou-se	 objecto	 de	 vários	 estudos	 e	 análises,	
apaixonando	 também	 cineastas	 como	 Straub	 ou	 Vecchiali.	 Uma	
curiosidade:	 o	 filme	 inspira-se	 em	histórias	 de	 Frank	Norris,	 o	 autor	
do	livro	“Greed”	que	levou	o	“maldito”	Stroheim	a	uma	das	batalhas	
mais	 épicas	 da	História	 do	 Cinema.	 Agora	 e	 sempre,	 quando	 passar	
um	filme	de	Griffith	em	qualquer	canto	do	planeta,	este	mundo	não	
estará	irremediavelmente	perdido.	
	

	 	

	

WHAT	DO	YOU	THINK?	TUPAPAOO	
	
de	Jacques	Tourneur	
EUA	|	1938	|	11ʹ	|	cópia	digital	

	 	
É	 um	 dos	 “curtos”	 filmes	 de	 Tourneur	 mais	 injustamente	
desconhecidos.	 Inspirado	 pelo	 trágico	 “Tabu”	 de	Murnau,	 Tourneur	
constrói	 um	 filme	 fantástico,	 preciso	 e	 vertiginoso	 como	 uma	
fulminante	estrela	cadente,	antecipando	muito	do	que	veremos	em	“I	
Walked	with	a	Zombie”,	uma	das	suas	obras-primas.	
	



	

POVO	QUE	CANTA	(EPISÓDIOS	NA	BEIRA	BAIXA)	
	
de	Alfredo	Tropa	e	Michel	Giacometti	
Portugal	|	1971-74	|	40ʹ	|	digital	
	

	 	
Alguns	excertos	do	programa	“Povo	que	Canta”	de	Michel	Giacometti	
(transmitido	no	início	da	década	de	70	na	RTP),	especialmente	
seleccionados	para	os	“Encontros	Cinematográficos”	no	Fundão.	A	
bela	voz	de	Catarina	Chitas,	as	cantadeiras	de	Aldeia	de	Joanes	e	o	
despique	de	bombos	no	Souto	de	Casa	estão	entre	os	momentos	
gravados	na	região.	Ocasião	para	celebrar	e	relembrar,	como	
escreveu	Fernando	Paulouro,	“os	rostos	desses	fazedores	de	cultura	
esquecidos,	com	as	suas	fainas	e	os	tais	cantares	imemoriais”.	
	

	

POLIFONIAS	–	PACI	È	SALUTA,	MICHEL	GIACOMETTI	
	
de	Pierre-Marie	Goulet	
Portugal/França	|	1998	|	80ʹ	|		35	mm	

	 	
Viagem	 pela	 experiência	 e	 pelas	 raízes	 de	 uma	 das	 mais	 fortes	
manifestações	 da	 cultura	 popular	 portuguesa	 –	 o	 canto	 polifónico	
alentejano.	Evocando	Michel	Giacometti	 (etnomusicólogo	corso	cujo	
trabalho	pioneiro	em	Portugal	 foi	 decisivo	para	o	 conhecimento	e	 a	
própria	 relação	 dos	 portugueses	 com	 a	 sua	 música	 tradicional),	 o	
filme	 interroga	 as	 origens	 do	 “cante”	 no	 contexto	 da	 cultura	
mediterrânica,	 confrontando-o	 nomeadamente	 com	 a	 tradição	
polifónica	 da	 Córsega.	 No	 oposto	 de	 um	 documentário	 descritivo,	
trata-se,	 acima	 de	 tudo,	 de	 um	 filme	 de	 cumplicidades	 e	 de	
encontros,	e	sobre	a	admirável	experiência	do	canto	como	encontro,	
como	esta	raramente	foi	filmada.	(fonte:	Cinemateca	Portuguesa)	
	

	 	

	

ENCONTROS		
	
de	Pierre-Marie	Goulet	
Portugal/França	|	2006	|	105ʹ	|	digital	
	

	 	
1957:	 um	 grupo	 de	 camponeses	 de	 Peroguarda,	 no	 Alentejo,	 vai	
cantar	ao	Porto.	O	poeta	António	Reis,	futuro	realizador	de	“Trás-os-
Montes”,	 ouve	 esses	 cantos.	 Conquistado,	 toma	 o	 caminho	 de	
Peroguarda,	com	um	gravador.	1959:	Michel	Giacometti,	musicólogo	
de	 origem	 corsa,	 começa	 uma	 pesquisa	 de	 30	 anos.	 Não	 tarda	 a	
descobrir	Peroguarda.	1965:	no	Porto,	o	jovem	poeta	Manuel	António	
Pina,	 e	 outros	 jovens	 aspirantes	 a	 poetas	 escolhem	 António	 Reis	
como	 referência.	 1966:	O	 cineasta	 Paulo	 Rocha	 roda	 a	 sua	 segunda	
longa-metragem	(“Mudar	de	Vida”)	no	Furadouro,	situando	a	história	
no	meio	dos	pescadores	que	na	 infância	o	haviam	fascinado.	Estas	e	
outras	pessoas	fazem	parte	de	uma	tribo	informal	cujos	membros	se	
reconhecem	quando	se	encontram.	(fonte:	Doc	Lisboa)	



	

UNO	DE	LOS	DOS	NO	PUEDE	ESTAR	EQUIVOCADO		
	
de	Pablo	Llorca	
Espanha	|	2007	|	80ʹ	|	35	mm	

	 	
Um	 filme	 sobre	 o	 cinema	 ou	 a	 necessidade	 que	 todos	 temos	 de	
contar	 histórias.	Neste	 filme	 todas	 as	 personagens	 passam	o	 tempo	
narrando,	ou	escutando	narrativas,	mostradas	de	 todas	as	maneiras	
possíveis.	Coexistem	várias	 tramas,	mas	a	principal	parece	ser	a	que	
começou	 em	Beirut,	 entre	 o	Diabo	 (Luís	Miguel	 Cintra)	 e	 Almudena	
(Mónica	 López),	 uma	 jornalista	 da	 televisão.	 Ambos	 se	 apaixonam,	
mas	 ele,	 assustado,	 falta	 a	 um	 segundo	 encontro.	 Anos	 depois,	 o	
Diabo	 chega	 a	Madrid,	 disposto	 a	 convencê-la	 a	 começar	uma	nova	
vida	com	ele.	
	

	 	

	

ESPELHO	MÁGICO		
	
de	Manoel	de	Oliveira	
Portugal	|	2005	|		131ʹ	|	35	mm	

	
	
	
	

	
Baseado	 no	 romance	 de	 Agustina	 Bessa--Luís	 “A	 Alma	 dos	 Ricos”,	
“Espelho	Mágico”	 reencontra	 várias	 personagens	de	 “O	Princípio	da	
Incerteza”.	 Um	 elenco	 sumptuoso,	 composto	 por	 “oliveirianos”	
assíduos	ou	ocasionais,	num	filme	que	suscitou	enorme	entusiasmo.	
Aquando	da	sua	estreia	escreveu	João	Bénard	da	Costa:	“Onde	é	que	
tudo	 começou?	 No	 princípio.	 No	 princípio	 da	 incerteza.	 Que	 só	 a	
imensidão	 do	 belo	 deste	 filme	 contraria	 com	 uma	 certeza.	 La	
certitude	du	beau,	de	que	 falava	o	poeta,	que	uma	vez	mais	e	 cada	
vez	melhor,	Oliveira	filma”.	
	

	

LUCKY	STAR	
	
de	Frank	Borzage	
EUA	|	1929	|	99ʹ	|	cópia	digital	

	 	
Há	filmes	pelos	quais	vale	a	pena	ter	nascido:	é	o	caso	deste	belíssimo	
filme	de	Frank	Borzage	 (cuja	existência	é	quase	 tão	milagrosa	 como	
os	milagres	que	mostra),	que	mais	uma	vez	reúne	o	par	formado	por	
Janet	 Gaynor	 e	 Charles	 Farrell.	 João	 Bénard	 da	 Costa	 escreveu:	 “de	
todos,	Lucky	Star	é	o	que	amo	mais.	É	a	mais	bela,	poética	e	depurada	
de	 todas	 as	 obras	 de	 Borzage,	 o	 seu	 filme	 mais	 intimista	 e	
comovente.”	
	

	 	



	

NUVEM	
	
de	Ana	Luísa	Guimarães	
Portugal/França	|	1991	|	99ʹ	|	35	mm	
	

	 	
Na	segunda	metade	dos	anos	oitenta,	uma	série	de	primeiras	longas-
metragens	 feitas	 por	 ex-alunos	 da	 escola	 de	 cinema,	 algumas	 delas	
nascidas	numa	produtora	efémera	mas	com	lugar	histórico	no	nosso	
cinema	 (a	 Trópico	 Filmes,	 que	 tanto	 está	 por	 trás	 de	NUVEM	 como	
por	exemplo	de	UMA	RAPARIGA	NO	VERÃO	de	Vítor	Gonçalves	ou	de	
O	 SANGUE	 de	 Pedro	 Costa),	 correspondia	 a	 um	 dos	 actos	 de	
renovação	mais	consistentes	ocorridos	no	cinema	português	desde	os	
que	tinham	sido	empreendidos	pelas	diversas	vagas	do	Cinema	Novo.	
NUVEM,	o	único	dos	filmes	da	Trópico	que,	até	hoje,	ficou	como	opus	
único	de	quem	o	realizou,	partilhava	com	os	restantes	um	rigor	e	um	
cuidado	 de	 realização,	 senão	 também	 uma	 mistura	 de	 sonho	 e	 de	
negrume	 e	 um	 inescapável	 romantismo,	 que,	 à	 época,	 foram	
generalizadamente	 sublinhados.	 História	 de	 marginalidade	
portuguesa,	 esta	 era	mais	 uma	 história	 de	 jovens	 que,	 tal	 como	 os	
protagonistas	de	THEY	LIVE	BY	NIGHT	de	Nicholas	Ray,	“nunca	foram	
devidamente	 iniciados	 no	 mundo	 em	 que	 vivemos”.	 Um	 elo	
importante	 na	 história	 do	 nosso	 cinema	 que	 urge	 relembrar	 após	
longo	 silêncio	 (a	 última	 projecção	 fora	 na	 Cinemateca	 em	 1999),	
quebrado	em	Dezembro	de	2017	com	nova	exibição	na	Cinemateca.	
(fonte:	Cinemateca	Portuguesa)	
	

	

O	REGRESSO	
	
de	Andrey	Zvyagintsev	
Rússia	|	2003	|	105ʹ	|	 35 mm 
	
	

	 	
A	vida	de	dois	irmãos	é	subitamente	perturbada	pelo	reaparecimento	
do	pai.	A	única	memória	que	dele	os	dois	irmãos	guardavam	era	a	de	
uma	velha	fotografia	com	dez	anos.	Será	que	ele	é	verdadeiramente	o	
pai	 deles?	 Porque	 regressou	 depois	 de	 tantos	 anos?	Os	 dois	 irmãos	
procuram	respostas	para	estas	questões	numa	ilha	distante	e	isolada,	
viajando	com	este	homem	de	quem	não	sabem	nada.	Leão	de	Ouro	
em	Veneza,	O	REGRESSO	é	a	primeira	 longa-metragem	do	realizador	
russo	 Andrey	 Zvyagintsev	 que	 renova	 a	 tradição	 do	 grande	 cinema	
russo	de	Andrei	Tarkovsky.	
	

	 	

	
	

	

	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

DOURO,	FAINA	FLUVIAL	
	
de	Manoel	de	Oliveira	
Portugal	|	1931	|	20ʹ	|	cópia	digital	
	

	 	
Um	documentário	de	20	minutos	sobre	a	cidade	do	Porto	e	o	seu	eixo	
principal:	 o	 rio	 Douro.	 Oliveira	 procurou	 uma	 estética	 sofisticada	 e	
rigorosa	 que	 não	 se	 fica	 por	 uma	 pontual	 observação	 da	 realidade	
social.	 Pelo	 contrário,	 ele	 quis	 e	 foi	 muito	 mais	 longe	 neste	 seu	
primeiro	trabalho,	experimentando	uma	outra	forma	de	apresentar	o	
real.	A	estrutura	deve-se	muito	a	um	cinema	de	vanguarda,	como	era	
o	de	Dziga	Vertov,	 Jean	Vigo	e	sobretudo	Walter	Ruttman,	que	 teve	
bastante	 influência	 sobre	 Oliveira,	 através	 da	 sua	 obra	 “Berlim,	
Sinfonia	 de	 uma	 Cidade.”	 ”Douro,	 Faina	 Fluvial”	 provocou	 um	
verdadeiro	 impacto	 entre	 a	 crítica	 da	 época,	 devido	 à	 sua	
inteligentíssima	 e	 veloz	 montagem	 e	 à	 beleza	 da	 sua	 fotografia.	
Criticado	 pela	 crítica	 portuguesa	 e	 elogiado	 pela	 estrangeira	 no	 V	
CONGRESSO	INTERNACIONAL	DA	CRÍTICA,	Oliveira	acabava	de	entrar	
desta	 forma	 no	mundo	 do	 cinema.	 Este	 trabalho	 foi	 realizado	 com	
António	Mendes,	seu	amigo	e	fotógrafo	amador.	Ambos	demoraram	
aproximadamente	2	anos	na	recolha	de	imagens,	porque	só	filmavam	
nos	tempos	livres	(fins-de-semana).	
	



CONVIDADOS	
	
	
MARTA	MATEUS	
Portugal	

	

	
Nasceu	em	Estremoz,	em	1984.	Estudou	filosofia	na	Universidade	Nova	de	Lisboa,	
desenho	 e	 fotografia	 na	 Ar.Co,	 música	 e	 teatro.	 Trabalhou	 como	 actriz	 e	
assistente	de	realização.	“Farpões	Baldios”	é	o	seu	primeiro	filme.	
	

FILMOGRAFIA	
	
2017	-	FARPÕES	BALDIOS	

	 	
PATRICK	HOLZAPFEL	
Alemanha	

	

	
Patrick	Holzapfel	nasceu	em	Augsburg	na	Alemanha	e	vive	em	Viena	na	Aústria.	Realiza	e	escreve	sobre	filmes.	É	
editor	geral	do	website,	brevemente	jornal,	“Jugend	ohne	Film”	(Juventude	sem	Filmes).	Tem	escrito	para	diversas	
revistas,	 jornais	 e	 websites	 em	 alemão	 e	 em	 inglês.	 Em	 2016	 recebeu	 a	 bolsa	 Siegfried	 Kracauer	 para	 crítica	
cinematográfica.	Também	trabalha	no	Museu	do	Cinema	austríaco.	
	

	 	
SÍLVIA	DAS	FADAS	
Coimbra	|	Portugal	

	

	
Sílvia	das	Fadas	é	realizadora,	investigadora,	sonhadora.	
Sílvia	 das	 Fadas	 nasceu	 em	 Coimbra,	 cidade	 circular	 onde	 deixou	 as	 tranças	 e	
incendiou	 a	 imaginação	 entre	 as	 paredes	 negras	 do	 teatro-estúdio	 do	 CITAC.	
Dedicou-se	 aos	 Estudos	 Artísticos	 e	 descobriu	 o	 cinema	 no	 impulso	 de	
transformar	 as	 palavras	 em	 imagens.	 Começou	 a	 filmar	 em	 super	 8	 e	 por	 dois	
anos	 trabalhou	 no	 Grauco,	 o	 cineclube	 mais	 antigo	 de	 Roma,	 cidade	 que	 lhe	
roubou	o	coração	e	que	a	viu	também	estudar	na	Scuola	Romana	di	Fotografia.	
Estudou	Cinema	e	Estética	na	Universidade	Nova	de	Lisboa	e	concluiu	o	programa	
Cinema/Imagem	em	Movimento	no	Ar.Co.	Na	mesma	cidade	luminosa,	dedicou-
se	 à	 aprendizagem	material	 do	 cinema	 no	 ANIM	 e	 na	 Cinemateca	 Portuguesa,	
colaborando	 em	 diversas	 edições	 do	 festival	 DocLisboa	 e	 do	 seminário	 Doc’s	
Kingdom.	Encontrou	no	Espaço	Llansol	–	comunidade	dedicada	ao	estudo	da	obra	
literária	de	Maria	Gabriela	Llansol	–	o	jardim	que	o	pensamento	permite,	até	que,	
movida	por	uma	nostalgia	militante,	foi	viver	para	Los	Angeles	onde	continuou	a	
fazer	 filmes	 em	 16mm	 no	 California	 Institute	 of	 the	 Arts.	 Interessada	 em	
programação,	deu	início	a	Not	Reconciled,	sessões	regulares	de	filmes	raros	mas	
essenciais	a	partir	da	colecção	da	CalArts,	e	 colaborou	 regularmente	com	o	Los	
Angeles	 Filmforum.	 Trabalhou	 como	 investigadora	 para	 a	 Academy	 of	 Motion	
Picture	 Arts	 and	 Sciences	 até	 se	 mudar	 para	 Viena,	 onde	 agora	 trabalha	 no	
Austrian	Film	Museum,	ao	mesmo	tempo	que	dá	aulas	de	cinema	e	é	doutoranda	
na	Akademie	der	bildenden	Künste.	
	

FILMOGRAFIA	
	
A	CASA,	A	VERDADEIRA	E	A	
SEGUINTE,	AINDA	ESTÁ	POR	
FAZER	(FUTURANTE)	
2013	-	SQUARE	DANCE,	LOS	
ANGELES	COUNTY,	CALIFORNIA,	
2013	
2012	-	WHY	SPEND	THE	DARK	
NIGHT	WITH	YOU?	
2012	-	APANHAR	
LARANJAS/PICKING	ORANGES	
2011	-	THE	BOOK	OF	NATURAL	
MAGIC	
2011	-	A	RAPARIGA	QUE	TEMIA	A	
IMPOSTURA	DA	LÍNGUA	
2008	-	IMORREDOIRA	
2008	-	ROMANCE	NOIR	
2005	-	I	HAVE	BEEN	HERE	BEFORE	

	 	

PIERRE-MARIE	GOULET	 	

	
Realiza	 actualmente	 “Além	 das	 Pontes”	 que	 forma	 um	 tríptico	 com	 os	 filmes	
“Encontros”	e	“Polifonias	–	Paci	è	Saluta,	Michel	Giacometti”	
Como	programador,	 foi	 responsável	dos	ciclos	“O	Olhar	de	Ulisses”	(2000-2001)	
para	 Porto	 2001,	 Capital	 Europeia	 da	 Cultura	 e	 “Um	 Rio,	 Duas	 Margens”	 no	
âmbito	de	DocLisboa	 (2002)	e	 actualmente	 “o	 cinema	à	 volta	de	 cinco	artes”	–	
Festival	Temps	d’Images	e	Cinemateca	Portuguesa	desde	2003.	
Participa	 activamente	 no	 programa	 pedagógico	 “O	 Cinema,	 cem	 anos	 de	
juventude”	 e	 na	 realização	 dos	 workshops	 “O	 Primeiro	 Olhar”,	 iniciação	 ao	
cinema	 pela	 prática,	 destinados	 a	 jovens	 de	 10	 a	 16	 anos,	 organizado	 pela	
Associação	“Os	Filhos	de	Lumière”	de	que	é	co-fundador.	
	

FILMOGRAFIA	
	
2014	FEITOS	E	DITOS	DE	
NASREDDIN	II	(EM	PREPARAÇÃO)	
2014	ALÉM	DAS	PONTES	(EM	
PÓS-PRODUÇÃO)	
2006	ENCONTROS	
1997	POLIFONIAS	
1993	FAITS	ET	DITS	DE	
NASREDDIN	
1987	PLAGE	
1986	AU	PÈRE	LACHAISE,	CO-
REALIZAÇÃO	COM	JEAN	DANIEL	
POLLET	
1980	SITE	



1978	DJERRAHI	
1978	BALADE	
1975	ICI	
1974	Ô	GAULE	
1973	NAISSANCE	
1972	CORPS	MORTS	
1970	MEVLEVI	
	
	

	 	

VIRGÍNIA	DIAS	
Portugal	

	

	
Camponesa	 de	 uma	 vida,	 vive	 em	 Peroguarda	 no	 seu	 Alentejo	 amado,	 onde	 encontrou	 senhores	 como	Michel	
Giacometti,	António	Reis,	José	Mário	Branco	ou	Manuel	António	Pina,	que	descobriram	maravilhados	a	sua	poesia	
pura	de	grande	sensibilidade	e	sem	emoções	 instruídas,	de	uma	tradição	oral,	ancestral	e	musical	como	o	agora	
património	 imaterial	 “Cante	 Alentejano”,	 ao	 qual	 também	 deu	 a	 sua	 voz.Participou	 na	 trilogia	 de	 Pierre-Marie	
Goulet	constituída	pelos	filmes	“Polifonias”,	“Encontros”	e	“Além	das	Pontes”,	e	está	em	preparação	uma	edição	
em	livro	com	os	seus	poemas.	
	
	 	

FERNANDO	PAULOURO	
Portugal	

	

	
Nasceu	no	Fundão	no	dia	31	de	janeiro	de	1947.	
Fernando	Paulouro	Neves	foi	jornalista,	chefe	de	redacção	e	depois	director	do	Jornal	do	Fundão.	Foi	colaborador	
de	múltiplos	jornais	e	revistas.	
Pertenceu	à	direcção	do	Sindicato	dos	Jornalistas	e	ao	Conselho	Deontológico,	animou	debates,	escreveu	prefácios	
e	ensaios	e	integrou	diversas	comissões	organizadoras	de	congressos	profissionais	e/ou	científicos.	
Escreveu,	com	Daniel	Reis,	“A	Guerra	da	Mina	–	Os	Mineiros	da	Panasqueira”,	é	autor	dos	textos	dramáticos	“O	
Foral:	 Tantos	 Relatos/Tantas	 Perguntas”	 e	 “Era	Uma	Vez	 Cerinéu…”	 e	 de	 guiões	 para	 espectáculos	 sobre	 Lorca,	
Eugénio	de	Andrade,	A	Política	dos	Pacotes,	realizados	pelo	GICC	Teatro	das	Beiras.	
Encontra-se	representado	em	livros	colectivos	e	antologias,	designadamente	nos	volumes	“Identidades	Fugidias”,	
coordenado	 pelo	 Professor	 Eduardo	 Lourenço,	 e	 “A	Mãe	 na	 Poesia	 Portuguesa”,	 organizado	 pelo	 poeta	 Albano	
Martins.	
É	autor	de	“Os	Fantasmas	Não	Fazem	a	Barba”,	“A	Materna	Casa	da	Poesia.	Sobre	Eugénio	de	Andrade”,	“Os	Olhos	
do	Medo”,	“Crónica	do	País	Relativo.	Portugal,	Minha	Questão	–		II	Volumes”,	“Fellini	na	Praça	Velha”	e	“Brasil	em	
mim”.	
É	co-autor,	com	Alexandre	Manuel,	da	“Fotobiografia	António	Paulouro,	100	Anos	Depois”,	e	organizou	a	Antologia	
“António	Paulouro,	As	Palavras	e	as	Causas”.	
Dirigiu	 e	 colaborou	 em	 variadíssimos	 suplementos	 literários,	 presidiu	 ao	 Teatro	 das	 Beiras,	 é	 colaborador	 do	
Centro	de	Estudos	Ibéricos.	
A	 Sociedade	 Iberoamericana	 de	 Antropologia	 Aplicada	 atribuiu-lhe,	 em	 2012,	 na	 Universidade	 de	 Salamanca,	 o	
título	de	Sócio	de	Honra	daquela	Sociedade	Científica.	
Pertence	aos	corpos	sociais	da	Fundação	Manuel	Cargaleiro	e,	em	2013,	 foi-lhe	atribuída	a	Medalha	de	Ouro	do	
Fundão.	
Foi	membro	externo	do	Conselho	Geral	da	Universidade	da	Beira	Interior	no	mandato	2012-2016.	
Foi	distinguido	em	2014	com	o	Prémio	Gazeta	de	Mérito	do	Clube	dos	Jornalistas.	
É	autor	do	blogue	“Notícias	do	Bloqueio”.	
Venceu,	em	2017,	a	13.ª	edição	do	Prémio	Eduardo	Lourenço,	instituído	pelo	CEI.	
	 	
	
MARTA	RAMOS	
1984	|	Lisboa	|	Portugal	

	

	
Marta	 Ramos	 nasceu	 em	 Lisboa,	 em	 1984,	 estudou	 no	 Fundão	 e	 na	 Guarda	 e	
voltou	 à	 capital	 para	 se	 licenciar	 em	Arquitectura	 pela	Universidade	 Técnica.	O	
seu	percurso	tem	passado	pela	Arquitectura	e	Cinema	em	áreas	como	realização,	
produção	e	montagem	de	filmes	 independentes;	programação	e	organização	de	
eventos	culturais	e	cineclubísticos	mas	o	canto/musica	surgiu	como	a	expressão	
que	mais	a	satisfaz	e	que	a	agarrou	por	dentro	e	é	esse	chamamento	que	quer	
perseguir.	 Frequentou	 aulas	 de	 formação	 musical	 com	 a	 professora	 Alexandra	

FILMOGRAFIA	
	
2011	-	SEM	ABRIGO	(CO-
REALIZAÇÃO	COM	JOSÉ	OLIVEIRA	
E	MÁRIO	FERNANDES)	
2011	-	TIMES	ARE	CHANGING,	
NOT	ME	(CO-REALIZAÇÃO	COM	
JOSÉ	OLIVEIRA	E	MÁRIO	
FERNANDES)	



Caracol,	na	Academia	de	Música	Marquês	de	Pombal/Avenida,	e	aulas	de	canto	
com	Susana	Moody,	cantora	residente	do	Teatro	São	Carlos.	Cantou	no	Cantinho	
dos	 Artistas,	 na	 Covilhã,	 e	 em	 várias	 Casas	 de	 Fado,	 em	 Lisboa	 –	 Maria	 da	
Mouraria,	Morgadinha	 de	 Alfama,	 Luso,	 entre	 outras.	 Foi	 cantora	 residente	 no	
restaurante	A	Varanda,	na	Covilhã,	e	no	bar	Lisboa	Vadia,	em	Lisboa.	Gravou	uma	
música	 para	 o	 álbum	 “343”,	 da	 banda	 Jerónimo	 e	 os	 Cro-Magnon,	 e	 tem	 sido	
presença	 regular	e	acarinhada	na	Associação	 José	Afonso	 (AJA),	em	Lisboa	e	na	
Covilhã.	Fundou	em	conjunto	com	João	Rodrigues	o	dueto	Acaso	com	o	qual	se	
apresentou	 em	 diversos	 locais	 em	 Lisboa	 nomeadamente.	 Além	 dos	 concertos,	
Marta	Ramos	tem	também	cantado	em	pequenos	filmes	musicais	realizados	por	
José	 Oliveira.	 Recentemente,	 ingressou	 numa	 oficina	 da	 introdução	 ao	 Jazz	 na	
escola	Luís	Villas-boas,	na	senda	de	explorar	outros	géneros	musicais.	
	

2012	-	O	ATIRADOR	(CO-
REALIZAÇÃO	COM	JOSÉ	OLIVEIRA	
E	MÁRIO	FERNANDES)	

	 	
PABLO	LLORCA	
Espanha	

	

	
Nascido	em	Madrid	 em	1963,	 escreve	para	 vários	 jornais	 e	 revistas	 nacionais	 e	
internacionais	 sobre	 a	 história	 da	 imagem.	 Foi	 correspondente	 em	 Espanha	 da	
revista	“Artforum”	durante	vinte	anos	e	comissariou	numerosas	exposições	sobre	
artes	plásticas,	fotografia	e	cinema.	É	professor	de	Teoria	da	Fotografia	e	Teoria	
do	Cinema	na	Universidade	de	Salamanca	(USAL).	Todos	os	seus	filmes	estiveram	
presentes	em	vários	festivais,	alguns	deles	premiados	nos	festivais,	entre	outros,	
de	 Berlim,	 Roterdão,	 San	 Sebastián,	 Bafici	 (Buenos	 Aires),	 Chicago,	 Londres,	
Sevilha	e	Oberhaussen.	
	

FILMOGRAFIA	
2018	-	EL	VIAJE	A	KIOTO	(EM	PÓS-
PRODUÇÃO)	
2017	-	TERNURA	Y	LA	TERCERA	
PERSONA	
2016	-	DÍAS	COLOR	NARANJA	
2014	-	EL	GRAN	SALTO	ADELANTE	
2014	-	PAÍS	DE	TODO	A	100	
2013	-	UN	RAMO	DE	CACTUS	
2012	-	LO	VIEJO	Y	LO	NUEVO	
2012	-	RECOLETOS	(ARRIBA	Y	
ABAJO)	
2011	-	EL	MUNDO	QUE	FUE	Y	EL	
QUE	ES	
2010	-	6	GRADOS:	SMARA	
2009	-	ANÍBAL	Y	EL	MUNDO	
2009	-	UNA	HISTORIA	EUROPEA	
2007	-	UNO	DE	LOS	DOS	NO	
PUEDE	ESTAR	EQUIVOCADO	
2005	-	LA	CICATRIZ	
2004	-	LAS	OLAS	
2003	-	PIZCAS	DE	PARAÍSO	1-2-3	
2001	-	LA	ESPALDA	DE	DIOS	
1998	-	TODAS	HIEREN	
1993	-	JARDINES	COLGANTES	
1990	-	LA	COCINA	EN	CASA	
1989	-	VENECIAS	

	 	
	
LUÍS	MIGUEL	CINTRA	
Portugal	

	

	
Filho	do	filólogo	Luís	Filipe	Lindley	Cintra	e	de	sua	mulher	Maria	Adelaide	dos	Reis	Valle,	professora.	
Luís	 Miguel	 Cintra	 inicia-se	 no	 teatro	 em	 1968,	 no	 Grupo	 de	 Teatro	 de	 Letras,	 da	 Faculdade	 de	 Letras	 da	
Universidade	de	Lisboa.	Tinha	finalizado	o	terceiro	ano	de	Filologia	Românica,	quando,	no	ano	de	1970,	partiu	para	
o	 Reino	Unido.	 Aí,	 com	o	 apoio	 de	 uma	bolsa	 da	 Fundação	Calouste	Gulbenkian,	 completou	 o	Acting	 Tecnhical	
Course,	da	Bristol	Old	Vic	Theatre	School.	
Em	1973,	já	diplomado	pela	Old	Vic	e	regressado	a	Portugal,	funda	o	Teatro	da	Cornucópia,	com	Jorge	Silva	Melo,	
que	também	se	iniciara	no	Grupo	de	Teatro	de	Letras.	Na	Cornucópia,	Luís	Miguel	Cintra	centraria	a	sua	carreira	de	
mais	de	40	anos	no	teatro,	quer	como	actor,	quer	como	encenador.	
Foi,	 simultaneamente,	 actor	 e	 encenador	 de	 peças	 de	 autores	 tão	 diversos	 como	 Brecht,	 Tchekhóv,	 Goethe,	
Molière,	 Ésquilo,	 Séneca,	 Sófocles,	 Edward	Bond,	Gorki,	 Jordheuil,	Horvath,	Gil	Vicente,	 Samuel	Beckett,	 Kroetz,	
Buchner,	Wenzel,	Shakespeare,	Lope	de	Vega,	Heiner	Muller,	Botho	Strauss,	Beaumarchais,	Pier	Paolo	Pasolini,	R.	
W.	Fassbinder,	 Luís	de	Camões,	António	 José	da	Silva,	 Stravinski,	 Jean	Claude	Biette,	 Joe	Orton,	 F.	Garcia	 Lorca,	
August	 Strindberg,	 Eduardo	 de	 Filippo,	 Jean	 Genet,	 Courteline,	 Pierre	 Corneille,	 Jakob	 Lenz,	 Grabbe,	 Kleist,	
Rezvanni,	Luigi	Pirandello,	Francisco	de	Holanda,	Raul	Brandão,	Calderón,	entre	outros.	
Como	encenador	de	ópera,	dirigiu	para	o	Teatro	Nacional	de	São	Carlos,	em	Lisboa,	L’Enfant	et	les	Sortilèges,	de	
Ravel	e	Dido	e	Eneias	de	Purcell	em	1987;	As	Bodas	de	Figarode	Mozart	em	1988,	L’Isola	Disabitata	de	Haydn	em	
1997;	Jeanne	d’Arc	au	Bûcher	de	Honneger	e	Claudel	em	2003	e	Medea	de	Cherubini	em	2005.	



Em	co-produção	com	a	RTP,	e	ainda	na	Cornucópia,	encenou,	em	1990,	“Façade”	e	“O	Urso”,	de	William	Walton,	
sob	a	direção	musical	de	João	Paulo	Santos.	Em	1996,	na	Culturgest,	apresentou	“The	Strangler”	de	Martinu;	em	
2000,	em	co-produção	do	Teatro	da	Cornucópia/Culturporto/Teatro	Nacional	de	São	Carlos/Orquestra	Nacional	do	
Porto,	“The	English	Cat”,	de	H.	W.	Henze	e,	em	2004,	“Le	Vin	Herbé”	de	Frank	Martin	para	o	Teatro	Aberto.	
Como	recitante	colaborou	com	o	Coro	do	Teatro	Nacional	de	S.	Carlos,	com	o	Coro	Gulbenkian,	e	com	Nuno	Vieira	
de	Almeida	em	recitais	com	obras	de	Hans	Werner	Henze,	Honneger,	Schubert,	Lizt,	Satie,	Poulenc	e	Garcia	Lorca.	
Para	o	Teatro	Nacional	de	S.	Carlos	fez	a	direcção	de	actores	e	interpretou	o	papel	titular	de	Manfred	de	Schumann	
e	Byron	sob	a	direcção	musical	de	Marko	Letonja.	
Em	1984	participou	com	o	seu	grupo	no	Festival	de	Teatro	da	Bienal	de	Veneza.	Ainda	em	1988	encenou	para	o	
Festival	de	Avignon,	com	Maria	de	Medeiros,	o	espectáculo	“La	Mort	du	Prince	et	Autres	Fragments”	de	Fernando	
Pessoa	que	voltou	a	apresentar	no	ano	seguinte,	no	Festival	de	Outono	de	Paris.	Em	Itália	apresentou-se	com	o	
Teatro	da	Cornucópia	em	Udine	na	realização	do	projecto	de	formação	de	actores	L’École	des	Maitres,	que	lhe	foi	
dedicada,	em	1991.	Em	1991	apresentou-se	em	Bruxelas	por	ocasião	da	Europália.	
Foi	dirigido	em	1997	por	Brigite	Jacques	no	Théâtre	de	la	Commune-Pandora	em	Paris,	em	“Sertório”	de	Corneille,	
e	encenou	“Comedia	sin	Titulo”,	de	F.	García	Lorca	para	o	Teatro	de	La	Abadia	em	Madrid	(2005).	
Além	do	teatro	Luís	Miguel	Cintra	impôs	a	sua	presença	em	dezenas	de	filmes	do	cinema	português	—	ainda	jovem	
estudante	 surge	 associado	 ao	 Cinema	 Novo,	 ao	 participar	 em	 “Quem	 Espera	 por	 Sapatos	 de	 Defunto	 Morre	
Descalço”,	de	João	César	Monteiro.	Manterá	com	este	realizador	uma	colaboração	próxima,	que	o	leva	a	participar	
em	 vários	 outros	 títulos	 (“Veredas”,	 “Recordações	 da	 Casa	 Amarela”,	 “As	 Bodas	 de	 Deus”).	 Destaque	 merece	
também	 a	 sua	 colaboração	 com	Manoel	 de	 Oliveira,	 em	 filmes	 como	 “Vale	 Abraão”,	 “Espelho	Mágico”,	 entre	
muitos	outros.	De	 resto,	 foi	 dirigido	por	 Paulo	 Soares	da	Rocha,	 Luís	 Filipe	Rocha,	 Solveig	Nordlund,	 Jorge	 Silva	
Melo,	Christine	Laurent,	José	Álvaro	de	Morais,	Pedro	Costa,	Joaquim	Pinto,	Maria	de	Medeiros,	Patrick	Mimouni,	
Teresa	Villaverde,	João	Botelho,	Pablo	Llorca,	Jorge	Cramez,	John	Malkovich,	Raquel	Freire,	Rita	Azevedo	Gomes,	
Jean-Charles	Fitoussi,	Catarina	Ruivo	e,	mais	recentemente,	José	Oliveira.	
Declamador	 de	 poesia,	 gravou	 a	 leitura	 integral	 de	 “Viagens	 na	Minha	 Terra”	 de	 Almeida	 Garrett	 e	 “Amor	 de	
Perdição”	de	Camilo	Castelo	Branco,	assim	como	poemas	de	Fernando	Pessoa,	Sophia	de	Mello	Breyner,	Ruy	Belo,	
Luís	de	Camões,	Antero	de	Quental	e	um	sermão	do	Padre	António	Vieira.	
Entre	as	restantes	atividades	que	exerceu,	Luís	Miguel	Cintra	dedicou-se,	até	à	década	de	80,	à	crítica	de	teatro	em	
“O	Tempo	e	o	Modo”;	dirigiu	a	Colecção	de	Teatro	Seara	Nova	(editada	pela	Estampa)	e	a	Colecção	de	Teatro	(da	
edição	 Ulmeiro);	 foi	 professor	 do	 Conservatório	 Nacional	 (Interpretação,	 na	 Escola	 de	 Teatro,	 e	 Direcção	 de	
Actores,	na	Escola	de	Cinema).	
	
Dos	prémios	que	recebeu	salientam-se:	
Prémio	Bordalo	da	Casa	da	 Imprensa	em	1995	 (Melhor	 Intepretação	em	Cinema)	e	 em	1997	 (Interpretação	em	
Teatro)	
Globo	de	Ouro	em	1999	para	a	Personalidade	do	Ano	em	Teatro,	o	Globo	de	Ouro	para	Melhor	Actor	de	Teatro,	
pela	sua	interpretação	em	“Esopaida	ou	a	Vida	de	Esopo”,	de	António	José	da	Silva,	O	Judeu	(em	2003)	
Prémio	Universidade	de	Coimbra	(em	2005)	
Prémio	Pessoa,	que	lhe	foi	atribuído	pelo	Jornal	Expresso,	também	em	2005.	
Recebeu	o	grau	de	Grande-Oficial	da	Ordem	Militar	de	Sant’Iago	da	Espada	em	9	de	Junho	de	1998.	
Em	2013	recebeu	a	Medalha	de	Conhecimento	e	Mérito	do	Instituto	Politécnico	de	Lisboa.	
Foi,	em	2014,	a	figura	homenageada	do	Festival	de	Almada.	
A	 17	 de	 outubro	 de	 2015,	 anunciou	 o	 fim	da	 sua	 presença	 nos	 palcos	 de	 teatro,	 devido	 a	 problemas	 de	 saúde	
(Doença	de	Parkinson).	Porém,	manter-se-á	activo	como	encenador	e	actor	de	cinema.	
Em	Julho	de	2016	foi	homenageado	no	Teatro	Municipal	de	São	Luís	com	a	atribuição	do	seu	nome	à	sala	principal.	
Em	2017	recebeu	o	prémio	Árvore	da	Vida.	
	
	 	
MIGUEL	MARÍAS		
1947	|	Madrid		|	Espanha	

	

	
Miguel	Marias	é	economista	e	crítico	de	cinema.	
Desde	1992	é	chefe	do	Servicio	de	Estudios	de	la	Cámara	de	Oficial	de	Comercio	e	Industria	de	Madrid.	Foi	director	
da	 Filmoteca	 Española	 (1986-1988)	 e	 do	 Instituto	 de	 la	 Cinematografía	 y	 las	 Artes	 Audiovisuales	 (1988-1990).	
Como	crítico	de	cinema	escreveu	em	diferentes	revistas	especializadas	(Nuestro	Cine,	Banda	aparte,	Casablanca,	
Nuevo	Fotogramas,	Archivos	de	la	Filmoteca,	Nosferatu,	Viridiana,	Nickelodeon,	Dirigido	por…),	publicações	gerais	
(Revista	de	Occidente,	El	Urogallo)	e	jornais	(Diario	16,	El	Mundo).	Actualmente	escreve	em	diversas	publicações	
online	e	estrangeiras,	como	Senses	of	Cinema,	Rouge	ou	Foco.	É	autor	dos	libros	“Manuel	Mur	Oti-	Las	raíces	del	
drama”,”	Leo	McCarey	–	Sonrisas	y	lágrimas”,”	Sin	perdón/Manhattan”	e	“Otro	Buñuel”.	
Foi	colaborador	residente	do	famoso	programa	emitido	pela	TVE	“Qué	grande	es	el	cine”	(1995-2005),	bem	como	
nos	programas	que	lhe	deram	continuidade	na	Telemadrid	como	“Cine	en	Blanco	y	Negro”	e	“Querer	de	Cine”.	

	



SÉRGIO	ALPENDRE	
Brasil	

	

	
Sérgio	Alpendre	é	crítico	de	cinema,	professor,	pesquisador	e	 jornalista.	Colaborador	da	Folha	de	S.Paulo	desde	
2008.	Mestre	em	Meios	e	Processos	Audiovisuais	pela	ECA	–	USP.	Coordenador	do	Núcleo	de	História	e	Crítica	da	
Escola	Inspiratorium.	Oficineiro	do	programa	Pontos	MIS.	Curador	do	FICBIC	–	Festival	Internacional	de	Cinema	da	
Bienal	 de	 Curitiba.	 Edita	 a	 Revista	 Interlúdio	 (www.revistainterludio.com.br)	 e	 o	 blog	 Chip	 Hazard	
(chiphazard.zip.net).	Fundou	e	editou	a	Revista	Paisà,	publicação	impressa	sobre	cinema	(2005-2008).	Foi	redator	
fixo	da	Contracampo	(revista	eletrônica	de	crítca	de	cinema	(2000-2010).	Foi	curador	das	mostras	Retrospectiva	do	
Cinema	Paulista	e	Tarkovski	e	seus	Herdeiros,	editando	também	os	catálogos	de	tais	mostras.	Participa	de	seleções	
e	júris	em	festivais	de	cinema,	além	de	ministrar	cursos	de	história	do	cinema	e	oficinas	de	crítica	por	todo	o	Brasil.	

	
	 	
JOSÉ	OLIVEIRA	
1982	|	Braga	|	Portugal	

	

	
José	 Oliveira	 nasceu	 em	 Braga	 em	 1982.	 Estudou	 Cinema	 na	 Escola	 Superior	
Artística	do	Porto.	Tem	feito	alguns	filmes	de	forma	independente.	Escreve	sobre	
cinema	 regularmente	 no	 seu	 blog	 pessoal,	 bem	 como	 na	 Foco	 –	 Revista	 de	
Cinema.	 É	 ainda	 formador,	 tendo	 colaborado	 com	 Os	 Filhos	 de	 Lumière	 –	
Associação	Cultural.	Recentemente	fundou,	com	João	Palhares,	o	LUCKY	STAR	–	
Cineclube	 de	 Braga.	 “Longe”,	 produzido	 pela	 OPTEC	 –	 filmes,	 fez	 parte	 da	
selecção	oficial	do	festival	de	Locarno.	
	

FILMOGRAFIA	

	
2018	-	GUERRA	
2016	-		LONGE	
2015	-		35	ANOS	DEPOIS,	O	
MOVIMENTO	DAS	COISAS	(CO-
REALIZAÇÃO)	
2012	-		O	ATIRADOR	(CO-
REALIZAÇÃO)	
2011	-		TIMES	ARE	CHANGING,	
NOT	ME	(CO-REALIZAÇÃO)	
2011	-		SEM	ABRIGO	(CO-
REALIZAÇÃO)	
2011	-		A	PENA	PERDIDA	
2010	-		PAI	NATAL	
2010	-	BRAGA	

	 	
JOÃO	PALHARES	
Portugal	

	

	
Natural	do	Porto,	João	Palhares	editou	os	dois	únicos	números	da	revista	portuguesa	Cinergia,	colaborando	ainda	
com	revistas	estrangeiras	como	a	italiana	“La	Furia	Umana”	ou	a	“Foco	–	Revista	de	Cinema”,	do	Brasil.	Em	2015,	
fundou	o	Lucky	Star	com	José	Oliveira,	cineclube	em	que	também	programa	e	para	o	qual	escreve	folhas	de	sala,	
colaborando	 ainda	 com	 traduções.	 Actualmente,	 escreve	 sobre	 cinema	 para	 a	 Revista	 Rua,	 de	 Braga.	 Foi	
colaborador	do	site	“À	Pala	de	Walsh”	entre	2012	e	2015.	

	
	 	
RICARDO	PAULOURO	
Portugal	

	

	
De	Janeiro	de	2013	até	ao	presente	é	o	director	executivo	da	A.23	EDIÇÕES,	responsável	pela	edição	de	autores	de	
língua	portuguesa	como	Manuel	da	Silva	Ramos,	Albano	Martins,	Tiago	Salazar,	Fernando	Paulouro,	H.M.S.	Pereira,	
Arnaldo	Saraiva,	Fernanda	Gabriel,	José	Lopes	Nunes,	Nuno	Francisco,	António	Alves	Fernandes,	Rui	Pelejão,	Jorge	
Flores,	 António	 Salvado,	 entre	 outros.	 Na	 colecção	 “Encontros	 Cinematográficos”	 publicou	 “Foco	 –	 Revista	 de	
Cinema”	(org.	Bruno	Andrade,	Lucas	Baptista	e	Matheus	Cartaxo)	e	“Uma	Viagem	pelo	Cinema	Americano”	de	José	
Oliveira	e	João	Palhares.	Comissariou	em	Junho	de	2013	a	exposição	de	pintura	“Caminhos	Cruzados:	Costa	Camelo	
entre	os	seus	contemporâneos”,	na	antiga	sede	dos	CTT,	em	Castelo	Branco.	
Entre	Janeiro	de	2010	e	Dezembro	de	2012	exerceu	a	função	de	assessor	de	imprensa	no	Instituto	Camões.	
Em	2010	foi	coordenador	de	“As	Histórias	Nunca	Contadas	da	História”	do	Diário	de	Notícias	e	Jornal	de	Notícias	
Foi	colaborador	do	Portal	multidisciplinar	de	reflexão,	crítica	e	documentação	das	
culturas	 africanas	 contemporâneas	 em	 língua	 portuguesa	 BUALA.	 Foi	 Director	 da	 revista	 trimestral	 A.23	
(www.a23online.com).	 Entre	 2006	 e	 2009,	 exerceu	 a	 função	 de	 redactor	 e	 de	 coordenação	 editorial	 no	 Teatro	
Nacional	 D.	 Maria	 II,	 no	 Gabinete	 de	 Comunicação,	 onde	 participou	 activamente	 na	 elaboração	 de	 vários	
conteúdos	editoriais.	
É	co-editor	da	revista	“Textos	e	Pretextos”	do	Centro	de	Estudos	Comparatistas	da	Faculdade	de	Letras	da	
Universidade	de	Lisboa,	e	Produtor	Executivo	no	Festival	Literário	da	Gardunha.	
	 	



JOSÉ	LOPES	
Portugal	

	

	
José	Manuel	 Lopes	nasceu	a	31	de	Março	de	1958.	 Tendo	 frequentado	o	 curso	de	Antropologia	 Social,	 cedo	 se	
interessou	pelo	Teatro,	participando	 como	actor	em	diversas	peças,	 entre	elas	 “Os	Negros”	de	 Jean	Genet	 com	
encenação	de	Rogério	 de	Carvalho,	 “Vida	 e	Morte	 de	Bamba”	de	 Lope	de	Vega	 com	encenação	de	 Luís	Miguel	
Cintra	ou	“Epopeia	de	Gilgamesh”	com	tradução	de	Pedro	Tamen	e	encenação	de	Adolfo	Gutkin.	Esteve	presente	
no	Festival	Internacional	de	Teatro	de	Lovaina	na	Bélgica	com	a	peça	“Eu,	Antonin	Artaud”	e	no	Festival	de	Teatro	
de	Sitges	 (Barcelona)	com	uma	peça	encenada	por	Adolfo	Gutkin	dedicada	ao	mito	de	Drácula.	Colaborou	ainda	
com	Luís	Miguel	Cintra	na	docência	da	disciplina	de	direcção	de	actores	na	Escola	Superior	de	Teatro	e	Cinema.	
Enquanto	actor	de	Cinema,	tem	preferido	trabalhar	em	produções	independentes,	filmes	como	“Adeus	Lisboa”	de	
João	Rodrigues,	“Interrogatório”	de	Maria	Mendes	e	José	Pedroso,	ou	“Longe”	de	José	Oliveira.	
	
	 	
ANA	LUÍSA	GUIMARÃES	
Lisboa	|	Portugal	

	

	
Nascida	 em	 Lisboa	 em	 1956,	 é	 realizadora	 e	 professora	 na	 Escola	 Superior	 de	
Teatro	 e	 Cinema.	 Realizou	 a	 curta-metragem	 “O	 Visitante”	 que	 foi	 exibida	 no	
Fantasporto	de	1985.	Foi	responsável	pela	montagem	dos	filmes	“Repórter	X”	e	
“Uma	Rapariga	no	Verão”.	Em	1991	realizou	o	filme	“Nuvem”.	
	

FILMOGRAFIA	

	
1991	–	NUVEM	
1984	–	O	VISITANTE	

	 	
LUÍS	MIGUEL	OLIVEIRA	
Lisboa	|	Portugal	

	

Licenciou-se	 em	 Comunicação	 Social	 pela	 Faculdade	 de	 Ciências	 Sociais	 e	 Humanas	 da	 Universidade	 Nova	 de	
Lisboa.	 Iniciou	 a	 sua	 atividade	 como	membro	 efetivo	 da	 equipa	 de	 programação	 da	 Cinemateca	 Portuguesa	 –	
Museu	do	Cinema	em	1993,	sendo	atualmente	o	responsável	pela	programação.	Ao	longo	do	tempo	organizou	e	
concebeu	diferentes	ciclos	e	catálogos	para	esta	instituição.	Entre	outras,	organizou	ou	co-organizou	as	edições	da	
Cinemateca	 dedicadas	 a	 Boris	 Barnet,	 Béla	 Tarr,	 Jean-Luc	 Godard	 1985-1999,	 Kenji	 Mizoguchi,	 Philippe	 Garrel,	
Stanley	Kubrik,	D.W.	Griffith,	David	Cronenberg,	Otar	Iosseliani,	Jim	Jarmusch,	Roberto	Rossellini,	Jacques	Rivette	
ou	John	Carpenter.	Como	crítico	escreve	para	o	jornal	Público,	contribuindo	semanalmente	para	a	revista	Ípsilon.	
Colaborou	 com	 festivais	 de	 cinema,	 nomeadamente	 como	 júri	 do	 Indie	 Lisboa	 em	 2004,	 em	 publicações	
especializadas	e	com	instituições	escolares	vocacionadas	para	o	cinema.	
	 	
	
MANUEL	MOZOS	
1959	|	Lisboa	|	Portugal	

	

 
Manuel	 Mozos,	 nasceu	 em	 Lisboa	 em	 1959.	 Terminou	 o	 curso	 de	 Cinema	 em	
1984,	 no	 Antigo	 Conservatório	 Nacional	 (atual	 Escola	 Superior	 de	 Teatro	 e	
Cinema).	Trabalhou	como	montador,	argumentista	e	assistente	de	realização	com	
vários	realizadores	portugueses.	
Colabora	 assiduamente	 com	 publicações,	 escolas,	 institutos,	 universidades,	
associações	culturais	e	de	cinema,	cineclubes	e	festivais.	Desde	2002	trabalha	no	
A.N.I.M.-	 Cinemateca	 Portuguesa,	 na	 área	 de	 identificação,	 preservação	 e	
restauro	de	cópias	em	película.	
Como	realizador,	 fez	o	seu	primeiro	 filme	foi	“Um	passo,	outro	passo	e	depois”	
(1989),	vencedor	do	prémio	de	Melhor	Filme	Estrangeiro	em	Entrevues,	Festival	
Internacional	de	Cinema	de	Belfort	em	1990.	Desde	então,	realizou	mais	de	vinte	
filmes,	entre	ficção	e	documentário,	curtas	e	longas-metragens	entre	os	quais	se	
destacam	 as	 longas-metragens	 “Quando	 Troveja”	 (1999),	 “Xavier”(2002)	 e	 “4	
Copas”	(2002),	bem	como	os	documentários	“Lisboa	no	Cinema”	(1994),	“Cinema	
Português	—	Diálogos	com	João	Bénard	da	Costa”	(1997)	e	“Ruinas”	(2009)	que	
recebeu	 vários	 prémios	 em	 festivais	 de	 cinema	 como	 no	 O	 FID	Marseille	 e	 no	
IndieLisboa.	
	

FILMOGRAFIA	
	
2017	–	RAMIRO		
2014	–	JOÃO	BÉNARD	DA	COSTA	
2009	–	RUÍNAS	
2009	–	ALDINA	DUARTE	–	
PRINCESA	PROMETIDA	
2008	–	4	COPAS	
2007	–	DIVA	
2006	–	OLHAR	O	CINEMA	
PORTUGUÊS	
2003	–	SOBRE	O	MAR	
2002	–	ANTÓNIO	PINTO	VARGAS	
–	NOTAS	DE	UM	COMPOSITOR	
2001	–	ERUPÇÃO	
2000	–	CRESCEI	E	MULTIPLICAI-
VOS	
1999	–	CENSURA:	ALGUNS	
CORTES	
1999	–	QUANDO	TROVEJA	
1998	–	JOSÉ	CARDOSO	PIRES	–	
DIARIO	DE	BORDO	
1997	–	CINEMA	PORTUGUÊS?	
1996	–	SOLITARIUM	
1994	–	LISBOA	NO	CINEMA	–	UM	
PONTO	DE	VISTA	



1991	–	XAVIER	
1988	–	UM	PASSO,	OUTRO	PASSO	
E	DEPOIS	

	
 	

BRUNO	BELTHOISE		
1964	|	Paris	|	França 

	

	
Concertista,	criador	e	improvisador,	Bruno	Belthoise	é	Laureado	pela	Fondation	Laurent-Vibert,	e	recebe	o	Prémio	
da	 Fondation	 de	 France	 em	 1988.	 Obtém	 em	 seguida	 o	 Diplôme	 Supérieur	 d’Exécution	 da	 École	 Normale	 de	
Musique	de	Paris	em	1989	e	é	 “Révélation	Classique”	de	 l’ADAMI	em	1997.	Solista	e	membro	 fundador	do	Trio	
Pangea,	 foram-lhe	dedicadas	várias	obras	de	compositores	contemporâneos	como	Emmanuel	Hieaux,	Alexandre	
Delgado,	 Bernard	 de	 Vienne,	 Fernando	 Lapa	 e	 Sérgio	 Azevedo.	 É	 regularmente	 convidado	 para	 participar	 em	
festivais	em	França	e	no	estrangeiro	e	interpreta	um	repertório	que	se	estende	desde	Bach	aos	compositores	do	
nosso	 tempo.	 Com	mais	 de	 15	 Cds	 a	 sua	 discografia	 é	 um	 exemplo	 do	 seu	 percurso	 como	 intérprete	 criativo.	
Apaixonado	 pela	 arte	 do	 conto	 que	 associa	 ao	 seu	 piano,	 realizou	 para	 o	 público	 jovem	 numerosos	 concertos	
narrativos	e	gravou	álbuns	para	La	Librairie	Sonore	de	Frémeaux	&	Associés.	Nas	suas	pesquisas	de	partituras,	tem	
descoberto	e	divulgado	a	música	de	compositores	portugueses	através	de	recitais	e	conferências	pelo	mundo.	O	
seu	trabalho	é	apoiado	por	instituições	como	a	Fundação	C.	Gulbenkian,	Instituto	Camões,	Ministério	da	Cultura,	
Antena	2.	(Fonte:http://www.brunobelthoise.com/pt-pt/biographie)	
	
	 	

MANUEL	ROCHA	
1962	|	Coimbra	|	Portugal	

	

	
Manuel	 Rocha	 nasceu	 em	 Coimbra,	 em	 1962.	 Entre	 1982	 e	 1988	 estudou	 em	Moscovo,	 no	 Colégio	 Estatal	 de	
Música	Gnessin,	onde	se	licenciou	como	professor	de	violino	e	músico	de	orquestra	sendo,	desde	1988,	professor	
de	 violino	no	Conservatório	de	Música	de	Coimbra	 (tendo	ali	 exercido	 funções	directivas	 entre	2005	e	2017).	 É	
membro	 da	 Brigada	 Victor	 Jara	 desde	 1977,	 tendo	 realizado	 trabalhos	 como	 músico,	 sobretudo	 em	 música	
popular,	 com	 nomes	 como	 Adriano	 Correia	 de	 Oliveira,	 Manuel	 Freire,	 Fausto,	 Vitorino,	 José	Medeiros,	 Mísia,	
Pedro	 Barroso,	 Filipa	 Pais,	 Carlos	 do	 Carmo,	 entre	 muitos	 outros.	 Paralelamente,	 tem	 vindo	 a	 fazer	 trabalhos	
diversos,	 de	 que	 destaca	 a	 série	 de	 documentários	 para	 a	 RTP	 sobre	 a	 música	 e	 (alguns)	 músicos	 populares	
portugueses,	realizados	a	partir	da	série	de	Michel	Giacometti	e	Alfredo	Tropa	“Povo	que	Canta”.	Colaborou	com	
grupos	de	teatro,	foi	músico	de	bandas	sonoras	para	cinema	e	televisão.	Integrou	grupos	de	trabalho	do	Ministério	
da	Educação	para	a	reforma	do	Ensino	Artístico	Especializado	e	comissões	de	acompanhamento	e	de	trabalho	do	
Ministério	da	Cultura.	É	dirigente	sindical	e	membro	da	Assembleia	Municipal	de	Coimbra.		
	
	
	
AGRADECIMENTO	
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DE	PROJECÇÃO,	BEM	COMO	ÀS	PRODUTORAS	E	DISTRIBUIDORAS.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



INFORMAÇÕES	
	
	
	

Sítio	na	Internet	
	

CONTACTOS	
	

Correio	eletrónico	
Telefone	

Local	
	
	

ACESSO	
	

Bilheteira	|Reserva	
	

	
Projeções	

	
	
	
	

OFERTAS	ESPECIAIS	
	

Livros	/	DVDs	
	
	
	
	

	
Refeições	

	
Alojamento	

	
	
	
	
	
		

Condições	especiais	de	acesso	

	 www.encontroscinematograficos.luzlinar.org	
	
	
	
comunicacao@luzlinar.org	
(351)	275	773	032	
A	MOAGEM-	Cidade	do	Engenho	e	das	Artes	
Largo	da	Estação	6230-287	|	FUNDÃO	|	Portugal	
	
	
	
No	local,	de	Terça-feira	a	Domingo,	das	14h	às	17h30	e	em	dias	de	
espetáculo	reabre	às	20h30	|	Tel.	275	773	032	
	
Entrada	livre	
	
Entrada	livre	até	ao	limite	da	lotação	dos	espaços.		
Obrigatório	o	levantamento	dos	ingressos	na	Bilheteira.	
	
	
	
LIVRARIA	LINHA	DE	SOMBRA	
Durante	 os	 Encontros	 estarão	 disponíveis	 para	 venda	 Livros	 e	
DVDs	de	diferentes	edições,	em	particular	dos	nossos	convidados,	
bem	como	a	generalidade	das	edições	da	Cinemateca	Portuguesa	
-	Museu	do	Cinema.	
	
RESTAURANTE	A	MOAGEM	
	
O	 Fundão	 reúne	 uma	 grande	 variedade	 de	 unidades	 de	
acolhimento,	 entre	 Pensões	 e	 Hotéis,	 que	 se	 ajustam	 às	
necessidades	dos	visitantes.	
Mais	informações	em:	
www.cm-fundao.pt/oquefazer/alojamento.		
	
	
A	 MOAGEM	 é	 um	 espaço	 preparado	 para	 receber	 pessoas	 com	
deficiências.	Existem	rampas	de	acesso	e	elevadores,	e	o	Auditório	
tem	locais	reservados	para	cadeiras-de-rodas.	
É	 proibida	 a	 recolha	 e	 gravação	 de	 imagem	 ou	 som,	 salvo	 se	
previamente	autorizadas	pela	Organização.	
Antes	 do	 início	 das	 projeções,	 devem	 ser	 desligados	 todos	 os	
telemóveis	ou	outros	aparelhos	electrónicos,	não	sendo	permitida	
a	sua	utilização	durante	as	projeções.	
Não	 é	 permitido	 consumir	 alimentos	 ou	 bebidas	 no	 Auditório	 e	
Sala	de	Ensaios.	

	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	

	 	 	 	

ORGANIZAÇÃO	E	PRODUÇÃO	 	 ASSOCIAÇÃO	LUZLINAR	 MUNICÍPIO	DO	FUNDÃO	

PARCEIROS	DO	PROJECTO	 	 CINEMATECA	PORTUGUESA	
MUSEU	DO	CINEMA	

DEPARTAMENTO	DE	COMUNICAÇÃO	E	
ARTES	

FACULDADE	DE	ARTES	E	LETRAS	DA	UBI	

MÉDIA	ASSOCIADOS	 	 JORNAL	DO	FUNDÃO	 RÁDIO	COVA	DA	BEIRA	

APOIOS	 	 LIVRARIA	LINHA	DE	SOMBRA	 A.23	EDIÇÕES	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROJECTO	PONTES	
Coordenação	Geral	–	Carlos	Fernandes	|	Direcção	Artística	–	João	Castro	Silva	|	Direcção	Executiva	–	Pedro	Januário	|	Produção	
Executiva	 –	 Flávio	Delgado	 |	Comunicação	 /	 Imagem	 –	 Ana	 Rodrigues	 |	Coordenação	 Científica	 /	 Comuna	 –	 Pedro	 Salvado	 |	
Cinema	Juventude	–	António	Lopes	

FICHA	TÉCNICA	
	

Coordenação	Geral	
	

Direcção	Artística	
	

Coordenação	de	Programação	
de	Edição	

	
	
	

Comunicação	
Documentação	

Design	
Coordenação	de	Produção	

Produção	
Maquinistas	de	Cinema	

	
	

	 	
	
Carlos	Fernandes	
	
Manuel	Mozos	
	
Mário	Fernandes	
Com	a	colaboração	da	Cinemateca	Portuguesa-Museu	do	Cinema	e	
Departamento	de	Comunicação	e	Artes	da	Faculdade	de	Artes	e	
Letras	da	UBI	
	
Ana	Rodrigues	
António	Lopes	
The	Animals	Lab	
Telma	Marques	
Daniela	Dias	
Alberto	Diogo,	João	Caria	
	


