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 SalaS 

  culturgeSt
fundação caixa geral de depósitos – culturgest
edifício Sede da caixa geral de depósitos
rua arco do cego, piso 1. tel: 217 905 155
grande auditório da culturgest [612 lugares]
pequeno auditório da culturgest [145 lugares]

  cinema londreS
av. de roma, 7a. tel: 218 401 313
Sala 1 [219 lugares]
Sala 2 [114 lugares]

  cinema São Jorge
av. da liberdade, 175. tel: 213 103 400
Sala Manoel de oliveira [827 lugares]
Sala 3 [181 lugares]

  cinema citY campo pequeno
centro de lazer campo pequeno
av. da república tel: 217 981 420
Sala 1 [122 lugares]

  cinemateca portugueSa – muSeu do cinema
rua Barata Salgueiro, 39. tel: 213 596 262
Sala dr. félix ribeiro [227 lugares] 

  teatro do Bairro
r. luz Soriano, 63. tel: 213 473 358
Sala [120 lugares]

 BilheteS 

  PREÇOS dOS bIlhEtES
Bilhetes à venda a partir de dia 6 de outubro (bilheteira central)

Bilhete normal avulso – 3,50 euros

Bilhete com desconto para estudantes
(apenas na culturgest e no cinema São Jorge) – 3 euros

Bilhete com desconto para menores de 25 anos, maiores de 65 anos 
e sócios da apordoc – 3 euros (apenas no cinema São Jorge)

Voucher de 10 bilhetes (para sessões diferentes) – 25 euros
O Voucher doclisboa é exclusivamente comprado na bilheteira 
central do festival (culturgest)

Bilhetes para a cinemateca – 3 euros

Bilhetes para o cinema city campo pequeno (projecção 3d) - 5 euros

grupos escolares (preço especial)
os grupos escolares têm entrada a preço reduzido (1 euro por 
pessoa, no mínimo dez alunos) mediante marcação e levantamento 
prévio dos bilhetes (até 2 dias antes da sessão).
preço aplicável apenas no cinema São Jorge e na culturgest.

informações e inscrições:  
tel: 910 116 063 / 218 883 093, mail: sandra@doclisboa.org

Bilhetes workshop docs 4 Kids - 3,50 euros (apenas no cinema São Jorge)

É necessário fazer inscrição prévia: 
tel: 962 104 816, mail: maria@apordoc.org

docs 4 kids escolas (preço especial)
os grupos escolares docs 4 Kids têm entrada a preço reduzido  
(1 euro por criança, no mínimo dez alunos) mediante marcação e 
levantamento prévio dos bilhetes. 
informações e inscrições:  
tel: 962 104 816, mail: maria@apordoc.org

  hORÁRIO dAS bIlhEtEIRAS
na culturgest, uma Bilheteira central vende entradas para 
qualquer sessão do doclisboa. os outros espaços do festival 
vendem apenas bilhetes para as suas próprias salas.

  culturgeSt – Bilheteira central docliSBoa 2011
Antes do início do Festival (de 6 a 20 de outubro)
de 2ª a 6ª-feira das 11h00 às 19h00
Sábados, domingos e feriados das 14h00 às 20h00
durante o Festival (de 20 a 30 de outubro)
de 2ª a 6ª-feira das 10h00 até à hora de início da última sessão
Sábados e domingos das 14h00 até à hora de início da última sessão

  cinema londreS
durante o festival: das 13h30 às 21h45

  cinema São Jorge
Antes do início do Festival (de 17 a 21 de outubro)
das 13h00 até às 20h00
durante o Festival (de 22 a 30 de outubro)
a partir das 13h00 até 30 minutos após o início da última sessão

  cinema citY campo pequeno
durante o festival: nos dias das sessões a partir de 30 minutos an-
tes do início da primeira sessão 

  cinemateca portugueSa – muSeu do cinema
os bilhetes das sessões do doclisboa na cinemateca podem ser 
comprados com antecedência na Bilheteira central na culturgest 
- 150 bilhetes disponíveis 
os restantes bilhetes das salas da cinemateca serão postos à venda 
apenas no próprio dia na cinemateca portuguesa
durante o festival: das 14h30 às 15h30 e das 18h00 às 22h00 

  teatro do Bairro
durante o festival: nos dias das sessões a partir das 18h30 até às 21h30

  tOdOS OS FIlMES SÃO lEGENdAdOS EM PORtUGUÊS

  ClASSIFICAÇÃO EtÁRIA dO FEStIVAl 
maiores de 12 anos à excepção de: 
cane Toads: the conquest - Maiores de 6 anos
crazy Horse, les Maîtres fous, The redemption of general Butt 
naked, festival panafricain d’alger, a group of Terrorists attacked..., 
Madina Boé - Maiores de 16 anos
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 actividadeS pedagógicaS 

o doclisboa vê no público estudantil um dos seus destinatários privi-
legiados. em 2010, o festival contou com a presença de 2547 alunos 
provenientes das mais diversas áreas. a programação do festival 
cobre matérias fundamentais do ensino secundário, profissional e 
universitário e oferece sessões exclusivas para as escolas. Todas 
essas sessões na culturgest serão seguidas de oficinas em torno do 
festival desenvolvidas pelo seu serviço educativo.
nas palavras do serviço educativo da culturgest, “os workshops 
de acompanhamento das sessões de cinema têm a preocupação 
de se configurar como um espaço eminentemente prático. as dú-
vidas surgidas, as expectativas criadas e as expressões artísticas 
envolvidas serão partilhadas, experimentadas e desenvolvidas junto 
de um artista profissional. o nosso objectivo é criar um espaço de 
aprendizagem e também de partilha que realce a importância e a 
pertinência artística e sociológica do filme assistido.”
os grupos escolares têm entrada a preço reduzido (1 euro por 
pessoa, no mínimo dez alunos) mediante marcação e levantamento 
prévio dos bilhetes (até 2 dias antes da sessão) – preço aplicável 
apenas no cinema São Jorge e na culturgest.

informações e inscrições para as sessões: 
tel: 910 116 063 / 218 883 093, mail: sandra@doclisboa.org

Workshops de acompanhamento das sessões
o bilhete tem um valor de 1,50 euros (à venda na culturgest)
É necessário fazer inscrição prévia.

|  24, 26, 27 e 28 OUT, das 14h30 às 18h30, culturgest

   duração das oficinas: 1h30

mais informações e inscrições para os workshops:
tel: 217 619 078, mail: culturgest.servicoeducativo@cgd.pt

 docS 4 KidS Workshops para criançaS 

  o documentário como experiência de aprendiZagem 
  e creScimento

O workshop docs 4 Kids promove, desde 2008, no âmbito do festival 
doclisboa, a aproximação do documentário às crianças de idades 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, através do visionamento de 
filmes, reflexão e debate sobre os mesmos, em paralelo com pro-
postas plásticas que materializem algumas das ideias suscitadas 
pelos documentários.

| 22 a 29 oUT, cinema São Jorge

  anne vliegt
catherine van campen | 2010 | Holanda | 21’
Há uma luz que se acende para que o filme possa começar, outras 
que se apagam. dentro do filme vive movimento e uma ou mais 
vidas que se revelam na tela de projecção!
neste workshop vamos observar os movimentos de uma pequena 
menina chamada anne, que voa de forma diferente de todos os 
outros colegas na escola. Mas que milhares de pequenos voos e 
pormenores nos diferenciam uns dos outros? o que pode a história 
de anne contar sobre a nossa própria história?
depois do visionamento do filme de catherine Van campen, é com 
palavras e imagens que vamos descobrir as diferenças que nos 
aproximam. 

idade recomendada: 7 aos 12 anos

coordenação de Maria remédio

| 22 oUT, Sábado, 15h30, cinema São Jorge

| 23 oUT, domingo, 15h30, cinema São Jorge

| 29 oUT, Sábado, 11h00 e 15h30, cinema São Jorge

  duração: 2h00

É necessário fazer inscrição prévia.
o bilhete tem o valor de 3,50 euros (à venda no cinema São Jorge)
informações e inscrições: 
tel: 962 104 816, mail: maria@doclisboa.org

Sessões especiais para escolas:

| 24 a 28 de oUT, 10h00 e 14h00, cinema São Jorge

 duração: 90 min

É necessário fazer inscrição prévia.
o bilhete tem o valor de 1 euro por criança, no mínimo de dez alunos.
informações e inscrições: 
tel: 962 104 816, mail: maria@doclisboa.org
  
  com o apoio da Fundação inatel
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 encontroS: o que é produZir? 

  da relação entre produtor e realiZador: 
  do Sonho à realidade

no célebre e delicioso filme de Miguel gomes Aquele Querido Mês 
de Agosto, várias cenas de introspecção do filme no filme oferecem 
momentos de discussão e de quase conflito entre um produtor e 
um realizador. numa encenação imaginada pelo autor do filme, o 
produtor vem visitá-lo durante as filmagens e tenta intervir em cer-
tas decisões artísticas, introduzindo alguns elementos de discórdia 
nessa relação a dois.
Se o produtor é aquele que sai à procura de apoio financeiro, que tra-
ta dos contratos, da distribuição comercial do filme, da comunica-
ção à sua volta, o que nos interessa questionar aqui é o aspecto mais 
criativo dessa função, da própria colaboração artística no processo 
de criação do filme. de que maneira produtores e realizadores se 
comprometem juntos na fabricação de uma obra cinematográfica?
contando com a presença no doclisboa de filmes e representantes 
emblemáticos de aventuras de produção bem distintas, nacionais e 
internacionais, reuniremos produtores e realizadores numa conver-
sa aberta e concreta que discutirá o papel do produtor, o seu tra-
balho de selecção de projectos, o processo de desenvolvimento, de 
produção, até à apresentação da obra, sem esquecer os exemplos 
de auto-produção, situação crescente no documentário de hoje.

Anna Glogowski

| 24 oUT – 15h00, culturgest – fórum debates

entrada livre

 Workshop de realiZação 

  a conStrução do documentário

desde 2009, o doclisboa organiza um workshop de realização, onde 
já participaram autores como nicolas philibert, gianfranco rosi e 
Miguel gonçalves Mendes. o workshop visa a transmissão de expe-
riência profissional através da palavra e do questionamento.
cada realizador é convidado para uma sessão de cerca de 3 horas e 
fala, em primeiro lugar, a partir de um filme apresentado no doclisboa.
o fio condutor do workshop de 2011 será a construção do documen-
tário – desde a sua pesquisa e escrita até ao trabalho de ordena-
mento na montagem, passando pela preocupação de construção 
durante a rodagem. Qual a relação entre o projecto inicial e o filme 
acabado? como é que o realizador antevê a montagem durante a 
rodagem? Tenta predefinir cenas para o arranque do filme? cenas 
finais? define antecipadamente os momentos essenciais do filme? 
como e quando define a linha narrativa? Quando é que tem o sen-
timento de ter rodado o necessário? como trabalha na mesa de 
montagem? Qual o seu sentimento sobre a duração da obra?
através do confronto entre posturas e formas de trabalho de di-
ferentes autores, os participantes do workshop poderão reflectir 
sobre as soluções para algumas das questões centrais da criação.

sérgio trefaut

| 23 oUT - 11h00 e 14h00, culturgest – fórum debates

| 24, 26, 27, 28 e 29 oUT - 11h00, culturgest – fórum debates

mais informações e inscrições: 
tel: 910 116 063 / 218 883 093, mail: sandra@doclisboa.org
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 Masterclass com harun FarocKi 

“Quem é Harun farocki?”, perguntava o conhecido crítico louis 
Skorecki nos cahiers du cinéma, em 1975 – quando farocki já fazia 
filmes há 10 anos. Um dos seus principais comentadores, Thomas 
elsaesser, recorda que anos mais tarde o apresentou como “o mais 
conhecido dos cineastas alemães desconhecidos”, para logo acres-
centar que mesmo essa definição já estava ultrapassada, sobretudo 
a partir do considerável impacto de Imagens do Mundo e a Inscrição 
da Guerra (1988).
 ele é um dos mais destacados cineastas e autor de instalações con-
temporâneos. Um caso raro de artista como produtor (segundo o 
conhecido ensaio de walter Benjamin), de “cinema-pensamento”, na 
dialéctica das imagens e no uso da montagem enquanto prática de 
comentário (mesmo se sem palavras), e de teoria crítica, inclusive 
quando trabalha apenas sobre imagens alheias, como ele explica 
na sua seminal primeira instalação, Schnittstelle/Interface (1995), 
uma das três que o doclisboa apresenta no palácio galveias. farocki 
é também um arguto observador dos mecanismos da “sociedade 
de controle”, dos media e das lógicas do capitalismo, que vai cons-
tituindo um “arquivo”, no sentido em que o definiu Michel foucault.
Um autor de tremendo impacto crítico e teórico, o caso raro de um 
grande cineasta que nos convoca também para uma imperiosa re-
flexão sobre as imagens e a História.

Augusto m. seabra

| 25 oUT – 11h00, culturgest – ga

entrada livre mediante levantamento de bilhete

 harun FarocKi – trêS duplaS proJecçõeS 

Harun farocki (n. 1944) é um cineasta e artista visual alemão, dos 
mais relevantes da actualidade. cabe falar de “cinema-pensamen-
to” a seu propósito, pela concretização no trabalho sobre os mate-
riais de uma teoria crítica e de uma análise política e social. farocki 
recorre a materiais de arquivo que remontam à meticulosa observa-
ção dos mecanismos do capitalismo, do real e das suas representa-
ções. ele questiona os modos de olhar e as transformações opera-
das pelas tecnologias da informação e as percepções cada vez mais 
indistintas entre “realidades” e “simulacros” – e desse modo é tam-
bém um teórico e crítico dos media.
em paralelo à retrospectiva que o doclisboa lhe dedica, esta mostra 
apresenta três das suas instalações, que têm vindo a ser exibidas, 
ou mesmo coproduzidas, por instituições das mais destacadas, 
como a Kassel dokumenta, a galerie du Jeu de paume em paris 
ou a Bienal de arte de São paulo. Schnittstelle/Interface é uma das 
suas obras maiores, um comentário de farocki a alguns dos seus 
próprios filmes, examinando a questão do que representa o traba-
lho na mesa de montagem com imagens pré-existentes. Watson is 
Down e Immersion são parte da série Serious Games e inserem-se 
num vector em que farocki vem trabalhando há 20 anos, desde a 
guerra do golfo: o uso das tecnologias virtuais para fins militares.

Augusto m. seabra

Agradecimentos – Goethe-institut, culturgest, Jürgen Bock

| 7 oUT a 6 noV, galeria palácio galveias

  3ª - 6ª das 10h00 às 19h00

  Sábado e domingo das 14h00 às 19h00

  encerra à 2ª 
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 actividadeS paralelaS 

  meSa redonda
Movimentos de libertação em Moçambique, 
angola e guiné-Bissau (1961-1974)

| 28 oUT - 21h30, cinema São Jorge - Sala 2

  Fórum deBateS – culturgeSt
ponto de encontro dos realizadores com o público, onde se realizam 
debates todos os dias após as projecções no grande auditório. 

  videoteca – culturgeSt
Situada em frente ao grande auditório da culturgest - é de acesso 
público e gratuito. estão disponíveis para visionamento cerca de 
1350 títulos, enviados para o doclisboa 2011 (salvo raras excepções). 
neste espaço é estritamente proibido o uso de qualquer câmara de 
filmar ou outro meio de captura de imagens. os filmes selecciona-
dos só estão disponíveis após a sua última passagem em sala.

| 21 a 30 oUT - culturgest

| dias úteis - das 11h00 às 21h00

| fins de semana - das 14h00 às 21h00

  FeStaS
o doclisboa organiza três festas: 

22 de outubro, após projecção do filme  
“george Harrison: living in the Material world”

25 de outubro, após projecção do filme 
“end of the century: the Story of the ramones”

28 de outubro, 22h00, teatro do Bairro
“Movimentos de libertação”

Mais informações sobre os locais em www.doclisboa.org

  Bar docliSBoa
Situado no foyer central, junto ao grande auditório da culturgest 
– ponto de encontro informal do público e convidados do festival.
o Bar doclisboa convida a beber uma bebida com a apresentação da 
acreditação ou do bilhete para uma das sessões da noite.

| 21 a 30 oUT - das 18h00 às 21h30

  moStra de documentárioS cplp 
o festival doclisboa 2011 tem o prazer de apresentar 9 filmes pro-
duzidos em 2009 no âmbito do “concurso internacional de Seleção 
de projetos de documentário”, que ofereceu aos documentaristas 
dos países integrantes da rede docTV cplp a possibilidade de pro-
por uma visão original de processos contemporâneos relacionados 
com a diversidade cultural de cada país. a frase “olhares revelando 

 liSBon docS 2011 

  Fórum internacional de Financiamento 
  e co-produção de documentárioS

Workshop de desenvolvimento e Apresentação de projectos
21 projectos de documentário (portugueses e estrangeiros), previa-
mente seleccionados pela edn, são discutidos e desenvolvidos sob 
orientação de tutores com reconhecida experiência internacional:
Audrius stonys, realizador, lituânia
carmen cobos, produtora, espanha/Holanda
catarina Alves costa, realizadora, portugal
christian popp, produtor, alemanha
Hanne skjødt, directora da edn, dinamarca
Jesper osmund, Montador, dinamarca
Kees ryninks, produtor, Holanda
nick Ware, consultor, reino Unido/frança

O workshop é reservado aos participantes, que trabalham a apre-
sentação dos seus projectos para as sessões de pitching.

| 18 a 20 OUT

sessões públicas de Pitching
os 21 projectos são apresentados perante um painel de represen-
tantes de canais de televisão e distribuidores, líderes em co-produ-
ções e aquisições internacionais.
assistir a esta sessão é uma forma privilegiada de conhecer o fun-
cionamento actual do mercado internacional do documentário e 
possíveis formas de financiamento, co-produção e difusão.

as sessões de pitching têm entrada livre, na medida dos lugares 
disponíveis, e serão conduzidas em inglês.

| 21 e 22 oUT – das 10h00 às 14h00, culturgest, pequeno auditório

organização
apordoc – associação pelo documentário
edn – european documentary network
co-produção
culturgest
equipa
inês Mestre, Marta frade (apordoc)
Apoios
programa Media, União europeia
Sec / instituto do cinema e do audiovisual
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 SeSSão de aBertura 

  craZY horSe
Frederick Wiseman | 2011 | França, EUA | 134’ 

este lendário cabaré, fundado em 1951 por alain Bernardin, tornou- 
-se incontornável na vida nocturna parisiense para qualquer 
visitante. o filme acompanha os ensaios de um novo espectáculo, 
dÉSirS, bem como as preparações de bastidores das bailarinas 
e ainda as várias questões relacionadas com a planificação do 
espectáculo e a gestão da boate.

| 20 oUT – 21.00, culturgest – ga

 SeSSão de encerramento 

  photographic memorY
ross mcelwee | 2011 | EUA, França | 84’

o realizador entra frequentemente em conflito com o filho, que já 
não é a criança adorável que amou mas um jovem adulto contes-
tatário que vive em mundos virtuais na internet. faz uma viagem 
a St. Quay-portrieux, para compreender a sua vida quando tinha a 
idade dele. Uma meditação sobre a passagem do tempo e o amor 
fracturado de um pai por um filho.

| 29 oUT – 21.00, culturgest – ga

a comunidade dos países de língua portuguesa” serviu de ponto 
de partida para as diferentes abordagens adoptadas pelos reali-
zadores. Uma ocasião única de ver obras oriundas destes países.

  li Ké terra 
Filipa reis, João miller Guerra, nuno Baptista | Portugal | 2009 | 52’

  uma luliK
Victor de souza | Timor Leste | 2009 | 52’

| 25 oUT – 15.00, londres - Sala 2

 
  tchiloli identidade de um povo

Felisberto Branco | São Tomé e Príncipe | 2009 | 52’

  noS trilhoS culturaiS da angola contemporânea
dias Júnior | Angola | 2009 | 52’

| 26 oUT - 15.00, londres - Sala 2 

  exterior 
maíra Buhler, matias mariani | Brasil | 2009 | 52’

  eugénio tavareS, coração crioulo 
Júlio silvão tavares | Cabo-Verde | 2009 | 52’

| 27 oUT - 11.00, londres - Sala 2

  o rio da verdade 
domingos sanca | Guiné-Bissau | 2009 | 52’

  timBila e marimBa chope 
Aldino languana | Moçambique | 2009 | 52’

| 28 oUT - 11.00, londres - Sala 2 

  o reStaurante 
Fernando eloy | Macau | 2009 | 52’

| 29 oUT - 11.00, londres - Sala 2 

entrada livre mediante levantamento de bilhete
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 Blue meridian
sofie Benoot | 2010 | Bélgica | 80’ 
acompanhando o rio Mississipi do cairo, em illinois, até Veneza, 
no louisiana, este filme é uma viagem fascinante através do sul 
profundo dos estados Unidos, arruinado e estafado. Um encontro 
cinematográfico com pessoas que vivem no meio de vestígios de 
desastres naturais, declínio económico e uma história turbulenta.

| 25 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 27 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  
 de engel van doel  AN ANGEl IN dOEl
tom Fassaert | 2011 | Holanda, Bélgica | 76’ 
perto do porto de antuérpia fica doel, uma aldeia que tem estado no 
caminho dos ímpetos expansionistas megalómanos de antuérpia há 
décadas. enquanto doel morre lentamente, a velha emilienne tenta 
manter uma aparência de normalidade. Mas, quando os amigos 
próximos partem, o padre da aldeia morre e a demolição começa, 
o fim parece inevitável.

| 21 oUT – 17.00, culturgest – ga

| 24 oUT – 18.30, culturgest – pa

  é na terra não é na lua  It’S thE EARth NOt thE MOON
Gonçalo tocha | 2011 | Portugal | 180’

em 2007, um homem-câmara e um homem-som chegam à ilha do 
corvo, a mais pequena dos açores. em pleno atlântico, o corvo é 
um rochedo alto, medindo 6km por 4km, com uma cratera de vulcão 
e uma única vila de 440 pessoas. gradualmente, a equipa de 
rodagem é aceite por uma civilização com quase 500 anos de vida 
mas com poucos registos e memória escrita.

| 25 oUT – 21.00, culturgest – ga

| 29 oUT – 14.45, culturgest – pa

 competição internacional médiaS e longaS - metragenS 

  aBendland
nikolaus Geyrhalter | 2011 | Áustria | 88’
Um poema filmado sobre um continente à noite, uma cultura no 
seu ocaso, apesar de estar muitíssimo alerta ao mesmo tempo, 
um território ao anoitecer que, algo obsessivamente, se vê como 
o coroar da civilização humana. geyrhalter examina a condição do 
homem europeu contemporâneo com imagens que nos fazem olhar 
as coisas de outra maneira.

| 27 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 28 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  
 ami, entendS-tu  FRIENd, dO yOU hEAR
estreia internacional

nathalie nambot | 2010 | França | 55’ 
a poesia, como uma faca, disseca as horas. o som do tempo ecoa 
desde o mar gelado de Kronstadt até Moscovo. da periferia calma 
ao cerne da cidade, algumas vozes guiam-nos através de poemas, 
narrativas ou documentos. ouvimos as palavras de osip e nadejda 
Mandelstam, de anna akhmatova, e a raiva súbita das cassandras 
actuais. Um canto de resistência.

| 27 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 18.30, culturgest – pa

  
 BarZaKh
mantas Kvedaravicius | 2011 | Finlândia, Lituânia | 59’ 

numa cidade chechena a recuperar da guerra, um homem 
desaparece. os que o procuram são atraídos para um mundo onde 
se tornam comuns os encontros com adivinhos e consultores 
jurídicos, torcionários e supliciados, prisões secretas e lagos míticos. 
Quando os desaparecidos regressam nos sonhos, diz-se que vêm de 
Barzakh, uma terra entre vivos e mortos.

| 23 oUT – 16.00, culturgest – pa

| 24 oUT – 17.00, culturgest – ga
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  tahrir – liBeration Square
stefano savona | 2011 | França, Itália | 91’ 
desde 25 de Janeiro de 2011, noha, ahmed, elsayed e milhares de 
outros cidadãos egípcios envolveram-se num movimento de massas 
em protesto nas ruas por liberdade política. no final de uma primeira 
semana de guerrilha urbana e repressão estatal brutal, tornou-se 
nada menos que numa revolução para depor o regime de Mubarak, 
o faraó derrotado.

| 24 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  territoire perdu  lOSt lANd
pierre-Yves Vandeweerd | 2011 | Bélgica, França | 75’ 
o Saara ocidental encontra-se actualmente dividido em duas 
secções – uma ocupada por Marrocos, a outra sob controlo da 
frente polisário do Movimento para a libertação nacional Saaraui. 
recorrendo a histórias de fuga, exílio, espera interminável e prisões 
e perseguições dos dois lados, o filme dá conta do povo Saaraui e 
da sua terra.

| 27 oUT – 16.00, culturgest – pa

| 28 oUT – 17.00, culturgest – ga

  vodKaFaBriKen  VOdkA FACtORy
Jerzy sladkowski | 2010 | Suécia | 90’ 

Valentina é mãe solteira, vive com a mãe e trabalha numa fábrica de 
vodca, longe de Moscovo. Sonha ser estrela de televisão mas o filho 
pequeno é um obstáculo. o filme dá-lhe asas para o sonho e navega 
assim entre a ficção e a realidade, na melancólica procura de um 
pouco de felicidade por parte de Valentina e sua mãe.

| 24 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 26 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

   
gangSterläuFer GANGStERRUNNER
 christian stahl | 2011 | Alemanha | 90’ 
Yehya tem 15 anos, é o líder de um gangue árabe e um futuro 
criminoso do famigerado bairro de neukölln, em Berlim. dois 
anos mais tarde, o filho de refugiados palestinos cumpre uma 
pena de três anos por assalto à mão armada. o filme acompanha 
Yehya durante a estadia na prisão. Um adolescente por vezes 
charmoso e pensativo mas um criminoso violento.

| 23 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

| 28 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  the laSt BuFFalo hunt
lee Anne schmitt | 2011 | EUA | 76’ 

”este não é um filme sobre a caça ao bisonte mas sobre a vivência 
de uma das últimas paisagens livres da américa. o conceito de 
individualidade americana ecoa na comercialização da caça, da fé 
e da crença, e da imagem do oeste americano, questionando a 
autenticidade dos nossos mitos e as fundações da nossa ideologia 
de fronteira.”

| 21 oUT – 18.30, culturgest – pa

| 24 oUT – 21.30, culturgest – ga

  SonnenSYStem  SOlAR SyStEM
thomas Heise | 2011 | Alemanha | 100’ 
Sonnensystem é um filme sobre o desaparecimento, um retrato 
da vida quotidiana na comunidade indígena dos Kollas, em 
Tinkunaku, nas montanhas do norte da argentina. entre os 
ritos antigos e a modernidade invasora, na paisagem grandiosa 
das florestas Yunga e dos vales Quechua, o filme narra o 
desaparecimento diário de um povo indígena. Dies irae.

| 22 oUT – 16.00, culturgest – pa

| 23 oUT – 21.45, culturgest – ga
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  con la licencia de dióS  WIth thE PERMISSION OF GOd
estreia internacional

simona canonica | 2010 | Suíça | 26’ 
numa aldeia isolada do deserto mexicano, griselda vive com o ven-
to, o silêncio e o tempo suspenso. o marido emigrou para os estados 
Unidos e, como outras mulheres da aldeia, as crianças e os velhos, 
griselda vive à espera… a presença inquietante dessa ausência co-
lore o retrato desta mãe de família, na sua força e na sua fragilidade.

| 21 oUT – 17.00, culturgest – ga

| 24 oUT – 18.30, culturgest – pa

 

  dhaKa StorieS - mY dream
md. rezwan Ali Khan | 2010 | Reino Unido | 4’ 
Sumon leva uma vida honesta como pedinte deficiente. Mas não 
guarda o dinheiro só para si. ele tem um sonho.

| 24 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 26 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

 
  diario ruSo  RUSSIAN dIARy

Jorge tur moltó | 2011 | Espanha | 21’ 
“durante a viagem à rússia, reparei em muitas coisas. Mas acabei 
sempre por andar à tua procura. de ti e das tuas botas vermelhas.”

| 27 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 18.30, culturgest – pa

 
  guañape Sur

János richter | 2010 | Itália | 23’ 

Uma ilha de rocha árida ao largo da costa do perú. nem solo, nem 
água mas centenas de milhares de pássaros. durante dez anos, só 
podem viver em guañape Sur dois guardas. no décimo primeiro ano, 
no entanto, centenas de trabalhadores vêm recolher os excremen-
tos das aves.

| 21 oUT – 18.30, culturgest – pa

| 24 oUT – 21.30, culturgest – ga

  vol Spécial  SPECIAl FlIGht
Fernand melgar | 2011 | Suíça | 100’ 

aguardando deportação do território suíço, homens são presos no 
centro de detenção administrativa de frambois. ordenam-lhes que 
abandonem o país, mesmo se aí viveram vários anos, trabalharam, 
pagaram impostos, constituíram família. o encarceramento pode 
durar 24 meses. os que se recusam a partir são algemados, atados 
e colocados à força num avião.

| 22 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 27 oUT – 21.00, culturgest – pa

  WadanS Welt – von der Würde der arBeit
WAdAN’S WORld – AbOUt thE dIGNIty OF WORk
dieter schumann | 2010 | Alemanha | 100’ 
wismar, 120km a este de Hamburgo, 45.000 habitantes. o ren-
dimento de uma em cada três famílias depende dos estaleiros 
de wadan, a grande empresa da região. em 2008, um investidor 
russo adquire o controlo. o futuro parece assegurado. a crise 
financeira e económica começa pouco depois nos eUa e atinge a 
cidade hanseática. estão em risco 5.000 empregos.

| 22 oUT – 21.30, culturgest – ga

| 26 oUT – 16.00, culturgest – pa

 competição internacional curtaS - metragenS 

  anne vliegt  FlyING ANNE
catherine van campen | 2010 | Holanda | 21’ 
anne tem onze anos e sofre do Síndroma de Tourette, o que leva o 
seu corpo a fazer coisas que ela não quer, como pôr-se de repen-
te a rodopiar ou a lamber tudo. por vezes, anne tem dificuldade 
em lidar com a doença, especialmente na escola. Tem medo que 
os outros se metam com ela ou a ridicularizem. o filme mostra 
como anne vive com os seus tiques.

| 24 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira
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no Google Earth e oferece-nos o retrato de um país, de alguns vizi-
nhos e de alguns comerciantes locais.

| 27 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 28 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  minhocão  thE bIG WORM
estreia internacional

raphaël Grisey | 2011 | França, Brasil | 30’ 
Um carro munido de um sistema de som divulga um texto de eduar-
do affonso reidy sobre os seus preceitos de arquitectura moderna. 
anda pelo conjunto Habitacional pedregulho, um complexo de 
habitação social construído a partir de 1946, no rio de Janeiro, ape-
lidado de Minhocão pelos moradores e prestes a ser renovado após 
50 anos de abandono estatal.

| 24 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  SurpriSeville
tim travers Hawkins | 2010 | Reino Unido | 10’ 
Surprise, no arizona, é uma cidade planeada ao pormenor, onde 
se faz tudo para tornar a vida o mais segura e agradável possível e 
onde regras rígidas, portões e muros asseguram que não há rigoro-
samente nada a temer. Mas de que têm medo os vizinhos?

| 25 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 27 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  SuSYa
dani rosenberg, Yoav Gross
2011 | Israel, Territórios palestinianos ocupados | 15’ 

Um palestiniano de 60 anos e o seu filho chegam a uma estação 
arqueológica de uma antiga colónia judaica e compram bilhetes 
para entrar. É a única forma de regressarem à sua aldeia natal aban-
donada, que não visitam há 25 anos.

| 24 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  gunKanJima
louidgi Beltrame | 2010 | Japão, França | 33’ 
a ilha deserta de gunkanjima (ilha couraçado) condensa o percurso 
do Japão em direcção à modernidade. Medindo 480m por 160m, 
rodeada de muralhas e coberta de betão armado, não passava de 
um escolho ao largo da costa de nagasaki, até a Mitsubishi decidir 
explorar as suas reservas de carvão, em 1890. os edifícios fantasma 
estão cheios de história.

| 23 oUT – 16.00, culturgest – pa

| 24 oUT – 17.00, culturgest – ga

  Koniec lata  thE lASt dAy OF SUMMER
piotr stasik | 2010 | Polónia | 32’ 
Uma perspectiva da rússia contemporânea por meio da observa-
ção de jovens estudantes e da vida quotidiana na escola militar em 
penza, a 700km de Moscovo. como a estadia na escola influencia 
as suas vidas, como as personalidades mudam, os seus anseios 
e sonhos. a escola como instituição respeitável que acaba com a 
infância feliz dos seus estudantes.

| 24 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

 

  marxiSm todaY (prologue)
phil collins | 2010 | Alemanha | 35’ 

o filme acompanha antigos professores de Marxismo-leninismo na 
república democrática alemã, examinando as mudanças sociais e 
políticas ao longo das duas últimas décadas.

| 24 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 25 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  me llamo roBerto delgado  
  thIS IS RObERtO dElGAdO

Javier loarte | 2010 | Espanha | 9’ 
“Madrid, zona norte, bairro de recém-chegados. esta é a rua onde 
vivo…” Javier loarte introduz-nos à sua vida familiar com um clique 
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cinema KomuniSto
mila turajlic | 2010 | Sérvia | 101’ 

Usando material raro de dezenas de filmes jugoslavos esquecidos, 
bem como arquivo nunca visto, o filme recria a narrativa de um país. 
o realizador preferido de Tito, o seu projeccionista, o actor mais fa-
moso de filmes militantes, o director dos estúdios de cinema – todos 
contam como a história da Jugoslávia foi construída no ecrã.

| 22 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 24 oUT – 19.15, londres – Sala 2

 
  client 9: the riSe and Fall oF eliot SpitZer

Alex Gibney | 2010 | EUA | 117’
Client 9 atenta na ascensão rápida e queda dramática do governa-
dor de nova iorque, eliot Spitzer. como procurador-geral, Spitzer 
processou as maiores instituições financeiras dos eUa. ao ser eleito 
governador, muitos acreditaram que seria o primeiro presidente 
judeu da nação. no entanto, o nY Times revelou que Spitzer fora 
apanhado com prostitutas.

| 23 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 27 oUT – 21.45, londres – Sala 2

 

  
diário de uma BuSca  
dIÁRIO dE UMA bUSCA - dIARy, lEttERS, REVOlUtIONS
Flávia castro | 2010 | Brasil, França | 107’ 
4 de outubro de 1984. o activista de extrema esquerda celso castro 
assalta o ex-cônsul do paraguai no apartamento deste e, em segui-
da, suicida-se. Vinte e cinco anos mais tarde, a filha de celso castro 
tenta compreender o mistério por trás da morte do pai.

| 21 oUT – 16.15, londres – Sala 1

| 23 oUT – 19.15, londres – Sala 2

 

  
honK!
estreia internacional

Arnaud Gaillard, Florent Vassault | 2011 | França | 62’ 
nos arredores de Salt lake city, uma avó assiste à execução do 
assassino do marido. em oklahoma, um antigo condenado à morte 
conta a sua incrível história. no Texas, uma mulher luta contra o 

  tWinSet 
Amy rose | 2010 | Reino Unido | 10’ 

chá e bolo, saltos altos de agulha e murmúrios suaves. numa igreja, 
em essex, mulheres idosas acolhem um travesti majestoso. Mas as 
famílias colocam questões a que as velhas educadas não se atre-
vem. este é um filme de observação sobre a coragem, a família e o 
preço a pagar para ser feliz.

| 24 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

 

  WhY colonel BunnY WaS Killed
miranda pennell | 2010 | Reino Unido | 27’ 
desencadeado pelas recordações de um missionário médico nas re-
giões fronteiriças afegãs, o filme é construído a partir de fotografias 
da vida colonial na fronteira noroeste da Índia Britânica na viragem 
para o século XX e visa encontrar paralelos contemporâneos nos 
retratos ocidentais de um local e de um povo distantes.

| 27 oUT – 16.00, culturgest – pa

| 28 oUT – 17.00, culturgest – ga

 inveStigaçõeS 

  
au nom du père, de touS, du ciel
IN thE NAME OF GOd, OF US All, OF hEAVEN
estreia internacional

marie-Violaine Brincard | 2010 | França | 52’
entre abril e Julho de 1994, no ruanda, alguns Hutus resistem ao 
terror genocida e decidem abrigar e salvar Tutsis. Hoje, são invaria-
velmente marginalizados: traidores para uns, potenciais assassinos 
para outros. Joseph, Joséphine, léonard, augustin e Marguerite 
contam como esconderam Tutsis e os ajudaram a escapar, pondo 
em risco a própria vida.

| 21 oUT – 19.15, londres – Sala 2

| 23 oUT – 16.15, londres – Sala 1
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ve a representação do poder como o realizador a imagina e como o 
príncipe a pretende modelar.”

| 24 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 25 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  rechoKim  thE COllAbORAtOR ANd hIS FAMIly
ruthie shatz, Adi Barash | 2011 | França, EUA, Israel | 84’ 
a história de uma família destroçada pela espionagem. neste filme 
de cinéma vérité seguimos uma família palestina cujo pai tem sido 
colaborador de israel nos últimos vinte anos. considerado traidor pelos 
palestinos, ibrahim tem três filhos, que, como a mãe, pagam o preço 
pelas acções secretas do pai e carregam com eles a marca dos adúlteros.

| 25 oUT – 18.45, londres – Sala 1

| 28 oUT – 19.15, londres – Sala 2

 

  
the redemption oF general Butt naKed
eric strauss, daniele Anastasion | 2010 | EUA | 83’ 
Joshua Milton Blahyi, conhecido como general rabo ao léu, assas-
sinou milhares de pessoas durante os 14 anos horrendos da guerra 
civil da libéria. renunciou ao seu passado violento e reinventou-se 
como evangelista. o filme acompanha a sua busca de redenção, 
tentando reconciliar-se com as vítimas e reabilitar os combatentes 
que mataram por ele.

| 25 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 28 oUT – 21.45, londres – Sala 2

 

  there once WaS an iSland: te henua e nnoho
Briar march | 2010 | Nova Zelândia | 80’ 

e se a sua comunidade tivesse que decidir se abandonava a sua 
terra natal de vez e não houvesse ajuda disponível? É o que se passa 
com a comunidade polinésia de Takuu, um atol minúsculo no sudo-
este do pacífico, que sofre directamente o efeito devastador das 
mudanças climáticas quando uma aterradora enchente de maré 
arrasa o seu lar já danificado.

| 25 oUT – 16.15, londres – Sala 1

| 29 oUT – 19.15, londres – Sala 2

sistema de justiça criminal para salvar o filho. Honk! mostra como 
a pena de morte causa dor, injustiça, violência e ineficiência na 
sociedade americana.

| 21 oUT – 19.15, londres – Sala 2

| 23 oUT – 16.15, londres – Sala 1

 
  l’hYpothèSe du moKélé-mBemBé

thE MOkElE-MbEMbE hyPOthESIS
estreia internacional

marie Voignier | 2011 | França | 78’ 

Sudeste dos camarões. Um homem vem vasculhando a selva e 
as margens enlameadas de rios há vários anos à procura de um 
animal desconhecido da zoologia: o Mokele-Mbembe. os pigmeus 
descrevem o animal como um rinoceronte com cauda de crocodilo 
e cabeça de serpente. alguns afirmam já o ter encontrado. Será um 
animal verdadeiro ou uma criatura mítica?

| 24 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 27 oUT – 16.15, londres – Sala 1

 

  KhodorKovSKY
cyril tuschi | 2011 | Alemanha | 111’ 
Um filme sobre a transformação de Mikhail Khodorkovsky, de socia-
lista perfeito em capitalista perfeito e, finalmente, numa prisão da 
Sibéria, em mártir perfeito. Khodorkovsky, milionário, desafia putin. 
começa uma luta de titãs. putin avisa-o mas Khodorkovsky regres-
sa à rússia, sabendo que, uma vez de volta, será preso.

| 22 oUT – 19.15, londres – Sala 2

| 27 oUT – 18.45, londres – Sala 1

 
  le prince et Son image  thE PRINCE ANd ItS IMAGE

Hugues le paige | 2010 | França, Bélgica | 50’ 
“Quando se filma um homem poderoso de perto, durante muito 
tempo, quem é o verdadeiro realizador? esta é a questão que me 
coloco ao olhar, vinte anos depois, para as imagens dos 5 filmes que 
realizei entre 1989 e 1993 sobre Mitterrand. este novo filme descre-
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 a arca do éden  EdEN’S ARC
marcelo Felix | 2011 | Portugal, Brasil | 80’ 
A Arca do Éden é um filme-poema sobre a memória e a preservação. 
através de uma analogia discreta entre os problemas de conser-
vação na botânica e no cinema, seguindo os passos de um viajante 
indeciso entre guardar e descobrir, o filme liga o passado e o futuro, 
ambos míticos, da nossa luta com a perda do que nos rodeia e faz 
parte de nós. 

| 24 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 26 oUT – 21.15, culturgest – pa

 
 
cartaS de angola  lEttERS FROM ANGOlA
dulce Fernandes | 2011 | Portugal, Angola| 63’

Cartas de Angola é uma viagem a um passado esquecido e um olhar 
sobre uma memória geográfica onde duas histórias se intersectam: 
a de uma portuguesa nascida em angola nas vésperas da indepen-
dência e a dos cubanos que combateram na guerra em angola, após 
1975. Uma reflexão sobre o lugar do indivíduo no contexto dos mo-
vimentos tectónicos da História.

| 22 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 27 oUT – 17.00, culturgest – ga

 
 a noSSa Forma de vida  thE WAy WE ARE
pedro Filipe marques | 2011 | Portugal | 91’ 
oitavo andar de uma torre azul. o casamento entre o trabalhador 
eterno armando e o consumismo da dona de casa Maria fernanda 
sobrevive há 60 anos. partilham as suas visões como parceiros do 
mesmo crime, transformando o quotidiano numa breve comédia da 
vida e comentando sobre aquilo que um país em decadência econó-
mica ainda tem para lhes dar.

| 22 oUT – 17.00, culturgest – ga

| 25 oUT – 18.30, culturgest – pa

  When china met aFrica 
marc Francis, nick Francis | 2010 | Reino Unido, França | 75’ 

Um encontro histórico de mais de 50 chefes de estado africanos em 
pequim tem repercussões na vida de três indivíduos na Zâmbia. liu 
é um dos milhares de empresários que se estabeleceram por todo o 
continente. li melhora a estrada mais comprida do país. o ministro 
do comércio está a caminho da china para obter milhões de dólares 
em investimento.

| 22 oUT – 16.45, londres – Sala 2

| 30 oUT – 16,45, londres – Sala 2

  You don’t liKe the truth – 4 daYS inSide guantánamo
luc côté, patricio Henríquez | 2010 | Canadá | 100’
documentário baseado em gravações de videovigilância da prisão 
de guantanamo – um encontro nunca antes visto entre uma equipa 
dos serviços secretos canadianos e um menor de idade detido em 
guantanamo. adoptando o registo de videovigilância, o filme analisa 
os aspectos políticos, legais e científicos de um diálogo forçado.

| 21 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 28 oUT – 16.15, londres – Sala 1

 competição portugueSa médiaS e  longaS - metragenS 

  30.000 anoS  30.000 yEARS
maya rosa | 2011 | Portugal, França | 79’ 
no Vale do côa, no norte do país, foram redescobertas milhares 
de gravuras rupestres ao ar livre após séculos de esquecimento. 
algumas datam de há cerca de 30.000 anos e constituem a for-
ma de expressão artística mais antiga da Humanidade. Um museu 
ultramoderno está a ser edificado em homenagem aos artistas pré-
históricos que viviam na região.

| 23 oUT – 17.00, culturgest – ga

| 25 oUT – 21.00, culturgest – pa

26 | doclisboa 2011 - Investigações
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  água Fria  COld WAtER
pedro neves | 2011 | Portugal | 14’ 

na romaria de São Bartolomeu do Mar, as desilusões ajudam os pés 
a entrar na água fria. São como sussuros indiferentes à música dis-
torcida que ecoa na praia. as desilusões fazem este povo pedir aos 
céus o que não alcança na terra. Quantos são os sonhos que não se 
ousam sonhar?

| 23 oUT – 17.00, culturgest – ga

| 25 oUT – 21.00, culturgest – pa

  golden daWn
salomé lamas | 2011 | Portugal, Holanda | 16’ 
rodado no Mar do norte, Golden Dawn retrata a vida de pescadores 
holandeses. ir para o mar é um fandango que a humanidade dança 
desde os primórdios, em lugares remotos. o objectivo deste filme é 
mostrar visualmente a rotina de um dos trabalhos mais árduos que 
há, ao mesmo tempo que o transforma numa viagem visual poética.

| 27 oUT – 21.30, culturgest – ga

| 29 oUT – 18.30, culturgest – pa

  horror no Bairro vermelho (prólogo documental)
hORROR IN thE REd dIStRICt (dOCUMENtAl PROlOGUE)
edgar pêra | 2011 | Portugal | 10’ 
prólogo da longa-metragem de ficção Horror no Bairro Vermelho, 
confronta um parágrafo de lovecraft com um foto-diário do campo 
de concentração de auschwitz, em 2011. o texto, retirado de “The 
call of cthulhu”, é de 1926, antecipando os holocaustos da ii guerra 
Mundial. rodado em 3d, esta é a versão em 2d concebida especifi-
camente para o doclisboa.

| 26 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 21.00, culturgest – pa

  orqueStra geração  GENERAtION ORChEStRA
Filipa reis, João miller Guerra | 2011 | Portugal | 63’ 

retrato do impacto da iniciativa homónima, inspirada no projecto 
internacional orquestra Simón Bolívar, em jovens da escola Miguel 
Torga, na amadora. ana, daniel, diogo, Marco e Mónica entregam-
se a um projecto que rompe o contexto formatado da escola pública. 
descobrimos os seus sonhos, a relação com a música e o sentimen-
to de pertença a um grupo.

| 21 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 16.00, culturgest – pa

 
 
Yama no anata  bEyONd thE MOUNtAINS
Aya Koretzky | 2011 | portugal | 60’ 
“Submerjo nas paisagens do Mondego para onde vim morar com os 
meus pais em criança, deixando para trás Tóquio, onde nasci. ao ler 
cartas que troquei com os amigos e a família que ficaram no Japão, 
reflicto sobre a vinda para portugal e relembro o passado na tenta-
tiva de reter a memória efémera, numa viagem com os espíritos que 
permanecem comigo.”

| 27 oUT – 21.30, culturgest – ga

| 29 oUT – 18.30, culturgest – pa

 competição portugueSa curtaS - metragenS 

  1971-74
Andreia sobreira | 2011 | Portugal | 38’ 
Um combatente português na guerra colonial descreve as imagens 
do álbum de fotografias que fez em Moçambique de 1971 a 74. 
o narrador transmite à sua filha, a realizadora, a experiência dos 
“factos muito concretos”. catálogo de armas, inventário zoológico, 
auto-retrato e investigação etnográfica, o filme é um testemunho da 
banalidade da guerra.

| 26 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 21.00, culturgest – pa
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na. acompanhando a rotina e os combates da campeã, focamos a 
grandeza de um desporto praticado no feminino, na sua plenitude.”

| 21 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 16.00, culturgest – pa

  praxiS
Bruno moraes cabral | 2011 | Portugal | 29’ 

Todos os anos, os estudantes sujeitam-se a rituais de iniciação ao 
ingressarem nas universidades. as praxes, assentes em tradições e 
obedecendo a uma hierarquia estruturada, ganharam uma nova vi-
talidade na última década. reúnem cada vez mais adeptos, que 
exultam com linguagem sexual explícita, jogos de poder e diversas 
formas de humilhação.

| 21 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 26 oUT – 17.00, culturgest – ga

  tio rui  UNClE RUI
mário macedo | 2011 | Portugal | 32’ 
o tio rui tem de voltar. depois de 72 horas em liberdade, o filme acom-
panha-o nos últimos momentos antes do seu regresso. Uma visão pes-
soal do realizador sobre o seu tio, toda a família que o rodeia e o tempo.

| 21 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 26 oUT – 17.00, culturgest – ga

 riScoS 

  
 aterro do Flamengo
estreia internacional

Alessandra Bergamaschi | 2010 | Brasil | 42’ 
Uma câmara estática flagra, em tempo real, uma cena urbana, se-
guindo as reações de um grupo de pessoas em espaço público. as 
percepções e comportamentos desencadeados traduzem o subtil 
limiar entre realidade e representação, de um lado, e arte e irre-
presentabilidade de outro. imagens cruas, sem mediação, mas que 
sugerem tempos e entradas narrativas.

| 24 oUT – 16.15, londres – Sala 1

| 26 oUT – 21.45, londres – Sala 2

  a máquina  thE MAChINE
miguel Guimarães correia, daniel p. sousa | 2010 | Portugal | 20’

o estádio de futebol enquanto máquina viva alimentada pelo traba-
lho de várias pessoas que, juntas, contribuem para a sua manuten-
ção. É um trabalho feito de pormenores e detalhes, pequenos gestos 
de bastidores, carregados de devoção, fundamentais no desenvolvi-
mento de um grande espectáculo, como é um jogo de futebol.

| 26 oUT – 19.30, culturgest – ga

| 28 oUT – 21.00, culturgest – pa

  matança  SlAUGhtER
André laranjinha | 2011 | Portugal | 23’ 
a tradição da matança do porco é ainda um importante meio de 
subsistência para uma parte da população açoriana. originalmente, o 
ritual durava vários dias e envolvia toda uma comunidade. Hoje em dia, 
faz-se apenas durante o fim de semana e é essencialmente um evento 
familiar. o futuro da tradição depende da adaptação ao presente.

| 21 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 26 oUT – 17.00, culturgest – ga

  minaS da Borralha  bORRAlhA’S MINES
Fábio oliveira, luís Brandão, teresa pinto, tiago Afonso
2011 | Portugal | 37’ 
Testemunhos em torno da vida árdua de uma indústria mineira en-
tretanto desaparecida e em ruínas. as injustiças sociais, as violên-
cias laborais, os acidentes de trabalho mas também o quotidiano de 
então numa comunidade mineira do interior norte de portugal, um 
mundo onde a extrema pobreza e a precariedade marcaram uma 
forte presença.

| 22 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 27 oUT – 17.00, culturgest – ga

  pÍton
André Guiomar | 2010 | Portugal | 20’ 
“Juliana rocha, conhecida como Píton, pratica boxe. filmado a 
preto e branco, este filme apresenta a perspectiva de um desporto 
conhecido como violento mas praticado por uma pugilista femini-
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dalila, a viagem dos condenados à morte para os campos de con-
centração, a ciência dos cabelos e algumas reflexões acerca do 
sentido e fragilidade da vida.”

| 22 oUT – 16.15, londres – Sala 1

  holY time in eternitY, holY eternitY in time
elise Florenty, marcel türkowsky | 2011 | França | 43’ 

de um para o outro. Uma questão de passagens e trocas, de porosi-
dades entre a palavra dita e o escutar atentamente, de rostos e lu-
gares. no Sul, perto do condado imaginário de Yoknapatawpha, onde 
decorre a maior parte dos romances de faulkner, todas as imagens, 
todos os sons estão assombrados, pela história, natureza e literatu-
ra. Jean-Pierre Rehm

| 28 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 29 oUT – 16.45, londres – Sala 2

  
 Jean epStein, Young oceanS oF cinema
estreia mundial

James June schneider | 2011 | França | 68’ 
James Schneider regressa à região da Bretanha, aos locais onde 
Jean epstein rodou os seus filmes. no auge da sua carreira, nos 
anos 1920, o realizador de vanguarda decide deixar a indústria cine-
matográfica e regressar ao essencial do cinema.

| 25 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 26 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  KaramaY
Xu Xin | 2010 | China | 356’ 
o pavilhão da amizade de Karamay foi palco de uma tragédia hor-
rível: quase 800 estudantes e professores estavam a meio de um 
espectáculo quando começou um fogo. aos estudantes foi dito para 
permanecerem sentados para que os dirigentes do partido saíssem 
primeiro. Morreram 323 pessoas, das quais 288 crianças entre os 6 
e os 14 anos.

| 23 oUT – 11.00, londres – Sala 2 (com intervalo de uma hora)

  leS éclatS (ma gueule, ma révolte, mon nom)
thE FRAGMENtS (My FACE, My REVOlt, My NAME) 
estreia mundial

sylvain George | 2011 | França | 94’ 
o filme é composto de fragmentos do filme Qu’ils reposent en 
Révolte. fragmentos de vozes, riso e raiva, pedaços de palavras, 
imagens e memória; a respiração do vento, o sol no ocaso, o reflexo 
vermelho-sangue; as rusgas da polícia… para uma cartografia da 
violência infligida aos imigrantes e do carácter inaceitável de “o 
mundo é assim”.

| 21 oUT – 18.45, londres – Sala 1

| 23 oUT – 21.45, londres – Sala 2

  a FoSSa  JIAbIANGOU | thE dItCh
Wang Bing | 2010 | Hong Kong, França, Bélgica | 115’ 

no final dos anos 50, o governo chinês condenou milhares de cida-
dãos, dissidentes ou críticos do regime, a campos de trabalhos for-
çados. deportados para reeducação no deserto do gobi, a milhares 
de quilómetros das suas famílias, viveram nas condições mais ex-
tremas, em que aos trabalhos forçados penosos se somavam condi-
ções climatéricas implacáveis.

| 26 oUT – 16.15, londres – Sala 1

   FragmentS d’une révolution 
FRAGMENtS OF A REVOlUtION
Anónimo | 2011 | França | 55’ 
a história tanto íntima quanto colectiva da revolução Verde que 
abalou o irão durante as últimas eleições presidenciais de 2009.

| 24 oUT – 18.45, londres – Sala 1

| 30 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  hiStoire de meS cheveux (de la Brièveté de la vie)
estreia mundial

Boris lehman | 2011 | Bélgica, Federação Russa | 91’ 
“a história dos meus cabelos cabe em duas linhas (ou frases). eram 
compridos e negros. agora são brancos. não os corto desde 1982. 
a sua história é uma viagem. o filme cruza a história de Sansão e 
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  nuit Blanche
Jean-claude rousseau | 2011 | França | 2’ 

Um cavalo domestica um sonhador.

| 25 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 26 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  plot point
nicolas provost | 2007 | Bélgica | 14’ 
as ruas de nova iorque, apinhadas de gente, transformam-se num 
cenário fictício, cinematográfico. provost brinca com a nossa me-
mória colectiva, os seus códigos cinematográficos e linguagens nar-
rativas, questionando as fronteiras entre uma realidade encenada, 
insinuada e a ficção autêntica. Um vulgar passeio a pé nunca mais 
será o mesmo.

| 24 oUT – 18.45, londres – Sala 1

| 30 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  river riteS
Ben russell | 2011 | EUA, Suriname | 12’
dança de transe e implosão de água, uma linha cinematográfica 
entre alucinação profana e fenómeno religioso. os pequenos 
segredos quotidianos de um animista saramacano, filmados num 
único take, num lugar sagrado do alto Suriname, enquanto o próprio 
tempo é abolido. os ritos são as novas Trypps – a encarnação é 
sempre o mais importante.

| 28 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 29 oUT – 16.45, londres – Sala 2

  SenZa moStra
Jean-claude rousseau | 2011 | França | 10’ 
onde estão os vermelhos e os dourados? onde está a cidade tão 
prometida? o apaixonado vê o seu destino numa Veneza baça.

| 25 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 26 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  the minerS’ hYmnS
Bill morrison | 2011 | Reino Unido, EUA | 52’ 

o filme conta a história da extracção de carvão no nordeste de in-
glaterra, combinando imagens aéreas originais e material de arqui-
vo com uma banda sonora original de Jóhann Jóhannsson. com um 
texto mínimo e sem diálogos, ilustra as vidas arriscadas dos que 
trabalhavam debaixo de terra, ao mesmo tempo que assinala a mor-
te da indústria mineira.

| 24 oUT – 16.15, londres – Sala 1

| 26 oUT – 21.45, londres – Sala 2

  
 nachtSchichten  NIGht ShIFtS
ivette löcker | 2010 | Áustria | 97’ 
numa noite de inverno regelada, um segurança dá de comer a 
um pato que foi parar a uma área industrial. Um errante nocturno 
penetra na noite enluarada, fugindo à sua própria inquietação. Um 
sem-abrigo procura um local seco para dormir. Nachtschichten 
mostra os berlinenses, invisíveis durante o dia, que optaram por 
existir à noite.

| 24 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  o noSSo homem  OUR MAN
pedro costa | 2011 | Portugal | 24’ 
“eu era bom pedreiro. nunca fiz uma parede torta. o meu patrão 
nunca se queixou de mim. Um dia o trabalho acabou. fiquei sem 
fundo de desemprego, sem reforma, sem abono de família. procurei 
trabalho por todo o lado e não encontrei. não levava dinheiro para 
casa e a Suzete correu comigo.”

| 28 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 29 oUT – 16.45, londres – Sala 2



36 | doclisboa 2011 - Riscos Riscos - doclisboa 2011 | 37

  thinK aBout Wood, thinK aBout metal
manon de Boer | 2011 | Bélgica | 48’ 
este é o terceiro retrato cinematográfico de uma trilogia sobre os 
anos 1970. os dois outros são Sylvia Kristel – Paris e Resonating 
Surfaces. de Boer continua as suas experiências durante o encontro 
com robyn Schulkowsky. em itália e na alemanha, a rotação 
da lente leva-nos num falso circuito fechado em que o visível é 
metamorfoseado pelo audível.

| 27 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 28 oUT – 16.45, londres – Sala 2

  a torre  thE tOWER
estreia mundial

nuno lisboa | 2011 | Portugal | 25’ 
“a distância a percorrer pelos empregados, a conveniência de ilumi-
nar suficientemente, o recurso aos meios mecânicos mais eficientes 
e económicos, o modo de armazenar constituem algumas das con-
dições a que é forçoso atender na concepção dos depósitos.” porfírio 
pardal Monteiro, “extractos da Memória descritiva da Biblioteca 
nacional”, 1961

| 27 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 28 oUT – 16.45, londres – Sala 2

  trYppS #7 (BadlandS)
Ben russell | 2010 | EUA | 10’  

Trypps #7 (Badlands) cartografa, através de um longo plano íntimo, 
a alucinação por lSd de uma jovem mulher, no parque nacional de 
Badlands, antes de enveredar por uma abstracção psicadélica e 
formal da paisagem do vasto deserto. russell prossegue a sua 
investigação ímpar sobre as possibilidades do cinema como local de 
transcendência. Michael Green

| 27 oUT – 21.15, londres – Sala 1

| 28 oUT – 16.45, londres – Sala 2

  Série noire
Jean-claude rousseau | 2009 | França | 19’ 
Shakuhachi é uma flauta japonesa, feita da raiz e da base de um 
bambu macho, que se seca no exterior, à sombra, até perder todo o 
óleo. faz-se então quatro buracos na frente e um atrás. este instru-
mento foi adoptado no século XVii por uma seita zen, que considera-
va que o sopro da flauta era o caminho da meditação.

| 25 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 26 oUT – 19.15, londres – Sala 2

  SleepleSS nightS StorieS
Jonas mekas | 2011 | EUA | 114’ 
“Sleepless Nights Stories tem origem nas minhas leituras de As Mil 
e Uma Noites. no entanto, contrariamente às narrativas árabes, as 
minhas histórias são todas verdadeiras, embora, por vezes, também 
se afastem da rotina quotidiana”. o filme inclui um episódio rodado 
em lisboa, quando da retrospectiva que o doclisboa dedicou a 
Mekas, em 2009.

| 21 oUT – 16.45, londres – Sala 2

| 30 oUT – 16.15, londres – Sala 1

  StarduSt
nicolas provost | 2010 | Bélgica | 20’ 

provost filma as pessoas na sua vida quotidiana. depois usa essas 
imagens das pessoas a conversar, a telefonar, a olhar para um ecrã 
ou a fixar o vazio e sobrepõe música de filmes e diálogo. À medida 
que o filme avança, o enredo a construir complexifica-se e torna-se 
menos credível, expondo os truques.

| 24 oUT – 18.45, londres – Sala 1

| 30 oUT – 19.15, londres – Sala 2
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  Bataille Sur le grand Fleuve
bAttlE ON thE GREAt RIVER
Jean rouch | 1951 | França | 35’

Um grupo de pescadores Songhay, os Sorko, prepara uma caça ao 
hipopótamo com arpão. Borrifados com água mágica, os caçadores 
embarcam cheios de coragem. avistam um grande hipopótamo.  
a perseguição prolonga-se por várias semanas e é um fracasso.  
o animal escapa, arrastando com ele vários arpões. cobertos de 
vergonha, os Sorko regressam à aldeia.

| 24 oUT – 16.00, culturgest – pa

  la chaSSe au lion à l’arc  thE lION hUNtERS
Jean rouch | 1965 | França | 90’
na fronteira do níger, Mali e alto Volta (actual Burquina faso), vivem 
os gow, os últimos caçadores de leões com arco e flecha. Todas 
as noites os felinos capturam os animais mais fracos das manadas. 
Uma selecção natural violada ocasionalmente por um leão que 
mata por puro prazer. É então que os pastores recorrem aos caça-
dores gow.

 |26 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  chronique d’un été  ChRONIClE OF A SUMMER
Jean rouch, edgar morin | 1961 | França | 86’
no verão de 1960, Morin e rouch investigam a vida quotidiana dos 
jovens parisienses para entender a sua concepção de felicidade. 
Marceline loridan pára os transeuntes nas ruas de paris e pergunta: 
“É feliz?” as perguntas e respostas sucedem-se, esboçando um 
retrato da juventude. Sob um tom ligeiro, é o profundo mal-estar de 
uma geração que assoma.

| 28 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  tWentY cigaretteS
James Benning | 2011 | EUA | 99’ 
nos “testes de câmara” de Benning, observamos vinte indivíduos, 
cada um a fumar um cigarro. James Benning é conhecido como o 
estruturalista e documentarista que introduziu a dimensão do tem-
po cinemático na paisagem. desta feita, são as pessoas a determi-
nar a duração dos planos ao fumarem um cigarro. Stefanie Strathaus

| 22 oUT – 21.45, londres – Sala 2

| 27 oUT – 16.45, londres – Sala 2

 retroSpectivaS 

 JEAN ROUCh 

  au paYS deS mageS noirS
IN thE lANd OF thE blACk MAGI
Jean rouch, pierre ponty, Jean sauvy | 1947 | França | 13’ 
na margem do rio níger, na aldeia de firgoun, os Sorko preparam-se 
para a caça ao hipopótamo: a construção da piroga, o fabrico dos 
arpões e o sacrifício dum carneiro ao espírito da água. de regresso 
à aldeia, os caçadores trincham o hipopótamo e organizam uma 
dança. Uma mulher é possuída por Harakoy diko, o espírito da água.

| 24 oUT – 16.00, culturgest – pa

  BaBY ghana
nova cópia restaurada

Jean rouch | 1957 | França | 26’

rodado aquando da independência do gana, a 6 de Março de 1957, o 
filme descreve o ambiente na capital, accra, nesse dia histórico. 
Jean rouch e um jovem de accra, adamou el Hadj Kofo, originário 
do Sudão francês (actual Mali), comentam as imagens da ocasião, à 
medida que esta se vai desenrolando, até ao cair da noite.

| 23 oUT – 19.30, culturgest – ga
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cuxe, filho de cam, é o antepassado dos negros. os seus filhos 
transportarão a maldição de cam ao longo da história da escravatu-
ra. rouch adapta o texto de Julius amédé laou, um diálogo deliran-
te entre duas mulheres.

| 28 oUT – 19.30, culturgest – ga

  le Foot-giraFe ou l’alternative
FOOt-GIRAFFE OR thE AltERNAtIVE
Jean rouch | 1973 | França | 9’

filme publicitário para gabar as qualidades dos automóveis peu-
geot. Jogo de futebol em que a bola é substituída por uma girafa e 
as equipas são dois automóveis peugeot: 403 e 504.

| 29 out – 17.00, culturgest – ga

  gare du nord [épiSode de Paris vu Par…]
GARE dU NORd [SEGMENt OF six in paris]
Jean rouch | 1965 | França | 18’
Um apartamento modesto no bairro da gare du nord (estação ferro-
viária de paris). o ruído das obras e mil outras desculpas são o pre-
texto para uma discussão de um casal banal. nadine, que recrimina 
o marido pela sua falta de ambição e conformismo, deixa-o. alguns 
instantes depois, um desconhecido faz-lhe uma proposta. ou ela 
aceita, ou ele mata-se.

| 27 oUT – 19.00, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  la goumBé deS JeuneS noceurS
thE GOUMbE OF thE yOUNG REVEllERS
Jean rouch | 1965 | França | 30’ 
la goumbé des Jeunes noceurs é uma associação de jovens do alto 
Volta (actual Burquina faso), imigrantes em abidjan, que se reúne to-
das as semanas numa superfície de dança do bairro de Treichville. no 
início, os dançarinos seguem o ritmo dos tambores goumbe; por vezes, 
os papéis invertem-se e o dançarino torna-se o chefe de orquestra.

| 25 oUT – 19.00, culturgest – ga

  circonciSion  CIRCUMCISION
Jean rouch | 1949 | França | 14’
para os Songhay da curva do níger, a sul de Tombuctu e de gao, 
a circuncisão é a cerimónia ritual que marca a entrada dos jovens 
rapazes na idade adulta. os meninos são reunidos fora da aldeia. 
durante a operação, um adulto ajuda-os a ultrapassar a dor. À noi-
te, os trinta rapazes saem pela primeira vez e cantam o canto dos 
circuncisados.

| 24 out – 21.30, cinemateca – Sala dr. Félix ribeiro

  damouré parle du Sida  dAMOURé SPEAkS AbOUt AIdS
Jean rouch | 1992 | França | 24’
lam e Tallou consultam damouré no seu gabinete médico, em nia-
mey (níger). Querem saber o que é a Sida. damouré explica-lhes o 
modo de transmissão da doença, aconselha-os a usar preservativo, 
recomenda-lhes estarem atentos à esterilização das lâminas de 
barbear e das seringas e encoraja-os a não rejeitarem as pessoas 
contaminadas com que convivem.

| 24 out – 21.30, cinemateca – Sala dr. Félix ribeiro

  l’enterrement du hogon  thE bURIAl OF thE hOGON
Jean rouch, Germaine dieterlen | 1973 | França | 19’
Hogon é o chefe religioso da sociedade dogon. Quando morre, 
os aldeões reúnem-se à volta da sua casa. Homens simulam um 
combate e, ao sinal das trompas fúnebres, disparam várias vezes. 
Velhos guerreiros defendem a casa do defunto. Mulheres agitam 
as cabaças, choram e lamentam-se. o corpo enfaixado é passeado 
pela aldeia, acompanhado por músicos.

| 25 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  Folie ordinaire d’une Fille de cham
ORdINARy FOlly OF A dAUGhtER OF hAM
nova cópia restaurada

Jean rouch, philippe costantini | 1986 | França | 75’

cam, filho de noé, foi maldito por ver o pai nu: os seus descendentes 
foram condenados a servir Sem e Jafé, os “bons” filhos de noé. 
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Zima, guerreiros africanos, colaboram de perto. cada qual estabe-
leceu o seu território.

| 24 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  moi, un noir  ME, A blACk MAN
Jean rouch | 1959 | França | 71’
dois jovens nigerianos deixaram o interior das terras do níger para 
procurar trabalho na costa do Marfim. ficaram encalhados em Trei-
chville, bairro popular de abidjan, desenraízados no mundo contem-
porâneo. o herói intitula-se edward g. robinson, em honra do actor 
americano, forjando uma personalidade ideal, e conta a sua história.

| 25 oUT – 19.00, culturgest – ga

  monSieur alBert, prophète  MR. AlbERt, PROPhEt
Jean rouch, Jean ravel, oumarou Ganda | 1963 | França | 33’
a vida de uma comunidade de seguidores da igreja de Harris, na 
aldeia de Bregbo (costa do Marfim), sob a égide do seu «profeta», 
albert atcho, curandeiro e especialista em doenças mentais.

| 24 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  moro naBa
Jean rouch | 1958 | França | 28’
no alto Volta (actual Burquina faso), o chefe tradicional dos Mossi da 
região de Uagadugu, Moro naba Saaga, morre em novembro de 1957. 
Sacrifícios, oferendas, salvas de espingarda e batucadas são as home-
nagens prestadas ao rei defunto pelos seus chefes, pelo seu povo e pe-
las delegações estrangeiras, ao longo dos 13 dias da cerimónia fúnebre.

| 25 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  pam KuSo Kar: BriSer leS poterieS de pam
PAM kUSO kAR: bREAkING PAM’S POttERy
Jean rouch | 1974 | França | 13’
Quando pam Sambo Zima, sacerdote dos rituais de possessão em 
niamey (no níger) morre, todos os fiéis se reúnem para o pam Kuso 
Kar e partem, simbolicamente, as cerâmicas do velho mestre. a ve-
lha Begonou, decana dos iniciados, será a sua sucessora e presidirá 
aos ritos de possessão na cidade de niamey. o filme é composto de 
um único plano-sequência.

| 25 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  petit à petit
lIttlE by lIttlE
Jean rouch | 1969 | França | 96’
na aldeia de ayorou, damouré, lam e illo dirigem a sociedade «pou-
co a pouco». decidem construir um edifício ainda mais alto que os 
de niamey (capital do níger) e fazem uma viagem de estudo a paris. 
de regresso, decidem acabar com as suas actividades comerciais e 
reflectem numa nova organização que não seja uma cópia grotesca 
da sociedade europeia.

| 29 oUT – 17.00, culturgest – ga

  Jaguar
Jean rouch | 1967 | França | 92’ 
Viagem a pé, do níger à gold coast (gana), do agricultor douma, 
do pastor lam, do pescador illo e do mulherengo damouré, para 
ganhar dinheiro. após trabalharem em vários ofícios, os quatro ami-
gos fundam a sociedade «pouco a pouco», no mercado de Kumasi. 
de regresso à região Songhay, distribuem presentes e toda a sua 
riqueza. São reis por um dia.

| 23 oUT – 19.30, culturgest – ga

  leS magicienS de WanZerBé  
thE MAGICIANS OF WANzERbE
Jean rouch | 1949 | França | 33’ 
no coração da região dos Songhay, no níger, encontra-se wanzerbé, 
aldeia dos feiticeiros Sohantyé, que preparam poções mágicas e 
lêem o futuro na areia e nas conchas. a vida decorre de acordo com 
as tarefas das mulheres e as brincadeiras das crianças. no mercado 
semanal, trocam-se barras de sal dos Tuaregues, cerâmica, alimen-
tos e manadas de bois.

| 24 oUT – 16.00, culturgest – pa

  leS maîtreS FouS  thE MAd MAStERS
Jean rouch | 1954 | França | 29’ 

accra, 1954. Homens vindos do níger para trabalhar na gold coast 
(actual gana) reúnem-se num dos subúrbios da cidade para prestar 
culto aos Haouka, espécie de espíritos modernos. a cerimónia atin-
ge o auge com o sacrifício de um cão que será comido pelos possuí-
dos. o filme provocou grande polémica na época entre os especta-
dores.

| 28 oUT – 19.30, culturgest – ga

  médecineS et médecinS   MEdICINE ANd dOCtORS
Jean rouch, inoussa ousseini | 1976 | França | 15’
numa enfermaria no mato, um paciente é submetido a uma opera-
ção cirúrgica com anestesia local. aqui, a medicina ocidental e os 
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 hARUN FAROCkI 

  arBeiter verlaSSen die FaBriK
WORkERS lEAVING thE FACtORy
Harun Farocki | 1995 | Alemanha | 36’

o primeiro filme alguma vez projectado intitula-se Os Operários a 
sair da Fábrica. chaplin fez de operário e Marilyn Monroe saiu uma 
vez por um portão de uma fábrica de conservas de peixe… mas o 
filme de operários não se tornou um género principal na história do 
cinema. a maioria dos filmes começa quando acaba o trabalho.

| 21 oUT – 21.30, culturgest – ga

  der auFtritt thE APPEARANCE
Harun Farocki | 1996 | Alemanha | 40’
Uma agência de publicidade tem de promover um conceito de 
comercialização a um consórcio óptico. examina-se o logotipo 
proposto de todos os ângulos: tem de expressar que a empresa 
é simultaneamente dinâmica e digna de confiança! Um olhar 
fascinante e imparcial aos bastidores onde todos os detalhes são 
decisivos para ganhar um contrato lucrativo.

| 29 oUT – 18.45, londres – Sala 1

 

  die BeWerBung  thE INtERVIEW
Harun Farocki | 1997 | Alemanha | 58’
“filmámos cursos de preparação, em que se aprende a candidatar-
se a um emprego. desistentes da escola, licenciados, pessoas 
que tiveram nova formação, desempregados de longo prazo, ex-
-toxicodependentes, gerentes de nível intermédio – todos devem 
aprender a comercializar-se e a vender-se, uma competência a que 
se chama ‘auto-gestão’.”

| 29 oUT – 18.45, londres – Sala 1

  la punition ou leS mauvaiSeS rencontreS
thE PUNIShMENt OR thE bAd ENCOUNtERS
Jean rouch | 1962 | França | 58’ 
o que é a punição? Um jogo social. Uma parisiense de 18 anos 
tem um dia inteiro livre pela frente. Três pessoas, duas das quais 
nunca viu, abordam-na em público a uma hora combinada. falam 
livremente mas uma câmara leve e móvel regista a forma como a 
rapariga reencontra um amigo ou descobre dois desconhecidos. 
Cf. Jacques André

| 27 oUT – 19.00, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  la pYramide humaine  thE hUMAN PyRAMId
Jean rouch | 1959 | França | 90’ 
rouch quis fazer uma reportagem autêntica sobre os problemas 
que se colocam aos jovens, brancos e negros, duma turma duma 
escola secundária de abidjan, pouco antes da independência da 
costa do Marfim. propõe aos alunos de 11º ano representar um 
psicodrama. as férias põem fim a esta penetração dos dois grupos, 
mas algo parece ter mudado.

| 26 oUT – 18.30, culturgest – pa

  un lion nommé l’américain  A lION NAMEd thE AMERICAN
Jean rouch | 1968 | França | 20’ 
durante uma projecção do filme La Chasse au Lion à l’Arc, os gow 
decidem lavar a honra, por causa de um leão, «o americano», que se 
escapou em 1965. encontram-lhe a pista mas ele é mais astuto que 
os caçadores. a rádio anuncia a revolta estudantil do Maio de 68: 
rouch volta a paris. algumas semanas mais tarde, o leão é deson-
rosamente morto a tiro.

| 26 oUT – 21.30, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro

  leS veuveS de quinZe anS  thE 15-yEAR-Old WIdOWS
Jean rouch | 1964 | França | 24’
Segmento do filme Les Adolescentes (ou La Fleur de l’Âge). através 
do retrato de duas jovens raparigas de boas famílias, preocupadas 
com as questões da sua idade (o mal-estar dos adolescentes pe-
rante o mundo dos adultos), rouch apresenta o estado de uma so-
ciedade na alvorada dos tumultos que terão lugar alguns anos mais 
tarde, em Maio de 1968.

| 26 oUT – 18.30, culturgest – pa

  vW voYou  VW SCOUNdREl
Jean rouch | 1973 | França | 20’
“Vw passa em todo o lado, Vw não quer saber, Vw é um arruaceiro! 
para os que se querem aventurar no mato e para os que preferem a 
cidade. É o carro da estação seca e da estação das chuvas, o carro 
ideal para jovens e velhos, para todos. nem um grão de poeira entra 
neste carro, que passa em todo o lado. eis o carro de que precisas, 
ideal para África.”

| 27 oUT – 19.00, cinemateca – Sala dr. félix ribeiro
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que não há compressão de tempo nem espaço, transmitem parti-
cularmente bem o estado de inactividade a que os prisioneiros são 
sujeitos como punição.

| 25 oUT – 17.00, culturgest – ga

 

  leBen – Brd  hOW tO lIVE IN thE FRG
Harun Farocki | 1990 | RFA | 83’ 

o filme retrata uma sociedade em que se ensina a gravidez e a mor-
te, a chorar e a tomar conta de alguém, a atravessar a rua e a matar. 
o bailado mecânico real não é interpretado por máquinas mas por 
pessoas, que se movimentam ao som de uma música que se alimen-
ta de frases bombásticas da esfera do trabalho social, burocracia e 
terapia. D. Leder

| 27 oUT – 18.30, culturgest – pa

  nicht löSchBareS Feuer  INExtINGUIShAblE FIRE
Harun Farocki | 1969 | RFA | 25’ 
farocki abstém-se de fazer qualquer tipo de apelo emotivo. o seu 
ponto de partida é o seguinte: “Quando o napalm está a arder, é 
demasiado tarde para o apagar. É preciso combater o napalm onde 
ele é produzido: nas fábricas.” de forma resoluta, farocki denuncia: 
o fabricante é dow chemical, da cidade de Midland, em Michigan, 
nos eUa. Hans Stempel

| 22 oUT – 18.30, culturgest – pa

 

  reSpite
Harun Farocki | 2007 | Coreia do Sul | 40’ 
Respite é um filme rodado em westerbork, um campo de refugiados 
holandês criado em 1939 para os judeus em fuga da alemanha. 
após a ocupação da Holanda, tornou-se um “campo de trânsito”. em 
1944, o comandante do campo encomendou um filme, rodado pelo 
fotógrafo rudolph Beslauer. “farocki inscreve as imagens holande-
sas no género do filme institucional.” Sylvie Lindeperg

| 25 oUT – 17.00, culturgest – ga

  Bilder der Welt und inSchriFt deS KriegeS
IMAGES OF thE WORld ANd thE INSCRIPtION OF WAR
Harun Farocki | 1988 | RFA | 75’ 

farocki coloca o dedo na ferida da essência da violência dos media, 
uma “estética terrorista” (paul Virilio) de estimulação visual, que 
actualmente surge tanto em painéis de instrumentos como na tele-
visão, com o propósito confesso de tornar o observador cúmplice ou 
vítima potencial, como em tempo de guerra. Christa Blümlinger

| 23 oUT – 18.30, culturgest – pa

 

  ein Bild  AN IMAGE
Harun Farocki | 1983 | RFA | 25’
“Quatro dias num estúdio a trabalhar numa fotografia das páginas 
centrais da revista playboy deram-me o assunto do filme. a própria 
revista lida com cultura, carros, um certo estilo de vida. Talvez todo 
esse aparato sirva apenas para cobrir a mulher nua, no centro, como 
um sol em torno do qual revolve um sistema: cultural, comercial, 
existencial!”

| 23 oUT – 18.30, culturgest – pa

 
  erKennen und verFolgen  WAR At A dIStANCE

Harun Farocki | 2003 | Alemanha | 58’ 
a imagem já não é usada apenas como testemunho. este filme 
prossegue a desconstrução das reivindicações de objectividade 
visual que farocki desenvolveu no seu trabalho inicial. ele procu-
ra definir a relação entre estratégia militar e produção industrial e 
lança luz sobre a forma como a tecnologia bélica é aplicada na vida 
quotidiana. antje ehmann

| 30 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

 

  geFängniSBilder  PRISON IMAGES
Harun Farocki | 2000 | Alemanha | 60’
Um olhar sobre as novas tecnologias de controlo, dispositivos de 
identificação pessoal, pulseiras electrónicas, aparelhos de locali-
zação electrónica. imagens não editadas e monótonas – uma vez 
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masiado bonitos para estarem escondidos, sobre técnicas laborais 
que, ou aderem à ideia de que mão e cérebro devem trabalhar em 
conjunto, ou querem acabar com isso.”

| 22 oUT – 18.30, culturgest – pa

 MOVIMENtOS dE lIbERtAÇÃO 

moVimentos de liBertAção   
em moçAmBiQue, AnGolA e GuinÉ-BissAu (1961-1974) 

  10 giorni con i guerriglieri nel moZamBico liBero 
Franco cigarini | 1972 | Itália | 24’ 
em 1972, funcionários do município italiano de reggio emilia, empe-
nhados no apoio ao Movimento de libertação de Moçambique, tra-
zem solidariedade à guerrilha. Samora Machel, armando guebuza 
e outros líderes explicam os motivos da luta contra os colonialistas 
portugueses. o filme ilustra também a vida quotidiana durante a 
guerra nas áreas libertadas.

| 24 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

  25
celso luccas, Zé celso | 1976 | Moçambique | 92’ 
Um “documentário musical, vivido pelo povo de Moçambique, regis-
tado e interpretado por cineastas brasileiros. Às vezes, esse filme 
militante mostra a derrota do povo. Mas a vitória, o povo orgulhoso, 
choca talvez mais que o povo massacrado. nós queríamos comu-
nicar essa força de luta que recebemos durante essa festa que 
marcava a mudança de eras.”

| 28 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 30 oUT – 19.30, Teatro do Bairro

  a group oF terroriStS attacKed…
John sheppard | 1968 | Reino Unido | 38’ 
Sheppard passa várias semanas nas zonas libertadas pelo paigc na 
guiné-Bissau, para realizar este filme que dá a ver a organização da vida 
nas regiões libertadas e explica o início da luta e a formação das tropas 
independentistas. além da presença de vários destacados comandantes 
da guerrilha, apresenta uma importante entrevista com amílcar cabral.

| 24 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

  Behind the lineS
margaret dickinson | 1971 | Grã-Bretanha | 53’ 
Um documentário clássico sobre a luta contra o regime colonial 
português em Moçambique, incidindo sobre a organização da vida 
civil nas áreas libertadas. filmado em 1970, na província do niassa, 
contou com o apoio e a cooperação do movimento de libertação 
moçambicano, freliMo.

| 27 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 21.30, Teatro do Bairro

  StilleBen  StIll lIFE
Harun Farocki | 1997 | Alemanha | 56’ 

Segundo farocki, os fotógrafos de publicidade actuais continuam, 
de certo modo, a tradição dos pintores flamengos do século XVii. o 
realizador ilustra esta hipótese intrigante com três sequências do-
cumentais que mostram os fotógrafos a trabalhar, criando “nature-
zas mortas” contemporâneas: uma tábua de queijo, copos de cerve-
ja e um relógio caro.

| 30 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

 

  videogramme einer revolution
VIdEOGRAMS OF A REVOlUtION
Harun Farocki, Andrei ujica | 1992 | Alemanha | 106’ 
Videogramme mostra a revolução romena de dezembro de 1989 
em Bucareste, numa nova historiografia baseada nos media. 
Manifestantes ocuparam a estação de televisão e emitiram 
ininterruptamente durante 120 horas, estabelecendo assim o 
estúdio de televisão como um novo local histórico. Só a câmara de 
vídeo pode levar a termo a filmagem da história.

| 24 oUT – 21.00, culturgest – pa

 

  WaS iSt loS?  WhAt’S UP?
Harun Farocki | 1991 | Alemanha | 60’ 
a pesquisa sobre a eficácia da publicidade investiga quais os 
anúncios que afectam que regiões do cérebro – imagens para uma 
colonização ‘interior’ do corpo humano, simultaneamente uma 
mercadoria e um mercado. Talvez pertençamos todos a uma grande 
conspiração, quer o saibamos quer não; mas o íntimo e o secreto não 
têm de ser próprios. Jörg Becker

| 21 oUT – 21.30, culturgest – ga

  Wie man Sieht  AS yOU SEE
Harun Farocki | 1986 | RFA | 72’ 
“o meu filme reflecte sobre raparigas em revistas pornográficas a 
quem se atribuem nomes e os desconhecidos nas valas comuns, 
sobre máquinas tão feias que têm de se cobrir, sobre motores de-
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  guerre du peuple en angola
Antoine Bonfanti, Bruno muel, marcel trillat | 1975 | França | 49’ 
encomenda do partido comunista francês a um grupo de militantes 
e simpatizantes em angola para formar potenciais jovens cineas-
tas, nos primeiros tempos da proclamação da independência e no 
dealbar da guerra civil. Testemunha uma época e um certo cinema 
militante que se submete ao interesse partidário, mais que a uma 
luta ou situação histórica.

| 28 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

  i vårt land BörJar Kulorna Blomma
IN OUR COUNtRy bUllEtS bEGIN tO FlOWER
lennart malmer, ingela romare | 1971 | Suécia | 55’ 

Um filme sobre o papel da cultura na luta de libertação de Moçambi-
que. os fundadores dos movimentos de libertação de angola, Mo-
çambique, guiné-Bissau e cabo Verde partilhavam a escrita e leitura 
de poesia já na mobilização clandestina inicial. poemas de Marcelino 
dos Santos, armando guebuza, Sérgio Vieira e Jorge rebelo.

| 26 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 19.30, Teatro do Bairro

  laBanta negro!
piero nelli | 1966 | Itália | 39’ 
o filme pretende ser um testemunho da guerra de libertação da 
guiné-Bissau, a partir das áreas já libertadas, onde a guerra e a 
actividade militar convivem com a criação das estruturas de uma 
sociedade civil que se organiza na floresta, aldeias e savanas. inclui 
imagens de um comício do paigc, onde intervém luís cabral sobre 
a luta de libertação.

| 25 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  carnaval da vitória
António olé | 1978 | Angola | 39’ 
filme etnográfico elaborado no primeiro carnaval após a indepen-
dência, o documentário de antónio olé, um dos mais importantes 
artistas plásticos angolanos da actualidade, concentra-se no grande 
número de trabalhadores que se dividem entre os seus locais de 
trabalho e os preparativos e ensaios que culminaram no grande dia 
da festa popular.

| 28 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

  en nationS FödelSe  thE bIRth OF A NAtION
lennart malmer, ingela romare | 1973 | Suécia | 48’ 
Malmer não se limita a seguir a marcha do tempo, dá-lhe uma di-
nâmica precisa através da montagem e do registo humano enqua-
drado no discurso da paisagem. o balbuciar de Spínola e a canção 
de adriano correia de oliveira sobre as imagens do ataque à tropa 
portuguesa contrastam com o congresso em que o paigc proclama 
a independência do país (1973).

| 26 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 19.30, Teatro do Bairro

  FeStival panaFricain d’alger
thE AlGIERS PAN-AFRICAN FEStIVAl
William Klein | 1969 | Argélia | 112’ 

em Julho de 1969, a argélia está em festa. Sete anos após a inde-
pendência, é palco de uma manifestação cultural e política que en-
volve o continente e os novos países recém-independentes do jugo 
colonial. recorda-se a caminhada da África, denuncia-se o colonia-
lismo e exaltam-se as independências. depoimentos de Mário de 
andrade e amílcar cabral.

| 23 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3
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contradas na remodelação do sistema económico moçambicano e 
como o colonialismo e o imperialismo afectaram o povo trabalhador.

| 27 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

| 30 oUT – 21.30, Teatro do Bairro

  vredenS poeSie  POEtRy OF ANGER
lennart malmer | 1978 | Suécia | 48’ 
a mais ficcionada das rodagens em territórios libertados pelos 
movimentos independentistas nas colónias portuguesas, como se 
avisa no genérico: “este filme é uma reconstrução”. Malmer cruza 
registos autênticos e filmagens guiadas. o quotidiano comunitário 
dos grupos de acção de guerrilha em contraponto com o exército 
colonial, confinado a quartéis.

| 27 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

| 30 oUT – 21.30, Teatro do Bairro

“ArtistAs-HistoriAdores”; ArQuiVos,  
memÓriAs e eXplorAçÕes documentAis
 

  alheava_Filme  AlhEAVA_FIlM
manuel santos maia | 2006 | Portugal | 35’ 

“alhear” sugere um estado de alienação, um efeito de desvio, uma ausên-
cia de raízes, uma sensação de perda, um sentimento de deslocação. 
retrata-se a condição pós-colonial, reflectida nas vivências dos portu-
gueses que povoaram as colónias africanas antes do 25 de abril e na 
trajectória de vida destes na sequência do processo de descolonização.

| 29 oUT – 16.30, São Jorge – Sala 3

  a emBaixada  thE EMbASSy
Filipa césar | 2011 | Alemanha, Guiné-Bissau | 39’
o filme aborda os códigos de representação da antiga lei colonial portu-
guesa na guiné-Bissau e o conflito de regras, perspectivas e modos de 
produção de memória diferentes. Um álbum de fotografias representa 
a perspectiva do colono, que fotografou paisagens, pessoas e arquitec-
tura com perplexidade e rigor documental, nos anos 1940 e 1950.

| 29 oUT – 16.30, São Jorge – Sala 3

  a luta continua  thE StRUGGlE CONtINUES
robert F. van lierop | 1971 | Moçambique | 32’ 
para muitos americanos e europeus, o filme forneceu o suporte 
visual decisivo que deu fôlego aos movimentos de libertação afri-
canos nos anos 1970. retratando a luta da guerrilha moçambicana 
contra o colonialismo português, foi filmado em 1971, nas zonas 
libertadas de Moçambique, para lá da fronteira com a Tanzânia.  
Cf. No Easy Victories

| 27 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 21.30, Teatro do Bairro

  madina Boé
José massip | 1968 | Cuba | 38’ 
filmado nas áreas libertadas da guiné-Bissau, durante a guerra de liber-
tação de portugal, Madina Boé segue as actividades do exército popular 
para a independência da guiné-Bissau e cabo Verde. o filme documenta 
a educação política dos combatentes, as técnicas de guerrilha e o treino 
físico. inclui igualmente uma entrevista rara com amílcar cabral.

| 24 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

  no pincha!
nova cópia

tobias engel, rené lefort, Gilbert igel | 1970 | França | 65’ 

no auge da luta armada na guiné-Bissau, o filme foi decisivo para dar a 
conhecer ao mundo e às instâncias diplomáticas a realidade no terreno. 
a visão de uma sociedade organizada e participativa, com as suas insti-
tuições e instrumentos de cidadania, fez mais pela causa do paigc do 
que muitos discursos e ajudou a cimentar a palavra dos seus líderes.

| 25 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

  o povo organiZado  thE PEOPlE ORGANISEd
robert F. van lierop | 1975 | Moçambique | 68’
o filme descreve a natureza contínua da revolução social moçambi-
cana, as contradições inerentes à tomada de poder pela organização 
revolucionária, uma perspectiva histórica da luta, as dificuldades en-
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  dJemBeFola
laurent chevallier | 1991 | França | 65’
Mamadi Keyta é um dos maiores tocadores de jambé da guiné (e 
o jambé é o “rei” dos instrumentos Mandinka). chamou a atenção 
como solista da companhia nacional de Bailado e desde então leva 
uma carreira internacional. Vive actualmente em Bruxelas. agora, 
decidiu regressar à guiné para revisitar a sua aldeia e tradições que 
deixou há 26 anos…

| 25 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

 

  end oF the centurY: the StorY oF the ramoneS
michael Gramaglia, Jim Fields | 2003 | EUA | 108’

em 1974, a cena musical subterrânea de nova iorque acordou com 
o som original e cru de uma banda de desadaptados de Queens. a 
banda despoletou uma desarmonia que abalou os alicerces da cena 
musical de meados dos anos 1970. Viajaram pelo país e pelo mundo, 
estabelecendo uma ligação com os párias em todo o lado.

| 25 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 29 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  george harriSon: living in the material World
martin scorsese | 2011 | EUA | 90’ (Parte 1) + 110’ (Parte 2)
alvo de fascinação e adoração infinitas desde os 17 anos, george 
Harrison irrompeu na consciência do público como membro da ban-
da mais famosa e adorada de sempre, os Beatles. Viajou por todo o 
lado, conheceu toda a gente e alcançou riqueza e fama. Scorsese 
delineia a sua trajectória desde o nascimento em 1943 até à morte 
em 2001.

| parte 1: 22 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| parte 2: 23 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  nShaJo (o Jogo)  NShAJO (thE GAME)
raquel schefer | 2010 | Portugal, França | 8’ 

”em 1960, na sua quarta campanha em Moçambique, o antropó-
logo Jorge dias permanece durante alguns dias na residência da 
minha família, no Mucojo. o filme entrelaça o relato dessa estadia 
com uma tentativa de reflexão visual sobre os limites da repre-
sentação antropológica e os processos de observação empírica, 
comparação, imitação e aculturação.”

| 29 oUT – 16.30, São Jorge – Sala 3

  Soldier plaYing With dead liZard
daniel Barroca | 2008 | Portugal, Alemanha | 9’ 
o filme faz parte de uma série de 8 vídeos, feitos a partir de uma 
colecção de fotografias de guerra de um soldado do exército co-
lonial português, na guiné-Bissau, entre 1973 e 1974. a banda 
sonora foi montada a partir de um registo áudio de 1 de Janeiro de 
1974. as palavras que situam o monólogo no tempo e no espaço 
foram cortadas ou esvaziadas.

| 29 oUT – 16.30, São Jorge – Sala 3

 heart Beat 

  Brava, victoria!
maria Gorgues | 2011 | Espanha | 60’ 
a vida de Victoria de los angeles, uma das sopranos espanholas 
mais célebres do séc. XX, foi passada em palcos de todo o 
mundo. o documentário conduz o espectador numa viagem de 
descoberta de material filmado pela própria Victoria nos anos 
1950, diários pessoais e um pot-pourri de objectos que ajudam a 
construir um retrato único de Victoria.

| 25 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 30 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3
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  michel petrucciani
michael radford | 2011 | França, Itália, Alemanha | 103’
Michel petrucciani foi um homem desconcertante e original, tanto 
pela sua condição física, como pelo seu excepcional talento musical. 
nascendo com osteogénese imperfeita e medindo 90cm na idade 
adulta, tornou-se um músico de jazz aclamado internacionalmente. 
Vendeu mais de 1,5 milhões de álbuns em todo o mundo e deu cen-
tenas de concertos.

| 23 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 28 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

 

  montereY pop - Homenagem a richard leacock

d. A. pennebaker | 1968 | EUA | 98’

o festival Monterey pop decorreu ao longo de três dias, em Junho de 
1967. durante os cinco espectáculos, o recinto esteve quase sempre 
à beira da ruptura, com cerca de 10.000 pessoas. as actuações ao 
vivo foram um sucesso estrondoso: Janis Joplin, Jimi Hendrix, ravi 
Shankar, otis redding, Simon and garfunkel, canned Heat e Jeffer-
son airplane.

| 27 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 30 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  muxima
Alfredo Jaar | 2005 | EUA | 36’ 
“este filme nasceu da minha paixão pela música africana. ao 
organizar a minha extensa colecção de álbuns de angola, descobri 
que possuía seis versões diferentes de uma canção chamada 
Muxima. assim nasceu um filme. Muxima (que significa coração em 
Kimbundu), é um lamento melancólico, uma elegia cinematográfica 
dedicada aos angolanos.”

| 25 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  hip hop, le monde eSt à vouS
thE FURIOUS FORCE OF RhyMES
Joshua Atesh litle | 2010 | França, EUA | 85’

Quaisquer preconceitos que tenha em relação ao Hip Hop, esqueça-
os. Hip Hop, le Monde est à vous estilhaça os estereótipos de 
espalhafato e fanfarronice e revela como um género musical une 
pessoas tão distintas quanto negros americanos, skinheads da 
alemanha de leste, judeus israelitas, palestinianos, feministas 
africanas e suburbanos franceses. 

| 25 oUT – 20.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 29 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

 

  mama aFrica
mika Kaurismäki | 2011 | Finlândia, África do Sul, Alemanha | 90’ 
Miriam Makeba foi o primeiro músico africano a atingir o estrelato 
internacional, alguém cuja música sempre se ancorou nas suas 
raízes tradicionais sul-africanas. Miriam foi forçada a exilar-se, ao 
expor a dura realidade do apartheid. o filme acompanha a sua vida 
e música ao longo de mais de 50 anos de actuações.

| 27 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 30 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

  michel corBoZ, le comBat entre le vrai et le Beau
MIChEl CORbOz, thE FIGht bEtWEEN tRUth ANd bEAUty
rinaldo marasco, Jérôme piguet | 2011 | Suíça | 52’
este filme propõe uma imersão no mundo de Michel corboz, o 
carismático maestro de coro do ensemble Vocal de lausana, 
durante a gravação da Missa em Si menor de Johann Sebastian 
Bach, uma obra-prima considerada por muitos a mais importante 
composição de música clássica. iremos descobrir o que o vem 
motivando há mais de 50 anos.

| 25 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 30 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3
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 SeSSõeS eSpeciaiS Fora de competição 

 SElECÇÃO PORtUGUESA 

  coração no eScuro  hEARt IN thE dARk
maria Joana Figueiredo | 2011 | Portugal | 50’ 
Coração no Escuro é o roubo de um roubo em 11 quadros. João rou-
ba ao pessoa, Joana rouba ao João. a partir da rodagem de Filme 
do Desassossego (João Botelho, 2010), um testemunho sobre o 
cinema.

| 29 oUT – 16.15, londres – Sala 1

  em trânSito  IN tRANSIt
solveig nordlund | 2011 | Portugal | 36’ 
Um filme sobre o escultor e uma viagem às origens da criatividade. 
José pedro croft salta de uma forma de expressão para outra, do 
desenho para a escultura e da escultura para a gravura, num cons-
tante jogo de ilusionismo, tentando ultrapassar os limites das dife-
rentes formas de expressão. o filme introduz mais um elemento: o 
olhar do cineasta.

| 29 oUT – 16.15, londres – Sala 1

  geSto  SIGN
António Borges correia | 2011 | Portugal | 80’

antónio tem 18 anos e é surdo profundo. Quer estudar cinema fora 
de portugal e tornar-se realizador. o seu sonho tem um preço: pôr- 
-se em causa a si mesmo e à comunidade surda à qual pertence. ao 
mesmo tempo, vive o primeiro amor com irina, uma jovem surda, 
que não compreende que antónio queira sair da escola e do país. o 
seu mundo está a desabar.

| 23 oUT – 18.45, londres – Sala 1

  onde a coruJa dorme  StRAIGht tO thE POINt
simplício neto, márcia derraik | 2010 | Brasil | 72’ 

Bezerra da Silva tornou-se uma estrela nacional nos anos 80, duran-
te a “explosão do pagode”, encantando o público brasileiro com 
crónicas cáusticas e bem humoradas sobre o quotidiano das favelas 
cariocas e da Baixada fluminense. os seus compositores: pedreiros, 
cobradores de autocarro, carteiros, técnicos de refrigeração e bisca-
teiros em geral. 

| 24 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 28 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

 

  pixinguinha - Homenagem a thomaz Farkas

thomaz Farkas, ricardo dias | 2006 | Brasil | 11’ 
em abril de 1954, Thomaz farkas filmou, com uma câmara de 
16mm de corda, uma apresentação de pixinguinha e o pessoal da 
Velha guarda, no parque do ibirapuera, em São paulo, nos festejos do 
iV centenário da cidade. este material perdeu-se e foi reencontrado 
50 anos depois. o filme conta esta história e recupera o material.

| 24 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira

| 28 oUT – 21.00, São Jorge – Sala 3

  trouBadourS
morgan neville | 2010 | EUA | 91’ 
na aurora dos turbulentos anos 1960, ganhou proeminência um 
novo estilo de canção e de cantautor, marcado pela introspecção 
vulnerável e pela emoção crua e nua. estas vozes entusiasman-
tes invadiram los angeles, que emergia como o coração da cena 
musical americana: carole King, James Taylor, Joni Mitchell, Kris 
Kristofferson, Jackson Browne.

| 23 oUT – 19.00, São Jorge – Sala 3

| 26 oUT – 22.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira
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  Jorge SalaviSa – Keep going
marco martins | 2011 | Portugal | 60’ 

o seu trajecto enquanto bailarino, professor e director artístico, bem 
como a sua paixão pela pluralidade e pelo encontro das artes, con-
ferem a Jorge Salavisa um lugar singular e uma influência histórica 
no bailado em portugal.

| 26 oUT – 21.15, londres – Sala 1

  Kolá San Jon é FeSta di Kau Berdi
rui simões | 2011 | Portugal, Cabo Verde | 60’ 
este filme acompanha um grupo de residentes do bairro da cova 
da Moura numa viagem a cabo Verde para celebrar as festas de 
São João. ao recuperar os ritos e ritmos desta festividade, os cabo-
verdianos residentes naquele bairro próximo da capital portuguesa 
procuram recuperar as suas raízes e transmiti-las aos seus descen-
dentes.

| 26 oUT – 18.45, londres – Sala 1

  licÍnio de aZevedo – crónicaS de moçamBique
lICíNIO dE AzEVEdO – ChRONIClES OF MOzAMbIqUE
margarida cardoso | 2011 | França, Portugal | 88’ 
licínio, jornalista brasileiro, chegou a Moçambique em 1977 e 
tornou-se no cineasta que, através dos seus filmes, conseguiu re-
colher o mais importante testemunho da História e da identidade 
de Moçambique. dos anos de utopia revolucionária aos trágicos mo-
mentos da guerra, licínio acompanhou tudo, fugindo aos cânones do 
cinema de propaganda.

| 21 oUT – 21.15, londres – Sala 1

  um Filme portuguêS  A PORtUGUESE FIlM
levi martins, Vitor Alves, miguel cipriano
Jorge Jácome, Vanessa sousa dias, carlos pereira 
2011 | Portugal | 104’ 
Seis olhares sobre um país, através do cinema. Uma viagem, pela 
estrada fora, por entre novas fronteiras, à procura de imagens, sons 
e histórias, tentando descodificar o ontem, hoje e amanhã do cinema 
produzido em portugal. Uma reflexão sobre os sistemas estético, 
dramático e de produção dos filmes, voltando a uma eterna pergun-
ta: o que é o cinema?

| 28 oUT – 18.45, londres – Sala 1

 SElECÇÃO INtERNACIONAl 

  CANE tOAdS: thE CONqUESt
mark lewis | 2010 | Austrália | 85’ projecção 3d

o filme explora uma das maiores catástrofes ambientais da aus-
trália, seguindo a expansão imparável do sapo-cururu pelo conti-
nente. num mundo a braços com a ideia de que o homem alterou 
irreparavelmente o seu próprio ecossistema, esta história possui um 
alcance universal. Uma incursão humorística mas questionadora ao 
problema das espécies invasivas.

| 29 oUT – 17.45, cinema city campo pequeno – Sala 1

| 30 oUT – 17.45, cinema city campo pequeno – Sala 1

   agnèS de ci de là varda (epiSode 1/B Berlin – BoSton 
– marKer – nanteS – portugal)  AGNèS FROM hERE tO 
thERE VARdA (EPISOdE 1/b bERlIN – bOStON – MARkER 
– NANtES – PORtUGAl)
estreia mundial

Agnès Varda | 2011 | França | 45’ 

Um episódio da série de cinco crónicas filmadas e comentadas por 
Varda durante as suas viagens, nos últimos dois anos. com a sua 
pequena câmara, ela filma gente da rua, artistas contemporâneos e 
cineastas. em portugal, Manuel de oliveira fala-lhe do anjo da guar-
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  Joann SFar (deSSinS)  JOANN SFAR (dRAWINGS)
mathieu Amalric | 2010 | França | 43’ 
entre paris e nice, Mathieu amalric tenta captar a essência singular 
dos desenhos de Joann Sfar, revelando a riqueza do trabalho deste 
artista compulsivo.

| 26 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 21.15, londres – Sala 1

  neW YorK memorieS
rosa von praunheim | 2010 | Alemanha | 89’ 

20 anos após o seu bem-sucedido documentário Überleben in New 
York, rosa regressa à cidade. recordando as suas experiências nos 
loucos anos 70 e as grandes alterações nos anos 80, quando a Sida 
começou a fazer estrago, rosa encontra-se com os seus antigos 
protagonistas e embarca numa viagem pessoal à descoberta do que 
aconteceu à “sua” nova iorque.

| 27 oUT – 19.15, londres – Sala 2

| 30 oUT – 21.15, londres – Sala 1

   la nuit tomBe Sur la ménagerie  
NIGht FAllS ON thE MENAGERIE
nicolas philibert | 2010 | França | 11’ 
À medida que a noite cai sobre o zoológico do Jardin des plantes, 
em paris, uma estranha atmosfera espalha-se por toda a cidade... 
Mais uma vez, philibert ensina-nos a olhar.

| 23 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 29 oUT – 21.00, culturgest – pa

  pluS JamaiS peur  NO MORE FEAR
mourad Ben cheikh | 2011 | Tunísia | 74’ 
a revolução tunisina vivida por três pessoas: a bloguista lina Ben 
Mehnni, que registou a onda de revolta; a advogada radhia nasraoui, 
que pagou caro o seu activismo; e o jornalista Karem cherif, que de-

da e anda como charlot… Um cinema cheio de fantasia assinado 
Agnès de ci de là Varda.

| 26 oUT – 21.30, culturgest – ga

  hiStóriaS de Shanghai – quem me dera SaBer
hAI ShANG ChUAN qI | I WISh I kNEW
Jia Zhang-Ké | 2010 | China | 125’ 
depois da vitória comunista em 1949, milhares de pessoas deixam 
Xangai e partem para Hong-Kong e Taiwan. partir significou, em 
muitos casos, uma separação de 30 anos; ficar significou sofrer a 
revolução cultural. dezoito pessoas relembram a sua vida em Xan-
gai. as suas experiências pessoais, desde os anos 1930 até 2010.

| 22 oUT – 18.45, londres – Sala 1

  il nouS Faut du Bonheur  WE NEEd hAPPINESS
Alexei Jankowski, Alexander sokurov | 2010 | França, Rússia | 52’ 
dilacerada pela história, a comunidade curda ressuscita, todos os 
anos, durante o festival da primavera, um antigo rito de rejuvenesci-
mento anterior ao islamismo. o desafio deste filme é o de descrever 
uma comunidade muçulmana no Médio oriente por meio do retrato 
de uma anciã que controla a sua família com mão de ferro, no cur-
distão iraquiano.

| 23 oUT – 21.00, culturgest – pa

| 29 oUT – 21.00, culturgest – pa

  in Film niSt  thIS IS NOt A FIlM
Em solidariedade com Jafar Panahi, Mojtaba Mirtahmasb e 
os cineastas iranianos
Jafar panahi, mojtaba mirtahmasb | 2010 | Irão | 75’ 

“‘Tudo o que possuímos são os nossos problemas.’ compreender 
este paradoxo permitiu-nos não perder esperança e continuar. com 
as possibilidades actuais do cinema, um realizador só tem de se cul-
par se não conseguir fazer filmes. a perspicácia da arte abre cami-
nho para o artista ultrapassar problemas e transforma a limitação 
num objecto de trabalho.”

| 23 oUT – 18.00, São Jorge – Sala Manoel de oliveira



64 | doclisboa 2011 - Sessões Especiais Fora de Competição Programa dia-a-dia - doclisboa 2011 | 65

fendeu o seu bairro. Um denominador comum: o medo, que tiraniza-
va todos os tunisinos. Um grito unânime de desafio: basta de medo!

| 28 oUT – 21.30, culturgest – ga

| 30 oUT – 18.45, londres – Sala 1

   SodanKYlä iKuiSeSti: enSimmäiSen eloKuvamuiSton 
Kaiho  SOdANkylä FOREVER: thE yEARNING FOR thE 
FIRSt CINEMA ExPERIENCE
peter von Bagh | 2010 | Finlândia | 59’ 

Uma montagem de depoimentos de cineastas ao longo dos anos no 
Midnight Sun film festival, com, entre outros, Jean rouch, agnès 
Varda, Manoel de oliveira, Samuel fuller, John Boorman, emir Kus-
turica, Jim Jarmusch, Stanley donen, Milos forman, abbas Kiaros-
tami, Jerzy Skolimowski, wim wenders ou Jafar panahi.

| 26 oUT – 21.30, culturgest – ga

  tri iStorii lYuBvi  thREE lOVE StORIES
svetlana Filippova | 2007 | Alemanha | 11’ 
Um poeta nasce numa vila pequena. cresce e não sabe o que fazer 
com os seus sentimentos. decide ir para a cidade, onde tudo é ma-
ravilhoso. chega a Moscovo mas aí não consegue ser feliz. chega 
uma época de grandes tumultos, guerras e revoluções. o mundo é 
um vendaval de paixões intensas mas não há espaço para o grande 
amor.

| 26 oUT – 17.00, São Jorge – Sala 3

| 29 oUT – 21.15, londres – Sala 1

Programa doclisboa dia-a-dia
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Flávia castro,  107’

cinema
londreS 2

16.45 [p. 36]
SleepleSS nigHTS 
sTOries
Jonas mekas, 114’

culturgeSt 
grande  
auditório

21.00  [p.13]
sessão de ABerturA
craZY HorSe 
Frederick Wiseman, 134’
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17.00 [p. 27]
a nOssa  
forMa de Vida
pedro Filipe marques, 91’

19.30 [p. 18]
Vol SpÉcial 
Fernand melgar, 100’

21.30 [p. 18]
wadanS welT –  
Von der würde  
der arbeiT
dieter Schumann, 100’

18.30 [p. 47, p. 48]
nicHT löScHBareS feUer
harun Farocki, 25’
wie Man SieHT 
harun Farocki, 72’

21.00 [p. 30, p. 27]
MinaS da BorralHa 
Fábio oliveira, luís 
Brandão, teresa pinto, 
tiago afonso, 37’
carTaS de angola 
dulce Fernandes, 63’

18.45 [p. 62]
HiSTóriaS  
de SHangHai -  
QUeM Me dera 
saber 
Jia Zhang-Ké, 125’

21.15 [p. 23]
cineMa KoMUniSTo
mila turajlic, 101’

19.15 [p. 24]
KHodorKoVSKY 
cyril tuschi, 111’

21.45 [p. 38]
TwenTY cigareTTeS
James Benning, 99’

22.00 [p. 55]
ABerturA dA secção 
HeArt BeAt
george HarriSon: 
liVing in THe MaTerial 
world. parTe 1 
martin Scorsese, 90’

Sábado 22

culturgeSt 
grande  
auditório

culturgeSt  
pequeno  
auditório

10.00 [p.10]
LisbOn 
docS

16.00 [p. 16]
sOnnensysTeM
thomas heise, 100’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 32]
HiSToire  
de MeS cHeVeUX 
(de la BrièVeTÉ 
de la Vie)
Boris lehman, 91’

cinema
londreS 2

16.45 [p. 26]
wHen cHina  
MeT africa 
marc Francis,  
nick Francis, 75’

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

15.30 - são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS
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17.00 [p. 29, p. 26]
ÁgUa fria
pedro neves, 14’
30.000 anOs 
maya rosa, 79’

19.30 [p. 42, p. 38]
JagUar
Jean rouch, 92’
BaBY gHana 
Jean rouch, 26’

21.45 [p. 16]
sOnnensysTeM 
thomas heise, 100’

18.30 [p. 46, p. 46]
ein biLd 
harun Farocki, 25’
Bilder der welT 
Und inScHrifT 
deS KriegeS 
harun Farocki, 75’

21.00 [p. 63, p. 62]
La nUiT TOMbe  
sUr La Ménagerie 
nicolas philibert, 11’
il noUS faUT  
dU BonHeUr
alexei Jankowski,  
alexander Sokurov, 52’

18.45 [p. 59]
gesTO
antónio Borges 
correia, 80’

21.15 [p. 23]
clienT 9: THe riSe and fall  
of elioT SpiTZer
alex gibney, 117’

19.15 [p. 23]
diÁrio de  
UMa BUSca 
Flávia castro, 107’

21.45 [p. 32]
leS ÉclaTS
(Ma gUeULe, Ma 
rÉVolTe, Mon noM)
Sylvain george, 94’

18.00 [p. 62]
in filM niST 
Jafar panahi, mojtaba 
mirtahmasb, 75’

20.00 [p. 57]
MicHel peTrUcciani 
michael radford, 103’

22.00 [p. 55]
george HarriSon: liVing in 
THe MaTerial world. parTe 2 
martin Scorsese, 110’

17.00 [p. 50]
feSTiVal  
panafricain d’alger  
William Klein, 112’

19.00 [p. 58]
TrOUbadOUrs 
morgan neville, 91’

21.00 [p. 16]
gangSTerläUfer 
christian Stahl, 90’

15.30 - são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS

domingo 23

culturgeSt 
grande  
auditório

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00 [p. 20, p. 14]
gUnKanJiMa 
louidgi Beltrame, 33’
BarZaKH
mantas Kvedaravicius, 59’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 22, p. 23]
aU noM dU père, 
de ToUS, dU ciel 
marie-violaine 
Brincard, 52’
HonK!
arnaud gaillard, 
Florent vassault, 62’

cinema
londreS 2

11.00 [p. 33]
KaraMaY
xu xin, 356’

Com intervalo de 1 hora

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

11.00 e 14.00 - culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP realiZação
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17.00 [p. 20, p. 14]
gUnKanJiMa 
louidgi Beltrame, 33’
BarZaKH 
mantas  
Kvedaravicius, 59’

19.30 [p. 27]
a arca do Éden 
marcelo Felix, 80’

21.30 [p. 19, p. 16]
gUañape SUr 
János richter, 23’
THe laST BUffalo HUnT 
lee anne Schmitt, 76’

18.30 [p. 19, p. 15]
con la licencia 
de dióS
Simona canonica, 26’
de engeL  
Van doel
tom Fassaert, 76’

21.00 [p. 48]
VideograMMe  
einer reVolUTion 
harun Farocki, andrei 
ujica, 106’

18.45 [p. 32, p. 35, p. 36]
fragMenTS 
d’Une rÉVolUTion 
anónimo, 55’
ploT poinT 
nicolas provost, 14’
sTardUsT
nicolas provost, 20’

21.15 [p. 20, p. 24]
MarXiSM TodaY (prologUe) 
phil collins, 35’
le prince eT Son iMage
hugues le paige, 50’

19.15 [p. 23]
cineMa 
KoMUniSTo 
mila turajlic, 101’

21.45 [p. 24]
l’HYpoTHèSe  
dU MoKÉlÉ-MBeMBÉ 
marie voignier, 78’

18.00 [p. 58, p. 58]
piXingUinHa 
thomaz Farkas,  
ricardo dias, 11’
onde a corUJa dorMe
Simplício neto,  
márcia derraik, 72’ 

20.00 [p. 19, p. 17]
dHaKa STorieS – 
My dreaM 
md. rezwan ali Khan, 4’
VodKafaBriKen
Jerzy Sladkowski, 90’

22.00 [p. 17]
TaHrir –  
liBeraTion SQUare
Stefano Savona, 91’

17.00 [p.21, p.22, p.21, p18, p20]
sUsya - dani rosenberg, 
Yoav gross, 15’
TwinSeT- amy rose, 10’
MinHocão - raphaël 
grisey, 30’
anne VliegT - catherine van 
campen, 21’ 
Koniec laTa - piotr Stasik, 32’

19.00 [p. 34]
nacHTScHicHTen
ivette löcker, 97’

21.00  [p.49, p.52, p.49]
a groUp of  
TerroriSTS aTTacKed… 
John Sheppard, 38’
Madina bOé
José massip, 38’
10 giorni con i gUerriglieri 
nel MoZaMBico liBero 
Franco cigarini, 24’

 

21.30 [p. 40, p.42, p.43, p.40]
circonciSion
Jean rouch, 14’
MÉdecineS eT MÉdecinS 
Jean rouch, inoussa ousseini, 15’
MonSieUr alBerT, propHèTe 
Jean rouch, Jean ravel, oumarou ganda, 33’
daMoUrÉ parle dU Sida 
Jean rouch, 24’ 

10.00 e 14.00 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS - SeSSõeS para eScolaS

Segunda 24

culturgeSt 
grande  
auditório

10.30
SeSSão eScolaS

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00 [p. 38, p. 42, p. 39]
aU paYS deS MageS noirS 
Jean rouch, pierre ponty,  
Jean Sauvy, 13’
leS MagicienS de wanZerBÉ
Jean rouch, 33’
baTaiLLe sUr  
le grand fleUVe
Jean rouch, 35’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 34, p. 31]
THe MinerS’ HYMnS 
Bill morrison, 52’
aTerro do flaMengo 
alessandra Bergamaschi, 42’

cinema
londreS 2

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

14.30
SeSSão eScolaS

cinemateca  
portugueSa
Sala  
dr. Félix
riBeiro

11.00 culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP de realiZação 

15.00 culturGest - FÓrum deBAtes - enconTroS: o QUe É prodUZir?
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17.00 [p. 47, p. 46]
reSpiTe
harun Farocki, 40’
gefängniSBilder
harun Farocki, 60’

19.00 [p. 43, p. 41]
MOi, Un nOir 
Jean rouch, 71’
La gOUMbé des 
JeUneS noceUrS
Jean rouch, 30’

21.00 [p. 15]
É na Terra não É na lUa
gonçalo tocha, 180’

18.30 [p. 27]
a noSSa forMa 
de Vida
pedro Filipe marques, 91’

21.00 [p. 29, p. 26]
ÁgUa fria 
pedro neves, 14’
30.000 anOs 
maya rosa, 79’

18.45 [p. 25]
recHoKiM 
ruthie Shatz, adi 
Barash, 84’

21.15 [p. 25]
THe redeMpTion  
of general BUTT naKed
eric Strauss, daniele anastasion, 83’

19.15 [p. 20, p. 24]
MarXiSM TodaY (prologUe) 
phil collins, 35’
le prince eT Son iMage 
hugues le paige, 50’

21.45 [p. 36, p. 35, p. 35, p. 33]
série nOire
Jean-claude rousseau, 19'
nUiT BlancHe
Jean-claude rousseau, 2'
SenZa MoSTra
Jean-claude rousseau, 10'
Jean epSTein, YoUng oceanS of cineMa 
James June Schneider, 68'

18.00 [p. 21, p. 15]
SUrpriSeVille 
tim travers hawkins, 10’
bLUe Meridian 
Sofie Benoot, 80’

20.00 [p. 56]
Hip Hop,  
le Monde eST À VoUS
Joshua atesh litle, 85’

22.00 [p. 55]
end of cenTUrY:
THe STorY of THe raMoneS
michael gramaglia,  
Jim Fields, 108’

17.00 [p. 54, p. 56]
BraVa, VicToria! 
maria gorgues, 60’
MicHel corBoZ,  
le coMBaT enTre  
le Vrai eT le BeaU 
rinaldo marasco,  
Jérôme piguet, 52’

19.00 [p. 51, p. 52]
laBanTa negro!  
piero nelli, 39’
no pincHa! 
tobias engel, rené lefort, 
gilbert igel, 65’

21.00 [p. 57, p. 55]
MUXiMa 
alfredo Jaar, 36’
dJeMBefola 
laurent chevallier, 65’

21.30 [p. 43, p. 40, p. 43]
MOrO naba 
Jean rouch, 28’
l’enTerreMenT dU Hogon
Jean rouch, germaine dieterlen, 19’
paM KUSo Kar: BriSer  
leS poTerieS de paM 
Jean rouch, 13’

Terça 25

culturgeSt 
grande  
auditório

11.00 [p.08]
MASTERCLASS 
HarUn farocKi

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 

cinema
londreS 1

16.15 [p. 25]
THere once waS  
an iSland: Te HenUa 
e nnoHo
Briar march, 80’

cinema
londreS 2

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

14.30
SeSSão eScolaS

cinemateca  
portugueSa
Sala  
dr. Félix
riBeiro

10.00 e 14.00 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS - SeSSõeS para eScolaS
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17.00 [p. 31, p. 30, p. 31]
TiO rUi 
mário macedo, 32’
MaTança 
andré laranjinha, 23’ 
praXiS 
Bruno moraes cabral, 29’

19.30 [p. 30, p. 29 , p. 28]
a MÁQUina
miguel guimarães correia, daniel 
p. Sousa, 20’
Horror no Bairro VerMe-
lHo (prólogo docUMenTal)
edgar pêra, 10’
1971-74
andreia Sobreira, 38’

21.30 [p. 61, p. 64]
agnèS de ci de lÀ Varda 
(epiSode 1/B Berlin - BoSTon - 
MarKer- nanTeS - porTUgal)
agnès varda, 45’
SodanKYlä iKUiSeSTi: 
ensiMMäisen 
eloKUVaMUiSTon KaiHo
peter von Bagh, 59’

18.30 [p. 44, p. 44]
leS VeUVeS de QUinZe anS 
Jean rouch, 24’ 
la pYraMide HUMaine
Jean rouch, 90’

21.15 [p. 27]
a arca do Éden 
marcelo Felix, 80’

18.45 [p. 60]
KolÁ San Jon  
É feSTa di KaU Berdi
rui Simões, 60’

21.15 [p. 60]
Jorge SalaViSa – Keep going
marco martins, 60’

19.15 [p. 36, p. 35, p. 35, p. 33]
série nOire - Jean-claude 
rousseau, 19’
nUiT BlancHe - Jean-claude 
rousseau, 2’
SenZa MoSTra - Jean-claude 
rousseau, 10’
Jean epSTein, YoUng oceanS of 
cineMa - James June Schneider, 68’

21.45 [p. 34, p. 31]
THe MinerS’ HYMnS 
Bill morrison, 52’
aTerro do flaMengo 
alessandra Bergamaschi, 42’

18.00 [p.21, p.22, p.21, p18, p20]
sUsya - dani rosenberg, 
Yoav gross, 15’
TwinSeT- amy rose, 10’
MinHocão - raphaël 
grisey, 30’
anne VliegT - catherine van 
campen, 21’ 
Koniec laTa - piotr Stasik, 32’

20.00 [p. 57 p. 55]
MUXiMa
alfredo Jaar, 36’
dJeMBefola
laurent chevallier, 65’

22.00 [p. 58]
TrOUbadOUrs
morgan neville, 91’

17.00 [p. 64 p. 63]
Tri iSTorii lYUBVi
Svetlana Filippova, 11’
Joann Sfar  (deSSinS)
mathieu amalric, 43’

19.00 [p. 51 p. 50]
i VårT land BörJar 
KUlorna BloMMa 
lennart malmer,  
ingela romare, 55’
en naTionS födelSe 
lennart malmer,  
ingela romare, 48’

21.00 [p. 19, p. 17]
dHaKa STorieS – MY dreaM
md. rezwan ali Khan, 4’
VodKafaBriKen 
Jerzy Sladkowski, 90’

21.30 [p. 39, p. 44]
la cHaSSe aU lion À l’arc 
Jean rouch, 90’
Un lion noMMÉ l’aMÉricain
Jean rouch, 20’

10.00 e 14.00 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS - SeSSõeS para eScolaS

Quarta 26

culturgeSt 
grande  
auditório

10.30
SeSSão eScolaS

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00 [p. 18]
wadanS welT –  
Von der würde der arBeiT 
dieter Schumann, 100’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 32]
a foSSa 
Wang Bing, 115’

cinema
londreS 2

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

14.30
SeSSão eScolaS

cinemateca  
portugueSa
Sala  
dr. Félix
riBeiro

11.00 culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP de realiZação
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17.00 [p. 30, p. 27]
MinaS da BorralHa 
Fábio oliveira,  
luís Brandão, teresa 
pinto, tiago afonso, 37’
carTaS de angola 
dulce Fernandes, 63’

19.30 [p. 19, p. 14]
diariO rUsO 
Jorge tur moltó, 21’
aMi, enTends-TU
nathalie nambot, 55’

21.30 [p. 29, p. 28]
golden dawn 
Salomé lamas, 16’
yaMa nO anaTa 
aya Koretzky, 59’

18.30 [p. 47]
leBen – Brd  
harun Farocki, 83’

21.00 [p. 18]
Vol SpÉcial 
Fernand melgar, 100’

18.45 [p. 24]
KHodorKoVSKY 
cyril tuschi, 111’

21.15 [p. 37, p. 37, p. 37]
a TOrre
nuno lisboa, 25’
TrYppS #7 (BadlandS) 
Ben russell, 10’
THinK aBoUT wood, 
THinK aBoUT MeTal 
manon de Boer, 48’

19.15 [p. 63]
new YorK MeMorieS 
rosa von praunheim, 89’

21.45 [p. 23]
clienT 9: THe riSe and fall  
of elioT SpiTZer
alex gibney, 117’

18.00 [p. 57]
MonTereY pop 
d. a. pennebaker, 98’

20.00 [p. 20, p. 14]
Me LLaMO rOberTO 
deLgadO 
Javier loarte, 9’
abendLand 
nikolaus geyrhalter, 88’

22.00 [p. 56]
MaMa africa 
mika Kaurismäki, 90’

17.00 [p. 51, p. 49]
a lUTa conTinUa 
robert F. van lierop, 32’
BeHind THe lineS 
margaret dickinson, 53’

19.00 [p. 21, p. 15]
SUrpriSeVille
tim travers hawkins, 10’
 bLUe Meridian 
Sofie Benoot, 80’

21.00 [p. 53, p. 52]
VredenS poeSie
lennart malmer, 48’
o poVo organiZado
robert F. van lierop, 68’

19.00 [p. 44, p. 41, p. 44]
la pUniTion oU leS MaUVaiSeS renconTreS
Jean rouch, 58’
gare dU nord [ÉpiSode de PARIS VU PAR…]
Jean rouch, 18’
Vw VoYoU
Jean rouch, 20’

10.00 e 14.00 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS - SeSSõeS para eScolaS

Quinta 27

culturgeSt 
grande  
auditório

10.30
SeSSão eScolaS

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00 [p. 22, p. 17]
wHY colonel BUnnY 
waS Killed
miranda pennell, 27’
TerriToire perdU
pierre-Yves vandeweerd, 75’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 24]
l’HYpoTHèSe dU 
MoKÉlÉ-MBeMBÉ 
marie voignier, 78’

cinema
londreS 2

16.45 [p. 38]
TwenTY  
cigareTTeS
James Benning, 99’

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

14.30
SeSSão eScolaS

cinemateca  
portugueSa
Sala  
dr. Félix
riBeiro

11.00 culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP de realiZação
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17.00 [p. 22, p. 17]
wHY colonel BUnnY 
waS Killed
miranda pennell, 27’
TerriToire perdU 
pierre-Yves vandeweerd, 75’

19.30 [p. 42, p. 40]
leS MaîTreS foUS 
Jean rouch, 29’
folie ordinaire 
d’Une fille  
de cHaM
Jean rouch, philippe 
costantini, 75’

21.30 [p. 63]
plUS JaMaiS peUr
mourad Ben cheikh, 74’

18.30 [p. 19, p. 14]
diariO rUsO 
Jorge tur moltó, 21’
aMi, enTends-TU
nathalie nambot, 55’

21.00 [p. 30, p. 29 , p. 28]
a MÁQUina
miguel guimarães correia, daniel p. Sousa, 20’
Horror no Bairro VerMelHo
(prólogo docUMenTal)
edgar pêra, 10’
1971-74
andreia Sobreira, 38’

18.45 [p. 61]
UM filMe porTUgUêS
levi martins, vitor alves, 
miguel cipriano, Jorge 
Jácome, vanessa Sousa 
dias, carlos pereira, 104’

21.15 [p. 35, p. 33, p. 34]
riVer riTeS 
Ben russell, 12’
HolY TiMe in eTerniTY,  
HolY eTerniTY in TiMe 
elise Florenty, marcel türkowsky, 43’
o noSSo HoMeM 
pedro costa, 24’

19.15 [p. 25]
recHoKiM 
ruthie Shatz, adi 
Barash, 84’

21.45 [p. 25]
THe redeMpTion of 
general BUTT naKed
eric Strauss, daniele anas-
tasion, 83’

18.00 [p. 57]
MicHel peTrUcciani
michael radford, 103’

20.00 [p. 49]
25
celso luccas,  
Zé celso, 92’

22.00 [p. 16]
gangSTerläUfer 
christian Stahl, 90’

17.00 [p. 50, p. 50]
carnaVal da ViTória
antónio olé, 39’
gUerre dU peUple  
en angOLa
antoine Bonfanti, Bruno muel, 
marcel trillat, 49’

19.00 [p. 20, p. 14]
Me LLaMO rOberTO 
deLgadO
Javier loarte, 9’
abendLand
nikolaus geyrhalter, 88’

21.00 [p. 58, p. 58]
piXingUinHa 
thomaz Farkas,  
ricardo dias, 11’
onde a corUJa dorMe
Simplício neto, márcia derraik, 72’

21.30 [p. 39]
cHroniQUe d’Un ÉTÉ
Jean rouch, edgar morin, 86’

21.30 são JorGe - sAlA 2 - MeSa redonda – MoViMenToS de liBerTação eM MoçaMBiQUe,  
                                                         angola e gUinÉ-BiSSaU (1961-1974)

Sexta 28

culturgeSt 
grande  
auditório

10.30
SeSSão eScolaS

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00 [p. 30, p. 28]
pÍTon
andré guiomar, 20’
orQUeSTra geração 
Filipa reis, João miller 
guerra, 63’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 26]
YoU don'T liKe  
THe TrUTH – 4 daYS 
inSide gUanTÁnaMo
luc côté,  
patricio henríquez, 100'

cinema
londreS 2

16.45 [p. 37, p. 37, p. 37]
a TOrre
nuno lisboa, 25’
TrYppS #7  
(BadlandS) 
Ben russell, 10’
THinK aBoUT wood, 
THinK aBoUT MeTal 
manon de Boer, 48’

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

14.30
SeSSão eScolaS

cinemateca  
portugueSa
Sala  
dr. Félix
riBeiro

11.00 culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP de realiZação

10.00 e 14.00 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS - SeSSõeS para eScolaS
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17.00 [p. 43, p. 41] 
peTiT À peTiT 
Jean rouch, 96’
le fooT-girafe oU l’alTernaTiVe 
Jean rouch, 9’

21.00 [p. 13]
sessão de encerrAmento 
pHoTograpHic MeMorY
ross mcelwee, 84’

18.30 [p. 29, p. 28]
golden dawn 
Salomé lamas, 16’
yaMa nO anaTa 
aya Koretzky, 60’

21.00 [p. 63, p. 62]
La nUiT TOMbe  
sUr La Ménagerie 
nicolas philibert, 11’
il noUS faUT  
dU BonHeUr 
alexei Jankowski,  
alexander Sokurov, 52’

18.45 [p. 45, p. 45]
der aUfTriTT
harun Farocki, 40’
die BewerBUng 
harun Farocki, 58’

21.15 [p. 64 p. 63]
Tri iSTorii lYUBVi 
Svetlana Filippova, 11’
Joann Sfar (deSSinS) 
mathieu amalric, 43’

19.15 [p. 25]
THere once waS  
an iSland: Te HenUa e nnoHo 
Briar march, 80’

18.00 [p. 55]
end of THe cenTUrY:  
THe STorY of THe raMoneS
michael gramaglia,  
Jim Fields, 108’

22.00 [p. 56]
Hip Hop, le Monde eST À VoUS
Joshua atesh litle, 85’

19.00 [p. 34]
nacHTScHicHTen 
ivette löcker, 97’

17.45 [p. 61]
proJecção em 3d 
cane ToadS: THe conQUeST 
mark lewis, 85’

19.30 [p. 51 p. 50]
i VårT land BörJar 
KUlorna BloMMa 
lennart malmer,  
ingela romare, 55’
en naTionS födelSe 
lennart malmer,  
ingela romare, 48’

21.30 [p. 51, p. 49]
a lUTa conTinUa
robert F. van lierop, 32’
BeHind THe lineS
margaret dickinson, 53’

11.00 e 15.30 são JorGe - sAlA 2 - docS 4 KidS

Sábado 29

culturgeSt 
grande  
auditório

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 14.45 [p. 15]
é na Terra  
não É na lUa
gonçalo tocha, 180’

cinema
londreS 1

16.15 [p. 59, p. 59]
eM TrânsiTO
Solveig nordlund, 36’
coração no eScUro
maria Joana Figueiredo, 50’

cinema
londreS 2

16.45 [p. 35, p. 33, p. 34]
riVer riTeS 
Ben russell, 12’
HolY TiMe in eTerniTY,  
HolY eTerniTY in TiMe 
elise Florenty,  
marcel türkowsky, 43’
o noSSo HoMeM
pedro costa, 24’

cinema
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

16.30 [p. 53, p. 54, p. 54, p. 53]
a eMBaiXada - Filipa césar, 39’
Soldier plaYing wiTH dead 
liZard - daniel Barroca, 9’
nSHaJo (o Jogo) - raquel 
Schefer, 8’
alHeaVa_filMe - manuel Santos 
maia, 35’

cinema citY
campo  
pequeno
Sala 1

teatro  
do Bairro

11.00 culturGest - FÓrum deBAtes - WORKSHOP de realiZação
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17.00
Filme premiAdo  
competição inVestiGAçÕes 
prémio rtp2 para  
melhor documentário  
de investigação

19.30
Filmes premiAdos 
competição  
portuGuesA 
prémio doclisboa para melhor 
longa ou média-metragem e 
prémio doclisboa  
e iScte-iul para  
melhor curta-metragem

21.30
Filmes premiAdos  
competição  
internAcionAl 
grande prémio cidade de 
lisboa para melhor longa  
ou média-metragem e prémio 
doclisboa para melhor  
curta-metragem

18.30
Filme premiAdo  
melHor primeirA lonGA  
ou mÉdiA-metrAGem  
trAnsVersAl à competição 
internAcionAl,  
inVestiGAçÕes e riscos 
prémio revelação doclisboa

21.00
Filme premiAdo  
competição  
portuGuesA 
prémio caixa geral  
de depósitos para melhor 
primeira obra

18.45 [p. 63]
plUS JaMaiS peUr 
mourad Ben cheikh, 74’

21.15 [p. 63]
new YorK MeMorieS
rosa von praunheim, 89’

19.15 [p. 32, p. 35, p. 36]
fragMenTS d’Une rÉVolUTion 
anónimo, 55’
ploT poinT
nicolas provost, 14’
sTardUsT
nicolas provost, 20’

18.00 [p. 56]
MaMa africa 
mika Kaurismäki, 90’

20.00 [p. 57]
MonTereY pop 
d. a. pennebaker, 98’

17.00 [p. 54, p. 56]
BraVa, VicToria! 
maria gorgues, 60’
MicHel corBoZ,  
le coMBaT enTre  
le Vrai eT le BeaU
rinaldo marasco,  
Jérôme piguet, 52’

19.00 [p. 48, p. 46]
sTiLLeben
harun Farocki, 56’
erKennen Und Verfolgen
harun Farocki, 58’

17.45 [p. 61]
proJecção em 3d 
cane ToadS: THe 
conQUeST 
mark lewis, 85’

19.30 [p. 49]
25 
celso luccas,  
Zé celso, 92’

21.30 [p. 53, p. 52]
VredenS poeSie 
lennart malmer, 48’
o poVo organiZado
robert F. van lierop, 68’

domingo 30

culturgeSt 
grande  
auditório

culturgeSt  
pequeno  
auditório

 16.00
filMe 
SUrpreSa

cinema 
londreS 1

16.15 [p. 36]
SleepleSS nigHTS 
sTOries
Jonas mekas, 114’

cinema 
londreS 2

16.45 [p. 26]
wHen cHina  
MeT africa 
marc Francis,  
nick Francis, 75’

cinema 
São Jorge
Sala manoel  
de oliveira

cinema
São Jorge
Sala 3

cinema citY
campo  
pequeno
Sala 1

teatro  
do Bairro
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em Trânsito 59
embaixada, a 53
en nations födelse . . . . . 50
end of the century: the Story of the ramones 55
enterrement du Hogon, l’ 40
erkennen und verfolgen 46
festival panafricain d’alger 50
folie ordinaire d’Une fille de cham 40
foot-girafe ou l’alternative, le 41
fossa, a 32
fragments d’une révolution 32
gangsterläufer 16
gare du nord [épisode de Paris vu par…] 41
gefängnisbilder 46
george Harrison: living in the Material world 55
gesto 59
golden dawn 29
goumbé des Jeunes noceurs, la 41
guañape Sur 19
guerre du peuple en angola 50
gunkanjima 20
Hip Hop, le Monde est à vous 56
Histoire de mes cheveux (de la Brièveté de la Vie) 32
Histórias de Shanghai – Quem me dera saber 62
Holy Time in eternity, Holy eternity in Time 33
Honk! 23
Horror no Bairro Vermelho (prólogo documental) 29
Hypothèse du Mokélé-Mbembé, l’ 24
i vårt land Börjar kulorna blomma 51
il nous faut du Bonheur 62
in film nist 62
Jaguar 42
Jean epstein, Young oceans of cinema 33
Joann Sfar (dessins) 63
Jorge Salavisa – Keep going 60
Karamay 33
Khodorkovsky 24
Kolá San Jon é festa di Kau Berdi 60
Koniec lata 20
labanta negro! 51
last Buffalo Hunt, The 16
leben – Brd 47
licínio de azevedo – crónicas de Moçambique 60
luta continua, a 51
Madina Boé 52
Magiciens de wanzerbé, les 42
Maîtres fous, les 42
Mama africa 56
Máquina, a 30
Marxism Today (prologue) 20

  FilmeS a-Z
títUlO ORIGINAl

10 giorni con i guerriglieri nel Mozambico libero  49
25 49
1971-74 28
30.000 anos 26
a group of Terrorists attacked… 49
abendland 14
agnès de ci de là Varda 
(episode 1/b Berlin – Boston – 
Marker – nantes – portugal) 61
Água fria 29
alheava_filme 53
ami, entends-tu 14
anne Vliegt 18
arbeiter verlassen die fabrik 45
arca do Éden, a 27
aterro do flamengo 31
au nom du père, de Tous, du ciel 22
au pays des Mages noirs 38
auftritt, der 45
Baby ghana 38
Barzakh 14
Bataille sur le grand fleuve 39
Behind the lines 49
Bewerbung, die 45
Bilder der welt und inschrift des Krieges 46
Blue Meridian 15
Brava, Victoria! 54
cane Toads: the conquest 61
carnaval da Vitória 50
cartas de angola 27
chasse au lion à l’arc, la 39
chronique d’un Été 39
cinema Komunisto 23
circoncision 40
client 9: The rise and fall of eliot Spitzer 23
con la licencia de diós 19
coração no escuro 59
crazy Horse 13
damouré parle du Sida 40
de engel van doel 15
dhaka Stories – My dream 19
diário de uma Busca 23
diario ruso 19
djembefola 55
É na Terra não é na lua 15
Éclats (Ma gueule, ma révolte, mon nom), les 32
ein Bild 46
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Tahrir – liberation Square 17
Territoire perdu 17
There once was an island: Te Henua e nnoho 25
Think about wood, think about Metal 37
Tio rui 31
Torre, a 37
Tri istorii lyubvi 64
Troubadours 58
Trypps #7 (Badlands) 37
Twenty cigarettes 38
Twinset 22
Um filme português 61
Un lion nommé l’américain 44
Veuves de Quinze ans, les 44
Videogramme einer revolution 48
Vodkafabriken 17
Vol Spécial 18
Vredens poesie 53
Vw Voyou 44
wadans welt – von der würde der arbeit 18
was ist los? 48
when china met africa 26
why colonel Bunny was killed 22
wie man sieht 48
Yama no anata 28
You don’t like the Truth – 4 days inside guantánamo 26

Matança 30
Me llamo roberto delgado 20
Médecines et Médecins 42
Michel corboz, le combat entre le Vrai et le Beau 56
Michel petrucciani 57
Minas da borralha 30
Miners’ Hymns, The 34
Minhocão 21
Moi, un noir 43
Monsieur albert, prophète 43
Monterey pop 57
Moro naba 43
Muxima 57
nachtschichten 34
new York Memories 63
nicht löschbares feuer 47
no pincha! 52
nossa forma de Vida, a 27
nosso Homem, o 34
nshajo (o Jogo) 54
nuit Blanche 35
nuit tombe sur la Ménagerie, la 63
onde a coruja dorme 58
orquestra geração 28
pam Kuso Kar 43
petit à petit 43
photographic Memory 13
píton 30
pixinguinha 58
plot point 35
plus Jamais peur 63
povo organizado, o 52
praxis 31
prince et son image, le 24
punition ou les Mauvaises rencontres, la 44
pyramide Humaine, la 44
rechokim 25
redemption of general Butt naked, The 25
respite 47
river rites 35
Senza nostra 35
Série noire 36
Sleepless nights Stories 36
Sodankylä ikuisesti: ensimmäisen elokuvamuiston Kaiho 64
Soldier playing with dead lizard 54
Sonnensystem 16
Stardust 36
Stilleben 48
Surpriseville 21
Susya 21
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  inScriçõeS e coordenação da videoteca
luís Martins

  geStão de cópiaS
inês cunha

  comunicação e aSSeSSoria de imprenSa
Mafalda Melo

  apoio à imprenSa
Helena lopes

  coordenação de convidadoS
Marta Sousa

  coordenação de JúriS
Hélène Veiga gomes

  actividadeS pedagógicaS
Sandra azevedo

  docS 4 KidS
Maria remédio

  tradução e legendagem electrónica
paulo Montes

  catálogo
nuno Ventura Barbosa

  retroverSão de textoS
angela o’driscoll
luiza albuquerque

  SpotS vÍdeo
fast forward

  deSign gráFico
calixto & Mwaduma (catálogo e programa)
luís Martins 

  WeBSite
gráficos à lapa

  liSBon docS
Hanne Skjødt (edn)
Mikael opstrup (edn)
inês Mestre
Marta frade

  inStalação harun FarocKi 
curadoria de  augusto M. Seabra
com
galeria palácio galveias
goethe-institut
generali foundation
culturgest
MaUMaUs
João chaves (direcção Técnica)
ana Jordão (produção)
luís Martins (grafismo)

 equipa docliSBoa 

  organiZação
apordoc – associação pelo documentário

  co-produção
culturgest
cinema São Jorge
cinemateca portuguesa

  direcção
anna glogowski

  programador aSSociado
augusto M. Seabra

  programação
adriano Smaldone
anna glogowski
cátia Salgueiro
cíntia gil
Manuel Villaverde
pedro fortes
Susana de Sousa dias

  comiSSário retroSpectiva Jean rouch
philippe costantini

  comiSSário retroSpectiva harun FarocKi
augusto M. Seabra

  retroSpectiva movimentoS de liBertação 
  em moçamBique, angola e guiné-BiSSau (1961-1974)

antónio loja neves
cinta pelejà
Teresa castro

  coordenação de programação
cinta pelejà

  direcção de produção e Fundraising
ana Jordão 

  produção e Fundraising 
patrícia romão

  apoio à produção
elsa branco
luís Martins

  extenSõeS do docliSBoa
José canelas

  departamento Financeiro e geStão de BilheteiraS
José canelas

  apoio à Bilheteira
nelson lopes

  direcção técnica
João chaves





A OUTRA GUERRA

ENTRADA LIVRE

Filme de Elsa Sertório e Ansgar Schäfer
Através de uma viagem a bordo do último lugre 
português da pesca do bacalhau – o Creoula –, 
três antigos pescadores da grande faina revivem 
experiências. 

PROJECÇÃO

COMBOIO
Filme de Isabel Dias Martins
Um comboio entre Portugal e França: o famoso Sud-
Express. Este comboio em movimento torna-se um 
íntimo microcosmos onde expectativas, desilusões e 
sonhos convergem.

PROJECÇÃO

PARTO
Filme de António Borges Correia
Num vale remoto da serra da Peneda há um homem 
que… mudou. Partiu. É preciso ir buscá-lo para lhe 
dar o funeral. Vai ser um serviço para uma longa 
jornada.

PROJECÇÃO

QUEM MORA NA MINHA CABEÇA
Filme de Miguel Seabra Lopes
Treze idosos com doenças cognitivas frequentam 
o Hospital Psicogeriátrico de Dia. Nas consultas, 
o psiquiatra avalia e faz o diagnóstico de cada 
paciente.

PROJECÇÃO

SNACK-BAR AQUÁRIO
Filme de Sérgio da Costa
Retrato de um café português sonhado que tem por 
limite uma estrada numa pequena aldeia. É um lugar 
onde o tempo parece não ter influência.

A FNAC APOIA

PROJECÇÃO

Consulte datas e horários em cultura.fnac.pt

Consulte datas e horários em cultura.fnac.pt

Consulte datas e horários em cultura.fnac.pt

Consulte datas e horários em cultura.fnac.pt

Consulte datas e horários em cultura.fnac.pt

CICLO DE CINEMA DOCUMENTAL




