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de 3 a 7 de setembro o 1.º Festival internacional de 
música no cinema – mUVi lisboa’14 invade o cinema 
são Jorge, em lisboa, com o que de melhor se faz 
no cinema sobre música. o alinhamento apresenta 
um palco principal com prémios em competição 
ao qual sobrem os grandes intérpretes: videoclips, 
documentários e filmes biográficos. Fora da corrida ao 
prémio, destaque ainda para a orquestra dos acordes 
Históricos. nos palcos secundários são criados espaços 
para que a cultura, a música e o cinema possam dançar 
ao mesmo ritmo através de palestras, concertos, 
atuações de djs e exposições. sintonizem os vossos 
olhares: a música agora é outra.

MUVI Lisboa’14 is the first Film Festival specifically 
geared towards music in Portugal. From the 3th to the 
7th of September it will invade the São Jorge Cinema in 
Lisbon, with the best in the genre and the line-up presents 
a main stage with prizes for the films in competition: 
Author Films, Videoclips, Documentaries and Biopics. Out 
of the prize race the Acordes Históricos (Historical Chords 
Orchestra) deserves a highlight. In the secondary stages 
there will spaces for culture, music and cinema to dance 
in the same rhythm through talks, concerts, dj sets and 
exhibits. Adjust your look, the tune has changed.
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Morada | Address:
avenida da liberdade, nº.175
1250-141 lisboa

Horário | Timetable:
10h - 24h

Tel.: 213 103 402
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MuDar DE VIDa
“cHanging liFe”

doc, 2014, 116’
arguMENTO | SCriPT: Pedro 
Fidalgo, nelson gUerreiro
MúSICa | MuSiC: José mário 
BrAnCo
PrODuTOr | PrODuCer: Pedro 
Fidalgo, nelson gUerreiro
PaíS | COunTry: PortUgal

QUi/THU | 04 | 18H30 | sala manoel de oliVeira Pedro Fidalgo, Nelson Guerreiro

documentário sobre a vida e obra do músico 
José Mário Branco, um homem dos 7 ofícios 
que usa as suas canções, cuja atualidade se 
mantém, como instrumento transformador da 
realidade. a rodagem começou em abril de 
2005 e, durante sete anos passou por Portugal 
e França, por ensaios, gravações de discos, 
conversas e concertos. 

A documentary about the life and work of mu-
sician José Mário Branco, a multitalented man 
who have been using his songs to transform the 
country and whose lyrics make as much sense 
today as they did 40 years ago. The shooting 
began in 2005 covered seven years of rehearsals, 
recording, talks and concerts, both in Portugal 
and France.

doc, 2013, 71’
MúSICa | MuSiC: sHadow (A 
POeT), HoloCAuSto CAniBAl 
(OBJeCTOFILIA PLATóNICA)
SOM | SOunD: andré Vieira
PrODuçãO | PrODuCTiOn: lUla 
gigante, swr inc.
PaíS | COunTry: PortUgal

QUa/WeD | 03 | 23H59 | sala 3 Priscila Fontoura, André Vieira

o documentário “a 15 ª rebelião dos 
guerreiros de aço” regista a celebração do 
15.º aniversário do festival SWr Barroselas 
Metalfest. o filme inclui participações de 
artistas como wako, Face of a Virus, aphyxion, 
simbiose, gorod, Purgatory, artillery, immortal, 
EAK, Juficer ou Holocausto Canibal.

“The 15th Rebellion Of The Steel Warriors” 
documentary celebrates the 15th edition of 
the SWR Barroselas Metalfest festival. The 
feature includes several interviews with art-
ists such as WAKO, Face of a Virus, Aphyxion, 
Simbiose, Gorod, Purgatory, Artillery, Immortal, 
eAK, Juficer or Holocausto Canibal.

a 15.ª rEBELIãO DOS  
guErrEIrOS DE açO
“tHE 15tH rEBEllion oF tHE StEEl WArriorS”
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TruE
“trUe”

STOP DON’T STOP
“stoP don’t stoP”

BOOM FESTIVaL 
THE aLCHEMy OF SPIrIT
“BooM FEStiVAl – tHe alcHemy oF sPirit”

a SéTIMa VIDa DE guaLDINO
“tHe nintH liFe oF gUaldino”

doc, 2013, 55’
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
José antónio manso
SOM | SOunD: dUarte Ferreira
PrODuTOr | PrODuCer: Jacinta 
BArroS, rui SiMõES (ReAL FICçãO)
PaíS | COunTry: PortUgal

doc, 2013, 43’
arguMENTO | SCriPT: PaUlo 
segadÃes
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
PaUlo segadÃes
MúSICa | MuSiC: PaUlo FUrtado
PrODuTOr | PrODuCer: PaUlo 
FUrtado, PaUlo VentUra
PrODuçãO | PrODuCTiOn: 
metrónomo
PaíS | COunTry: PortUgal

doc, 2013, 97’
SOM | SOunD: FiliPE SAMBAdo
PrODuTOr | PrODuCer: Patrícia 
GuErrEiro, PAulo PrAzErES, BooM 
team
PrODuçãO | PrODuCTiOn: droid-i.d.
PaíS | COunTry: PortUgal

doc, 2013, 61’
arguMENTO | SCriPT: FiliPe araúJo
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
FiliPe araúJo
MúSICa | MuSiC: andré Fernandes
SOM | SOunD: FiliPe araúJo, Pedro 
rocHa
PrODuTOr | PrODuCer: FiliPe 
araúJo, renata mayUmi
PaíS | COunTry: PortUgal

QUi/THU | 04 | 18H30 | sala manoel de oliVeira sex/FRI | 04 | 23H59 | sala 3

QUi/THU | 04 | 23H59 | sala 3 QUi/THU | 04 | 18H30 | sala manoel de oliVeira

Paulo Segadães Ana Branco

Paulo Prazeres Filipe Araújo

documentário realizado por Paulo segadães, 
filmado entre janeiro e setembro de 2013, 
mostra o íntimo processo de gravação do 
mais recente disco de legendary tigerman 
no seu ‘covil’, onde impera a persistência, 
criatividade, colaborações, novos instrumentos 
e sons.

“stop don’t stop” é um documentário sobre a 
sobrevivência de um espaço e as pessoas que 
o habitam. Um centro comercial, construído 
no início dos anos 80, chegando a ser o 2.º 
maior shopping do Porto, hoje transformado 
num território de música, um local de culto, 
um gigantesco estúdio musical improvisado. 

documentário da edição de 2012 do Festival 
Boom, realizado pela droid-i.d., sobre as 
milhares de pessoas de todo o mundo – os 
boomers – que de dois em dois anos partil-
ham as suas histórias, sonhos e uma realidade 
paralela durante o mês de agosto. Um modo 
de vida diferente, revolucionário, em harmonia 
com o planeta e com o próximo.

no culminar de uma vida rocamboles-
ca preenchida de aventuras, um baterista 
autodidacta elevado a “lenda do jazz” por ter 
lançado nos palcos dezenas de jovens inexpe-
rientes como Jorge Palma, Bernardo Sassetti 
ou dany silva, sofre um acidente vascular ce-
rebral. Fica inicialmente paralisado de metade 
do corpo, mas nem por isso a sua teimosia se 
deixa de impor. 

Documentary “True”, directed by Paulo Segadães, 
also a musician, fully understands the nature 
of the studio, in which the very talented Paulo 
Furtado (The Legendary Tigerman) records his 
most recent album, breaking some of his own 
prejudices inviting other musicians to join his 
‘lair’.

“Stop Don’t Stop” is a documentary about the 
survival of a space and the people who inhabit 
it. A shopping mall, built in the early 80’s, was 
once the second biggest mall in the city of Porto, 
today is transformed in a music territory, a cult 
place, a gigantic improvised musical studio.

Set during Boom Festival 2012 the documen-
tary “The Alchemy Of Spirit tells the story of 
thousands of people from across the world, that 
come together every 2 years in the August full 
moon. Together they share the dream of a reality 
within and beyond this reality, where we can live 
in harmony with our planet and with each other.

By the end of an incredible life full of adventure, 
a self-taught drummer, exalted to jazz legend 
among the community for having introduced to 
the stage dozens of inexperienced young people 
acclaimed today in the music industry, suffers a 
stroke. At first, half of his body is paralyzed, but 
his stubbornness is overpowering.
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Our VINyL WEIgHS a TON 
“oUr Vinyl weigHs a ton”

doc, 2014, 93’
arguMENTO | SCriPT: JEFF BroAdWAy, 
roB BrAlVEr
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
JordAn HAro, SEBAStiEn BAuEr, 
isaac sterling
MúSICa | MuSiC: MAdliB
ELENCO | STArring: PEAnut ButtEr 
wolF, kanye west, QUestloVe, 
SnooP doGG, MAdliB, J dillA, 
common, doom, mayer HawtHorne, 
tAliB KWEli, MiKE d, dAM-FUnk, 
tyler, tHe creator, a-trak
PrODuTOr | PrODuCer: JeFF 
BroAdWAy
PaíS | COunTry: eUa | USA

doc, 2014, 86’
arguMENTO | SCriPT: doris dörrie
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
daniel scHönaUer
SOM | SOunD: daniel seller
ELENCO | STArring: estrallas 
de Jalisco, gUadalUPe agUilar 
Parra, magdalena ‘malena’ 
BErronES, lAS PionErAS dE 
mexico, maría del carmen, 
raQUel JUáreZ lóPeZ, maria 
Jesús lara medina, gUadalUPe 
HernándeZ monroy
PrODuTOr | PrODuCer: Helge 
AlBErS
PaíS | COunTry: alemanHa

QUa/WeD | 03 | 21H | sala manoel de oliVeira
QUi/THU | 04 | 18H45 | sala 3

Jeff Broadway
Doris Dörrie

“our Vinyl weighs a ton (this is stones throw 
records)” estreia em Portugal na sessão de 
abertura do muvi lisboa’14. esta longa conta 
a história da editora discográfica Stone throw 
records com entrevistas inéditas a kanye 
west, snoop dogg, madlib, common, Quest-
love, talib Kweli, Mike d (the Beastie Boys), 
tyler the creator, entre outros.

documentário de doris dörrie sobre o mundo 
machista ‘mariachi’ no méxico onde poucas mul-
heres conseguem entrar. mais do que música, 
é um modo de vida altamente masculino que 
domina este tipo de ‘negócio’. a primeira banda 
feminina mariachi, formada em 1958, ainda toca 
nos dias de hoje. História de amor, vida, morte e 
de um caminho no meio de ambas.

The documentary weaves together rare concert 
footage, never-before-seen archival material, in-
ner-circle home video and photographs and in-
depth interviews with the artists who put Stones 
Throw Records on the map. The film features 
exclusive interviews with Kanye West, Snoop 
Dogg, Madlib, Common, Questlove, Talib Kweli, 
Mike D (The Beastie Boys), Tyler the Creator, and 
many more.

In the macho world of Mariachi music, very 
few women can hold their own. Nevertheless, 
a handful of female musicians choose to be 
Mariachi. The first women mariachi band that 
formed in 1958 and is still performing. Just like 
the songs they play, this film is a snapshot of  
love, life, death and the things in between.

MarINa
“marina”

Fic, 2013, 94`
arguMENTO | SCriPT: stiJn coninx, 
rik d’Hiet
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
lou BErGHMAnS
MúSICa | MuSiC: micHelino 
BiSCEGliA
ELENCO | STArring: matteo simoni, 
luiGi lo CASCio, EVEliEn BoSMAnS, 
donatella FinoccHiaro, 
cHris Van den dUrPel, warre 
BorGMAnS
PrODuTOr | PrODuCer: Peter 
BouCKAErt, EyEWorKS FilM & tV 
drama
PaíS | COunTry: BélGiCA | BeLGIUM

QUa/WeD | 03 | 18H30 | sala manoel de oliVeira Stijn Coninx

“Marina” é um filme biográfico realizado por 
stijn coninx sobre o músico italiano rocco 
Granata que ficou conhecido mundialmente 
pelo tema “marina” em 1959. durante a sua 
infância, rocco mudou-se para a Bélgica, teve 
sucesso a tocar acordeão na sua banda the 
international Quintet. o filme foi premiado 
nos festivais de ostend e Valladolid.

“Marina” is a biographical film directed by Stijn 
Coninx. The film is based upon the life of the 
Italian singer Rocco Granata who moved to 
Belgium when he was a young boy. The film won 
a Golden Award at the Ostend Film Festival and 
the “publics favorite award” at the Valladolid 
International Film Festival.

doc, 2012, 104’
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
JosH salZman
MúSICa | MuSiC: greg danylysHyn, 
gerry cUeller
ELENCO | STArring: mike Posner, 
keVin lyman, mitcH lUcker, 
cHristoFer drew
PrODuTOr | PrODuCer: stacy 
Peralta, agi orsi
PaíS | COunTry: eUa | USA

QUi/THU | 04 | 16H30 | sala manoel de oliVeira Parris Patton

“no room For rockstars” tem por base histórias 
verdadeiras da era moderna do rock, dos 
miúdos em carrinhas que tocam em parques de 
estacionamento à espera de serem descober-
tos ao veterano responsável de palco cuja vida 
foi salva pela digressão, passando pelo músico 
que se torna mais conhecido e bem sucedido 
enquanto está na ‘estrada’. a banda sonora 
inclui temas de bandas como suicide silence, 
Pennywise ou sum 41.

“No Room for Rockstars” depicts true stories of 
modern era rock and roll from the kids in the 
van playing parking lots hoping to be discov-
ered, to the veteran stage manager whose life 
was saved by the tour, to the musician who 
crosses over to mainstream success while on the 
road. The film features music from acts such as 
Suicide Silence, Pennywise or Sum 41.

CaraMBa ES La VIDa
“dAS SCHönE SCHEiSSlEBEn”

NO rOOM FOr rOCkSTarS
“no room For rockstars”

SESSãO DE aBErTura
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DEEP CITy
“deeP city”

doc, 2013, 78’
arguMENTO | SCriPT: Félix CáBEz
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
JoaQUín mancHado
SOM | SOunD: emanUele costantini, 
Ferrán conangla, enric giné, 
emanUele costantini,
ELENCO | STArring: KAtiA lABèQuE, 
MAriEllE lABèQuE, AlESSAndro 
BAriCCo, SEMyon ByCHKoV, dAVid 
cHalmin, gonZalo graU, migUel Hart-
BEdoyA, MAytE MArtín, SiMon rAttlE
PrODuTOr | PrODuCer: agUstín 
almodóVar, estHer garcía, Félix 
CáBEz
PaíS | COunTry: esPanHa | SPAIN

doc, 2013, 56’49”
arguMENTO | SCriPT: dennis 
scHoll
SOM | SOunD: JoHn HatcHer
ELENCO | STArring: clarence reid, 
HElEnE SMitH, BEtty WriGHt, 
WilliE ‘littlE BEAVEr’ HAlE
PrODuTOr | PrODuCer: cHad 
tingle, dennis scHoll, marlon 
JoHnson
PaíS | COunTry: eUa | USA

doc, 2013, 86’
arguMENTO | SCriPT: Jessica 
lawson, ryan wHite
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
aUstin HargraVe
MúSICa | MuSiC: PaUl kocH
ELENCO | STArring: Freda kelly, 
tony BArroW, Billy HAtton, Billy 
kinsley, george Harrison, JoHn 
lennon, PaUl mccartney, ringo 
starr
PrODuTOr | PrODuCer: Jessica 
lAWSon, KAtHy MCCABE, ryAn 
wHite
PaíS | COunTry: Uk

arguMENTO | SCriPT: arsen 
oremoVic
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
VJekoslaV VrdolJak
MúSICa | MuSiC: MAtEJ MEštroVić E 
sUdar PercUssion
ELENCO | STArring: mateJ 
MEštroVić, niKolAS SinKoVić, 
luKA PEšutić, JoSiP BlAšKoVić, 
FiliP MErčEP, GorAn GoršE
PrODuTOr | PrODuCer: iVan 
MAločA, BrAniMir MiHAlJEViC 
(INTeRFILM / KARPO MeDIA)
PaíS | COunTry: croácia | CROATIA

QUi/THU | 04 | 21H15 | sala 3 sex/FRI | 05 | 16H30 | sala manoel de oliVeira

QUi/THU | 04 | 21H | sala manoel de oliVeira sex/FRI | 05 | 16H30 | sala manoel de oliVeira

Chad Tingle, Dennis Scholl, Marlon Johnson Félix Cábez

Ryan White Arsen Oremovic

“deep city” mostra o impacto da deep city 
records na evolução da música soul e funk 
no sul da Flórida. tendo como sede a cidade 
de miami, esta editora marcou toda uma era 
de referência que começou por se mover na 
década de 60 entre pequenos circuitos de 
distribuição e que aos poucos conquistou uma 
posição de referência no mercado musical.

“the labèque way”, da produtora el deseo de 
Pedro almodóvar, está focado nas fantásticas 
pianistas katia e marielle labèque. através 
deste documentário as duas irmãs mostram 
as suas interpretações com diversos músicos, 
ressaltando a música enquanto forma de 
constante crescimento não só como artistas 
mas como mulheres. 

A história diz que os Beatles estiveram juntos 
dez anos. Freda kelly trabalhou com eles du-
rante 11 como fiel secretária. Muitas pessoas 
entraram e saíram do círculo da banda à me-
dida que esta crescia, mas Freda permanecia 
graças à sua extrema lealdade e dedicação. 
Pela primeira vez, 50 anos depois, Freda conta 
as suas histórias.

o documentário retrata como o pianista matej 
Meštrović captou sons para a composição do 
disco no Castelo de Sv. Križ začretje, na Croá-
cia. enquanto o som é captado do eco vindo 
das paredes do castelo, o pianista e a sua 
banda criam uma sonoridade única, paralela à 
estranha história da dona do castelo que vive 
em circunstâncias de extrema pobreza, apesar 
de toda a exuberância e luxo que a rodeiam.

“Deep City: The Birth of the Miami Sound” show-
cases the label as a stepping-stone in musical 
history. This film is an inspirational story that 
explores the early days of 1960’s soul music in 
South Florida, the pioneers of that era and their 
lasting contributions to the broader American 
musical landscape.

“The Labèque Way” is a music documentary, 
produced by Pedro Almodóvar’s label el Deseo, a 
portrait of two exceptional beings as artists - Ka-
tia and Marielle Labèque, the most exceptional 
pianists of our time -, as women, as sisters, that 
will allow us to get to know them as we follow 
them through the very varied artistic adventures 
and personal challenges they decide to tackle.

History notes that The Beatles were together 
for 10 years, but Freda worked for them for 11. 
Many people came in and out of the band’s 
circle as they grew to international stardom, 
but Freda remained a staple because of her 
unfaltering loyalty and dedication. In “Good Ol’ 
Freda”, Freda tells her stories for the first time in 
50 years.

The documentary speaks about the recording 
of an album by Matej Meštrović in the Castle of 
Sv. Križ Začretje. While the recording captures 
the echo bouncing of the castle walls, the piano 
player and his band playfully create a unique 
soundtrack for a strange story about the lady 
of castle, who happens to live like a “pauper” 
amongst all the exuberance around her.

THE LaBEquE Way
“tHE lABèQuE WAy”

CaSTLE CraSH
“sUdar U dVorcU”

gOOD OL FrEDa
“good ol’ Freda”
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doc, 2014, 87’
arguMENTO | SCriPT: BEtH 
Harrington
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPhy: 
tom sHrider
MúSICa | MuSiC: CAlEB KlAudEr
ELENCO | STArring: JoHnny casH, 
rosanne casH, carlene carter, 
JoHn carter casH, Joe ely, Jim 
laUderdale, george Jones, tHe 
carolina cHocolate droPs, kris 
kristoFFerson, sHeryl crow
PrODuTOr | PrODuCer: BEtH 
Harrington, nancy Harrington, 
amy Harrington
PaíS | COunTry: eUa | USA

sex/FRI | 05 | 21H15 | sala 3 Beth Harrington

“the winding stream” retrata as raízes da 
dinastia musical americana composta pelos 
carters e os cashes. sem eles não haveria folk 
revival nos anos 60, bandas de country-rock 
nos anos 70 e hipsters no presente. o filme 
acompanha o declínio, influência, a transfor-
mação na atuação das irmãs carter e a aliança 
matrimonial com Johnny cash.

The stream between Carters and Cashes has 
turned into a rushing river and has moved 
through several generations of musicians. There 
would be no Folk Revival of the ’60s without the 
Carters, no country–rock bands of the ’70s, and 
no alt-country hipsters of our present era. The 
movie is punctuated with studio performances 
by Johnny and June Carter Cash, Rosanne Cash, 
Sheryl Crow and others.

LEaVE THE WOrLD BEHIND
“lEAVE tHE World BEHind”

doc, 2014, 93’
FOTOgraFIa | CineMATOgrAPher: 
cHristian larson
SOM | SOunD: erik olsson
ELENCO | STArring: SEBAStiAn 
ingrosso, steVe angello, axel 
HedFors
PrODuTOr | PrODuCer: sVana 
gisla
PaíS | COunTry: Uk

sex/FRI | 05 | 21H | sala manoel de oliVeira Christian Larson

“leave the World Behind”, realizado pelo 
premiado christian larson (swedish gram-
my award) sobre a última digressão dos 
Swedish House Mafia, coletivo que teve a 
sua separação oficial a 24 de março de 2013. 
o filme mostra-nos como este trio de dJs e 
produtores levou a música eletrónica aos tops, 
tocando um pouco por todo o mundo.

A music documentary following the breakup of 
Swedish House Mafia and their subsequent One 
Last Tour. The largest electronic tour in history, 
selling over 1 million tickets in one week. 
Director Christian Larson captures the band in 
a unique fly on the wall manner as they call it 
quits and seek closure by going on the tour they 
had always dreamed of.

THE WINDINg STrEaM
tHe winding stream
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“Cara” 
Gareth Dickson
André Marques

“Far From EvErything” 
White haus
Vasco Mendes

“o homEm QuE Dança”
Guta naki
Joana Areal

“SEm Ponta Por onDE SE 
PEguE”
PZ
Alexandre Azinheira

“ElES DEram aS mãoS”
tV rural
Chris Agnese e Gil Chagas

“thiS iS maybE thE PlaCE 
WhErE trainS arE going 
to SlEEP at night”
noiserV
We Are Plastic Too 

“aFtEr DECEmbEr”
You can’t Win charlie 
BroWn
We Are Plastic Too

“ZEnith”
la FlaG
Marcelo Engenheiro 

“nEvE”
nBc
Sérgio Santos

“WE CamE in PEaCE”
nuno & the enD
João Costa

“night DrivE”
Quest
Eduardo Brito

“3 anD a halF PEllEtS”
the BiG church oF Fire
Luís Melim Pereira

“barba”
Pernas De alicate
Sara Feio e Dickon Knowles

“ShoES For thE man 
With no FEEt”
First Breath aFter 
coma
Eduardo Brito

“bElong”
les craZY coconuts
Diana Antunes

“PoEta FalhaDo”
exPeão
Paulo Pinto

“PobrE E riCo”
BatiDa
Pedro Coquenão

“littlE SECrEt”
stereoBoY 
& emmY curl
Mário Costa

“no mEu rElógio São 
horaS DE matar”
mão morta
Rodrigo Areias

“PratiCa a tua FÉ”
tochaPestana
Gonçalo Tocha 
e Dídio Pestana

Canções Com Gente Dentro
PalCo naCional FiCção (sessão 1)
Qui/Thu | 04 | 16h45 | sala 3

“SinE”
Bites
Maria-Ines Manchego

“rEtrograDE”
James Blake
Martin de Thurah

“SEQuEnZ”
neosiGnal
Benjamin Mege & Charles Klipfel

“au”
kaJa GunnuFsen
Kenneth Karlstad

“El aguantE”
calle 13
Kacho López

“laZarEtto”
Jack White
Jonas & Francois

“SuFFEration”
Brain DamaGe meets 
ViBronics
Wasaru

“allaxiS”
kalY liVe DuB
Wasaru

“ParlEr lE FraCaS”
le PeuPle De l’herBe
Wasaru

“unity”
christoPher Bono
Tobias Stretch

“ShE’S baD”
DYe Feat. eGYPtian loVer
Dent de Cuir

“Play”
seBastian
Dent de Cuir

“WatEr Fountain”
tune-YarDs
Joel Kefali

“SomEonE”
We haVe BanD
Zaiba Jabbar

“moving on”
James
Ainslie henderson

“ColourblinD”
elliot the Bull
Samuel Lewis

“niCE guyS FiniSh laSt 
FEat. JoyriDE”
Aaron McDonald

“StrangE ConDition”
emPra
Donna Yeatman & Jai Kenway

“Palui”
helena casPurro
Carlos Silva e Pedro Almeida

“anCora”
straY com manel cruZ
Artur Caiano

“vayorkEn”
caPicua
Artur Caiano

“inStroSPECção”
sensi Feat. manuela 
aZeVeDo
Lorenzo Degl ‘ Innocenti
 

PalCo intErnaCional FiCção (sessão 2)
sex/FRI | 05 | 16h45 | sala 3

PalCo intErnaCional E PalCo naCional animação (sessão 3)
sex/FRI | 05 | 18h45 | sala 3

“Digital WitnESS”
st. Vincent
Chino Moya

“hourglaSS”
roDriGo amarante
Rodrigo Amarante

“buSy Earnin”
JunGle
Oliver hadlee Pearch

“FuCkErS”
saVaGes
Giorgio Testi

“Who livED hErE”
hauschka
uNICEF

“thE SEConD SummEr oF 
lovE”
Pink mountaintoPs
Brook Linder

“halo gEttErS”
hiss tracts
Karl Lemieux

“Singing man”
maGnus Feat. thomas 
smith
Sander van de Pavert

“CrimE”
real estate
Tom Scharpling

“FramElESS”
huDson anD trooP
Andrew Goldsmith & Darcy 
Prendergast

“briDgES”
BoY & Bear
Summer DeRoche

“ghoSt”
mYsterY skulls
Josh Thomas

“young”
the PaPer kites
Darcy Prendergast



Sala Manoel de oliveira sala 3 Sala 2
18:30 
omPi 

marina (118’)

 

21:00  
SESSão DE abErtura 

omPi 
our VinYl WeiGhs a ton (94’)

 19:30 
SESSão ESPECial 

Fuel tV (60’)

23:59 
SCPn + omPn

Frankie chaVeZ (26’)
+ a 15.ª reBelião Dos 

Guerreiros De aÇo (71’)

23:00 
ShoWCaSE 

nBc
VÍDeos musicais

P&r (60’)

23:59 FESta DE abErtura PhiZZ (DJ set | FoYer Piso 1 | 120’) powered by Jameson e Fever tree

Dia 3 Quarta-Feira WEDNESDAY

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2
14:30

aCorDES hiStóriCoS 
ciDaDe De Deus 

10 anos DePois (90’)

 14:45
FEStivaiS DE múSiCa 
seleÇão De Filmes (100’)

16:30
aCorDES hiStóriCoS

cure For Pain - the mark 
sanDman storY + P&r (120’)

16:45
aCorDES hiStóriCoS 

unDerGrounD 
chinese hiP hoP (46’)

18:30
aCorDES hiStóriCoS

meu caro amiGo chico (111’)

18:45
PrEmiErE muSiCal

tochaPestana aPresentam 
noVos VÍDeos + P&r (90’)

18:00
SESSão ESPECial 

inteGral Vasco menDes
P&r (60’)

21:00
SESSão DE EnCErramEnto
 aCorDES hiStóriCoS

anYone can PlaY Guitar (101’)

21:15
aCorDES hiStóriCoS

the Battle oF taBatÔ (82’)

19:30
SESSão ESPECial 

FilmesDamente (60’)

23:59
aCorDES hiStóriCoS

all in Black anD Film (47’) 
+ mÚsica em PÓ (66’)

23:00 
ShoWCaSE  

First Breath aFter coma
 VÍDeos musicais

P&r (60’)

Dia 6 sáBaDo SATuRDAY

23:59 FESta DE EnCErramEnto hello kinkY (DJ set | FoYer Piso 1 | 120’) powered by Jameson e Fever tree

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2
16:30 
omPi

no room For rockstars (104’)

 16:45
CançÕES Com gEntE DEntro

Pn FicÇão sessão 1 (78’)

 18:30
SCPn + omPn
oBliVion (12’) 

+ muDar De ViDa (116’)

18:45
SCPi + omPi

are You okaY? (11’) + Que 
caramBa es la ViDa (88’)

18:00 
SESSão ESPECial 

canal 180 (60’)

 21:00
omPi

GooD ol’ FreDa (86’)

21:15
SCPi + omPi

12 Years DFa (14’) 
+ DeeP citY (56’)

19:30
SESSão ESPECial 

oFFBeatZ (60’)

23:59
SCPn + omPn

crooner Vieira (19’)
+ Boom the alchemY oF 

sPirit (98’)

23:00
ShoWCaSE
noiserV  

VÍDeos musicais
P&r (60’)

23:59 Beats & neWs/altamont (DJ set | FoYer Piso 1 | 120’)

Dia 4 Quinta-Feira ThuRSDAY

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2
16:30

omPi + omPi
castle crash (35’)

+ the laBeQue WaY (78’)

16:45
CançÕES Com gEntE DEntro

Pi FicÇão sessão 2 (87’)

18:30
SCPn + omPn + omPn

Voluta (14’) + true (44’) 
+ a sÉtima ViDa 

De GualDino (61’)

18:45
CançÕES Com gEntE DEntro

Pn + Pi animaÇão (63’)

18:00 
SESSão ESPECial 

ViDeoteca BoDYsPace (60’)

21:00
omPi

leaVe the WorlD BehinD (95’)

21:15
SCPi + omPi
shaPe (7’) 

+ the WinDinG stream (90’)

19:30
SESSão ESPECial 

a mÚsica PortuGuesa  
a Gostar Dela PrÓPria (60’)

23:59
SCPn + omPn

mÚsica À moDa Do Porto 
(15’) + stoP Don’t stoP (70’)

23:00
ShoWCaSE

PZ  
VÍDeos musicais

P&r (60’)

Dia 5 sexta-Feira FRIDAY

23:59 DJ antena 3 (DJ set | FoYer Piso 1 | 120’)

Sala 3
16:30 vEnCEDorES winners

sonetos cantaDos e canÇões com Gente Dentro
Palco nacional e internacional

18:45 vEnCEDor winner
oDisseias musicais Palco nacional

21:00 vEnCEDor winner
oDisseias musicais Palco internacional

Dia 7 DominGo SuNDAY
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múSiCa À moDa Do Porto
“music oPorto’s WaY”

Doc, 2013, 17’ 30’’
FotograFia | Cinematography: anDrÉ GoDinho
múSiCa | musiC: “too manY thinGs so little time” atlast
Som | sound: hÉlDer BernarDo
ElEnCo | starring: ana matos, isaBel Dantas, JosÉ mário 
Branco, PeDro carDoso
ProDutor | produCer: raQuel lemos
PaíS | Country: PortuGal

sex/FRI | 05 | 23h59 | sala 3 Raquel Lemos

a música e o Porto encontram-se nesta curta 
que dá voz a ana matos (capicua), isabel 
Dantas (chave do som), José mário Branco e 
Pedro cardoso (Peixe), dos ornatos Violeta, 
Zelig e Pluto. “será viável existir centralismo 
na indústria musical portuguesa?” é a premissa 
que raquel lemos tenta responder com este 
documentário.

Music and the city of Porto join hands in this 
short doc that gives speech to Ana Matos 
(Capicua), Isabel Dantas (Chave do Som), José 
Mário Branco and Pedro Cardoso (Peixe), from 
bands Ornatos Violeta, Zelig and Pluto. “Is it 
feasible to exist centralism in the Portuguese 
music industry?” Is the premise that Raquel 
Lemos tries to answer with this documentary.

voluta 
“Voluta”

Doc, 2013, 12’ 30”
argumEnto | sCript: henriQue BraZão
FotograFia | Cinematography: rita 
caBrita
Som | sound: inês alVes
ElEnCo | starring: carlota ramos, 
maestro cÉsar Viana, ProF. inês 
saraiVa BeatriZ raimunDo, BernarDo 
aGuiar, catarina loPes, DaViD alVes, 
Francisco Da silVa, Francisco Viana, 
huGo estaca, isaBel GarcÍa, Joana 
antunes, Joana BorGes, miGuel 
Vasconcelos, tomás soares, ProF. aBel 
carValho, ProF. inGeBorG BalDasZti
ProDutor | produCer: carolina Gomes-
teixeira
PaíS | Country: PortuGal

sex/FRI | 05 | 18h30 | sala manoel De oliVeira Mariana Belo

carlota é uma estudante da academia de 
Música de Santa Cecília que dedica infindáveis 
horas ao aperfeiçoamento da sua arte: o 
contrabaixo. a sua pequena estatura contrasta 
com o carácter possante do instrumento, o que 
requer um esforço acrescido. 

Carlota is a student at the Santa Cecília Music 
Academy and devotes countless hours to 
perfecting her art: the contrabass. her small 
stature contrasts with the powerful character of 
the instrument, which requires a greater effort.
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CroonEr viEira “romanticism anD  
Vocal PoWer haVe nothinG to Do With aGe!”

FrankiE ChavEZ 
ao vivo na mimoSa Da laPa
“Frankie chaVeZ – liVe at mimosa Da laPa”

oblivion “oBliVion”

Doc, 2013, 20’
argumEnto | sCript: catarina neVes
FotograFia | Cinematography: ricarDo sant’ana
múSiCa | musiC: colectiVo alBurrica
Som | sound: miGuel Van Der kellen
PaíS | Country: PortuGal

Doc, 2013, 25’
argumEnto | sCript: JorGe BiZarro, Frankie chaVeZ
FotograFia | Cinematography: FiliPe santos
múSiCa | musiC: Frankie chaVeZ
Som | sound: PeDro cruZ
PaíS | Country: PortuGal

Fic, 2014, 12’
argumEnto | sCript: Paulo seGaDães
FotograFia | Cinematography: Paulo seGaDães
múSiCa | musiC: Paulo FurtaDo
ProDutor |  produCer: Paulo FurtaDo, Paulo Ventura
PaíS | Country: PortuGal

Qui/Thu | 04 | 23h59 | sala 3

Qua/WED | 03 | 23h59 | sala 3

Qui/Thu | 04 | 18h30 | sala manoel De oliVeira

Catarina Neves

Filipe Santos

Paulo Furtado, Paulo Segadães

“crooner Vieira – a Potência da voz e o 
romantismo não têm nada a ver com a idade” 
é uma curta documental sobre o último 
cantor romântico da cidade do Barreiro, que 
nos anos 40 e 50 foi vocalista da orquestra 
ritmo e da orquestra de José da silva.

realizado por Filipe santos - arquiteto de 
formação, mas apaixonado por música e por 
cinema -, “Frankie chavez – ao Vivo na mimosa 
da lapa” está focado no percurso independente 
do músico e no panorama musical português.

Ficção realizada por Paulo segadães com a 
participação de Paulo Furtado (the legendary 
Tigerman). Dois pequenos filmes noir de 
pescadinha de rabo na boca. Quem morre, 
quem mata, porquê? não se sabe.. uma 
declaração de amor a lisboa e à Praia Grande. 

“Crooner Vieira – Romanticism and Vocal 
Power have Nothing to do With Age!” is a short 
documentary about the last crooner of Barreiro 
(suburbs of Lisbon), who in the 40s and 50s was 
the lead singer of Ritmo Orchestra and José da 
Silva Orchestra.

Directed by Filipe Santos - architect by training, 
but with a passion for music and film - “Frankie 
Chavez - Live at Mimosa da Lapa” is focused on 
the independent route of the musician and on 
the Portuguese music scene.

A short fiction directed by Paulo Segadães 
with music and presence of Paulo Furtado (The 
Legendary Tigerman). Two small circular noir films 
with many questions. Who dies, who kills, why? No 
one knows... A declaration of love to Lisbon and to 
Praia Grande (a beach in Sintra).

arE you ok? “are You okaY?”

12 yEarS DFa “too olD to Be neW,  
too neW to Be classic: 12 Years oF DFa”

ShaPE
“shaPe”

Doc, 2014, 11’ 09’’
argumEnto | sCript: Bret easton ellis
múSiCa | musiC: Dum Dum Girls – “are You okaY?”
Som | sound: tamarYn, DreW mcDoWall.
ElEnCo | starring: Dee Dee PennY, shiloh FernanDeZ, soPhia marZocchi
ProDutor | produCer: Braxton PoPe
PaíS | Country: eua | uSA

Doc, 2013, 14’
ElEnCo | starring: James murPhY, the raPture, Yacht, the Juan 
maclean, holY Ghost!, shit roBot, the crYstal ark, Jonathan 
Galkin, kris Peterson, sinkane
ProDutor | produCer: aaron WeBer
ProDução | produCtion: m ss nG P eces
PaíS | Country: eua | uSA

ani, 2014, 6’37”
argumEnto | sCript: scott Burnett
múSiCa | musiC: antFooD
ProDutor | produCer: ali Grehan, isoBel conroY (DA NExuS)
ProDução | produCtion: nexus
PaíS | Country: uk

Qui/Thu | 04 | 18h45 | sala 3

Qui/Thu | 04 | 21h15 | sala 3

sex/FRI | 05 | 21h15 | sala 3

Brewer

Max Joseph

Johnny Kelly

“are You okay” é uma curta-metragem escrita 
por Bret easton ellis (“Psicopata americano”) 
que inclui o single “are You okay?” do novo 
álbum “too true”, das Dum Dum Girls. o thriller 
psicológico, que conta com os desempenhos de 
Dee Dee Penny e shiloh Fernandez, foi realizado 
por Brewer (alt J, Purity ring, Passion Pit).

curta realizada por max Joseph sobre os 12 
anos da icónica DFa records com participação 
de James murphy (lcD soundsystem), the 
rapture, Yacht, the Juan maclean, holy Ghost!, 
shit robot, entre outros.

Um filme sobre o design. Se em apenas 
um dia tivesse o poder de fazer um mundo 
melhor, o que mudaria? “shape” integra um 
movimento para levar os jovens a pensar 
sobre como o mundo é feito à sua volta, e 
como o design se encaixa.

“Are You Okay” is a short film written by Bret 
Easton Ellis (“American Psycho”) and featuring 
the single “Are You Okay?” from the Dum Dum 
Girls new album “Too True”. The psychological 
thriller, in which stars Dee Dee Penny and Shiloh 
Fernandez, was directed by Brewer (Alt J, Purity 
Ring, Passion Pit). 

Short doc directed by Max Joseph on the 12 
years of the iconic DFA Records featuring 
interviews with James Murphy (LCD 
Soundsystem), The Rapture, Yacht, The Juan 
Maclean, holy Ghost !, Shit Robot, among others.

A film about design. If for one day you had the 
power to make your world work better, what 
would you change? Shape is part of a movement 
to get young people thinking about how the 
world is made around them, and where design 
fits in.
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Festivais de Música 
seleção de FilMes“City of God - 10 years Later” 

doC, 2011, 46’
FotograFia | Cinematography: Mary 
denis
Música | musiC: MC Weber
Produtor | produCer: seoyun HonG
País | Country: eua | USA

doC, 2014, 100’
arguMento | sCript: V/a
FotograFia | Cinematography: V/a
Música | musiC: V/a

doC, 2012, 90’
arguMento | sCript: andré saMpaio, CaVi 
borGes, LuCiano VidiGaL
elenco | starring: CaVi borGes, LuCiano 
VidiGaL, aLiCe braGa, aLisson ribeiro 
baLdoino, ayrton rodriGues, siLVa Junior, 
seu JorGe, Leandro firMino, MatHeus 
naCHterGaeLe, douGLas siLVa, roberta 
rodriGues, riCardo de CarLe noVaes, 
darLan CunHa, tHiaGo Martins, douGLas 
siLVa, feLipe paVani, MarCeLLo MeLo 
Jr., JonatHan HaaGensen, GeorGe Luiz 
sCHunCk siLVa,tHiaGo Martins, aLexandre 
rodriGues, eduardo dorneLes, fiLipinHo, 
danieL zetteL
Produtor | produCer: CarLa osório, danieL 
barbosa
País | Country: brasiL

doC, 2011, 120’
arguMento | sCript: rob braLVer
elenco | starring: CHris baLLeW, 
diCky barrett, Les CLaypooL, 
dana CoLLey, biLLy ConWay, JeroMe 
deupree, niC HarCourt, ben Harper, 
JosHua HoMMe, steVe Labate, JoHn 
Medeski, setH Mnookin, Mark 
sandMan, Mike Watt
soM | sound: ken Cain
Produtor | produCer: Jeff 
broadWay
País | Country: eua | USA

sáb/SAt | 06 | 14H45 | saLa 3

sáb/SAt | 06 | 16H45 | saLa 3

sáb/SAt | 06 | 14H30 | saLa ManoeL de oLiVeira

sáb/SAt | 06 | 16H30 | saLa ManoeL de oLiVeira

V/A

Jimmy Wang

Cavi Borges, Luciano Vidigal

Rob Bralver, David Ferino

“do Mississipi ao tejo”, bb blues fest, realizado por 
sérgio diamantino, “Gigantes do douro musicado por 
filho da Mãe”, de andré Valentim almeida,  “fusing 
2013 - after Movie”,  “Meda+” (2014), “bons sons” 
(2014), “fMM sines” (2014), “driving Without License” 
(primavera sound 2013 - porto),  “simple things 
2013” e “The Bonnaroo Experience” são os filmes 
incluídos na sessão especial dedicada aos festivais de 
música nacionais e internacionais.

“underground Chinese Hip Hop” é um documentário 
que segue de perto o nascimento da revolução 
musical do outro lado do globo. o rapper pioneiro 
MC Weber é o responsável pela criação do rap chinês 
– uma forma livre de auto-expressão que se propaga 
como um fogo entre aqueles que enfrentam mais 
problemas: jovens trabalhadores estudantes e emi-
grantes com um nível básico de educação são postos 
de parte na rápida mas breve ascensão do país.

“Cidade de deus – 10 anos depois” pretende mostrar 
o que mudou na vida dos intérpretes do filme de 
fernando Meirelles, realizado em 2002. seu Jorge, 
alice braga, Leandro firmino, douglas silva e thiago 
Martins são alguns dos entrevistados que relatam 
episódios das suas vidas após o sucesso estrondoso 
do filme brasileiro.

“Cure for pain: the Mark sandman story” é uma 
preciosa recolha histórica da vida e obra de Mark 
sandman, vocalista, baixista e mentor dos Morphine, 
falecido em 1999, durante um concerto, em itália. o 
último concerto completo da banda foi em portugal, 
no parque das nações. Quinze anos decorridos da sua 
morte, o MuVi Lisboa apresenta em Hd o emotivo 
documentário de rob Gordon bralver e david ferino 
(realizadores). No final haverá espaço para uma 
tertúlia com jornalistas e músicos portugueses onde 
o génio do baixo de duas cordas será recordado.

“Do Mississipi ao tejo”, BB Blues Fest, directed by 
Sérgio Diamantino, “Gigantes do Douro musicado 
por Filho da Mãe”, de André Valentim Almeida, 
“Fusing 2013 - After Movie”, “Meda+” (2014), “Bons 
Sons” (2014), “FMM Sines” (2014), “Driving Without 
License” (Primavera Sound 2013 - Porto), “Simple 
things 2013” and “the Bonnaroo Experience” are 
the short movies included in a special session de-
voted to national and international music festivals.

“Underground Chinese Hip Hop” is an insider 
documentary following the story of Weber - one of 
Mainland China’s first rappers. Weber’s uncanny 
musical talents allow him to spearhead the cre-
ation of Chinese rap music - a free form of creative 
self-expression that spreads like wildfire amongst 
those struggling the most; young working class 
students and grassroots migrants left out of the 
country’s meteoric rise.

“City of God - 10 Years Later” is intended to show 
what has changed in the lives of the actors discov-
ered by Fernando Meirelles in his 2002 movie. Seu 
Jorge, Alice Braga, Leandro Firmino, Douglas Silva 
and thiago Martins are in between those who 
report episodes of their lives after the success of 
the Brazilian film.

“Cure For Pain: the Mark Sandman Story” exam-
ines the life and work of Mark Sandman, deceased 
frontman of Boston “low rock” band Morphine. 
Mark died in 1999, during a concert, in Italy. the 
last concert was in Portugal (Parque das Nações, 
east Lisbon). Fifteen years elapsed from his death, 
MUVI Lisboa presents in HD the emotive documen-
tary directed by Bralver Rob Gordon and David 
Wound. At the end there will be a debate with 
reporters and musicians where the genius of the 
two strings bass player will be remembered.
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doC, 2009, 98’
arguMento | sCript: Jon spira
FotograFia | Cinematography: JoHn Hunt, 
Gary sHenton, Jon spira, danJeL starborG, 
JoHn tWyCross
elenco | starring: radioHead, superGrass, 
ride, sWerVedriVer, foaLs, taLuLaH GosH, tHe 
Candyskins, unbeLieVabLe trutH
Produtor | produCer: Jon spira, Hank starrs
País | Country: inGLaterra | ENGLAND

doC, 2013, 66’ + 47’
arguMento | sCript: eduardo 
Morais
FotograFia | Cinematography: 
eduardo Morais
soM | sound: GonçaLo santos
Música | musiC: tHe poppers (2)
Produtor | produCer: eduardo 
Morais
País | Country: portuGaL

sáb/SAt | 06 | 21H | saLa ManoeL de oLiVeira sáb/SAt | 06 | 23H59 | saLa 3Jon Spira Eduardo Morais

o documentário de 2009, realizado por Jon spira, 
com o mesmo nome de um dos singles dos radio-
head, terá a sua estreia portuguesa na sessão de 
encerramento do MuVi Lisboa, a 6 de setembro. 
baseia-se nos 35 anos de música da cidade de 
oxford, inglaterra, com entrevistas e material de 
arquivo de bandas como radiohead, supergrass, ride, 
swervedriver, foals, talulah Gosh, the Candyskins, 
unbelievable truth, entre outros.

doze pessoas e milhares de discos. aqui são retrata-
das histórias de alguns dos colecionadores mais ávi-
dos de portugal, são desvendadas algumas das mais 
raras preciosidades em vinyl, e são apresentados dez 
passos básicos para arquitetar uma colecção de dis-
cos. no documentário dos poppers, realizado também 
por eduardo Morais, vamos para o estúdio, para a 
cabine de som e entramos no processo de gravação 
do disco onde ressalta a amizade e a música.

this documentary directed by Jon Spira shares the 
name with a single from “Pablo Honey”, Radiohead 
first album. It will have its Portuguese premiere at 
the closing session of MUVI Lisboa, September 6. 
Based on 35 years of great music from the city of 
Oxford, England, the film features archive footage 
and interviews with bands like Radiohead, Super-
grass, Ride, Swervedriver, Foals, talulah Gosh, the 
Candyskins, Unbelievable truth, among other.

twelve people and thousands of records. Here are 
portrayed stories of some of the most avid collec-
tors of Portugal and also unraveled some of the 
rarest and precious vinyl. ten basic steps are listed 
to engineer a great record collection. In Poppers’ 
documentary, also directed by Eduardo Morais, we 
travel to the studio, to the sound booth and enter 
in the recording of the album process of the band, 
a good mix between friendship and music.

PreMière Musical 
toCHapestana apresentaM noVos Vídeos 
p&r

fiC, 2014, 90`
arguMento | sCript: GonçaLo toCHa, 
dídio pestana
FotograFia | Cinematography: 
CarLos isaaC
Música | musiC: toCHapestana
elenco | starring: toCHapestana
Produtor | produCer: 
toCHapestana, Garden fiLMs
País | Country: portuGaL

sáb/SAt | 06 | 18H45 | saLa 3

Citados como os “reis do turbo-baile e do tecno-punk”, 
os toCHapestana (de Gonçalo tocha e dídio 
pestana) preparam-se para editar em setembro de 
2014 o amplamente aguardado álbum de estreia. a 
dupla apresenta no MuVi Lisboa, em absoluta estreia 
mundial, o novo disco em versão vídeo, ou seja, uma 
impressionante coleção de videoclips dos singles que 
sucedem ao fabuloso “pratica a tua fé”, com produção 
dos próprios e da Garden films.

Considered to be the “kings of turbo-dance and 
techno-punk”, tOCHAPEStANA (Gonçalo tocha 
and Dídio Pestana) are ready to launch the widely 
anticipated debut album in late September 2014. 
the duo will present at MUVI Lisbon the world 
premiere of the album in a video version, the same 
is to say an impressive collection of music videos of 
singles that follow the fabulous “Pratica a tua Fé”, 
own produced and co-produced by Garden Films.

doC, 2013, 78’
arguMento | sCript: João Viana
elenco | starring: iMutar dJebaté, 
fatu dJebaté, MaMadu baio
Música | musiC: pedro Carneiro
Produtor | produCer: João Viana
País | Country: Guiné-bissau, 
portuGaL

sáb/SAt | 06 | 21H15 | saLa 3 João Viana

a história tem lugar na Guiné-bissau, na aldeia de 
tabatô, onde todos os habitantes são músicos. um 
ex-combatente da guerra colonial regressa ao país 
para assistir ao casamento da filha, professora de 
História, com um dos músicos da aldeia. Mas os 
traumas provocados pela guerra não o deixam 
tranquilo. os músicos da aldeia reúnem-se então 
para iniciar uma batalha: a música de tabatô contra 
as recordações de um passado não muito distante.

Fatu’s father has returned home to Guinea-Bissau 
from Portugal to attend her wedding. the young 
woman teaches at the university and her future 
husband is a well-known musician. their wedding 
is supposed to take place in tabatô, a village 
where everyone makes music. On the way there, 
it becomes apparent that the father is seriously 
traumatised by his experiences as a soldier in the 
colonial war decades earlier.

a Batalha de taBatô
“tHe battLe of tabatô”

sessão de encerraMento

all in Black and FilM
Música eM Pó
“poWdered MusiC” + “aLL in bLaCk and fiLM”
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nBc (sHoWCase + Vídeos + p&r)
Qua/WED | 03 | 23H | saLa 2

uma das melhores vozes e um dos mais dotados escritores da música 
portuguesa contemporânea, nbC conta com mais de 20 anos de 
carreira ligada por cordão umbilical ao hip hop, ao funk e à soul. 
“neve” e “Cobre que te Cobre” do mais recente “epidemia”, são alguns 
temas obrigatórios para o primeiro showcase do Muvi Lisboa.

One of the best voices and one of the most gifted writers of contemporary 
Portuguese music, NBC has a career with more than 20 years connected 
by umbilical cord to hip hop, funk and soul. “Neve” and “Cobre que te 
Cobre” from the latest “Epidemia”, are some of the mandatory songs for 
the first showcase of Muvi Lisboa.

noiserv (sHoWCase + Vídeos + p&r)
Qui/tHU | 04 | 23H | saLa 2

Verdadeiro homem dos sete instrumentos, david santos apresenta-
se sozinho em palco como noiserv, projeto criado em 2005. os 
discos “one Hundred Miles from thoughtlessness” e “almost Visible 
orchestra [a.V.o]” estão recheados de singles instantâneos e de 
curiosos vídeoclips que o autor recuperará nesta sessão.

Complete artist, a real man of the seven instruments, David Santos 
presents himself alone on stage as Noiserv, a project created in 2005. 
“One Hundred Miles from thoughtlessness” and “Almost Visible Orchestra 
[A.V.O]” LP’s are filled with instantaneous singles and funny music videos 
that the author will retrieve in this showcase.

ConCertos

PZ (sHoWCase + Vídeos + p&r)
sex/FRI | 05 | 23H | saLa 2

pz é paulo zé pimenta, músico do porto que começou a fazer música 
no seu quarto com um computador, um sampler e dois sintetizadores 
quando tinha apenas 16 anos. “Cara de Chewbacca”, “sem ponta por 
onde se pegue”, “Mundo” ou “Croquetes” são alguns dos seus singles, 
onde a ironia das letras cruza com melodias orelhudas.

PZ is Paulo Zé Pimenta, musician from Porto who began making music 
in his bedroom with a computer, a sampler and two synthesizers when 
he was only 16 years old. “Cara de Chewbacca”, “Sem Ponta Por Onde Se 
Pegue”, “Mundo” or “Croquetes” are some of his singles, where the irony of 
the lyrics blend with catchy melodies.
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First Breath aFter coMa (sHoWCase + Vídeos + p&r)
sáb/sat | 06 | 23H | saLa 2 

os first breath after Coma revelam uma maturidade 
composicional pouco comum para uma formação de músicos 
tão jovens. o álbum de estreia “the Misadventures of anthony 
knivet”, editado em outubro de 2013, foi considerado por alguma 
imprensa nacional um dos melhores discos do ano passado.

First Breath After Coma show an unusual compositional maturity 
for a structure of quite young musicians. the debut album “the 
Misadventures Of Anthony Knivet”, released in October 2013, was 
considered one of the best albums of the year, by some portuguese 
press.

DJ’s
PhiZZ
Qua/WED | 03 | 23H59 | foyer piso 1

phizz é uma rapariga do indie-electro-
synthpop e vai fazer as honras da festa de 
abertura do MuVi Lisboa’14.

PhiZz is an indie-electro-synthpop girl and 
will do the honors of djing at the opening 
party of MUVI Lisboa’14 festival.

Beats & neWs  
Vs altaMont
Qui/tHU | 04 | 23H59 | foyer piso 1

filipe pedro e pedro primo convidam os 
dj’s do site altamont a juntarem-se à festa. 
o objetivo é só um: fazer mexer as ancas. 
alinham?

Filipe Pedro and Pedro Primo invite Altamont 
website djs to join the party. the objective is 
only one: to make your hips move. Challenge 
accepted?

dJ antena 3
sex/FRI | 05 | 23H59 | foyer piso 1

acima de tudo pretende-se fazer dançar, 
sem complexos e preconceitos de estilo. do 
electro ao reggae, passando pelo rock, funk, 
soul e disco.

Above all it is intended for people to dance, 
without complexes and prejudices of style. 
From electro to reggae, through rock, funk, 
soul and disco.

hello kinkY
sáb/SAt | 06 | 23H59 | foyer piso 1

Com o objetivo de se divertir e de pôr todos 
os que ouvem a sua música a dançar, Hello 
kinky é a dj da festa de encerramento do 
MuVi Lisboa’14. 

Aiming to have fun and put all who hear her 
music to dance, Hello Kinky is the dj of the 
Closing Party of MUVI Lisboa’14 festival.
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os nossos
jurados

sarA
AFoNso

Jornalista de formação, sara afonso foi 
chefe de redação da revista connect, 
e diretora das revistas casa digital, t3 
e empire. a especialista em cinema 
comentou as três últimas edições dos 
óscares que chegaram até nós via tVi.

Sara Afonso studied media in college and 
was editor-in-chief of Connect magazine, 
and director of Digital Home, t3 and Empire 
magazines. the expert in cinema commented 
the last three editions of the Oscars via tVI.

andré tentúgal, mentor dos We trust, é um 
dos mais talentosos realizadores de vídeos 
musicais, documentários e programas 
de televisão da atualidade. “de onde os 
Pássaros vêem a cidade”, apresentado no 
curtas vila do conde, foi a sua primeira 
ficção.  

André tentúgal, mentor of We trust, is one of 
the most talented directors of music videos, 
documentaries and television programs in 
present time. “De Onde Os Pássaros Vêem a 
Cidade”, presented at Curtas Vila do Conde, 
was his first fiction.

VIcente
Alves do ó

“Quinze Pontos na alma” (2011) e 
“Florbela” (2012), no cinema, “Monsanto” 
(siC), “Perdidamente Florbela” (rtp), “os 
Filhos do rock” (rtp, realização de alguns 
episódios), um romance e peças de teatro 
estão incluídos no invejável currículo do 
realizador/escritor.   

“Quinze Pontos na Alma” (2011) and 
“Florbela” (2012), in cinema, “Monsanto” (SIC), 
“Perdidamente Florbela” (RtP), “Os Filhos do 
Rock” (RtP, directed some episodes), a novel and 
a couple of theatre plays are included in the 
impressive résumé of the director/author.

odisseias MusiCais

Gonçalo
robalo

Gonçalo robalo nasceu em Lisboa em 
1975. Estudou arquitetura, fotografia e 
cinema. escreve e realiza curtas-metragens. 
é o criador e co-organizador da Longa 
noite de Curtas - festival de cinema e 
vídeo.

Gonçalo Robalo was born in Lisbon in 1975. 
He studied architecture, photography and 
film. Writes and directs short films. He is the 
creator and the co-organizer of Longa Noite 
de Curtas – film and video festival.

odisseias MusiCais odisseias MusiCais

André
teNtúgal
sonetos Cantados

rui

diogo diAs

de brito
Já foi diretor de arte, produtor e realizador 
de videoclips, televisão, documentários e 
publicidade. neste momento é o diretor 
executivo e criativo da sua produtora 
Subfilmes e da labz network.

He has been an art director, producer 
and director of music videos, television, 
documentaries and advertising. Currently 
is the executive director and creative of his 
companies SubFilmes and Labz Network.

em 1996 criava a sua primeira banda, 
que mais tarde daria origem aos klepht. 
Lançou dois álbuns e um ep, fez bandas 
sonoras para várias curtas metragens 
e peças de teatro. em 2003 iniciou um 
percurso na Mtv como vJ que continua 
até hoje. 

In 1996 Diogo Dias created his first band, 
which would later lead to Klepht. He 
has released two albums and an EP, has 
recorded soundtracks for several short 
films and plays. In 2003 began a journey 
as VJ for MtV that continues until today.

sonetos Cantados

anA
galvão

Com 18 anos iniciou a sua carreira no 
mundo da rádio – e ainda hoje é uma 
das vozes mais sólidas da antena 3. na 
televisão passou por diversos programas 
de renome. atualmente conduz ‘Prove 
Portugal’, ao lado de Carlos alberto Moniz. 

At 18 years old she began her career in 
radio - and still is one of the strongest voices 
of Antena 3. On television presented several 
reputed programs. Currently Ana Galvão stars 
in “Prove Portugal” alongside Carlos Alberto 
Moniz.

Canções C/ Gente dentro

Canções CoM Gente dentro

salvador
martiNha

autor da página de humor off the record, 
salvador Martinha escreveu três sketches 
comedy, publicou o livro “as minhas 
férias na Quarteira” e atualmente está a 
gravar “sal#” (siC), juntamente com João 
Manzarra, rui unas e César Mourão.

Author of the humour page Off the Record, 
Salvador Martinha has written three comedy 
sketches, has published the book “As minhas 
férias na Quarteira” and is currently shooting 
“SAL#” (SIC), along with João Manzarra, Rui 
Unas and César Mourão.

sonetos Cantados

cláudia
guerreIro

Cresceu entre os desenhos e a escultura 
- construiu marionetas para filmes de 
animação de José Miguel ribeiro -, mas é 
na música que todos a conhecem como 
baixista dos linda Martini.

Cláudia Guerreiro grew between drawings 
and sculpture – she built puppets for the 
animated films of José Miguel Ribeiro - but it 
is in the music field that everyone knows her 
as the bass player of Linda Martini.

Canções C/ Gente dentro
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