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APRESENTAÇÃO 
O Festival Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) completa dez anos: durante uma 
década, o nosso evento estabeleceu-se como um marco no sentido da resistência a 
elementos conjunturais muitas vezes desfavoráveis. 

Por um lado, contrariando num mercado cinematográfico cada vez mais estrangulado 
pelo marketing e o domínio da distribuição pelas grandes corporações internacionais, o 
FESTin contribuiu para que um variado leque de propostas circulasse em território 
português e nas suas itinerâncias – trabalhos que, de outra forma, dificilmente seriam 
acessíveis à visualização num grande ecrã. 

Essa mesma massificação é personificada numa influência esmagadora da indústria 
cultural estrangeira, particularmente anglo-saxã. Sem qualquer resquício negativo de 
nacionalismo, o FESTin personifica uma aposta na língua portuguesa, na sua diversidade 
e alcance, promovendo debates, intercâmbios e discussões que integraram de forma 
inequívoca artistas e públicos de todos os países lusófonos. 

E por fim, mas não menos importante, resistência também através da preservação da 
memória: em tempos de dispersão e ampla difusão de informações nem sempre 
fidedigna, o FESTin partilha conteúdos, particularmente através da sua vertente 
documental, iluminando histórias do passado dos países lusófonos, muitas vezes 
períodos e acontecimentos que interligam vários países. 

Resistir num contexto adverso não é apenas lutar: antes disto, o FESTin é uma 
celebração coletiva que visa promover uma reflexão maior sobre o mundo que nos 
cerca. 

Direção FESTin 
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ITINERÂNCIAS FESTIN 
 

A seguir mais uma vez sua vocação de relacionamento entre os povos, o FESTin realiza 
seis itinerâncias em 2019:  

 

TUNÍS - TUNÍSIA 

Por ocasião de sua 10ª edição, em parceria com o Instituto Cervantes, Instituto Camões 
e Embaixada do Brasil em Tunes, o FESTin chega pela primeira vez a Tunísia. Serão 
exibidos longas e curtas-metragens de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, 
Moçambique e Timor-Leste. 

Data: 24 a 26 Abril 2019 

Locais: Instituto Cervantes e Bmovie Cineclub. 

 

BELO HORIZONTE - BRASIL 

A capital do estado de Minas Gerais, no Brasil, recebe pela primeira vez uma itinerância 
do FESTin, com seleção de longas e curtas exibidos no festival ao longo de suas 9 edições. 

Data: 1 a 12 Maio 2019 

Local: MIS Cine Santa Tereza 

 

FARO - PORTUGAL 

Também Faro recebe proximamente uma inédita itinerância do FESTin. 

Data: 31 Maio a 02 Junho 2019 

Local: Ginásio da Educação Da Vinci  

 

SANTIAGO E PRAIA - CABO VERDE 

Pelo segundo ano consecutivo, FESTin visita Cabo Verde. Serão exibidos longas de ficção 
e documentário da programação do FESTin Lisboa, e na Cidade Velha ocorrerá uma 
exibição ao ar livre. Também realizaremos a 1º MINIs – Mostra Internacional de Cinema 
Infantojuvenil com sessões de longas e curtas-metragens, além de encenações teatrais 
e apresentações de contadores de histórias. 

Data: 17 a 21 Junho 2019 

Locais: Centro Cultural Camões, Centro Cultural Brasileiro e Cidade Velha (sessão ao ar 
livre) 
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CEARÁ - BRASIL 

O estado do Nordeste Brasileiro também recebe uma seleção de longas e curtas exibidos 
no FESTin ao longo de suas 9 edições. As sessões acontecem nas cidades de Fortaleza, 
Redenção, Quixadá e Aracati. 

Data: 26 a 29 Junho 2019 

Locais: Cinema São Luís (Fortaleza), Centro Cultural do BNB (Fortaleza), Unilab 
(Redenção), Casa de Saberes Cegos Alderado (Quixadá), Faculdade do Vale do Jaguaribe 
(Aracati). 

 

MILÃO – ITÁLIA 

No âmbito do Agenda Brasil – Festival Internazionale di Cinema brasiliano, o FESTin 
exibe pelo terceiro ano uma seleção de curtas-metragens de países da língua 
portuguesa. 

Data: 8 a 14 Julho 2019 

Local: MIC – Museo Interattivo del Cinema 
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MISSÃO E OBJETIVOS DO FESTIVAL 
 

O FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – pretende proporcionar 
um espaço de divulgação do cinema de expressão portuguesa, incentivando a 
visualização e circulação de obras frequentemente arredadas dos circuitos comerciais. 

Criado em 2010, este festival reúne contribuições de todos os países que formam a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau,Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 

A missão do FESTin manifesta-se em duas grandes vertentes, que se entrecruzam:  

 Estreitamento de laços entre os países da CPLP, fazendo do cinema um ponto de 
encontro comum;  

 Incentivo ao desenvolvimento da produção cinematográfica em países ainda 
marginais nessa indústria cultural, proporcionando um raro espaço de exibição, 
num festival exclusivamente dedicado ao cinema de expressão portuguesa. 

Nesse sentido, são objetivos do FESTin: 

 Celebrar e fortalecer a cultura lusófona através do cinema; 

 Estimular a interculturalidade, a inclusão social e o intercâmbio cultural nos 
países lusófonos; 

 Proporcionar o contato das populações, em particular daquelas em situação de 
risco, com a arte e o cinema.  

 Proporcionar um espaço de exibição para a cinematografia em língua 
portuguesa; 

 Promover filmes e documentários orientados para temáticas ligadas à melhoria 
da qualidade de vida de populações de língua portuguesa nos seus diferentes 
contextos económicos, sociais e culturais.  

 Fomentar a reflexão sobre o contributo do cinema para o reforço dos laços que 
unem os nove países; 

 Apoiar nos territórios da língua portuguesa a promoção de novos cineastas. 

 Fomentar a divulgação das iniciativas dos cineastas vocacionados para a criação 
de inovações técnicas e conceituais. 

 Realizar debates sobre obras e criadores participantes do Festival. 

Por se afirmar como um ponto de encontro cultural entre todos os países de língua 
portuguesa, o FESTin conta desde a primeira hora com o apoio institucional de órgãos 
oficiais dos países da CPLP, bem como com o envolvimento das missões diplomáticas e 
embaixadas dos países representados e também de nações com interesses estratégicos 
no eixo Brasil – África – Europa.   



 

Casa do Cinema        Rua da Rosa, 277 – 2º andar 1200-385        Lisboa – Portugal          Telefone: +351 213 460 1907 

MOSTRAS 
 

COMPETIÇÃO DE FICÇÃO 

Seis filmes brasileiros fazem parte da competição 2019. 

COMPETIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS 

A competição de documentários reúne obras de Angola, Brasil, Portugal, Moçambique 
e Cabo Verde, mantendo-se fiel à sua vocação social.  

COMPETIÇÃO DE CURTAS-METRAGENS 

Duas sessões de curtas-metragens dos mais diversos países de língua portuguesa 
reúnem jovens talentos e veteranos consagrados.  

FESTINHA 

A mostra dedicada aos mais novos neste ano conta também com a Sessão de Curtas 10 
Anos FESTin. 

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS 

Nesta edição é composta exclusivamente por filmes brasileiros, país que na atual 
conjuntura tem muito a contar.  

MOSTRA  LATIM - A LÍNGUA EM MOVIMENTO 

A integração do FESTin com os países de origem neo-latinas. Conta com uma produção 
espanhola e 3 coproduções, destacando-se a coprodução Burkina Faso / EUA / Bulgária, 
falada em francês. 

MOSTRA CINEMA BRASILEIRO 

Obras acessíveis e de qualidade estiveram entre as maiores tradições do cinema 
brasileiro contemporâneo. A mostra é composta por seis longas-metragens. 

MOSTRA INCLUSÃO SOCIAL 

Conta com uma sessão especial de longa-metragem, é a mostra do FESTin que traz 
temas sensíveis da sociedade contemporânea. 

MOSTRA FESTIN+ 

Outra das mais recentes criações de caráter social que tem experimentado uma 
generosa acolhida por parte de um público raramente lembrado por outros festivais, 
dedicando o espaço a filmes com temáticas que valorizam a Terceira Idade. 
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COPRODUÇÃO E GUIÕES 
 

MESA REDONDA 

Realizadores de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique reúnem-se dia 21 no Cinema São 
Jorge para debaterem processos, tipos de financiamentos e casos de coprodução entre 
países de língua portuguesa. 

MASTERCLASS 

Em parceria com Guiões, na mesma data, a guionista brasileira Julia Priolli ministra 
masterclass de Teoria Geral de Séries. A aula fornecerá aos alunos as ferramentas para 
compreender os diferentes géneros das séries de televisão, os tipos de personagens e 
conflitos, como se dá a construção do universo e qual o mecanismo que garante a 
sustentabilidade das histórias. 

Guionista de televisão com especialização em Columbia University, Julia é gerente de 
conteúdo original no Canal FOX/Disney Brasil, responsável pela supervisão de roteiro de 
diversas séries. Trabalhou nas produtoras o2, Bossa Nova e Primo Filmes e escreveu 
roteiros das séries Lili a Ex, Tempero Secreto, De Perto Ninguém é Normal, 
Monstrolândia e Amigo de Aluguel. Atua na formação do mercado audiovisual como 
professora, além de assumir a coordenação dos laboratórios de roteiro da ANCINE 
(Agencia Nacional do Cinema) do Brasil. Em parceria com a Universidade de Stonybrook, 
NY, criou o Prémio Diadorim de Roteiro. 
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JÚRIS 
 

A 10ª edição do FESTin traz as habituais sessões competitivas de ficção, documentário 
e curtas-metragens. Os júris deste ano seguem a seguinte composição. 

 

JÚRI DOS LONGAS DE FICÇÃO 

Bernardo Vilhena (Portugal) 

Bernardo Vilhena é Licenciado em Direito, Mestre em Gestão Cultural, trabalha em 
gestão de projetos culturais há 20 anos. Iniciou-se em produção de projetos culturais e 
artísticos na Edicarte, fundou a Culturproject - Gestão de Projetos Culturais, é 
atualmente responsável pela coordenação da programação cultural da Casa da América 
Latina e diretor da Mostra de Cinema da América Latina. 

Lauro Moreira (Brasil) 

Lauro Moreira é Diplomata de Carreira e foi Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, em Lisboa. É um militante da causa cultural e 
artística, dedicando-se às artes cênicas (ator, diretor e autor), ao cinema 
(documentarista) e à fotografia (premiado em concursos nacionais). Em todos os postos 
permanentes por onde passou como Diplomata – Buenos Aires, Genebra, Washington, 
Barcelona, Rabat e Lisboa – devotou-se com afinco à promoção das artes e da cultura 
brasileiras. Mesmo depois de sua aposentadoria, o Embaixador continua regularmente 
a exercer essas atividades, tanto no Brasil e Portugal quanto nos demais países da 
Lusofonia. 

Margarida Leitão (Portugal) 

Formou-se em montagem de cinema e é mestre em Desenvolvimento de Projeto 
Cinematográfico, na especialidade Dramaturgia e Realização, pela Escola Superior de 
Teatro e Cinema (ESTC). Além de se dedicar à realização, trabalha regularmente como 
montadora e anotadora. Atualmente é professora na área da montagem na ESTC e na 
área de pesquisa para documentário, na ETIC. Realizou várias curtas-metragens de 
ficção e documentários que foram exibidas em festivais por todo o mundo e na 
televisão. O seu filme Gipsofila, além de outros prémios, recebeu o Prémio Especial do 
Júri no Festival Internacional de Turim. 

 

JÚRI DOS LONGAS DOCUMENTÁRIO 

Antonieta Rosa Gomes (Guiné Bissau) 

Antonieta Rosa Gomes é jurista, Mestre em Direito do Estado e PhD em Estudos 
Africanos. É investigadora do Centro de Estudo Internacionais, no ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa. É escritora com publicação de artigos e livros, e tem participado 
em várias Antologias poéticas. Foi Professora e Regente do Direito Administrativo II, na 
Faculdade de Direito de Bissau. Foi Ministra da Justiça e Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação Internacional da Guiné-Bissau. Atualmente é deputada 
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Municipal de Sintra e Membro da Comissão. Especializada da Saúde, Solidariedade e 
Inovação Social. 

Felicidade Suzy (Brasil) 

A cantora brasileira Felicidade Suzy foi introduzida na música popular brasileira por 
Baden Powell, um dos “pais” da “bossa nova” e um dos maiores violonistas e 
compositores que o Brasil já teve. Felicidade adquiriu projeção na mídia ao vencer um 
concurso nacional na maior emissora televisiva do Brasil. Com 3 CDs lançados ao longo 
da carreira, duas músicas temas de novela da Rede Globo e participações importantes 
como o songbook de Chico Buarque, hoje Felicidade, que mora em Lisboa, divide-se 
entre as carreiras de embaixatriz, artista plástica e um novo projeto em homenagem ao 
poeta Baden Powell. 

Gabriel Niva (Angola) 

Nasceu na Província da Huila. Foi realizador e apresentador de programas de 
entretenimento com grandes audiências. Em Luanda foi radialista Eclésia Emissora 
Católica de Angola, apresentando Jornais noticiosos. Ganhou destaque, entre outros 
importantes programas, no Kais FM, líder de audiências entre 2000 a 2008. Entre 2008 
e 2013 apresentou o Talk Show de maior audiência nas manhãs da Televisão Pública de 
Angola com Creusa Nhanga. Desde 2014 é jornalista correspondente da Televisão 
Pública de Angola em Portugal, retratando o universo lusófono nos mais variados 
segmentos. 

 

JÚRI DAS CURTAS 

Diego Scariot (Brasil) 

Diego Marcelo Scariot é graduado em Turismo pela UCS – Universidade de Caxias do Sul. 
Produtor Cultural, trabalha a mais de 10 anos com eventos e atualmente é Gerente de 
Eventos da Autarquia Municipal de Turismo de Gramado. Junto a Autarquia também 
ocupa o cargo de Diretor Executivo do Festival de Cinema de Gramado. 

Luis Campos (Portugal) 

Fundador da Squatter Factory em 2014, o roteirista e diretor Luis Campos participou de 
um programa de intercâmbio na Savage Film (Bélgica) e outro na RT Features em São 
Paulo, acompanhando o desenvolvimento de vários projectos cinematográficos. É o 
criador, promotor e director criativo do GUIÕES - Festival do Roteiro de Língua 
Portuguesa, do PLOT - Professional Script Lab e do DRAMA.pt. 

Saturnino António Dias Rodrigues (Cabo Verde) 

Cineasta Cabo-verdiano formado em Direção Cinematográfica pela Escola de Cinema 
Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro e Bacharel em Cinema Pela Universidade Estácio de Sá, Rio 
de Janeiro. Autor da Obra literária "A Ti Amor" - Porto, Portugal. É Diretor da Attos 
Produções (Lisboa) e foi Gerente do Studios Casas Blanca, Rio de Janeiro. Dentre as 
obras nas quais trabalhou estão “Um José Chamado Pilintra”, na Direção de 
Fotografia/Câmera Man, web série “Impossível Você Ser”, em que fez Direção de 
Fotografia/Edição, e “A Maldição”, cuja realização e guião são seus.  
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JÚRI DE CRÍTICA 

Duarte Mata (Portugal) 

Duarte Mata é crítico de cinema do site especializado À Pala de Walsh. Foi colaborador 
do site C7nema, onde também cobriu festivais nacionais e internacionais 
(nomeadamente, a Berlinale), e membro do núcleo de cinema do IST (Instituto Superior 
Técnico). Moderou a masterclass com o cineasta Paul Schrader da edição Leffest ‘18. 

Rui Alves de Sousa (Portugal) 

Rui Alves de Sousa escreve na Take Cinema Magazine, e antes passou pelo Espalha-
Factos e a Máquina de Escrever, assinando artigos, críticas, reportagens e entrevistas de 
cinema, literatura e teatro. É autor do podcast de entrevistas "À Beira do Abismo" e co-
autor do podcast de cinema "Escolhe Tu!". Trabalhou na Livraria Barata, na Feira do Livro 
de Lisboa, na Universal Music Portugal e na RTP África. Actualmente é assistente de 
produção da JumpCut, do realizador Miguel Gonçalves Mendes. E é ainda uma espécie 
de comediante, actuando em espectáculos de stand up desde 2017. 

Samuel Andrade (Portugal) 

Samuel Andrade é natural de Lisboa, açoriano de alma e cinéfilo por vocação. Formado 
em Marketing e Publicidade, teve breves experiências profissionais na Cinemateca 
Portuguesa, e na produção dos festivais Panazorean Film Fest e DocLisboa. Cofundador 
do 9500 Cineclube, em São Miguel (Açores). Criador dos blogs Keyzer Soze's Place e O 
Síndroma do Vinagre. Tem colaborado, nos campos da divulgação e crítica, para a RTP 
Açores, Antena 3 Açores, Yuzin Açores, na revista online Take Cinema Magazine, e nos 
sites filmSPOT e À Pala de Walsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casa do Cinema        Rua da Rosa, 277 – 2º andar 1200-385        Lisboa – Portugal          Telefone: +351 213 460 19012 

PROGRAMAÇÃO 
 

COMPETIÇÃO DE FICÇÃO 
 

Aos Teus Olhos  

Brasil, 2017, 90 min., Ficção 

Dia 15 Maio, Quarta-Feira | 21h30 | Fórum Lisboa | Antestreia Portugal 

Realizadora: Carolina Jabor  

Com: Daniel de Oliveira, Malu Galli, Marco Ricca, Luisa Arraes 

Sinopse: Jovem professor de natação é acusado pela família de um aluno de sete anos 
de ter dado um beijo na boca da criança durante uma aula. O professor passa a ter sua 
moral questionada por pais, alunos e funcionários do clube onde trabalha e até pela 
polícia, antes mesmo da denúncia ser comprovada, com consequências inimagináveis. 

Biografia da Realizadora: Carolina Jabor lançou, em 2014, seu primeiro longa-metragem 
de ficção Boa Sorte, que recebeu ótimas críticas e prémios. Em 2008, em codireção com 
Lula Buarque de Hollanda, lançou o documentário O Mistério do Samba, selecionado 
para a mostra Cinéma de la Plage, no Festival de Cannes, e ganhador, na categoria 
melhor documentário, do Grande Prémio do Cinema Brasileiro 2009. Na TV, assinou a 
direção de episódios da série Magnífica 70 (HBO, 2015) e produziu e realizou episódios 
da série A Mulher Invisível (TV Globo, 2011), ganhadora do Emmy Internacional 2012, 
na categoria série cômica. Realizou ainda A Sede do Peixe (HBO, 2003); o episódio 
Detetive, de Mandrake (HBO, 2005), série duas vezes finalista do Emmy Internacional; e 
episódios de Ó Pai Ó (2008 e 2009, TV Globo).  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nLEFVl8_Dyc  

 

Boni Bonita 

Brasil / Argentina, 2018, 84 min., Ficção 

Dia 20 Maio, Segunda-Feira | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Antestreia Portugal 
| Com presença de Daniel Barosa 

Realizador: Daniel Barosa  

Com: Ailín Salas, Caco Ciocler, Ney Matogrosso, Daniel Dans, Otto 

Sinopse: Beatriz é uma argentina de 16 anos, que após a morte da mãe, se muda para o 
Brasil para um pai ausente. Em um show, ela conhece Rogério, um músico com 30 e 
tantos anos que vive na sombra do seu avô, uma lenda da música popular brasileira. 
Filmado em película 16mm antiga, S16mm e digital, Boni Bonita é um romance 
modelado pelo mistério e conduzido como as composições de Rogério: dando voltas na 
busca da forma perfeita, mas a cada volta, tornando-se mais deformada. 

Biografia do Realizador: Formado na Universidad del Cine em Buenos Aires, Daniel está 
atualmente em São Paulo, sua cidade natal, onde realiza videoclipes e documentários 

https://www.youtube.com/watch?v=nLEFVl8_Dyc
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para televisão. Realizou o documentário musical GRU-PDX e a premiada curta A Tenista 
que foi exibido em Roterdã, BFI Londres e em mais de 40 festivais ao redor do mundo. 
Boni Bonita marca sua estreia na direção de longas-metragens de ficção. 

Trailer: https://vimeo.com/293482241  

 

Ferrugem 

Brasil, 2018, 100 min., Ficção 

Dia 18 Maio, Sábado | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador: Aly Muritiba  

Com: Tifanny Dopke, Giovanni de Lorenzi, Enrique Diaz, Clarissa Kiste, Dudah Azevedo, 
Pedro Inoue 

Sinopse: Assim como a maioria dos adolescentes, a jovem Tati (Tiffanny Dopke) ama 
compartilhar sua vida nas redes sociais e registrar todos os momentos. Porém, após 
perder o inseparável celular, ela se vê vítima da criminosa divulgação de seus registros 
íntimos no grupo de WhatsApp da turma do colégio, o que gera terríveis consequências. 

Biografia do Realizador: Aly Muritiba é guionista, produtor e realizador cinematográfico. 
Já conquistou mais de 150 prémios em festivais de cinema. Suas principais realizações 
são as curtas A Fábrica (vencedor de mais 60 prémios em festivais nacionais e 
internacionais, OSCAR shortlisted 2013), Pátio (selecionado para a Semana da Crítica do 
Festival de Cannes) e Tarântula (selecionado no Festival de Veneza 2015). Seu longa Para 
Minha Amada Morta ganhou o Global Filmmaking Award do Sundance Institute 2013. 
Atualmente prepara-se para filmar, ao lado de Walter Salles e Sérgio Machado, a série 
Os Irmãos Freitas. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iaiFy9lvEEw  

 

O Olho e a Faca 

Brasil, 2018, 98 min., Ficção 

Dia 16 Maio, Quinta-Feira | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Antestreia 
Internacional 

Realizador: Paulo Sacramento  

Com: Rodrigo Lombardi, Maria Luisa Mendonça, Luis Melo, Caco Ciocler 

Sinopse: Em uma plataforma de petróleo brasileira, um grupo de funcionários mantém 
um forte vínculo de amizade, a fim de aliviar o estresse do trabalho e do isolamento. 
Quando Roberto recebe uma inesperada promoção, esse vínculo entre os homens é 
rompido e uma série eventos irreversíveis ameaça a vida de Roberto em alto mar e na 
terra. O Olho e a Faca é um filme sobre fragilidade humana: a fragilidade dos nossos 
sonhos e conquistas mostrada através das mudanças inesperadas na vida de Roberto. 

Biografia do Realizador: Formado em Cinema pela ECA/USP, desenvolveu extensa 
carreira como montador. Produziu e montou os filmes Amarelo Manga, A Concepção e 

https://vimeo.com/293482241
https://www.youtube.com/watch?v=iaiFy9lvEEw
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Encarnação do Demônio. Sua estreia em longas deu-se com o premiado documentário 
O Prisioneiro da Grade de Ferro (première mundial em Veneza), realizando em seguida 
Riocorrente (première na competição oficial em Rotterdam). O Olho e a Faca é o terceiro 
longa-metragem do diretor. 

Trailer: https://vimeo.com/296626390  

 

Todas as Canções de Amor 

Brasil, 2018, 90 min., Ficção 

Dia 19 Maio, Domingo | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Antestreia Portugal | 
Com presença de Joana Mariani e Isa Colombo 

Realizadora: Joana Mariani  

Com: Bruno Gagliasso, Marina Ruy Barbosa, Julio Andrade, Luiza Mariani 

Sinopse: Ana e Chico se mudam para o centro de São Paulo, recém-casados. Na 
arrumação, Ana acha um velho aparelho de som 3 em 1 com uma fita dentro, que decide 
escutar. 20 anos antes, o mesmo apartamento, é o lar de Clarice e Daniel, casados a 6 
anos. Clarice grava para Daniel a fita que Ana ouve, uma mixtape a qual deu o nome de 
Todas as Canções de Amor. Enquanto no passado o lar é encaixotado, no presente ele 
se constrói. Dois casais em momentos opostos de seus relacionamentos, separados pelo 
tempo, mas unidos pelo espaço e pela música. 

Biografia da Realizadora: Diretora, guionista e produtora, sua primeira produção foi o 
premiado O cheiro do ralo (2006), de Heitor Dhalia (Sundance 2008). Desde então, 
envolveu-se em projetos como produtora e diretora em longas, curtas e séries de tv. 
Produziu, dentre outros, Elevado 3.5 (2007), vencedor do É Tudo Verdade de 2007, a 
série Família Imperial (2012), Melhor série Prix Jeunesse International 2014. Em 2015, 
estreou seu primeiro longa, Marias (2015). Em 2016 realizou o documentário A Imagem 
da Tolerância e o longa de ficção Todas as Canções de Amor, vencedor do Prémio da 
Crítica da 42º Mostra Internacional de Cinema de SP. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bRW-G7esNPU  

 

Unicórnio 

Brasil, 2018, 122 min., Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 21h30 | Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira | 
Antestreia Portugal | Com presença de Patrícia Pillar e Eduardo Nunes 

Realizador: Eduardo Nunes 

Com: Patrícia Pilar, Bárbara Luz, Zé Carlos Machado, Lee Taylor 

Sinopse: Maria, uma menina de 13 anos, está sentada em um banco ao lado de seu pai. 
A conversa que eles têm lá nos leva à narrativa do filme: seguimos a história na casa de 
campo, onde ela mora com a mãe, e eles esperam o retorno do mesmo pai. A relação 
entre Maria e sua mãe muda com a chegada de outro homem. Adaptação de dois contos 
da Hilda Hilst. 

https://vimeo.com/296626390
https://www.youtube.com/watch?v=bRW-G7esNPU
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Biografia do Realizador: Nasceu em 1969, em Niterói, e estudou cinema na UFF. Suas 
curtas foram exibidas em importantes festivais pelo mundo e receberam mais de 50 
prémios internacionais. Seu primeiro longa como diretor, Sudoeste (2011), estreou na 
competição do Festival de Roterdã e ganhou três prémios no Festival do Rio, incluindo 
o Prémio Especial do Júri. Unicórnio é seu segundo longa. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=j41_dL67JTk  

 

 

COMPETIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS 
 

Início do Fim 

Angola, 2018, 84 min., Documentário 

Dia 17 Maio, Sexta-Feira | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador:  Francisco Junior Gonçalves 

Com: Políticos, militares e jornalistas 

Sinopse: Depois das primeiras eleições democráticas em 1992, os principais 
protagonistas da cena política angolana (MPLA e UNITA) continuaram a disputa pelo 
poder. A província do Bíe, como outras, ficou dividida, e os jornalistas estavam aí até 
1994. Cinco anos depois, o governo do MPLA, com ajuda externa, dá ultimato a jornais. 

Biografia do Realizador: Francisco Júnior Gonçalves é realizador e produtor 
independente. Na TPA (Televisão Pública de Angola), onde trabalha há mais de 20 anos, 
começou como redactor repórter, depois como operador de câmara e atualmente é 
diretor de programas.   

Trailer: https://youtu.be/-mjdBpJKUHA  

 

Lusófonas 

Brasil, 2018, 70 min., Documentário 

Dia 17 Maio, Sexta-Feira | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Antestreia 
Internacional 

Realizadora:  Carolina Paiva 

Com: Mulheres dos países lusófonos 

Sinopse: Rodado no Brasil, Angola, Moçambique e em Portugal, o documentário 
investiga como a lusofonia consegue igualar e trazer as mulheres de três continentes, 
bem distintos, a uma só realidade. Suas dores, suas lutas, seus anseios, são iguais no 
mundo todo. Será que as mulheres lusófonas são diferentes? 

Biografia da Realizadora: Carolina Paiva realizou diversas curtas, vídeos institucionais, 
programas de tv, longas-metragens de ficção e documentário, dentre os quais a série de 
ficção República do Peru (2015 e 2019) e a série documental Foliar Brasil doc (2014 e 

https://www.youtube.com/watch?v=j41_dL67JTk
https://youtu.be/-mjdBpJKUHA
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2018). Participou da criação de um novo formato para reality show, na Endemol Globo 
(2005). Também dirigiu programas de tv de marketing político no Brasil por 9 eleições. 

 

Marias da Sé 

Portugal, 2018, 71 min., Documentário / Ficção 

Dia 20 Maio, Segunda-Feira | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Com a presença 
de Filipe Martins, João Reis, Carla Bolito e Lígia Roque 

Realizador:  Filipe Martins 

Com: Carla Bolito, João Reis e Lígia Roque 

Sinopse: Um dia típico na Sé do Porto, entre turistas e a comunidade local. Há um grupo 
peculiar de mulheres que nos capta a atenção… 

Biografia do Realizador: Filipe Martins é realizador, professor na Escola Superior de 
Media Artes e Design (ESMAD) e investigador no Instituto de Filosofia da Universidade 
do Porto, no grupo de Investigação Estética, Política e Conhecimento. Os seus filmes 
têm sido selecionados e premiados em diversos festivais de cinema. Codiretor e 
programador do festival internacional de cinema Family Film Project, que ocorre 
anualmente no Porto desde 2012.  

Trailer: https://vimeo.com/154797541  

 

Missão 115 

Brasil, 2018, 87 min., Documentário 

Dia 18 Maio, Sábado | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2  

Realizador:  Sívio Da-Rin 

Com: Breno Guimarães 

Sinopse: Missão 115 foi o nome atribuído pelo DOI-CODI (órgão de repressão do exército 
durante a ditadura civil-militar) a uma suposta operação de vigilância no Rio de Janeiro, 
durante show musical no Riocentro pelo Primeiro de Maio de 1981. Na verdade, tratava-
se de um atentado a bomba, frustrado, que visava sabotar a redemocratização do país. 
Pela primeira vez, um dos membros daquela equipe de terroristas, o ex-policial Claudio 
Guerra, conta em detalhes como a operação foi planejada e executada. Os trabalhos 
recentes da Comissão Nacional da Verdade também jogam novas luzes sobre o episódio 
e as sucessivas tentativas de apuração ao longo de mais de três décadas. 

Biografia do Realizador: Diretor cinematográfico, realizou mais de vinte filmes e vídeos 
premiados em festivais, como os longas Igreja da libertação, Paralelo 10, Hércules 56 e 
Missão 115. Gravou o som de mais de 150 filmes. Ministrou cursos e oficinas sobre som 
para cinema e documentário. Publicou o livro Espelho Partido: tradição e transformação 
do documentário. Foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 
2010 e Gerente Executivo da TV Brasil. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=atP35RJOgyY  

https://vimeo.com/154797541
https://www.youtube.com/watch?v=atP35RJOgyY
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O Incerto Lugar do Desejo 

Brasil, 2018, 71 min., Documentário 

Dia 18 Maio, Sábado | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2  

Realizadora:  Paula Trabusi 

Com: Maria Fernanda Cândido 

Sinopse: O Incerto Lugar do Desejo pretende expandir as fronteiras da compreensão do 
que é o Desejo: como ele se desenvolve, as diferentes maneiras como ele é 
simbolicamente construído e os confrontos que enfrenta no campo da subjetividade. O 
documentário tem como gatilho os embates internos de Ana Thereza, uma mulher 
madura tomada por um desejo arrebatador que desafia o aparente equilíbrio de sua 
vida. 

Biografia da Realizadora: Cineasta e produtora, Paula Trabulsi é conhecida por sua 
aptidão especial em agregar talentos e assimilar culturas diversas. Em 2005 cofundou a 
BossaNovaFilms onde atuou por nove anos. É sócia desde 2014 do Caixa Belas Artes – 
complexo de cinemas considerado um ícone cultural da cidade de São Paulo. Em 2014 
fundou o ASAS.BR.COM - Coletivo Internacional de Inteligência Criativa - que cria, 
desenvolve e produz conteúdo para cultura e entretenimento. 

Trailer: https://vimeo.com/330495806  

 

Saudade Mundão 

Brasil, 2018, 90 min., Documentário 

Dia 20 Maio, Segunda-Feira | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2  

Realizadoras: Julia Hannud e Catharina Scarpellini 

Com: Ana Leia Casarote Milan, Elisabette Aparecida Florencida, Coringa, Sandra Regina 
M.M., Maria Aparecida Barbosa Moreira Faval (Nina) 

Sinopse: Saudade Mundão conta a história de 5 mulheres encarceradas que reflete a 
realidade de um sistema social desigual. Nina, Leia, Coringa, Sandra e Elisabette são 
detentas da Cadeia Pública de Franca, no estado de São Paulo. O documentário 
acompanha o dia-a-dia dessas vidas esquecidas e propõe uma reflexão sobre a 
complexidade e contradição da nossa sociedade. Além de dar voz à esta realidade 
esquecida, Saudade Mundão é uma grande imersão nas expectativas e frustrações 
dessas mulheres. 

Biografia das Realizadoras: Julia Hannud foi diretora de produção em grandes 
produtoras como Bandeira Filmes, Novi Films (Sérvia), entre outras. Realizou a curta Call 
Boy (2016) e o doc Gabriel (2017). Produziu os longas Rio 2016 (2016), A Praia do Silêncio 
(2017) e The Beauty Contest (2017), de Srdjan Sarenac. Catharina Scarpellini fotografou 
a curta Epicuro e realizou outras duas curtas, sendo uma ficção e um documentário. Ao 
todo foram nove filmes como Diretora de Fotografia, sendo dois rodados em película, 
além de projetos pessoais de fotografia documental e publicidades. 

Trailer: https://vimeo.com/297504067  

https://vimeo.com/330495806
https://vimeo.com/297504067


 

Casa do Cinema        Rua da Rosa, 277 – 2º andar 1200-385        Lisboa – Portugal          Telefone: +351 213 460 19018 

Tarrafal - Dez Pancadas no Carril 

Cabo Verde / Portugal, 2017, 81 min., Documentário 

Dia 19 Maio, Domingo | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2  

Realizador: João Paradela  

Com: Miguel Borges e Dalila Carmo (vozes) 

Sinopse: O documentário Tarrafal, Dez Pancadas no Carril, é uma reflexão cine-poética 
sobre a memória do Campo de Concentração do Tarrafal. Pretende sobretudo perceber 
o mecanismo da memória de um espaço que serviu para aniquilar pessoas que eram 
contra o regime salazarista e que depois serviu para outras atividades. Saber a 
importância do espaço na memória coletiva em Portugal, Cabo Verde, Guiné Bissau e 
Angola, países diretamente ligados ao espaço. Falar de um espaço que pertence ao 
nosso passado recente e que representa um dos momentos mais escuros e terríveis 
dessa mesma História. Perguntando, em última análise, se a continuação da existência 
do espaço físico do Campo de Concentração é um garante da memória da sua história e 
do seu papel como elemento de destruição da oposição ao Regime que ele representa. 

Biografia do Realizador: João Paradela nasceu em Lisboa e tem Curso Superior de 
Cinema (Escola Superior de Teatro e Cinema). Vive em Cabo Verde desde 1999 onde, a 
convite do Ministério da Cultura deste país, trabalhou nos Encontros Internacionais de 
Cinema de Cabo Verde como coordenador. Trabalhou com diversos realizadores 
destacando-se: Fernando Matos Silva, Francisco Manso, Pedro Costa e João Cesar 
Monteiro, entre outros. Tarrafal - Dez Pancadas no Carril é a primeira obra pessoal. 

Trailer: https://vimeo.com/232368297  

 

O Pequeno Escritor 

Moçambique, 2018, 96 min., Documentário / Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Com presença de Julio 
Silva 

Realizador: Julio Silva 

Com: Luis Inhazio, Crimilde Fernandes, Carmen Silva, Robert Nollas, Sonia Tavares, 
Timoteo Rocha, Arsilia Gledes 

Sinopse: Numa aldeia Moçambicana vive uma criança que cresce apaixonada por livros. 
Para sobreviver e ajudar sua mãe, adquire livros na vizinhança e os memoriza para mais 
tarde os vender. Consegue atrair clientes usando a poesia... Sendo o alvo das atenções 
das escolas do bairro, surgem inimigos que fazem tudo para a derrubar. É um filme de 
tributo à literatura e à poesia Moçambicana. 

Biografia do Realizador: Julio Silva nasceu em Moçambique, é Cineasta e Antropólogo 
Cultural, realizou 10 filmes de histórias reais falados em várias línguas locais. Criou uma 
linha cinematográfica rural feita de contos do povo, feitas com o povo, faladas na língua 
do povo e dirigidas ao povo. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2f3KWrWsuDs&feature=youtu.be  

https://vimeo.com/232368297
https://www.youtube.com/watch?v=2f3KWrWsuDs&feature=youtu.be
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COMPETIÇÃO DE CURTAS-METRAGENS 
 

Sessão de Curtas 1 

Dia 16 Maio, Quinta-Feira | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Duração: 100 min. 

Avesso 

Portugal / Brasil, 2018, 9 min., Ficção 

Realizador: Francisco Colombo  

Com: Beto Ehongue, Gil Maranhão, Daniel Sam 

Sinopse: Tudo o que Matias queria era ficar sossegado e dar um telefonema. A presença 
de um intruso, para ele, é inaceitável. 

Biografia do Realizador: Francisco Colombo escreve, produz e realiza curtas, já tendo 
desempenhado a direção de fotografia e até mesmo representado. Entre as principais 
curtas destacam-se No Fiel da Balança (2002), Bom Te Ver (2005), O Incompreendido 
(2008) e Reverso (2009). Realizou 12 episódios da série documental Academia da 
Memória: homens e imortais, sobre a Academia Maranhense de Letras. Produziu 
eventos como a Mostra Cinema e Direitos Humanos e a Mostra Avanca Maranhão. 

 

A Viagem de Ícaro 

Brasil, 2018, 19 min., Documentário 

Realizadores: Kaco Olimpio e Larissa Fernandes 

Com: Washigton da Conceição 

Sinopse: Bazuka, catador de materiais recicláveis, sonha em voar. Para realizar seu 
sonho a única alternativa é construir suas próprias asas. 

Biografia dos Realizadores: Kaco Olímpio trabalha desde de 2010 como assistente de 
câmera, função que exerce ainda hoje e que já possibilitou trabalhar por todo o Brasil 
em projetos variados, dentre eles seis longas-metragens, mais de 30 curtas, e vários 
videoclipes e filmes publicitários. Larissa Fernandes é guionista, realizadora e produtora 
de cinema. Sócia da Panaceia Filmes, onde produziu filmes que juntos somam mais de 
40 prémios. Como assistente de direção trabalhou nos longas Hotel Mundial, Paulistas 
e Bem pra lá do fim do mundo.  

 

Bruma 

Portugal, 2018, 6 min., Animação 

Realizadores:  Sofia Cachim, Gabriel Peixoto, Mónica Correia, Daniela Santos 

Sinopse: Alice é uma adolescente de 13 anos, curiosa e com espírito de iniciativa, que 
mora com o Pai numa ilha envolta em nuvens. Após a morte do Pai, Alice isola-se e é 
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levada numa jornada emocional, na qual confronta o seu medo da vida sem o Pai. Nesta 
altura, Alice descobre que o tempo não pára para nos confortar, mas que a vida pode 
tomar várias formas. Assim que Alice supera o seu medo, os seus horizontes abrem-se 
e fica a conhecer-se a si própria, estando pronta para conhecer o resto do mundo. 

Biografia dos Realizadores: Daniela Santos é licenciada em Comunicação Audiovisual e 
Multimédia. Gabriel Peixoto é licenciado em Engenharia Biomédica. Mónica Correia é 
licenciada em Design de Comunicação. Sofia Cachim é licenciada em Som e Imagem 
(especialização vídeo). Todos completaram recentemente o mestrado em Som e 
Imagem (especialização em Animação por Computador) na Universidade Católica do 
Porto. 

 

Casa Amarela 

Brasil, 2018, 7 min., Documentário 

Realizadora: Ana Lopes 

Sinopse: Uma narrativa a várias vozes onde se cruzam versões que desvelam um 
imaginário comum na região de Ovar. 

Biografia da Realizadora: Inscrita no Curso de Doutoramento em Artes Performativas e 
da Imagem em Movimento na Universidade de Lisboa, pós-graduada em Estudos 
Literários, Culturais e Interartes pela FLUP, e Mestre em Arquitectura pela FAUP. Na sua 
obra teórica e prática tem-se debruçado fundamentalmente sobre questões como o 
silêncio, zonas intersticiais entre imagens, memória profunda, arquivo e esquecimento, 
representações do tempo e do espaço na imagem poética, o conceito de diferença e 
noções de fronteira e limiar na arte. 

 

Depois  

Brasil, 2019, 20 min., Ficção 

Realizador: Marcello Quintella 

Com: Ricardo Gonçalves, Fabiola Buzim, Carlos Takeshi 

Sinopse: Onde vive o amor depois que morre? 

Biografia do Realizador: Marcello Quintella e Boynard é guionista e realizou sua primeira 
curta em 2010, Sitiados, exibido em cerca de 50 festivais e que recebeu dois prémios de 
melhor filme. Em 2011, abriu a Fata Morgana Filmes, com a qual produziu e realizou 
Hooji (2012), que recebeu 51 prémios. O Nome do Dia (2015), seu terceiro filme, 
recebeu 36 prémios em festivais de cinema no Brasil e no exterior. Depois é sua quarta 
curta. 

 

Grito 

Brasil, 2018, 6 min., Ficção 

Realizador: Luiz Cassol 
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Com: Sirmar Antunes, Clemente Viscaíno 

Sinopse: Nem todo o grito sai da boca. 

Biografia do Realizador: Luiz Cassol é diretor executivo da Filmes de Junho Produtora e 
da Accorde Filmes. Realizou filmes, series, campanhas publicitárias, audiovisuais 
empresariais e videoclipes e foi curador de várias mostras de filmes e vídeos. 

 

Ruptura 

Portugal, 2018, 15 min., Ficção 

Realizador: Gonçalo Santos 

Com: João Cravo Cardoso, Rui Rodrigues, Teresa Chaves, Rafael Rodrigues, Hélia 
Martins, Anthony Dylan, Marta Rosas, Simão Moreira 

Sinopse: A vida do crime é tudo que João conhece. Uma noite, após o seu grupo de 
amigos combinar um assalto que acaba por ser fatal, João considera mudar 
radicalmente de vida. No entanto, não recebe o apoio de amigos e familiares e acaba 
por ficar sozinho e dividido entre dois caminhos, restando-lhe apenas a força interior 
para enfrentar os seus próprios dilemas e os preconceitos da sociedade. 

Biografia do Realizador: Gonçalo Santos nasceu e cresceu no coração do Porto, onde se 
apaixonou pelo cinema e se licenciou em Tecnologias da Comunicação Audiovisual. Foi 
neste curso que realizou alguns trabalhos académicos, com foco na realização da sua 
primeira curta-metragem Ruptura. Atualmente frequenta o mestrado em Realização e 
Produção Audiovisual, na Escola Superior de Media, Artes e Design. 

 

4 Poetas de Maputo 

Brasil, 2018, 18 min., Ficção 

Em sessão com presença de Igor Pereira 

Realizador: Igor Pereira 

Com: Paulina Chiziane, Lina Chissano, Jonas Nganhame, Miza Matlabe, Dora Calane 

Sinopse: Quatro jovens estudantes de Maputo, em Moçambique recebem pela primeira 
vez um prémio por sua poesia. Eles falam sobre a escolha de seus temas, seus sonhos, 
suas influências, sobre como se despertou em cada um a vocação para a poesia. 

Biografia do Realizador: Igor Miguel Pereira é documentarista, guionista e escritor. 
Atuou na pesquisa e no guião de séries documentais de importantes nomes da música 
brasileira como O Tempo e a Música: Tom Jobim, O Tempo e a Música: Noel Rosa e 
Poesia e Prosa com Maria Bethânia. Foi guionista dos documentários: Karingana: Licença 
para Contar e Zuza: Homem de Jazz. Publicou os romances Txakazuê e Vão em editoras 
brasileiras e o livro de contos Espuma, pela editora portuguesa Chiado. 
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Sessão de Curtas 2 

Dia 17 Maio, Sexta-Feira | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Duração: 78 min 

 

A mulher que eu era 

Brasil, 2018, 11 min., Ficção 

Realizador:  Karen Suzane 

Com: Andréa Rodrigues, Thiago Monteiro, Gabriela Meneses, Bia Alvarenga 

Sinopse: A Mulher Que Eu Era acompanha o cotidiano de Cacau, mulher negra que casa 
com um homem branco. Dentro sua rotina ela encara suas lembranças e, em um 
contexto onírico, suas memórias lidam com momentos passados de opressão. 

Biografia da Realizadora: Karen Suzane é formada em Cinema e Audiovisual pela 
Universidade Federal Fluminense. Realizou e fez o guião de A mulher que eu era, sua 
primeira curta-metragem. Além de actuar como realizadora, Karen atua no mercado 
audiovisual como técnica de som direto, microfonista e assistente de som. 

 

Às vezes sou pessoa, às vezes sou dinossauro  

Portugal, 2018, 14 min., Ficção 

Realizadora: Rosana Soares  

Com: Gustavo Marinho, Tanya Ruivo, Ricardo Barbosa, Romi Soares, Tota Alves, Hélia 
Martins e Cristovão Carvalheiro 

Sinopse: A relação de Dinis e Susana é continuamente posta à prova quando assuntos 
do passado vem ao de cima. Incompreendido pela mãe, Dinis quer voltar à sua vida 
antiga, e recorre o ao seu fato de dinossauro como tentativa de recuperar a relação que 
tinha com o seu pai, Sebastião. Quando a sua decisão entra em conflito com a de Susana, 
a sua relação é levada ao limite, obrigando mãe e filho a finalmente revelarem o que 
verdadeiramente sentem. 

Biografia da Realizadora: Rosana Soares é estudante de cinema, atualmente a 
frequentar o mestrado em Realização e Produção Audiovisual na ESMAD. É na 
licenciatura que descobre a sua paixão pela sétima arte, e onde escreve e realiza a sua 
primeira curta-metragem. Paralelamente à sua vida académica desenvolve trabalho de 
realização, argumento e edição, pertencendo, também, a Frescobol e o Montezinho, um 
coletivo artístico recém-formado. 

 

Cetim Rosa 

Brasil, 2018, 15 min., Documentário / Ficção 

Realizadora:  Isabella Melo 
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Com: Isabel Lima, Ana Paula Trevisan, Luanna Volpe, Giovanna Melo, Marcia Sampaio, 
Ines Bushatsky, Graciela Trindade 

Sinopse: Em um misto de entrevistas reais e narrativa, um grupo de jovens bailarinas 
relata um acontecimento acerca da apresentação do espetáculo O Quebra Nozes. Uma 
competição silenciosa se instaura com a chegada de uma nova bailarina, Ana, escalada 
para estrelar o papel principal do espetáculo junto com Júlia, bailarina mais antiga e 
dedicada da escola. As bailarinas depõem sobre a rotina exaustiva dos bastidores do 
ballet durante os ensaios do espetáculo. Por uma decisão repentina da diretora na noite 
de estreia, uma das garotas se torna a potencial protagonista de misterioso 
acontecimento. 

Biografia da Realizadora: Formada pela Escola Superior de Artes Célia Helena e, em 
cinema, pela FAAP, complementou seus estudos em instituições como o Estúdio de 
Ballet Cisne Negro, Royal Academy of Dance, Arts Educational Schools of London, entre 
outras; estrelou em produções como Grease (Sandy) e, atualmente, integra o elenco de 
11 Selvagens, entre as 10 melhores peças da Veja São Paulo, já em sua 5ª temporada. 

 

O Mambo 

Angola, 2018, 24 min., Ficção 

Em sessão com presença de Nuno Barreto 

Realizador: Nuno Barreto  

Com: Edson João, José Cahilana, Domingos Dondo, Gabriel Cambinda, Marta Coliengue, 
Pedro Cambinda, Valdemiro António, João Cachendo 

Sinopse: mambo | s.m. Gíria utilizada em Angola. Significa algo, alguma coisa. Pode ser 
referido a um tema de assunto ou a um objecto (ex: temos de fazer um mambo juntos; 
que mambo é esse?). O Mambo é um filme de ação, comédia e mistério feito em 
Huilawood, Lubango, onde os seus personagens dão vida a uma insana Odisseia de 
voltas e contravoltas, perseguições e revelações andando atrás de uma mala, única, 
especial e mágica cujo conteúdo desperta a cobiça, avidez e inveja de quem a detém e 
de quem a persegue. O Mambo representa tudo aquilo que desperta em cada um de 
nós a sofreguidão pela posse de algo e a vontade desmesurada de ter. 

Biografia do Realizador: Nuno Barreto fundou em 2014 a não-produtora Huilana Filmes 
Sem Futuro (FsF) com o objetivo de elaborar experiências cinematográficas com a 
comunidade artística do Lubango e, em particular, com os grupos de teatro da cidade. 
Desde a sua criação a FsF realizou 10 curtas-metragens, 6 videoclipes e 12 sketches 
sátiro-humorísticos integrados no projecto Mbuanjaria. Os Filmes Sem Futuro 
participaram em 35 festivais internacionais de cinema um pouco por todo o mundo.  

 

5 Cigarrilhas 

Portugal, 2018, 14 min., Ficção 

Realizador: Passos Zamith  
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Com: Eloy Monteiro, Telmo Pinto, João Silva 

Sinopse: Um velho desafia um jovem que acabou de conhecer numa esplanada perto da 
praia. Duas realidades se chocam: de um lado, temos alguém que, devido à idade, 
conhece os segredos da vida, valoriza as pequenas coisas e vive cada dia como se fosse 
o último; do outro, encontramos a vitalidade, inocência, paixão e deslumbramento 
características da juventude. 

Biografia do Realizador: Passos Zamith é um fotógrafo português, nasceu em Chaves em 
1964. Descobriu a fotografia e o prazer de fotografar, quando ainda era estudante. 
Foram precisos no entanto, bastantes anos mais para que este gosto se intensificasse. 
Aos poucos foi sendo seduzido pelo que via e pelo que os olhos dos outros viam. 
Entusiasmado pela fixação do movimento nas suas imagens, realizou há pouco tempo 
uma série fotográfica e a curta-metragem de ficção 5 Cigarrilhas em 2018. 

 

 

FESTINHA 
 

BugiGangue no Espaço 

Brasil, 2017, 85 min., Animação 

Dia 19 Maio, Domingo | 11h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador: Ale McHaddo  

Com: Danilo Gentili, Maísa Silva, Guilherme Briggs, Luiz Carlos Persy, Charles Emmanuel, 
Sylvia Salustti, Wirley Contaifer, Pamella Rodrigues (vozes) 

Sinopse: Enquanto sete adolescentes consertam a bagunça que provocaram na escola, 
sete alienígenas desastrados caem na Terra. Juntos, eles embarcam numa jornada para 
salvar a galáxia de um vilão que ameaça a paz de todo o universo… e tentar acabar a 
lição de casa a tempo. 

Biografia do Realizador: Ale McHaddo é sócio fundador da 44 Toons, produtora de 
séries, filmes e games. Criou, guionisou e realizou as séries Nilba e os Desastronautas e 
Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma. Foi presidente da ABCA, colaborando para a 
criação do ANIMA TV, e atualmente preside a ABRAGAMES, além de ser o chefe de 
curadoria do BIG - Brazilian International Game Festival. BugiGangue no Espaço é seu 
primeiro longa-metragem. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JjM0QtmjP1U  

 

Sessão de Curtas 10 Anos FESTinha 

Dia 18 Maio, Sábado | 11:30h | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 11h | Cinema São Jorge | Sala 3 (Sessão Escolas) 

Duração: 52 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjM0QtmjP1U
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A Baleia Jubarte 

Brasil, 2013, 3 min., Animação 

Realizador:  Alexandre Augusto Campaneli 

Com: Rodrigo Campaneli (voz) 

Sinopse: Uma baleia da espécie jubarte – também conhecida como baleia-corcunda ou 
baleia-cantora – vivia feliz a nadar até ao dia em que ficou presa no lixo atirado ao mar. 

Biografia do realizador: Produtor teatral e cineasta, formado em Administração de 
Empresas, Tecnólogo em Produção Multimídia e Cineasta pelo Instituto de Ensino 
Superior de Brasília. Em 1998, fundou juntamente com o seu irmão Rodrigo a Casa de 
Artes Campaneli em Vitória/ES, que logo se tornou o principal espaço de criação artística 
do Estado do Espírito Santo. Hoje, abriga um grupo teatral, uma editora de livros, uma 
escola de teatro, música e dança e um estúdio cinematográfico. 

 

A Lagarta e a Galinha 

Itália, 2013, 10 min., Animação 

Realizadoras: Katya Rinaldi e Michela Donini 

Sinopse: Uma lagarta e uma galinha são as melhores amigas. Ambas sabem que chegou 
a altura de se separarem; será a natureza, o pulsar secreto do mundo, a ditar esse ritmo. 

 

A Zeropeia 

Brasil, 2018, 27 min., Animação 

Realizador:  Rodrigo Guimarães 

Com: Regina Sousa, Vander Lee, Marina Machado, Maurício Tizumba, Fernanda Takai, 
Marku Ribas 

Sinopse: Dona Centopeia está passeando feliz pela floresta quando encontra pelo 
caminho a Barata, o Boi, o Macaco e a Cobra. Todos ficam espantados com suas 100 
perninhas e dão a ideia:  amarrar suas patinhas para ficar como eles. Afinal, para que 
tantas patas? Depois de virar uma Zeropeia, ela decide que o mais importante era ela 
ser ela mesma, com suas 100 patinhas e suas próprias ideias na cabeça. 

Biografia do Realizador: Luiz Fernando Guimarães é Diretor da Immagini Brasil Studios. 
Entre seus filmes destacam-se Peter Rabbit (2017) – Longa de Animação  - Sony Pictures 
- Função: Iluminador e Compositor Digital, Lego Ninjago, o Filme (2017) - em fase de 
produção – Longa de Animação – 2017 - Warner Bros - Função: Iluminador e Compositor 
Digital, Lego Batman, o Filme (2017) – Longa de Animação 2017 - Warner Bros - Função: 
Iluminador e Compositor Digital, A Lenda da Tarzan (2016) – Longa de Ficção – 146min 
– Warner Bros – Função: Iluminador Digital, A Série Divergente: Convergente. 
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Os Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos 

Moçambique, 2013, 12 min., Animação 

Realizador:  Nildo Essá 

Com: Halima Essá (voz) 

Sinopse: Quando um dos filhos dos Pestinhas (Lili, Minhoca e Zé Gordo) sequestrado 
pelo ladrão da zona, cabe a estes recuperar o mesmo, até que a certo ponto se 
apercebem que afinal este ladrão tem outros brinquedos com planos de revender… Os 
Pestinhas e o Ladrão de Brinquedos é uma animação educativa, que retrata de forma 
indireta o rapto de menores. 

 

 

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS 
 

Ex-Pajé 

Brasil, 2018, 80 min., Documentário 

Dia 22 Maio, Quarta-Feira | 17h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador: Luis Bologresi 

Com: Perpera Suruí, Kabena Cinta Larga, Agamenon Suruí, Kennedy Suruí (Caciquinho), 
Ubiratan Suruí (Bira), Mopidmore Surui (Rone), Arildo Gapamé Surui, Martin A. Bleck 
(Pastor) 

Sinopse: Até o contato do povo Paiter Suruí com os brancos, em 1969, Perpera era um 
pajé poderoso. Após a chegada dos brancos, um pastor evangélico afirma que pajelança 
é coisa do diabo e Perpera perde seu papel na tribo, passando a viver com medo dos 
espíritos da floresta. Mas quando a morte ronda a aldeia, o poder de falar com os 
espíritos pode novamente ser necessário... 

Biografia do Realizador: Luiz Bolognesi é realizador e guionista. Ex-Pajé é seu segundo 
longa. O primeiro foi o filme de animação Rio 2096, uma história de amor e fúria, 
vencedor do Prémio Cristal de Melhor Filme no Annecy Animated Film Festival em 2013. 
Foi guionista de diversos longas, dentre os quais Bicho de Sete Cabeças (2001); Chega 
de Saudade (2007), em competição em Veneza 2008; Elis (2016); Como Nossos Pais, que 
estreou Berlim Panorama 2017; e Bingo, O Rei das Manhãs (2017). 

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

 

Karingana - Licença para Contar 

Brasil, 2017, 72 min., Documentário 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Com presença de 
Fátima Pereira 

Realizadora: Monica Monteiro 

https://www.youtube.com/watch?v=6mochAbVT_Y
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Com: Maria Bethânia, Mia Couto, José Eduardo Agualusa 

Sinopse: O documentário aborda o desenvolvimento da literatura de língua portuguesa 
no Brasil e continente africano, especialmente em Angola e Moçambique. Karingana é 
uma expressão de língua Tsonga usada sempre que um poeta ou contador de histórias 
inicia uma narrativa. É também um pedido de licença para contar. Entre músicas e livros 
brasileiros, ideias e desejos do outro lado do Oceano Atlântico, Maria Bethânia, Mia 
Couto e Agualusa são envolvidos em muitas palavras: brasileiras, portuguesas, 
angolanas, moçambicanas que criaram tantos mundos diferentes inventados na mesma 
língua. 

Biografia da Realizadora: Desde 1997, Monica Monteiro é diretora geral de todas as 
produções da Cine Group, considerando as produções nacionais e internacionais, como 
séries de TV, documentários e longas-metragens. Monica estreou na direção em 2016, 
na série Poesia e Prosa com Maria Bethânia, no canal brasileiro Arte1. Em 2017, fez seu 
primeiro longa, o documentário Karingana. No ano de 2018, realizou a série Filosofia e 
Música. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3IIVyrUkz-Y&feature=youtu.be  

 

Prazer, Casa 08 

Brasil, 2018, 74 min., Documentário 

Dia 22 Maio, Quarta-Feira | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizadora:  Ekatala Keller 

Com: Anônimos 

Sinopse: Uma cineasta e astróloga, inspirada na intimidade do prazer, desvenda a 
natureza humana através de depoimentos e histórias reais, com base no mapa astral. O 
filme revela que, independente das particularidades de cada um, todos nós queremos a 
mesma coisa: amar e ser amado. Desejar e ser desejado. Prazer, quem é você? 

Biografia da Realizadora: Esta é a primeira obra de longa-metragem da diretora Ekatala 
Keller. Um filme documentário comportamental, que teve como inspiração a expressão 
e liberdade sexual, e que trata da diversidade sexual do ser humano. Ekatala Keller é 
uma cineasta e astróloga brasileira residente na cidade do Rio de Janeiro. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xQzRTWxn5_U  

 

Zuza Homem de Jazz 

Brasil, 2018, 91 min., Documentário 

Dia 22 Maio, Quarta-Feira | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 | Com presença de 
Fátima Pereira 

Realizadora: Janaina Dalri 

Com: Zuza Homem de Mello, Egberto Gismonti, Bob Dorough, Steve Ross 

https://www.youtube.com/watch?v=3IIVyrUkz-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQzRTWxn5_U
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Sinopse: Na década de 1950, Zuza Homem de Mello foi estudar música nos Estados 
Unidos e conheceu as lendas do jazz da época nos bastidores. Após estágio na Atlantic 
Record, tornou-se aluno do baixista Ray Brown e começou a passar o tempo com 
estrelas da música como John Coltrane e Billie Holiday. Décadas depois, o jornalista e 
musicólogo volta a Nova York para se reconectar com velhos amigos da indústria e 
mostrar como o jazz influenciou a música brasileira. 

Biografia do Realizadora: Janaína Dalri trabalha há 12 anos na indústria cinematográfica 
e televisiva como realizadora, guionista, diretora de arte e pesquisadora em diversos 
documentários, reality shows, séries de teatro e animações. Ela juntou-se à equipe do 
indicado ao Oscar de animação brasileira O Menino e o Mundo. Na TV, realizou 
episódios do reality show da MTV Deu Match e da série documental O Tempo e a Música 
(canal Arte1). 

Trailer: https://vimeo.com/315728470/44c7332ee3  

 

1817 - A Revolução Esquecida 

Brasil, 2017, 75 min., Documentário 

Dia 20 Maio, Segunda-Feira | 18h | Instituto Cervantes 

Realizadora: Tisuka Yamazaki, Arthur Canavarro, Buda Lira, Carmen Virginia, Carlos 
Ferrera, Paulo Vieira 

Com: Klara Castanho, Bruno Ferrari 

Sinopse: A Revolução Esquecida mescla a dramaturgia com outros materiais captados 
de forma documental e entrevistas de historiadores. Baseado no livro A noiva da 
revolução, de Paulo Santos, romance histórico escrito no formato de diário narrado pelo 
líder revolucionário Domingos Martins e a esposa, Maria Teodora da Costa. A trama 
acompanha as dificuldades enfrentadas pelo casal, cuja união era reprovada pela família 
dela, de origem portuguesa e com forte preconceito em relação aos nativos brasileiros, 
como Martins. Traz como pano de fundo A Revolução Pernambucana, ou Revolução dos 
Padres, que eclodiu em 6 de março de 1817 e foi o único movimento separatista do 
período colonial que se concretizou, tendo ultrapassado a fase conspiratória. 

Biografia da Realizadora: Tizuka Yamasaki nasceu em Porto Alegre e cresceu em São 
Paulo. É sócia majoritária das produtoras cariocas Scena Filmes e Filmes D’America. 
Realizadora e produtora de cinema desde 1977, foi treinada no estilo politicamente 
orientado do Cinema Novo por Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Além do 
cinema, destacou-se profissionalmente como diretora de novelas, minisséries para TV e 
óperas. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8t2urAxtl-o  

 

 

 

 

https://vimeo.com/315728470/44c7332ee3
https://www.youtube.com/watch?v=8t2urAxtl-o
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MOSTRA CINEMA BRASILEIRO 
 

Além do Homem 

Brasil, 2018, 100 min., Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 21h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador: Willy Biondani 

Com: Sergio Guizé, Débora Nascimento, Otávio Augusto, Fabrício Boliveira 

Sinopse: O antropólogo francês Marcel Lefavre é comido por canibais e desaparece no 
Brasil, deixando para trás seu diário inacabado. Seu discípulo a contragosto, Alberto 
Lupo, escritor brasileiro que vive na Europa, retorna ao país de origem para terminar 
seu trabalho. Na paisagem, na cultura e na figura feminina de Betania, Alberto se depara 
com tudo aquilo que o fez fugir: o poder da natureza e a essência da vida. É o início de 
sua transformação. 

Biografia do Realizador: Willy Biondani começou sua carreira como fotógrafo. Teve seu 
trabalho exibido em lugares como Roma Bienale e MASP. Viveu 6 anos em Paris, onde 
começou a trabalhar também como diretor de cinema. Willy realizou uma série de 
curtas-metragens e filmes de TV, notadamente Nocaute e Noites brancas em um sábado 
de glória. Também realizou uma premiada adaptação do livro clássico de Guimarães 
Rosa – Grande Sertão Veredas - Diadorim & Riobaldo. Desde 2005, ele é um dos sócios 
e diretor de cena da Bossa Nova Films. Além do Homem é seu primeiro longa-metragem. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=L2yn_K6Ws4g  

 

Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral! 

Brasil, 2017, 101 min, Ficção 

Dia 19 Maio, Domingo | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizador: Halder Gomes 

Com: Edmilson Filho, Miriam Freeland, Roberto Bomtempo, Falcão, Samantha Schmutz, 
Chico Díaz 

Sinopse: Pacatuba (Ceará, Brasil), anos 80. Com a massificação da TV, Francisgleydisson, 
apaixonado pela sétima arte, vê-se obrigado a fechar o seu querido Cine Holliúdy. 
Sempre comprometido com seus projetos e decidido a salvar a situação, ele vai se meter 
em uma das maiores confusões de sua vida, ao produzir um filme de alienígenas usando, 
como atores, os habitantes da cidade. 

Biografia do Realizador: Halder Gomes é realizador, produtor e guionista cearense, ficou 
conhecido por suas curtas-metragens Cine Holiúdy – O Artista Contra o Caba do Mal 
(2004) e Loucos de Futebol (2007). Realizou, ao lado de Glauber Filho, o drama espírita 
As Mães de Chico Xavier (2011). Em 2013, seu longa Cine Holliúdy, lançado com legendas 
fora do Ceará para que o público brasileiro compreendesse o cearencês, foi grande 
sucesso de público no país. Nos anos seguintes continuou a investir no gênero comédia 
com O Shaolin do Sertão, Os Parças e Cine Holliúdy 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2yn_K6Ws4g
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Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ho7HkzaVEak  

 

Chorar de Rir 

Brasil, 2018, 104 min., Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 18h30 | Cinema São Jorge | Sala Manoel de Oliveira 

Realizador: Toniko Melo 

Com: Leandro Hassum, Monique Alfradique, Otávio Müller, Natalia Lage, Rafael Portugal 

Sinopse: Nilo Perequê é o maior comediante do país. Sucesso absoluto na TV e na 
Internet, possui uma legião de fãs, coleciona prémios, dinheiro e rivais. O maior deles, 
Jotapê Santana, vive em guerra com o humorista e é capaz de tudo para tomar o seu 
lugar. Mas o maior inimigo de Nilo é ele mesmo. Quando percebe que ninguém mais o 
leva a sério, nem sua família atrapalhada, nem o seu grande amor, Nilo parte em uma 
aventura de chorar de rir para reconquistar o sucesso. 

Biografia do Realizador: Toniko Melo iniciou a carreira com a realização de inúmeros 
videoclipes de artistas, como Caetano Veloso, e grupos como Legião Urbana e Blitz. Em 
2008, realizou três episódios da série Som & Fúria para a Rede Globo e foi co-realizador, 
com Fernando Meirelles, da série de TV Som & Fúria. Em 2010, lançou seu primeiro 
longa-metragem, VIPs, protagonizado por Wagner Moura e vencedor de quatro prémios 
no Festival do Rio de 2010, entre eles o de Melhor Filme. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OOSAloNAusk  

 

Fado Tropical 

Brasil / Portugal, 2019, 90 min., Ficção 

Dia 22 Maio, Quarta-Feira | 19h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 | Com presença de Cavi 
Borges, Patricia Niedermeier, Jorge Caetano, Felipe Bond e Ursula Corona 

Realizador: Cavi Borges 

Com: Patricia Niedermeier, Jorge Caetano, Felipe Bond e Úrsula Corona 

Sinopse: Dois irmãos se reencontram em Lisboa para jogar as cinzas do seu pai em três 
lugares de Portugal. Essa viagem abre questões afetivas entre os irmãos, onde o passado 
e o presente se encontram. 

Biografia do Realizador: Cavi Borges é diretor e produtor da Cavideo Produções, 
locadora especializada em filmes de artes que depois virou produtora e distribuidora de 
filmes independentes. Já realizou 13 longas e 52 curtas. Destacam-se o curta A Distração 
de Ivan, que participou da semana da Crítica em Cannes, e o longa Cidade de Deus - 10 
Anos Depois, que rodou mais de 90 festivais e ganhou 15 prémios. Cavi Borges se tornou 
grande referência do cinema independente brasileiro, tendo produzido mais de 200 
filmes em 10 anos de trabalho. 

Trailer: https://vimeo.com/260129978  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ho7HkzaVEak
https://www.youtube.com/watch?v=OOSAloNAusk
https://vimeo.com/260129978
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Mãe 

Brasil, 2018, 82 min., Ficção 

Dia 16 Maio, Quinta-Feira | 19h30 | Cinema City Alvalade | Sala 2 

Realizadora: Adriana Vasconcelos 

Com: Ana Cecilia Costa, Sura Berditchevsky, Lisa Eiras, Carmem Manfredini, Bruno 
Torres, João Antonio, Maria Eduarda Esteves, Raíssa Vasconcelos 

Sinopse: Madalena é mãe de Sônia, que é mãe de Julia, que é mãe de Camila. Uma 
família de mulheres tão diferentes, porém presas a acontecimentos e tragédias tão 
interligadas. Próximas em parentesco, distantes pela fatalidade. Uma história onde a 
realidade invade a ficção. Mãe é um filme que trata das relações familiares, de como 
cada mulher lida com a maternidade e de temas de forte teor dramático. Toda a história 
é tratada com uma linguagem que foge ao piegas e procura um olhar de intimidade com 
as personagens e suas dores. 

Biografia da Realizadora: Adriana Vasconcelos é cineasta graduada em Cinema e com 
Mestrado em Arte pela UnB, sócia da empresa AGRIDOCE FILMES, guionista profissional, 
participou de comissões julgadores em Festivais e editais e além de curadoria de 
Mostras. Estreou em 2004 como diretora com a curta Só Sofia (16mm). Sua segunda e 
terceira curta, Senhoras (35mm/2010) e Fragmentos (2015), foram selecionadas para 
diversos festivais, em Cuba, França, Brasil e Portugal. Mãe é o seu primeiro longa. 

Trailer: https://vimeo.com/280285941  

 

O Último Jogo 

Brasil / Argentina / Colômbia, 2018, 100 min., Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 20h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 

Realizador: Roberto Studart 

Com: Pedro Lamin, Bruno Belarmino, Betty Barco, Norberto Presta, Juliana Schalch 

Sinopse: Dois vilarejos separados por 9km e uma rivalidade ferrenha. Do lado brasileiro, 
os habitantes de Belezura, uma pequena cidade que vive de empregos na indústria 
moveleira, está prestes a encarar dois eventos que mudarão suas vidas: o fechamento 
da fábrica e a última partida de futebol contra os arquirrivais argentinos do povoado 
vizinho, o que para eles torna-se a última partida de futebol antes do fim do mundo. E 
em um ponto todos concordam - é preciso vencer, nem que para isso tenham que dar a 
própria vida. 

Biografia do Realizador: Roberto Studart dividiu sua vida entre o Brasil e os Estados 
Unidos, da Bahia para Michigan e depois para a Califórnia, onde cursou pós-graduação 
em Cinema pela UCLA. De volta ao Brasil, atuou como assistente de direção nas maiores 
produtoras de São Paulo, até a sua estreia como realizador, com o documentário Pra Lá 
do Mundo, finalista da 36ª Mostra de Cinema de São Paulo, em 2012. Em 2016, seu 
segundo documentário, Mad Dogs, participou de diversos festivais internacionais, entre 

https://vimeo.com/280285941
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eles o Sheffield Doc Fest (Inglaterra) e Santa Barbara International Film Festival 
(Califórnia). O Último Jogo é o seu primeiro longa de ficção. 

Trailer: https://vimeo.com/283928735  

 

 

MOSTRA LATIM - A LÍNGUA EM MOVIMENTO 
 

Burkinabè Rising: A arte da Resistência em Burkina Faso 

Burkina Faso / EUA / Bulgária, 2018, 71 min., Documentário 

Dia 16 Maio, Quinta-Feira | 18h | Instituto Cervantes 

Realizadora: Iara Lee 

Sinopse: Um novo documentário da Cultures of Resistance Films, dirigido por Iara Lee, 
apresenta a resistência não-violenta e criativa em Burkina Faso. Este pequeno país da 
África Ocidental, que se estende entre o deserto do Saara e o golfo da Guiné, é o lar de 
uma vibrante comunidade de artistas e de cidadãos engajados em suas comunidades. 

Biografia da Realizadora: Iara Lee é uma produtora brasileira de cinema, realizadora e 
ativista de ascendência coreana que trabalha principalmente no Oriente Médio e na 
África. Realizou os documentários Life Is Waiting: Referendum and Resistance in 
Western Sahara (2015), K2 e Invisible Footmen (2015), The Kalasha and the Crescent 
(2013), entre outros. Lee é a fundadora da Cultures of Resistance e apoiadora de longa 
data do Greenpeace Internacional, da Anistia Internacional, do Centro de Direitos 
Constitucionais, do Comitê de Proteção aos Jornalistas e dos Médicos Sem Fronteiras, 
entre muitas outras organizações.  

Trailer: https://culturesofresistancefilms.com/burkinabe-rising#trailer  

 

Tiempo después 

Espanha, 2018, 100 min., Ficção 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 18h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 

Realizador: José Luis Cuerda 

Com: Blanca Suárez, Roberto Álamo, Antonio de la Torre, Carlos Areces, Nerea Camacho, 
Miguel Herrán, Secun de la Rosa, Manolo Solo, Gabino Diego 

Sinopse: Em 9177, mil anos para cima, mil anos para baixo – não nos preocupemos com 
estas minúcias - o mundo inteiro (e de acordo com alguns, o universo também) foi 
reduzido a um único Edifício Representativo e alguns subúrbios habitados por todos os 
desempregados e famintos do cosmos. Dentre todos estes infelizes está José María, um 
gajo que decide que apesar das dificuldades, e através da venda no Edifício 
Representativo de uma deliciosa limonada que ele mesmo faz, outro mundo é possível. 

https://vimeo.com/283928735
https://culturesofresistancefilms.com/burkinabe-rising#trailer
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Biografia do Realizador: José Luis Cuerda é realizador e guionista, reconhecido por La 
Legua de las Mariposas (1999), Los Otros (2001), Los Girasoles Ciegos (2008) e Todo é 
Silencio (2012). 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZZuBbTM77Nc  

 

Fado Tropical 

Dia 22 Maio, Quarta-Feira | 19h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 | Com presença de Cavi 
Borges e Felipe Bond 

Também integra a Mostra Cinema Brasileiro. 

 

O Último Jogo 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 20h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 

Também integra a Mostra Cinema Brasileiro. 

 

 

MOSTRA INCLUSÃO SOCIAL 
 

BURKINABÈ RISING: A arte da resistência em Burkina Faso 

Dia 16 Maio, Quinta-Feira | 18h | Instituto Cervantes 

Também integra a Mostra Latim. 

 

 

MOSTRA FESTIN + 
 

Todas as Canções de Amor 

Dia 21 Maio, Terça-Feira | 15h30 | Cinema São Jorge | Sala 3 

Também integra a Mostra Competitiva de Ficção. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZuBbTM77Nc
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PARCERIAS E PATROCÍNIOS 
 

O FESTin é organizado pela ASCULP - Associação Cultura e Cidadania da Língua 
Portuguesa e realizado pela Padrão Actual, em coprodução com Producers NGM 
Produções e Promoções, e parceria estratégica com a Câmara de Lisboa.  

Pela primeira vez o FESTin conta com o financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, 
fundo audiovisual brasileiro gerenciado pela ANCINE (Agência Nacional de Cinema), 
BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e pela Secretaria do 
Audiovisual / Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania do Brasil. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Direção Geral: Léa Teixeira 

Direção Artística: Adriana Niemeyer 

Coprodução: Gisele Hiltl – Producers NGM 

Programação: Léa Teixeira, Adriana Niemeyer e Roni Nunes 

Coordenação de Produção: Cristiana Giustino 

Produção Artística: Adriana Niemeyer e Léa Teixeira 

Assessoria Técnica: Inês Freire 

Assessoria de Comunicação: Padrão Actual, Roni Nunes, Ilana Oliveira e Maria João 
Teixeira 

Apresentadores: Úrsula Corona, Daniela Rosado e Mauro Herminio 

Assistente de Produção: Mariana de Bragança 

Identidade Visual e Design: Andrei Aguiar 

Gestão de Redes Sociais: Ilana Oliveira 

Secretariado dos Júris: Daniela Rosado 

Vídeo e lives: Álvaro Filho e Libia da Silva 

Vídeo: Jóni Costa 

Fotógrafo: Guilherme Perez 

Site: Jorge Pereira 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 

imprensa@festin-festival.com 

http://festin-festival.com 
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