
29 NOVEMBRO a 5 DEZEMBRO de 2016 | CINEMA SÃO JORGE - LISBOA

Festival Internacional
de Música no Cinema



 
Junta-te a nós! 

 www.par.org.pt 
/AssociacaoParRespostasSociais

Par - Respostas Sociais  
A Par é uma associação juvenil e

ONGD que atua nas áreas da 
educação e formação, saúde

e intervenção comunitária.

Info MUVI
Bilheteiras | Box Offices:
Cinema São Jorge
Avenida da Liberdade, 
nº.175
1250-141 Lisboa
Tel.: 213 103 402

Horário | Timetable:
10h - 24h

Ticketline.pt e postos  
de venda parceiros
Ticketline.pt and 
associated box offices

PREÇOS DAS SESSÕES DE CINEMA E DOS CONCERTOS
CINEMA SESSIONS AND CONCERT PRICES

Editorial
David Bowie, Lemmy Kilmister (Motörhead), Prince, Leonard Cohen, Alan Vega (Suicide), 
Richard Lyons (Negativland), Phife Dawg (A Tribe Called Quest), Maurice White (Earth, 
Wind & Fire), Paul Kantner (Jefferson Airplane) e Glenn Frey (Eagles) deixaram a 
existência terrena desde o último Muvi. Com os restantes no pensamento e coração, 
homenageamos os dois primeiros, respetivamente, nas sessões de abertura e de 
encerramento, com “Labirinto - Edição comemorativa dos 30 anos” e “Lemmy” (2010). 
Apenas dois em mais de 100 filmes, em sete dias de música no cinema, onde se incluem 
concertos, sessões competitivas e especiais e belíssimas exposições. Em janeiro e 
fevereiro de 2017 o Muvi via jará, pela primeira vez, por Portugal Continental e Açores. 
O regresso ao Cinema São Jorge está marcado para 14 a 20 de novembro 2017. Até já. 

David Bowie, Lemmy Kilmister (Motörhead), Prince, Leonard Cohen, Alan Vega (Suicide), 
Richard Lyons (Negativland), Phife Dawg (A Tribe Called Quest), Maurice White (Earth, 
Wind & Fire), Paul Kantner (Jefferson Airplane) and Glenn Frey (Eagles) have left earthly 
existence since the last Muvi. With the others in mind and heart, we honor the first two, 
respectively, in the opening and closing sessions, with “Labyrinth: 30th Anniversary” and 
“Lemmy” (2010). Only two in more than 100 films, seven days of cinema about music, 
which also includes concerts, competitive and special sessions and beautiful exhibitions. 
For the firtst time, in January and February of 2017 Muvi will travel to several cities 
of Continental Portugal and Azores. The return to Cinema São Jorge is scheduled for 
November 14th to 20th, 2017. See you soon.

COMO CHEGAR | HOW TO GET HERE

BILHETE DE CINEMA  
CINEMA TICKET
4€ Preço normal | Regular price
3,5€ Desconto | Discount -25/+65 

BILHETE PARA FILME + CONCERTO (QUA)  
MOVIE + CONCERT (WED) TICKET
9€ Preço normal | Regular price
8€ Desconto | Discount -25/+65 

BILHETE PARA FILME + CONCERTO (QUI)  
MOVIE + CONCERT (THU) TICKET
5€ Preço normal | Regular price
4,5€ Desconto | Discount -25/+65 

BILHETE PARA 3 CONCERTOS (SEX/SÁB)  
3 CONCERTS TICKET (FRI/SAT) 
5€ Preço normal | Regular price 
4,5€ Desconto | Discount -25/+65 

PACK LIVRE TRÂNSITO MUVI’16 
ACCESS ALL AREAS MUVI’16 PACK
60€ Preço normal | Regular price
50€ Desconto | Discount -25/+65 

GRÁTIS | FREE
Sessões especiais às 15:45, 18:15 
e 21:30 na Sala Montepio
Special sessions at 3.45pm, 6.15pm  
and 9.30pm at Montepio Room

AUTOCARROS | BUSES
709, 711, 732, 736, Aerobus

METRO | UNDERGROUND
Avenida (Linha azul | Blue line)

ESTACIONAMENTO | PARKING LOT
Parque Mayer, Avenida

Todos os locais dispõem de acessos e lugares para pessoas de mobilidade reduzida. 
All venues have access and seats for those with reduced mobility.
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AFINANDO PESSOAS, PÁSSAROS E FLORES BENjAMIM: AUTO RÁDIO

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 94’ | PAÍS PORTuGAL
REALIZADOR GONÇALO PôLA
LÍNGUA PORTuGuêS
LEGENDAS N/D
CONTACTO BOOKING@PATACA.PT 

QuI/THu | 01.12 | 18H45 | SALA 3 SEX/FRI | 02.12 | 21H15 | SALA 3

Abra os ouvidos e Escute. À sua volta e dentro de si. Procure o canto dos pássaros, 
o rumor das canas, o murmúrio da água, o gemido dos elétricos na calçada 
velha, o assobio do amolador nas vielas, um piano numa fábrica antiga, a canção 
que a sua avó lhe cantava. Paulo Maria Rodrigues faz-se, pelo seu trabalho, um 
empreendedor de sonhos: com uma formação multidisciplinar da Agronomia 
à Engenharia Genética, passando pela Royal Academy Music, ele desperta 
na criança, por meio da arte, a recetividade para o mundo envolvente e a 
consciência da versatilidade da comunicação.

Open your ears and Listen. Around you and within you. Look for the birdsong, the 
rumbling of the reeds, the murmur of the water, the whine of the trams on the 
old sidewalk, the whistling whistle in the alleyways, a piano in an old factory, a 
song your grandmother sang to you. For his work, Paulo Maria Rodrigues is an 
entrepreneur of dreams: with a multidisciplinary education from Agronomy to 
Genetic Engineering, and also the Royal Academy Music, he awakens in the child, 
through art, the receptivity to the surrounding world and the awareness of the 
versatility of communication.

Tal como o disco de Benjamim, o filme “Auto Rádio” é uma viagem pelo país, 
pelas canções e pela música. Fala sobre Afife, sobre a Guiné, sobre concertos 
esquecidos no terreiro da Aldeia da Pedralva ou sobre fazer música em Portugal; 
é uma ode à dureza da estrada, aos concertos falhados, aos bem-sucedidos, 
aos discos, à rádio, ao verão e ao país, enquanto conta a aventura insólita de 
uma longa jornada por Portugal quase inteiro numa carrinha carregada de 
equipamento até ao tejadilho. Além disso, como documentário que é, mostra-nos 
inúmeros detalhes sobre as canções; descodifica-as e contextualiza-as.

Like Benjamin's album, the movie "Auto Rádio" is a journey through the country, 
through songs and music. It talks about Afife, about Guinea, about forgotten 
concerts in the Aldeia da Pedralva’s yard or about creating music in Portugal; it’s 
an ode to the hardness of the road, to failed concerts, to the successful ones, to 
the records, to the radio, to summer and to the country, while telling the unusual 
adventure of a long journey through almost whole Portugal in a van loaded with 
equipment up to the roof. Also, as a documentary, it shows numerous details about 
the songs; decoding and contextualing them.

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 65’ | PAÍS PORTuGAL
REALIZADOR LuíS MARGALHAu
LÍNGUA PORTuGuêS
LEGENDAS INGLêS
CONTACTO FILMOGRAFO@FILMOGRAFO.PT 
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ENTERRADO NA LOUCURA – PUNK EM PORTUGAL 78-88
BuRIED IN INSANITy – PuNK IN PORTuGAL 78-88 – THE SECOND WAVE

IN THE MOMENT

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 68’ | PAÍS PORTuGAL
REALIZADOR LuíS FERNANDES
LÍNGUA PORTuGuêS, INGLêS, CASTELHANO
LEGENDAS INGLêS
CONTACTO HORA.MAGICA.PT@GMAIL.COM 

QuA/WED | 30.11 | 21H15 | SALA 3  SÁB/SAT | 03.12 | 18H45 | SALA 3

No seguimento de “A um passo da Loucura - A 1º Vaga" (2015), este novo capítulo 
começa em 1982, ano em que surge uma nova vaga de bandas, bem mais 
empenhadas e aguerridas, como Crise Total, Grito Final, Kú de Judas, Mata-Ratos 
ou Peste & Sida, e, termina em 1988. Com estes dois documentários pretende-se 
apresentar um retrato realista e fiel do que foi a primeira década do fenómeno 
punk em Portugal. Entre os que aceitaram prestar o seu testemunho encontram-se 
nomes como Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta), João Pedro Almendra (Kú-de-
Judas/Peste & Sida) e Vitor Rua (Telectu).

After “One Step from Insanity – The first wave” (2015), this second documentary 
starts in 1982 with the birth of a second wave – more combative and involved with 
the punk scene -  of Portuguese punk bands like ‘Crise Total’, ‘Grito Final’, ‘Kú-de-
Judas’, Mata-Ratos or Peste & Sida and ends around 1988. The history is told not 
only by the musicians but also by anonymous punk’s or even concerned parents. 
It’s an interesting narration that evolves around music but also around aesthetical, 
political, educational, legal and ethical dimensions of Punk. Among the interviewed 
we can find names like Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta), João Pedro Almendra 
(Kú-de-Judas/Peste & Sida) e Vitor Rua (Telectu).

um documentário focado nas raízes da improvisação da música livre, no ponto 
de vista particular e singular de alguns improvisadores influentes no universo 
internacional da música livremente definida como improvisada. um diálogo 
aberto, livre e revelador sobre as subtilezas do ato de improvisar na música e na 
vida.

A documentary that ponders on the roots of the free music improvisation, in 
the particular and singular point of view of some Influential improvisers in the 
international universe of the freely Improvised called Music. An open, free and 
revealing dialogue about the subtleties of the act of improvising in music and in 
life.

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 116’ | PAÍS PORTuGAL
REALIZADOR HuGO CONIM E MIGuEL NEWTON
LÍNGUA PORTuGuêS
LEGENDAS INGLêS
CONTACTO SEVENTHKINGDOOMPRODuCTIONS@GMAIL.COM

 ESTREIA NACIONAL
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THE PARKINSONS: A LONG WAy TO NOWHERE A GRAVAME - MARIA AND THE MOTHERS OF TAMBURI

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 72’ | PAÍS ALEMANHA
REALIZADOR PETER RIPPL
LÍNGUA ITALIANO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO PETERRIPPL@GOOGLEMAIL.COM 

SÁB/SAT | 03.12 | 21H15 | SALA 3 SEX/FRI | 02.12 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Afonso (voz), Victor (guitarra) e Pedro (baixo) conhecem-se em Coimbra - terra 
de Fado, catolicismo e tédio. Mudam-se para Londres em busca de aventura 
e juntam-se ao baterista escocês Chris Low. Constroem rapidamente uma 
reputação de caos, revelando a propensão para se despirem em palco. Em 
2002, toda a imprensa fala dos Parkinsons – pelo meio perturbam toda a gente, 
desde os técnicos do recinto à rainha. Sem medo, o Japão oferece-lhes a maior 
digressão de uma banda ocidental. A história dos Parkinson é extraordinária. Mas 
terá sido o percurso apenas “um longo caminho para lado nenhum”?

Singer Afonso, guitarist Victor, and bassist Pedro, met in their home town of 
Coimbra, Portugal - land of Fado, Catholicism and boredom. Relocating to London, 
in search of adventure, they teamed up with fiery Scottish drummer Chris Low. 
They swiftly built a reputation for chaos, revealing their penchant for getting 
naked on stage. By 2002, The Parkinsons were plastered all over the press – 
upsetting everybody from venue staff to the Queen in the process. undeterred, 
Japan snapped them up for the biggest ever tour undertaken there by a Western 
band. The Parkinsons’ story is extraordinary. But was their journey just a long way 
to nowhere?

Desde o século XIX que os compositores de Taranto, no sul da Itália, se dedicam 
à "Marcia funebre" enquanto género musical. A ocupação espanhola do século 
XV ao século XVII deixou a singular tradição das procissões de Sexta-Feira Santa. 
O cultivo de mexilhões remonta aos tempos da Grécia antiga. Desaparecerá 
esta rica herança por causa de uma gigantesca siderurgia, que se prepara para 
destruir toda a região? O filme mostra a cidade e seus habitantes nos dias antes 
da Páscoa. Participamos nos ensaios da orquestra e seguimos a procissão da 
Sexta-feira Santa. 

Since the 19th century composers from Taranto in Southern Italy have devoted 
themselves to the musical genre of the ‘Marcia funebre’. The Spanish occupation 
from the 15th to the 17th century left the unique tradition of the Good Friday 
processions. The mussel cultivation dates back even to ancient Greek times. Will 
this rich heritage soon disappear because of a giant steel plant, which destroys 
the whole region? The film shows the city and its inhabitants in the days before 
Easter. We take part in the orchestra rehearsals and follow the Good Friday 
procession itself.

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 98’ | PAÍS PORTuGAL/REINO uNIDO
REALIZADOR CAROLINE RICHARDS
LÍNGUA INGLêS
LEGENDAS PORTuGuêS
CONTACTO CAROLINE.A.RICHARDS@BTOPENWORLD.COM 

ESTREIA NACIONAL
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A POEM IS A NAKED PERSON AND CHARLES BENARROCH ON DRUMS
ET CHARLES BENARROCH À LA BATTERIE

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 60’ | PAÍS FRANÇA
REALIZADOR JuLIA LAuRENCEAu
LÍNGUA FRANCêS
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO ANAFILMS@FREE.FR

QuA/WED | 30.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA QuI/THu | 01.12 | 16H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Falecido em 2013, Les Blank é um dos mais importantes documentaristas norte-
americanos do século XX. Realizou filmes intimistas sobre pessoas extraordinárias. 
A música é uma paixão antiga na sua obra, tendo feito retratos de artistas tão 
singulares como Lightnin’ Hopkins ou Dizzie Gillespie. “A Poem is a Naked Person” 
é um filme póstumo de Les Blank, rodado entre 1972 e 1974, sobre o icónico Leon 
Russell, músico folk multifacetado que colaborou com várias bandas. O filme 
mistura momentos íntimos com imagens de Russell a tocar ao vivo.

“A Poem is a Naked Person” is a posthumous film by Les Blank about the iconic 
Leon Russell, the multifaceted folk musician that worked with several bands. The 
film shows Russell in private and playing live. Les Blank's first feature-length 
documentary captures music and other events at Leon Russell's Oklahoma 
recording studio during a three-year period (1972-1974).

O filme conta a história de um baterista cujas baquetas contêm uma boa parte da 
história da música rock francesa. um homem completamente dedicado aos seus 
ritmos continua incansavelmente a tocar num armazém que ele converteu numa 
sala de jazz. um modo de vida extravagante e desligado do mundo, com o fluxo 
de notas musicais.

The film tells the story of a drummer whose drumsticks contain a good deal of 
the history of French rock music. A man completely devoted to his rhythms who 
tirelessly continues playing in a warehouse he has converted into a jazz hall. A 
way of life on the whim of the world and with the flow of notes.

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 91’ | PAÍS EuA
REALIZADOR LES BLANK
LÍNGUA INGLêS
LEGENDAS PORTuGuêS
CONTACTO LESBLANKFILMSINC@GMAIL.COM

ESTREIA NACIONAL
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BOUDEWIjN DE GROOT - COME CLOSER
BOuDEWIJN DE GROOT – KOM NADER 

EN LA PERIFERIA

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 97’ | PAÍS MéXICO
REALIZADOR ALBERTO ZúñIGA RODRíGuEZ
LÍNGUA CASTELHANO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO SINESTESIAFILMS@LIVE.COM

QuI/THu | 01.12 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA SÁB/SAT | 03.12 | 16H15 | SALA 3

Durante os últimos cinquenta anos, Boudewijn de Groot escreveu e cantou 
incontáveis canções. “Avond” é a única canção holandesa que esteve no top 5 do 
TOP 2000 por mais de dez anos. E no entanto Boudewijn de Groot, ele mesmo, 
permanece um mistério. Quando faz 70 anos decide deixar para trás os sucessos 
que cantou desde sempre e que formam uma ponte entre ele e seu vasto exército 
de fãs. Pela primeira vez permite que uma câmara entre nos bastidores e no seu 
espaço privado. Os seus filhos e amigos refletem sobre meio século da sua vida e 
carreira, e perguntam-se como Boudewijn permaneceu um mistério.

Over the past fifty years, Boudewijn de Groot has written and sung countless 
songs and turned out hits that are etched in the Dutch consciousness. His “Avond” 
is the only Dutch song to have been in the top 5 of the TOP 2000 for more than 
ten years. And yet Boudewijn de Groot himself remains a mystery. In the year he 
turns seventy, he decides to leave behind the hits that he has been singing for 
the past fifty years, and that form a bridge between him and his vast army of 
fans. For the first time, he allows a camera to come behind the scenes and into his 
private space. His children and his friends reflect on half a century of his life and 
career, and they wonder at how Boudewijn has remained such as mystery.

“En La Periferia” rumamos ao coração de uma indústria, o rock and roll no Estado 
do México, uma economia subterrânea que a cada fim-de-semana ganha vida 
com a participação de várias dezenas de grupos musicais, de pequenos concertos 
em terrenos baldios e armazéns até grandes produções com cinco ou dez mil 
pessoas. Neste universo de rituais, símbolos e códigos, aborda-se o trabalho de 
oito bandas: Bostik, Tex Tex, Liran'roll, Lvzbel, Rebel'd Punk, Folla je Blues Band, 
Transmetal e Juan Hernandez e sua banda de blues.

“At the outskirts” brings us to the heart of an industry, the rock and roll at the 
State of Mexico, to an underground economy that every weekend comes alive with 
the participation of several dozen musical groups, ranging from small auditions 
in wastelands and warehouses to large productions with mass events, with five or 
ten thousand people. In this universe of rituals, symbols and codes, we approach 
the work of eight bands: Bostik, Tex Tex, Liran'roll, Lvzbel, Rebel'd Punk, Folla je 
Blues Band, Transmetal and Juan Hernandez and his blues band. “At the outskirts” 
shows a musical movement that's still alive, running and has survived any kind of 
attack since the rock came to Mexico.

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 90’ | PAÍS HOLANDA
REALIZADOR SuZANNE RAES
LÍNGUA NEERLANDêS
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO FABIEHuLSEBOS@GMAIL.COM 
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FILHOS DE BACH
BACH IN BRAZIL

HIRED GUN

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 98’ | PAÍS EuA
REALIZADOR FRAN STRINE
LÍNGUA INGLêS
LEGENDAS PORTuGuêS
CONTACTO FRAN@FRANSTRINE.COM

SEX/FRI | 02.12 | 21H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA QuA/WED | 30.11 | 21H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

O que acontece quando dois estranhos de cantos opostos do mundo se juntam? 
Neste caso, um professor de música alemão aposentado e crianças brasileiras de 
um centro de detenção juvenil. Marten Brueckling herdou uma pauta original do 
filho de Bach. Mas para a resgatar, tem de se deslocar pessoalmente à bela cidade 
barroca de Ouro Preto, no coração do Brasil. No entanto, o Brasil não é um lugar 
para iniciantes: circunstâncias engraçadas levam-no a ensinar música para as 
crianças de uma prisão juvenil.

“Bach in Brazil” is a story about what happens when two outsiders from opposite 
corners of the world are thrown together: A retired German music teacher and 
Brazilian kids from a juvenile detention center. Marten Brueckling, a retired music 
teacher from Germany, has inherited an original sheet of music by Bach’s son. He 
has to collect the sheet in person in the beautiful Baroque city of Ouro Preto in 
the heart of Brazil. But Brazil is no place for beginners: Funny circumstances drives 
him to teach music to the kids of a juvenile prison.

Esta longa-metragem documental apresenta músicos prolíficos que são 
praticamente desconhecidos do grande público. Billy Joel, Ozzy Osbourne, P!NK 
e Metallica são sinónimos da sua própria arte e sucesso, mas quem é responsável 
pelos seus solos instrumentais? Quem via ja com eles em digressão? São os 
músicos contratados que fazem a diferença concerto após concerto, muitas vezes 
tocando à volta dos membros da banda. Em "Hired Gun", os espectadores tomam 
conhecimento das histórias em primeira mão de indivíduos que dominam a arte e 
se apresentam nos maiores palcos do mundo. 

This feature length one-off documentary introduces the prolific musicians who are 
virtually unknown to the public. Billy Joel, Ozzy Osbourne, P!NK and Metallica are 
synonymous with their own artistry and success, but who is responsible for their 
instrumental solos? Who tours with them live? It is the consummate side players 
who kill it show after show, often playing circles around the actual band members. 
In “Hired Gun,” viewers learn the firsthand stories from individuals who have 
mastered their craft and perform on the world’s biggest stages. This film details 
the highs and lows of touring life, the demands of hectic session schedules, and 
the dedication required to make dreams a reality.

GÉNERO FIC | ANO 2015 | DURAÇÃO 91’ | PAÍS ALEMANHA/BRASIL
REALIZADOR ANSGAR AHLERS
LÍNGUA ALEMãO E PORTuGuêS
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS 
CONTACTO LMB@CONSPIRA.COM.BR

 ESTREIA NACIONAL COM PRESENçA DO REALIzADOR ESTREIA NACIONAL
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HURRy AND WAIT I AM THE BLUES

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 106’ | PAÍS EuA
REALIZADOR DANIEL CROSS
LÍNGUA INGLêS
LEGENDAS PORTuGuêS
CONTACTO VICTOR@EyESTEELFILM.COM 

QuA/WED | 30.11 | 18H45 | SALA 3 SÁB/SAT | 03.12 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

“Hurry and Wait” segue os Papaye em digressão. Onze países, vinte dias e outros 
tantos concertos nos quatro cantos da Europa. O filme analógico percorre o 
espelho da tensão que a banda estabelece no palco. A câmara é carregada perto 
de corpos no trabalho, no coração do público que salta, grita, olha fixamente e 
a justa-se a um cenário do-it-yourself (faça-você-mesmo).

“Hurry and Wait” follows Papaye on tour. Eleven countries, twenty days and so 
many concerts in the squats of Europe. The analog film scrolls in mirror of the 
tension that the band settles on stage. Camera carried close to bodies at work, at 
the heart of the public who jumps, shouts, stares and tuned to a DIy scene.

“The older guys are slowly passing away”, explica a harmónica de Bud Spires. Mais 
tarde, neste filme, vemos como Spires é enterrado. No Mississippi, Daniel Cross 
filmou muitos outros homens e mulheres idosos. Vemos a guitarrista, cantora e 
escritora de canções, Barbara Lynn, de 74 anos, que, apesar de sua venerável 
idade ainda faz blues. Bobby Rush, que nasceu em 1933, explica que na década de 
1950, ele percorreu o "circuito de chitlin" de bares especiais, onde os negros não 
eram incomodados pelas leis da segregação, sendo pagos em hamburgers ou, no 
máximo, com alguns dólares. um desses bares, Blue Front é parte do Mississippi 
“Blues Trail Oficial”. 

“The older guys are slowly passing away,” explains harmonica player Bud Spires. 
Later on in this film titled after the eponymous book by Willie Dixon, we watch 
as Spires himself is buried. In Mississippi, Daniel Cross filmed lots of other elderly 
men – and one woman, the left-handed guitarist Barbara Lynn – who despite their 
venerable age are still working on the blues. One of these last remaining “blues 
devils” is Bobby Rush, who was born in 1933. He explains that in the 1950s, he 
toured the “chitlin’ circuit” of special bars where blacks weren’t troubled by the 
segregation laws, getting paid in hamburgers or, at the most, a few dollars.

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 59’ | PAÍS FRANÇA
REALIZADOR VINCENT POuPLARD
LÍNGUA FRANCêS E INGLêS
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO HuITVIRGuLESEPT@GMAIL.COM
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I SHOT BI KIDUDE MAKANNA

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 64’ | PAÍS REPúBLICA CHECA
REALIZADOR FRANTISEK BRIKCIuS
LÍNGUA CHECO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO PRESS@BRIKCIuS.COM

QuI/THu | 01.12 | 21H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA QuI/THu | 01.12 | 16H15 | SALA 3

...Ou o curioso sequestro da cantora mais velha do mundo. Em 2012, a cantora 
tanzaniana Bi Kidude - conversadora nata, fumadora compulsiva, rocker rebelde 
- e provavelmente a mais idosa em palco - foi sequestrada aos 102 anos. Anos 
depois de realizar “Old As My Tongue”, Andy Jones regressa a Zanzibar como 
detetive-realizador. À medida que a história avança e os emaranhados se tornam 
mais sombrios, é o puro amor e admiração de Jones pela grande Kidude que 
brilha. O resultado é uma história de mistério, uma odisseia pessoal e uma 
homenagem a uma das maiores cantoras africanas de todos os tempos.

...Or the curious kidnap of the world’s oldest singer. In 2012, Tanzanian singer, Bi 
Kidude – the fast-talking, chain-smoking, rebel-rocker – and probably the oldest 
woman on the world music stage – was kidnapped at a reported age of 102. 
In this extraordinary film, Jones follows up on his earlier Kidude biopic, Old As 
My Tongue, returning to Zanzibar as the accidental detective-film director and 
would -be interlocutor, determined to get to the bottom of the case. As the story 
progresses and the entanglements grow murkier, it’s Jones’ sheer love and awe 
of the great Kidude that shines through. The result is mystery story, a personal 
odyssey and fitting tribute to one of the greatest African singers of all time.

Documentário musical que acompanha a atuação da orquestra “Makanna”, com 
base no romance do escritor judeu Jiºí Weil, sobre a ascensão e queda do falso 
profeta do século VII, com o rosto coberto com um véu verde e os olhos a brilhar 
como brasas.

Music documentary film from the orchestra performance “Makanna”, based on the 
novel of the Jewish writer Jiºí Weil, about the rise and fall of the 7th century false 
prophet with his face covered with the green veil and his eyes glowing as embers.

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 75’ | PAÍS REINO uNIDO
REALIZADOR ANDy JONES
LÍNGUA INGLêS E SWAHILI 
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO ANDy@RADIOFILM.CO.uK
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MELODy OF NOISE VOLVER
RETuRN

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 61’ | PAÍS CANADÁ
REALIZADOR MARTIN BOuRGAuLT
LÍNGUA CASTELHANO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO LA@LETARTISTSBE.COM

SÁB/SAT | 03.12 | 21H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA QuI/THu | 01.12 | 16H15 | SALA 3

“Melody of Noise” acompanha músicos que procuram apaixonadamente 
novos e inexplorados sons nunca ouvidos. Eles constroem novos instrumentos 
e trabalham com ruídos do quotidiano com o objetivo de os transformar em 
sons. O filme é uma viagem de descoberta ao reino dos ruídos e sons, ritmos e 
silêncios, juntamente com pessoas que escutam de perto e sem reservas. um 
filme que visa atrair os espectadores a ouvir com os olhos e ver com os ouvidos. 
Surpreendentemente sensual.

The film "Melody of Noise" accompanies musicians who seek new sounds nobody 
has ever heard before passionately. They build new instruments, work with 
everyday drone and in doing so transform noise into sound. "Melody of Noise" is 
a daredevil journey into the realm of noises and sounds, of rhythm and silence. 
A journey along with those who listen closely and without any reservation. A film 
that will make you listen with your eyes and see with your ears. unexpectedly 
sensual.

O cantor e músico Tomas Jensen regressa a Buenos Aires, Argentina, depois de 
40 anos no exílio, dado que os pais fugiram da ditadura militar quando ele tinha 
apenas seis anos. De volta ao seu país natal, Tomas redescobre lugares da sua 
infância e da sua história, encontra um primo perdido e faz novos amigos músicos 
que tornam excitante a cena argentina contemporânea. Com eles vai criar e 
gravar um álbum num estúdio de Buenos Aires e dar alguns concertos para os 
locais. um regresso às origens através do som.

Singer and musician Tomas Jensen returns to Buenos Aires Argentina after 40 
years in exile, his parents having fled the military dictatorship when he was six 
years old. Back in his native country, Tomas rediscovers places of his childhood 
and of his history, he meets up with a long lost cousin and connects with new 
musician friends that excite today's Argentinian music scene. With them, he will 
create and record an album in a Buenos Aires studio and play a few shows to the 
local crowd. A return to sources and sound.

GÉNERO DOC | ANO 2015 | DURAÇÃO 86’ | PAÍS SuíÇA
REALIZADORA GITTA GSELL
LÍNGUA ALEMãO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO GITTA@MIRAPIX.CH

 ESTREIA NACIONAL ESTREIA NACIONAL
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SAMUEL BARBER: ABSOLUTE BEAUTy THE yOUNG LIONS: FULLNESS OF TIME
MLADI LEVI: POLNOST CASA

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 81’ | PAÍS ESLOVéNIA
REALIZADOR DEJAN BATOCANIN
LÍNGUA ESLOVENO
LEGENDAS INGLêS E PORTuGuêS
CONTACTO ANA.KAJZER@GMAIL.COM 

SÁB/SAT | 03.12 | 16H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA SEX/FRI | 02.12 | 18H45 | SALA 3

Conhecido pelo seu triste “Adagio for Strings”, o compositor Samuel Barber 
nunca esteve muito na moda. “Absolute Beauty” é uma procura exploratória da 
sua música e melancolia. Desempenho, história oral, musicologia e biografia 
combinam-se para explorar a vida e a música do maior compositor da América. 
Deixando o abrigo protetor da pequena cidade da infância, Samuel Barber atingiu 
a fama com o Adagio. Mas sua honestidade emocional e a sua vida privada 
escondida nunca foi reconhecida no século XX. No entanto, a sua música, com a 
sua triste melancolia, ainda sobrevive, apesar da indiferença.

Known for his mournful Adagio for Strings, composer Samuel Barber was never 
quite fashionable. "Absolute Beauty" is a probing exploration of his music and 
melancholia. Performance, oral history, musicology and biography combine to 
explore the life and music of America’s greatest composer. Leaving the protective 
shelter of small-town childhood, Samuel Barber rose to fame with the Adagio. But 
his emotional honesty, and hidden private life, was never embraced in the 20th 
Century. yet his music, with its heartbreaking melancholy, survives despite and 
still.

Os Mladi Levi, músicos da antiga Jugoslávia, estiveram ativos nos anos 60 e 70, 
quando enchiam grandes salas de concertos com música do ocidente usando 
instrumentos que tinham de ser contrabandeados. Quatro décadas depois 
resolvem regressar. O filme acompanha os ensaios e leva-nos ao tempo da sua 
juventude, quando a música sedimentou uma amizade que fez cumprir o que 
alguns consideravam impossível. O documentário não é apenas um documento 
histórico e uma homenagem a esta banda lendária, mas também uma história 
sobre como o amor pela música e a verdadeira amizade superam o tempo.

Mladi levi, ex-yugoslav musicians, were most active in the 60's and 70's, when 
they were selling out big concert halls performing music coming from the West 
using instruments, which had to be smuggled behind the Iron curtain. After four 
decades they decided to make a comeback. The film takes us through several 
months long rehearsal process and brings us back to the time of their youth when 
music formed real friendship that at the end made them accomplish what some 
considered impossible. Music documentary “Mladi Levi” is not just a historical 
document and an hommage to this legendary band but also a story about how 
love of music and real friendship overcome time.

GÉNERO DOC | ANO 2016 | DURAÇÃO 120’ | PAÍS EuA
REALIZADOR H. PAuL MOON
LÍNGUA INGLêS
LEGENDAS PORTuGuêS
CONTACTO PAuL@SAMuELBARBERFILM.COM 
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Rendufe  

GÉneRO DOC 
AnO 2016 
duRAÇÃO 31’ 
PAÍS POrtugal
ReALIZAdOR Miguel Filgueiras
LÍnGuA POrtuguês
LeGendAS N/D
COnTACTO 
OrDers@lOversaNDlOllyPOPs.Net 

sÁB/sat | 03.12 | 18H45 | sala 3

Foi em busca da velocidade de escape 
da gravidade de cada pedra, onde o 
frio está longe de ser encontrado, que 
rui Carvalho, aka Filho da Mãe, gravou 
as canções de “Mergulho”, no Mosteiro 
de rendufe, em amares, no fundo do 
Norte de Portugal.

it was in the search of the escape 
velocity of the gravity of each stone, 
where the cold is far from being 
found, that rui Carvalho recorded the 
songs of the album “Mergulho”, in the 
Monastery of rendufe, amares, in the 
bottom of the North of Portugal. 

ter/tue | 29.11 | 21H00 | sala MaNOel De Oliveira

“Pontas soltas” é um filme onde 
certos conceitos básicos da Mecânica 
Quântica - um interesse casual que 
fomenta conversas ocasionais entre 
os elementos da banda portuguesa 
Capitão Fausto - são o ponto de 
partida para falar do processo criativo 
de músicos e de outros artistas.

“Pontas soltas” is a film where certain 
basic concepts of Quantum Mechanics 
- a casual interest that fosters 
occasional conversations between 
the elements of the Portuguese band 
Capitão Fausto - are the starting point 
to talk about the creative process of 
musicians and other artists.

POnTAS SOLTAS

PeRRe 

Qui/tHu | 01.12 | 18H45 | sala 3

a escola de música de uma freguesia 
do norte pela altura do concerto de 
Natal.

the music school of a parish in the 
North of Portugal by the time of the 
Christmas concert.

nYC 1991

Qua/WeD | 30.11 | 18H45 | sala 3

Filmagens de uma câmara super 8 
nas ruas de Nova iorque, em 1991, 
editadas 25 anos depois com o álbum 
“Dirty Windows”, de lee ranaldo, como 
banda sonora. 

super 8 footage shot in New york City 
streets in 1991, edited 25 years later, 
with “Dirty Windows”, by lee ranaldo 
as soundtrack.

GÉneRO DOC 
AnO 2016 
duRAÇÃO 40’ 
PAÍS POrtugal
ReALIZAdOR riCarDO Oliveira
LÍnGuA POrtuguês
LeGendAS iNglês
COnTACTO 
riCarDOaNtuNesOliveira@
gMail.COM 

GÉneRO eXP 
AnO 2016 
duRAÇÃO 25’ 
PAÍS POrtugal
ReALIZAdOR PaulO aBreu
LÍnGuA iNglês
LeGendAS N/a
COnTACTO  
aBrOCas@NetCaBO.Pt

GÉneRO DOC
AnO 2016 
duRAÇÃO 14’ 
PAÍS POrtugal
ReALIZAdOR rui esPeraNça
LÍnGuA POrtuguês
LeGendAS iNglês
COnTACTO  
Miguel.arieira@gMail.COM



Sala Manoel de oliveira lounge piSo 0/1

21:00  
SESSÃO DE ABERTURA 

SCPI/SCPN/AH
Hey Mr. Bass Player (3’) + CaPitão Fausto: Pontas soltas (40’)  

+ 30 anos - laBirinto (101’)

20:00  
INAUgURAçÃO DAS ExPOSIçõES  

“MúsiCa, CineMa e arte urBana” por Hugo lucas e nicolae negura

“CineMa Português eM Vinil” de João Carlos Callixto

“tHe road” de graziela Costa

“WitH tHe aBsolute Heart oF tHe PoeM oF liFe” de Mar 
(Margarida rodrigues)

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2

18:30 
SCPI/OMPI 

aquarius (9’) 
+ a PoeM is a naked Person (91’)

18:45 
SCPN/OMPI

nyC 1991 (25’) + Hurry and Wait (59’)

18:15 
SESSÃO ESPECIAl * 

ViCe (120’)

21:00  
SCPI/OMPI 

into tHe tree oF My Veins (11’)  
+ Hired gun (98’)

21:15 
OMPN

enterrado na louCura – Punk eM 
Portugal 78-88 - a 2ª Vaga 1 (116’)

 21:30 
SESSÃO ESPECIAl * 

HoMenageM ao realizador  
Pedro Cláudio (60’)

23:30 
CONCERTO 

PatrulHa do PurgatÓrio 1 (75’)

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2

18:30 
SCPI/OMPI 

ludWigsBurg sinFonia (41’) + a graVaMe  
- Maria and tHe MotHers oF taMBuri (72’)

18:45 
SCPN/OMPI

soBreViVer à Maldição (14’)  
+ tHe young lions (81’)

18:15 
CANçõES  

COM gENTE DENTRO * 
 PalCo internaCional (120’)

21:00  
OMPI 

FilHos de BaCH CoM a Presença  
do realizador ansgar aHlers (91’)

21:15 
OMPN

BenJaMiM: auto rádio (94’)

 21:30 
SESSÃO ESPECIAl * 

CoM Vera rodrigues & ConVidados (60’)

23:00/23:50/1:00
CONCERTOS 3 
Malaise (30’) 
BiCHos (50’)

MontalVor (60’)

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2

16:00 
SCPI/OMPI 

soil i (7’) + saMuel BarBer: aBsolute 
Beauty (120’)

16:15 
SCPI/OMPI

Very long Play Vinyl (10’)  
+ en la PeriFeria (97’)

 15:45 
SESSÃO ESPECIAl * 

Canal 180 (120’)

18:30  
SCPI/OMPI 

esquizo-estudo (10’) + i aM tHe Blues (106’)

18:45 
SCPN/OMPN

FilHo da Mãe: renduFe (31’)  
+ in tHe MoMent (68’)

 18:15 
CANçõES  

COM gENTE DENTRO * 
 PalCo naCional (120’)

21:00  
SCPI/OMPI 

alouette (22’) + Melody oF noise (86’)

21:15 
OMPN

tHe Parkinsons: a long Way  
to noWHere (98’)

 21:30 
SESSÃO ESPECIAl * 

CoM antÓnio Maria Correia  
& ConVidados (60’)

23:00/23:50/1:00
CONCERTOS 3 

ViPer (30’)
VirCator (50’)

urso Bardo (60’)

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2

16:00 
SCPI/OMPI 

doloMitenFront (43’)  
+ and CHarles BenarroCH on druMs (60’)

16:15 
OMPI/OMPI

VolVer (61’) + Makanna (64’)

15:45 
SESSÃO ESPECIAl * 

FilMes de FestiVais (120’)

18:30  
SCPI/OMPI 

eat Me (21’) + BoudeWiJn de groot  
- CoMe Closer (90’)

18:45 
SCPN/OMPN/SCPN

Perre (14’) + aFinando Pessoas, 
Pássaros e Flores (65’) + WHen tHe 

CroCodile sings (16’)

 18:15 
SESSÃO ESPECIAl * 

VideoteCa BodysPaCe (120’)

21:00  
SCPI/OMPI 

arMazéM do liMoeiro (18’)  
+ i sHot Bi kidude (75’)

21:15 
SESSÃO ESPECIAl
Mar de sines 2 (72’)

 21:30 
SESSÃO ESPECIAl * 

FilMe-ConCerto sHortCutz (60’)

23:00 
FIlME-CONCERTO 

CHarlie ManCini - Mar de sines 2 (75’)

Sala Manoel de oliveira Sala 3 Sala 2

18:30 
SESSÃO DE ENCERRAMENTO  

AH/AH 
leMMy (116’)  

+ FilMe surPresa (120’)

16:15 
AH/AH

noiserV: “eVerytHing sHould Be 
PerFeCt eVen iF no one’s tHere” (45’)  

+ ColoMBian gold (63’)

15:45 
SESSÃO ESPECIAl * 

HoMenageM aos 35 anos  
dos HerÓis do Mar (150’)

21:15 
SESSÃO ESPECIAl/AH

Moullinex: “elseWHere  
- a dreaM Journal” + lusoFonia,  

a (r)eVolução - 10 anos (90’)

 21:30 
SESSÃO ESPECIAl * 

deBate liVros & MúsiCa: “Born to run”,  
de BruCe sPringsteen (60’)

lounge piSo 0/1 FEIRA DO DISCO

lounge piSo 0/1 FEIRA DO DISCO
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OMPN
OMPI
SCPN
SCPI
CCgDPN
CCgDPI

odisseias Musicais Palco nacional / Musical odysseys national stage
odisseias Musicais Palco internacional / Musical odysseys international stage
sonetos Cantados Palco nacional / short sonnets national stage
sonetos Cantados Palco internacional / short sonnets international stage 
Canções Com gente dentro Palco nacional / songs with People inside national stage
Canções Com gente dentro Palco internacional / songs with People inside international stage
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* sessão gratuita

Sala Manoel de oliveira Sala 3

18:30 
SCPN/OMPN VENCEDOR 

PréMio do PúBliCo

 16:15 
VENCEDOR

CrÍtiCa/ParCeiros

21:00 
SCPI/OMPI VENCEDOR 

PréMio do PúBliCo

18:45 
VENCEDOR PAlCO NACIONAl

CCgd + sC + oM

21:15 
VENCEDOR PAlCO INTERNACIONAl

CCgd + sC + oM

1 FilMe + ConCerto (qua) | MoVie + ConCert (Wed) - 9€ Preço normal | regular price - 8€ desconto | discount -25/+65 
2 FilMe + ConCerto (qui) | MoVie + ConCert (tHu) - 5€ Preço normal | regular price - 4,5€ desconto | discount -25/+65 
3 3 ConCertos (sex/sáB) | 3 ConCerts (Fri/sat) - 5€ Preço normal | regular price - 4,5€ desconto | discount -25/+65
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AquARIuS  

GÉneRO eXP
AnO 2016
duRAÇÃO 09’
PAÍS rússia
ReALIZAdOR tiMO ZHalNiN
LÍnGuA N/a
LeGendAS N/a
COnTACTO  
Olga.laNsere@gMail.COM 

Qua/WeD | 30.11 | 18H30 | sala MaNOel De Oliveira

“aquarius” é uma metáfora sobre quem 
somos... de onde viemos... um segredo 
mantido no abismo. Para descodificar 
a mensagem - através do medo e do 
preconceito, da imitação à comunhão, 
da meditação ao movimento. a ironia 
da nossa metamorfose - para crescer, a 
semente deve morrer.

“aquarius” is a metaphor for who we 
are... for where we come from... a 
secret held in the abyss. to read the 
message - through fear and prejudice, 
from imitation to communion, from 
meditation to movement. the irony of 
our metamorphosis - in order to grow, 
the seed must die.

sat/sÁB | 03.12 | 21H00 | sala MaNOel De Oliveira

ido (shoham shiener) está a tratar 
eliezer Fox (shlomo gronich), um 
artista excêntrico que recentemente 
ficou viúvo. Perante a perda apaixonou-
se por um pássaro chamado alouette. 
Como parte do tratamento, ido decide 
trazer alouette para o hospital, mas a 
chegada do pássaro altera tudo.

ido (shoham shiener) is treating 
eliezer Fox (shlomo gronich), an 
eccentric artist who recently lost his 
wife and in his grief fell in love with 
a bird named alouette. as part of the 
treatment, ido decides to bring alouette 
to the hospital, but the bird’s arrival 
changes everything. 

ALOueTTe

When The CROCOdILe SInGS 
QuaNDO O CrOCODilO CaNta

Qui/tHu | 01.12 | 18H45 | sala 3

“When the Crocodile sings” é um 
documentário sobre criação musical, 
identidade, emigração e lisboa. uma 
banda de repertório da américa latina, 
com grande incidência na música afro-
peruana, Crocodilo Criollo, é convidada 
a falar da sua relação com lisboa e a 
tocar pela cidade. 

“When the Crocodile sings” is a 
documentary about musical creation, 
identity, emigration and lisbon. a 
latin american repertoire band, 
with a strong focus on afro-peruvian 
music, Crocodilo Criollo, is invited 
to talk about their relationship with 
lisbon and to play in the city.

SObRevIveR à MALdIÇÃO

seX/Fri | 02.12 | 18H45 | sala 3

Binham Quimor dá espetáculos em 
todo o mundo. Na guiné-Bissau toda a 
gente lhe abre as portas. Hoje é um dos 
cantores mais famosos do país. Binham, 
38 anos, tem uma canção sobre o pai 
que nunca gravou. aquela em que 
conta como ele o quis matar quando 
ainda era bebé.

Binham Quimor plays in shows 
around the world. in guinea-Bissau 
everybody opens the doors for him. 
today he is one of the most famous 
singers in the country. Binham, 38 
years old, has a song about his father 
that he never recorded. the one 
where he tells how he wanted to kill 
him when he was still a baby.

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 16’
PAÍS POrtugal
ReALIZAdOR CatariNa DOs saNtOs
LÍnGuA POrtuguês e CastelHaNO
LeGendAS iNglês
COnTACTO  
sOMDaCatariNa@gMail.COM

GÉneRO FiC
AnO 2016
duRAÇÃO 22’
PAÍS israel
ReALIZAdOR sHai itZHar
LÍnGuA HeBreu
LeGendAS iNglês
COnTACTO  
ONNNir@gMail.COM

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 14’
PAÍS POrtugal/guiNé-Bissau
ReALIZAdOR luís FONseCa
LÍnGuA POrtuguês e 
CriOulO 
LeGendAS POrtuguês
COnTACTO  
luis@lFONseCa.COM
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heY MR. bASS PLAYeR  

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 03’
PAÍS austrÁlia
ReALIZAdOR NaysaN BagHai
LÍnGuA iNglês
LeGendAS N/D
COnTACTO  
N@ruNNiNgClOuDPrODuCtiONs.COM 

ter/tue | 29.11 | 21H00 | sala MaNOel De Oliveira

“Hey Mr. Bass Player” é um holofote 
centrado numa sessão do experiente 
baixista leon gaer, desenhando uma 
interseção entre a sua personalidade, 
carreira e instrumento.

“Hey Mr. Bass Player” is a spotlight on 
seasoned session bass player leon 
gaer, and examines an intersection 
between his personality, career and 
instrument.

Qui/tHu | 01.12 | 18H30 | sala MaNOel De Oliveira

Obcecada com o peso, laura começa 
a desviar-se da realidade em que é 
amante de um homem rico. Durante 
um jantar chique com o seu namorado 
glutão, entra num estranho mundo onde 
a comida dança e canta. O turbilhão da 
dança sopra o ar da cabeça de laura 
até esta se transformar numa miúda 
diferente...

glittering socialite laura starts slipping 
from the daily reality of a weight 
obsessed rich man’s mistress. While 
on a fancy dinner with her gluttonous 
lover she enters a strange world where 
food dances and sings. the whirlwind 
of dance blows the air out of laura’s 
head and she becomes a different type 
of girl...

eAT Me

dOLOMITenfROnT 

Qui/tHu | 01.12 | 16H00 | sala MaNOel De Oliveira

um grupo de jovens músicos é 
capturado no meio da noite e levado 
para um forte militar nas montanhas 
Dolomite. O filme foi filmado num forte 
austro-húngaro com 100 anos utilizado 
na 1a. guerra Mundial. a música deste 
pesado musical foi inteiramente tocada 
e gravada nas filmagens.

a group of young musicians is captured 
in the middle of the night and brought 
to a military fort in the Dolomite 
mountains. the film was shot in a 100 
years old historical austro-Hungarian 
Fort used in WW1. the unique feature 
of the film is that the music was 
entirely recorded live on the set.

ARMAZÉM dO LIMOeIRO

Qui/tHu | 01.12 | 21H00 | sala MaNOel De Oliveira

“armazém do limoeiro”, património 
material e imaterial do caipira. No 
interior paulista, um singelo retrato de 
memórias centenárias. À luz de velas, 
húmido, com rugas e ruínas. violeiros, 
sertanejas e colonos permanecem, o 
canto caipira ecoa. algo resiste. algo 
parte.

Warehouse of limoeiro, material and 
immaterial patrimony of the caipira. 
in the interior of são Paulo, a simple 
portrait of centennial memories. 
Candle light, a damp with wrinkles 
and ruins. viola players, sertanejas 
and settlers remain, the caipira chant 
echoes. something resists. something 
is gone.

GÉneRO FiC
AnO 2016
duRAÇÃO 43’
PAÍS itÁlia
ReALIZAdOR sara MaiNO
LÍnGuA italiaNO
LeGendAS iNglês
COnTACTO iNFO@
sHakiNgFOuNDatiONs.Net

GÉneRO FiC
AnO 2016
duRAÇÃO 21’
PAÍS BulgÁria
ReALIZAdOR iliNa PeriaNOva
LÍnGuA iNglês
LeGendAS N/D
COnTACTO  
yagaMaya@gMail.COM

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 18’
PAÍS Brasil
ReALIZAdOR FÁBiO BarDella 
e FiliPe augustO
LÍnGuA POrtuguês
LeGendAS iNglês
COnTACTO CONtatO@
PretaPOrteFilMes.COM 



32 33

S
O

N
E
T
O

S
 C

A
N

TA
D

O
S

 P
A

LC
O

 i
N

T
E

r
N

A
C

iO
N

A
L

S
O

N
E
T
O

S
 C

A
N

TA
D

O
S

 P
A

LC
O

 i
N

T
E

r
N

A
C

iO
N

A
L

LudWIGSbuRG SInfOnIA 

seX/Fri | 02.12 | 18H30 | sala MaNOel De Oliveira

Nos anos 20 do século passado, o 
filme mudo “Berlim: sinfonia de uma 
Cidade”, de Walther ruttmann,  
tornou-se mundialmente famoso. 
usando técnicas idênticas, 90 anos 
mais tarde, depois de 12 meses de 
filmagens, um filme sem som foi 
produzido em ludwigsburg.

in the 1920s the silent film “Berlin: 
symphony of a City” by Walther 
ruttmann became world famous. 
90 years later and after 12 month’s 
filming, an experimental silent film, 
using identical techniques, has been 
produced about the swabian town of 
ludwigsburg. 

InTO The TRee Of MY veInS

Qua/WeD | 30.11 | 21H00 | sala MaNOel De Oliveira

uma audiência surge num espaço 
escuro. Parecem dormir ou sonhar. uma 
orquestra toca à volta de uma estranha 
cabeça artificial. a música leva-nos a 
uma terra antiga como se estivéssemos 
num conto de fadas ou numa história 
esquecida. uma igreja, um castelo em 
ruínas, uma floresta à noite, cada lugar 
com a sua própria música.

an audience appears in a dark space. 
they seem to sleep or dream. an 
orchestra plays together around a 
strange artificial head. the music 
brings us in an ancient land as if we 
were in a fairy tale or a forgotten 
history. a church, a ruined castle, a 
forest by night, every place having its 
own music.

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 41’
PAÍS aleMaNHa
ReALIZAdOR MarCel WeHN
LÍnGuA N/a
LeGendAS N/a
COnTACTO 
PBPrODuktiON01@
FilMakaDeMie.De

GÉneRO DOC
AnO 2016
duRAÇÃO 11’
PAÍS FraNça
ReALIZAdOR MiCHele 
gurrieri
LÍnGuA N/a
LeGendAS N/a
COnTACTO MiCHel.
gurrieri@gMail.COM 

GÉneRO eXP
AnO 2015
duRAÇÃO 10’
PAÍS Brasil
ReALIZAdORA MariaH PHiliPPe Feijó
LÍnGuA POrtuguês
LeGendAS N/D
COnTACTO aMaNDagattik@gMail.COM

GÉneRO eXP
AnO 2016
duRAÇÃO 07’
PAÍS aleMaNHa/uCrâNia
ReALIZAdOR katia s. DitZler
LÍnGuA aleMãO
LeGendAS iNglês
COnTACTO katHariNa.s.DitZler@gMail.COM 

GÉneRO eXP
AnO 2015
duRAÇÃO 10’
PAÍS rússia
ReALIZAdOR vlaDiMir MOrOZOv
LÍnGuA russO
LeGendAS iNglês
COnTACTO vlaDiMirMOrOZOFF@yaNDeX.ru

sÁB/sat | 03.12 | 18H30 | sala MaNOel De Oliveira

sÁB/sat | 03.12 | 16H00 | sala MaNOel De Oliveira

sÁB/sat | 03.12 | 16H15 | sala 3

Documentário que permeia 
poeticamente sobre a esquizofrenia no 
ponto de vista e vivências de gabriela. 
ela não é esquizofrénica, mas a sua 
mãe é.

só pode conhecer uma cidade quem 
conhecer bem o seu solo. um filme 
poético composto como uma colagem 
de sons e imagens, todos registados 
em kiev em 2015 e 2016.

a vida de uma pessoa é acompanhada 
por melodias subtis provenientes de 
lugares desconhecidos. essas melodias 
são poucas, e todas poderiam caber 
num lado de um convencional vinil... 

Documentary that pervades poetically 
about schizophrenia in the point of 
view and experiences of gabriela. she 
is not schizophrenic, her mother is. 

you can only get to know a city if 
you get to know its soil. a poetry film 
composed as a collage of sounds and 
footage, all recorded in kyiv in 2015 
and 2016.

a person’s life is accompanied by 
subtle melodies coming from unknown 
places. these melodies are few, and 
all of them could fit on one side of a 
conventional stereo vinyl...

eSquIZO-eSTudO

SOIL I
BODeN i

veRY LOnG PLAY vInYL



CAnÇÕeS COM GenTe denTRO PALCO nACIOnAL 
SOnGS WITh PeOPLe InSIde nATIOnAL STAGe

sÁb/sat | 03.12 | 18H15 | saLa 2 | 75’ | eNtrada GratuIta

CACIque’97 - “We used to be afrIcaNs” (2016, 03’43’’, Márcia Costa e Francisco Costa)

CAPITÃO CAPITÃO - “sesseNta e Quatro” (2016, 03’46’’, j.P. Mendes)

ChARAnGA - “carta de um emIGraNte” (2016, 04’20’’, luís Fernandes)

dAILY MISCOnCePTIOnS - “INsomNIa trap” (2016, 05’23’’, sara esteves)

fILhO dA MÃe - “JupIter” (2015, 04’33’’, Miguel Filgueiras)

fIRST bReATh AfTeR COMA - “GoLd morNING days” (2016, 03’14’’, rui gaspar e telmo soares)

fIRST bReATh AfTeR COMA fT. nOISeRv - “umbrae” (2016, 03’44’’, rui gaspar e telmo soares) 

GAReTh dICkSOn - “sNaG WItH tHe LaNGuaGe” (2016, 05’28’’, andré Marques)

MOnTALvOR - “movIN’oN” (2016, 03’28’’, Maria luz vale)

nOISeRv - “sete” (2016, 02’36’’, gustavo sá)

ORbLuA - “caIxINHas” (2016, 02’57’’, Carlos Norton)

SuRMA - “maasaI” (2016, 04’06’’, eduardo Brito)

vAIAPRAIA - “rapaz#1” (2016, 03’42’’, Pedro augusto almeida)

veLveT kILLS - “fILL me out” (2016, 03’35’’, susana santos/art Mistake)

veLveT kILLS - “red sHoes” (2015, 05’04’’, ron goldstein)

YOu CAn’T WIn, ChARLIe bROWn - “above tHe WaLL” (2016, 04’57’’, tomás Franco de sousa/
We are Plastic too)

CAnÇÕeS COM GenTe denTRO PALCO InTeRnACIOnAL 
SOnGS WITh PeOPLe InSIde InTeRnATIOnAL STAGe

sex/frI | 02.12 | 18H15 | saLa 2 | 75’ | eNtrada GratuIta

bAndMASTeR fT. AkIL The MC - “Get LIve” (letónia, 2016, 03’33’’, adriana roze)

bOkkA - “aNsWer me” (Polónia, 2016, 02’04’’, katarzyna sawicka)

CAnIO LOGueRCIO - “baLLad of HypocHoNdrIa” (itália, 2016, 06’25’’, antonello Matarazzo)

CITAdeL - “Wakeup” (alemanha, 2016, 05’48’’, aleksandra szymanska)

CROWd COnTROL feAT. ROdIOn G.A. - “paradox” (roménia, 2016, 03’38’’, serghei Chiviriga)

CROWd COnTROL W/ eLekTROMekAnIk & hAPPY GuTenbeRG - “devIL” (roménia, 2016, 03’45’’, 
serghei Chiviriga)

hundRedS - “WHat remaINs” (alemanha, 2016, 04’25’’, lars Nagler)

kOudLAM - “NostaLGIa” (espanha, 2016, 12’10’’, alfonso Nogueroles)

kRISTOffeR And The hARbOuR heAdS - “WHeN you say stay” (alemanha, 2016, 05’37’’, David 
Campesino)

Luke vASSeLLA - “sHINe a LIGHt” (austrália, 2016, 03’38’’, David lowe & eve jeffery)

MeGRIM - “precIous tIme” (França, 2016, 05’30’’, Olivier jagut)

RIO WOLTA - “sHotGuN” (suíça, 2016, 03’37’’, Piet Baumgartner)

SPIn Te ku - “zuka vLast” (espanha, 2016, 04’26’’, Carlos guijarro e sergio Candanedo)

vICTOR ISSLeR - “o bobo e a beça” (Brasil, 2016, 03’33’’, Matheus Heberlê)

vIeCh - “oH eLIse” (Áustria, 2016, 06’18’’, arne v. Nostitz-rieneck)

ZebRA kATZ & LeILA - “God of GHosts: Nu reNeGade” (Áustria, 2015, 12’, Florian Pochlatko)34
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CALL fOR enTRIeS
01.01.2017 - 31.07.2017

MuvI 2017
14 - 20.11.2017
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Lemmy 
TRIBUTE TO LEMMY

DOM/SUN | 04.12 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Documentário sobre a vida e carreira 
do músico de heavy metal Lemmy 
Kilmister (Motorhead). Sessão 
precedida pela curta documental “Ao 
Som da Guitarra o Fado Viveu” (07’), 
realizada por Raquel Santos Silva e Rui 
Alves de Sousa, sobre o jovem fadista 
Bernardo Saldanha.

A documentary on the life and career 
of heavy-metal musician Lemmy 
Kilmister (Motorhead). Session 
preceded by “Fado Lived at the 
Sound of the Guitar” (07’), directed 
by Raquel Santos Silva and Rui Alves 
de Sousa, about the young fado 
singer Bernardo Saldanha.

Labirinto (edição comemorativa dos 30 anos)
LABYRINTH: 30TH ANNIVERSARY’S EDITION - TRIBUTE TO DAVID BOWIE

TER/TUE | 29.11 | 21H00 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Uma miúda de 16 anos (Jennifer 
Connelly) tem 13 horas para resolver 
um labirinto e resgatar o seu irmão 
quando o seu desejo para que este 
fosse levado é-lhe concedido pelo Rei 
Goblin (David Bowie). Sessão precedida 
pelas curtas documentais “Capitão 
Fausto: Pontas Soltas” (40’) e “Hey Mr. 
Bass Player” (03’).

A 16-year old girl (Jennifer Connelly) 
is given 13 hours to solve a labyrinth 
and rescue her baby brother when 
her wish for him to be taken away is 
granted by the Goblin King (David 
Bowie). Session preceded by the 
short documentaries “Capitão Fausto: 
Pontas Soltas” (40’) and “Hey Mr. 
Bass Player” (03’).

GÉnero FIC
ano 1986
DUraÇÃo 101’
PaÍS EUA
reaLiZaDor JIM HENSON
LÍnGUa INGLêS
LeGenDaS PORTUGUêS
ContaCto  
MARK@PARKCIRCUS.COM

GÉnero DOC
ano 2010
DUraÇÃo 116’
PaÍS EUA
reaLiZaDoreS GREG OLLIVER  
E WES ORSHOSKI
LÍnGUa INGLêS
LeGenDaS PORTUGUêS
ContaCto 
 WESORSHOSKI@GMAIL.COM

mar De SineS + FiLme-ConCerto Por CharLie manCini
SEA OF SINES + LIVE FILM-CONCERT BY CHARLIE MANCINI

GÉnero DOC | ano 2016 | DUraÇÃo 72’ | PaÍS PORTUGAL
reaLiZaDor DIOGO VILHENA
LÍnGUa PORTUGUêS
LeGenDaS INGLêS
ContaCto ENCAMPOS@MUN-SINES.PT 

QUI/THU | 01.12 | 21H15 | SALA 3
QUI/THU | 01.12 | 23H00 | SALA 2 - FILME-CONCERTO CHARLIE MANCINI

Sines, complexo industrial e porto atlântico. Os contornos dos grandes navios 
no horizonte já se tornaram uma imagem familiar. Mas por entre estes gigantes, 
resiste uma geração que representa a pesca tradicional e resiliência de uma 
atividade que teima em resistir à passagem do tempo. Entre tradição e inovação, 
a pesca continua a ser em Sines uma força viva. Durante um ano, a equipa 
de “Mar de Sines” percorreu esta costa e conviveu diretamente com as suas 
comunidades costeiras, registando a forma como estas vivem com o mar e os 
seus recursos. O mar é o ponto de atração para onde todos os protagonistas 
convergem. Este mar é simultaneamente o adversário a enfrentar e a figura 
paternal que dá o sustento.

Sines, industrial complex and Atlantic port. The contours of the big ships on the 
horizon have already become a familiar image. But among these giants, resists a 
generation that represents the traditional fishing and resilience of an activity that 
stubbornly defy the passage of time. Between tradition and innovation, fishing 
continues to be a living force in Sines. For a year, “Mar de Sines” crew traveled 
along this coast and lived directly among their coastal communities, recording 
the way they live with the sea and its resources. The sea is the point of attraction 
where all the protagonists converge. This sea is both the adversary to face and 
the paternal figure who gives them sustenance.



DOM/SUN | 04.12 | 16:15 | SALA 3

DOM/SUN | 04.12 | 16:15 | SALA 3

DOM/SUN | 04.12 | 21:15 | SALA 3

Uma odisseia musical através da 
Colômbia, examinando uma rica 
herança, que pode ser vista como 
uma expressão da mistura de culturas 
africanas, indígenas e europeias.

Gravado em HD no Teatro Diogo 
Bernardes em Ponte de Lima, a 6 de 
março de 2014, o concerto passa em 
revista os principais êxitos do músico. 

O primeiro documentário sobre a 
música no espaço lusófono celebra 10 
anos. Sessão precedida de “Elsewhere 
- A Dream Journal”, de Tiago Ribeiro, 
sobre o músico Moullinex (26’).

A musical odyssey through Colombia, 
examining the rich musical heritage, 
which can be seen as an expression 
of the mixture of African, Native 
Indigenous, and European cultures.

Recorded in high definition at Teatro 
Diogo Bernardes in Ponte de Lima, on 
march 6th, 2014, the concert presents 
the musician best known songs.

The first documentary about music 
in the Portuguese-speaking countries 
celebrates 10 years. Session preceded 
by “Elsewhere - A Dream Journal”, by 
Tiago Ribeiro, about Moullinex (26’).

CoLombian GoLD
ORO COLOMBIANO 

noiServ: everythinG ShoULD  
be PerFeCt even iF no one’S there

LUSoFonia, a (r)evoLUÇÃo
LUSOPHONY, THE (R)EVOLUTION

GÉnero DOC
ano 2012
DUraÇÃo 63’
PaÍS HOLANDA
reaLiZaDor SANJAY AGARWAL 
LÍnGUa CASTELHANO
LeGenDaS INGLêS
ContaCto SANJAYBRA@GMAIL.COM

GÉnero DOC
ano 2014
DUraÇÃo 45’19’’
PaÍS PORTUGAL
reaLiZaDor NOISERV E MIGUEL PEREIRA 

GÉnero DOC
ano 2006
DUraÇÃo 65’
PaÍS PORTUGAL
reaLiZaDor ARTUR SOARES DA SILVA E JOãO XAVIER
LÍnGUa PORTUGUêS, INGLêS
LeGenDaS PORTUGUêS
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DOM/SUN | 04.12 | 15H45 | SALA 2

QUA/WED | 30.11 | 21H30 | SALA 2

QUI/THU | 01.12 | 18H15 | SALA 2

QUI/THU | 01.12 | 15H45 | SALA 2

O Muvi recorda os 35 anos dos 
Heróis do Mar com a apresentação 
do documentário “Brava Dança” e 
a exibição integral dos seus vídeos 
musicais, seguida de um debate.

Orelha Negra, Buraka Som Sistema, 
Belle Chase Hotel ou David Fonseca 
são apenas alguns dos artistas para os 
quais Pedro Cláudio, que morreu em 
abril de 2016, realizou vídeos musicais.

Um convite para que músicos possam, 
por um dia, por uma tarde, por breve 
momentos, sair do seu habitat natural.

O Muvi volta a apresentar os melhores 
filmes-balanço dos festivais de música 
nacionais e internacionais.

Muvi pays tribute to the 35 years of 
iconic Portuguese band Heróis do Mar, 
presenting the documentary “Brava 
Dança” and the colletion of their music 
promos, followed by a debate.

Orelha Negra, Buraka Som Sistema, 
Belle Chase Hotel or David Fonseca are 
just a few musicians for whom director 
Pedro Cláudio, that died in April 2016, 
conceived music promos.

An invitation so that musicians can, 
for a day, for an afternoon, for brief 
moments, leave their natural habitat.

For the third year Muvi will present the 
best aftermovies of Portuguese and 
international music festivals.

homenaGem: heróiS Do mar
TRIBUTE TO HERÓIS DO MAR - 35 YEARS

homenaGem: PeDro CLáUDio
TRIBUTE TO PEDRO CLÁUDIO - 1965-2016

viDeoteCa boDySPaCe 2016
BEST OF VIDEOTECA BODYSPACE 2016

FeStivaiS De mÚSiCa
MUSIC FESTIVAL AFTERMOVIES

GÉnero DOC
ano 2006
DUraÇÃo 79’
PaÍS PORTUGAL
reaLiZaDoreS JORGE PIRES E JOSé PINHEIRO

GÉnero FIC
ano 2000-2015
DUraÇÃo 60’
PaÍS PORTUGAL
reaLiZaDor PEDRO CLÁUDIO
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maLaiSe

SEX/FRI | 02.12 | 23H00 | SALA 2

montaLvor

SEX/FRI | 02.12 | 01H00 | SALA 2

biChoS

SEX/FRI | 02.12 | 23H50 | SALA 2

viPer

SÁB/SAT | 03.12 | 23H00 | SALA 2

Após uma digressão norte-americana, uma estadia de cinco anos em Itália 
e um hiato de quase dois anos, Malaise está de volta a Portugal. De volta ao 
acústico e aos concertos a solo, a bateria e os concertos punk ficaram em Itália. 
Malaise toca agora temas que nunca foram gravados, em antecipação de uma 
nova gravação, assim como temas das três demos lo-fi, gravadas no quarto dos 
amigos ou em garagens onde ensaiava.

After a North American tour, a five year stay in Italy and an almost two year 
hiatus, Malaise is back in Portugal. Back to playing acoustic and solo shows, 
the drum kit and the punk shows stayed behind in Italy. Malaise is now playing 
songs that haven’t been recorded, preparing to record again, and some from 
her three lo-fi demos, either recorded in her friend’s bedroom or in the garages 
she rehearsed in.

Natural de Lisboa, Montalvor começou a escrever as primeiras músicas na 
adolescência ainda no no final dos anos 80. Com raízes no Dark Country Blues 
que vestem as suas letras cheias de carga auto-biográfica encontra-se neste 
momento a gravar o primeiro álbum a solo intitulado enquanto “The Highway of 
Regret”, que tem data de edição prevista para fevereiro de 2017. 

Montalvor is a Portuguese songwriter born in Lisbon, who started writing his 
songs still in his teens, in the late 80’s. With Dark Country Blues roots, Montalvor 
fills his lyrics with an intense autobiographical charge. He’s currently recording 
“The Highway of Regret”, his debut solo album coming out February 2017.

Bichos é uma banda portuguesa de rock formada em 2013. O super-poder 
dos Bichos é disfarçar o complexo de simples. Isso faz com que o complexo 
fique chateado porque está habituado a que seja o simples a disfarçar-se. Os 
membros da banda são: Bruno Figueiredo (guitarra, voz principal), David Santos 
(baixo, voz), Dino Récio (bateria, voz) e Vicente Santos (teclados, voz). Já têm 
um EP editado e estão agora a gravar um álbum.

Bichos is a portuguese rock band formed in 2013. Bichos super-power is 
disguising complex as simple. That makes complex mad because usually 
simple does all the disguising. Band members are: Bruno Figueiredo (guitar, 
lead vocals), David Santos (bass, vocals), Dino Récio (drums, vocals) e Vicente 
Santos (keyboards, vocals). They’ve already released an EP and are now 
recording an album.

Viper é um projecto de fusão musical. Onde loops de guitarra e sintetizador 
são condensados por beats electrónicos e percursões ambientes. Lançado 
em outubro de 2016, os primeiros trabalhos de Viper existem pela vontade de 
mostrar a arte da construação da música pop, na sua forma mais psicadélica, 
conceptual e até um pouco cinematográfica.

Viper is a musical project concentrated on fusion. Where guitar and synthesizer 
loops’ are condensed by electronic beats e ambiental percussions. Launched 
in October 2016, the first works released by Viper exist for the thrill of making 
art with pop music, shaping it more psychedelic, conceptual and a little bit 
cinematic.
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SÁB/SAT | 03.12 | 23H50 | SALA 2

UrSo barDo

SÁB/SAT | 03.12 | 01H00 | SALA 2

“At The Void’s Edge” marca a estreia dos Vircator no formato de longa duração 
editado em janeiro de 2016. O projeto de Viana do Castelo, composto por Pedro
Carvalho (voz e guitarra), Marcelo Peixoto (baixo), Paulo Noronha (bateria) e 
Gustavo Ribeiro (guitarra), apresenta-nos sete novos instrumentais num álbum
cinemático, com a produção cuidada de Marco Lima no estúdio Hertzcontrol, 
em Caminha. 

“At The Void’s Edge” marks the debut of the Vircator in the long-form format 
edited in January 2016. The Viana do Castelo project, composed by Pedro
Carvalho (voice and guitar), Marcelo Peixoto (bass), Paulo Noronha (drums) and 
Gustavo Ribeiro (guitar), presents us with seven new instruments in an album
With Marco Lima’s careful production of the Hertzcontrol studio, in
Caminha.

Enquanto músicos, os Urso Bardo são assombrados por uma nuvem de 
impaciência que só se dissipa a tocar canções. Primeiro tiveram a sorte de se 
encontrar; depois a surpresa maravilhosa de juntos serem capazes de via jar. 
Aventuram-se o mais longe que sabiam, procurando transcender fronteiras 
e escolhendo correr riscos. A sua música é sobre essa viagem. é a própria 
banda sonora para uma road trip sem mapa, através de um território novo que, 
estranhamente, lhes é muito familiar.

As musicians, Urso Bardo are haunted by a cloud of restlessness that only 
dissipates when they play music. First there was the lucky chance by which 
they met. Then came the wonderful realisation that together they could travel. 
They ventured deep, as far as they could, seeking to transcend all - their - 
barriers, constantly striving for the riskier path. Their music is about that 
journey. It’s a shared soundtrack for a road trip without a map through an 
uncharted territory that feels strangely familiar.

FeSta oFiCiaL - Warm UP 3.o mUvi 
SEX/FRI | 25.11 | 22H00 – 04H00 | SABOTAGE CLUB | 10 EUROS

Os Parkinsons celebram o lançamento pela primeira vez em vinil do seu álbum 
de estreia “A Long Way to Nowhere” com um concerto no Sabotage Club.

The Parkinsons celebrate the first vinyl release of their debut album, “A Long 
Way to Nowhere,” playing at Sabotage Club in Lisbon.

FeSta oFiCiaL - Warm UP 3.o mUvi 
SÁB/SAT | 26.11 | 23H00 – 06H00 | ROTERDãO CLUB | 5 EUROS (C/ DUAS IMPERIAIS)

O Roterdão Club, no Cais do Sodré, promove uma festa inesquecível em 
duas salas dedicadas à música e ao cinema com os DJs Filipe Parada, Jorge 
Scharfhausen e Team Muvi.

The Rotterdam Club at Cais do Sodré promotes an unforgettable party in 
two rooms dedicated to music and cinema, with DJs Filipe Parada, Jorge 
Scharfhausen and Team Muvi.

FeSta De abertUra Do 3.o mUvi
QUA/WED | 30.11 | 23H59 – 06H00 | FONTÓRIA CLUB | 5 EUROS (C/ UMA IMPERIAL)

José Luís Marques, colaborador do blogue Escrito no Som e eclético mete-
discos, junta-se aos amigos Johnny Monstroianni e Señor Giamatti numa noite 
que se prevê memorável.

José Luís Marques, collaborator of the blog Escrito no Som and eclectic dj, joins 
his friends Johnny Monstroianni and Señor Giamatti on a memorable night.

FeSta De enCerramento Do 3.o mUvi 
QUA/WED | 07.12 | 23H59 – 06H00 | METROPOLIS CLUB | 5 EUROS (C/ UMA IMPERIAL)

Carlos ManMachine, Johnny Monstroianni, Señor Giamatti e Noise Dolls Club 
- Doll#P (Legendary Pink Djs) e Doll#S (baixista das Anarchicks) - tomam de 
assalto o Metropolis Club, numa noite dedicada ao rock e ao cinema.

Carlos ManMachine, Johnny Monstroianni, Señor Giamatti and Noise Dolls Club 
- Doll P (Legendary Pink Djs) and Doll S (bass player of Anarchicks) – will party 
hard at Metropolis Club on a night dedicated to rock and cinema.
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Nicolae Negura ciNema Português em ViNil 
por joÃo carlos calixto

Nicolae Negura é um artista romeno 
que decidiu fazer de Lisboa a sua 
casa e a sua fonte de inspiração. 
O seu trabalho é uma combinação 
de cores fortes e garridas com um 
traço de tinta ondulado que remete 
para a banda desenhada vintage. O 
seu trabalho fala sobre experiências 
da vida “vivida”, surpreendendo 
quer histórias banais arrancadas ao 
quotidiano, quer o horizonte dos sonhos e da projeção dos mesmos em super-
heróis tornados símbolos dos presentes modos de consumismo.

Nicolae Negura is a Romanian artist that decided to make out of Lisbon his 
home and his source of inspiration. His work is a combination of strong and 
garish colors and a rough ink trace that resembles vintage comics.
Keeping always the same expression his work speaks about people and the 
different experiences of the human kind, from banal stories of daily life to 
dreams and wannabe superheroes as symbols of our consumerism.

A exposição “Cinema Português em 
Vinil”, por João Carlos Callixto, é uma 
seleção de discos dos anos 50 a 80 do 
século XX, mostrando como os universos 
da música e do cinema nacional sempre 
andaram de mãos dadas. De Carlos 
Paredes a José Mário Branco, de Amália 
Rodrigues a Zeca do Rock, um percurso 
pessoal mas representativo - e, em 
grande medida, ainda por ver e ouvir.

The exhibition “Portuguese Cinema in Vinyl”, curated by João Carlos Callixto, 
is a selection of records from the 1950s to the 1980s, showing how the two 
universes of Portuguese music and cinema have always walked side by side. 
From Carlos Paredes to José Mário Branco and from Amália Rodrigues to Zeca 
do Rock, this is a personal journey but also a representative one - and it clearly 
deserves to be seen and heard again.

Hugo lucas tHe road - graziela costa

Hugo Lucas nasceu em Ferreira 
do Alentejo há 39 anos, mas 
atualmente vive e trabalha em 
Lisboa. Do curriculum consta uma 
licenciatura em Artes Plásticas e a 
frequência do mestrado em Artes 
Visuais na Universidade de Évora. 
Academismos fora, é membro da 
ALT – Associação de Criadores 
de Fotografia e faz trabalhos de 

design e ilustração, criando personagens e histórias com caneta, lápis, pincel, 
cartão, pasta de moldar ou qualquer material que esteja por perto.

He was born in Ferreira do Alentejo 39 years ago, but currently lives and works 
in Lisbon. His curriculum includes a Degree in Fine Arts and the attendance of an 
M.A. in Visual Arts at University of Évora. Academy aside, he is a member of ALT 
– Association of Creators of Photography and works in Design and Illustration, 
creating characters and stories with pen, pencil, brush, cardboard, modelling 
paste or any other material close by.

Em 2006 recebeu a primeira câmara, altura 
em que começou a estar ligada ao mundo 
do espetáculo, mas só em 2009 quando 
entrevistou pela primeira vez David Fonseca 
decidiu fazer o seu primeiro retrato em 
Polaroid. A série “The Road” apresenta 
retratos de músicos e bandas que de 
alguma forma moldaram a artista, definindo 
a sua identidade musical. São retratos que 
não tentam representar o belo mas sim, a imagem dos músicos em momentos 
de lazer, antes e após os concertos.

In 2006 Graziela got her first camera, when she started to enter the show 
business. It took 3 years until 2009, when she did her first interview with David 
Fonseca, in order to decide to take her first Polaroid portrait. The series ‘The 
Road’ presents portraits of musicians and bands, that in a way or another 
defined her musical identity. These are portraits that do not attempt to 
represent the beautiful, but beyond that, the true image of musicians in off-time, 
before and after the shows.

FACEBOOK.COM/NICOLAENEGURACUCUBAOU
SOCIETy6.COM/CUCUBAOU

FACEBOOK.COM/JOAOCARLOSCALLIXTO

HUGOLUCAS.NET
FACEBOOK.COM/HUGOLLUCAS
INSTA: @_HUGOLUCAS

www.FACEBOOK.COM/
GRAZIELACOSTAPHOTOGRAPHy



Entrevistador e apresentador de programas online, em 
televisão e em palco. Começou na SIC. Foi o repórter do 
Portal LxJovem, com centenas de entrevistas e dezenas de 
live webcasts. Atualmente tem um programa no youTube 
chamado Made of Things.

Interviewer and host of online, television and stage. Started 
in SIC television. was the reporter for Portal LxJovem, 
with hundreds of interviews and dozens of live webcasts. 
Currently has a youTube show called Made of Things.

Graziela Costa estudou Comunicação, Audiovisual e 
Fotografia. Trabalhou em publicações como o Mundo 
Universitário, a Burda Style e a Playmobil Portugal. 
Adora música e Polaroids e é autora do blog Vida de 
Desempregada.

Graziela Costa studied Communications, Multimedia and 
Photography. worked in places such as Mundo Universitário, 
Burda Style and Playmobil. Loves music, Polaroids and is the 
writer of a blog called Vida de Desempregada.

Jornalista e crítico de cinema e de música pop no JL 
durante quase duas décadas, colaborador permanente da 
VISÃO, membro da FIPRESCI, Manuel Halpern é também 
autor de livros de ficção, teatro e de um ensaio sobre fado.

Journalist and film and pop music critic in JL - Jornal de 
Letras Artes e Ideias for almost two decades, columnist 
of VISÃO, member of FIPRESCI, Manuel Halpern have also 
published books of fiction, theater and one essay about 
Fado music.

Foi promotora dos UHF e ingressou na Super FM em 2014, 
com um programa de autor: Jailhouse Rock, através do 
qual exalta os seus gostos e preferências, e com o qual 
tem conseguido marcar presença em festivais de música 
de renome, como o Primavera Sound de Barcelona.

As a Radio host and na author of it’s content, her days 
are filled by the desire to learn more and more about 
new sounds, new artistis, new music, elaborating lists and 
charts of the best sounds for the best and worst moods. 
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WitH tHe absolute Heart of tHe Poem of life  
de Mar

with the Absolute Heart of the Poem of Life é um projeto de fotografia sobre a 
Beat Generation da autoria de MAR (Margarida Rodrigues). O conceito do projeto 
define-se por um levantamento de todas as personalidades ligadas direta ou 
indiretamente ao movimento beatnik, desde as mais conhecidas como william 
Burroughs e Jack Kerouac às mais esquecidas como Elise Cowen, Diane di Prima 
ou Gregory Corso. Contando com a participação de vários artistas, o casting 
para o projeto foi feito através da análise comparativa de persona e personagem, 
tendo por base um trabalho intenso de partilha e pesquisa de dados biográficos, 
numerológicos e astrais. O objetivo foi o de demonstrar um retrato mais humano 
desta geração, cuja memória estereotipada é frequentemente colocada em 
segundo plano face a movimentos culturais posteriores.

with the Absolute Heart of the Poem of Life is a photography project about the 
Beat Generation by MAR (Margarida Rodrigues). The project had the purpose to 
portray many of the personalities linked to the Beat Movement; the known such 
as Jack Kerouac and william Burroughs and the forgotten- Elise Cowen, Diane 
diPrima or Gregory Corso. The project counted with the participation of several 
artists and the casting was done through the comparative analysis of persona 
and character,  based on an intense biographical data, numerological and astral 
chart research. The aim was to show a more humanistic vision of this generation 
of poets, writers and adventurers whose life and existence is often victim of a 
stereotypical vision.

FACEBOOK.COM/MARMARGARIDARODRIGUES

odisseias MUsicais | MUsical odYsseYs

soNetos caNtados | sHort soNNets



ORGANIZAÇÃO

CO-PRODUÇÃO

PARCEIROS

APOIO à DIvUlGAÇÃO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

ARTE-FACTOS
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Saiu diretamente da universidade para a redação do então 
jornal Blitz, em 1999. O Público e o suplemento Ípsilon são 
a sua casa desde 2005. Juntamente com Quim Albergaria 
pode ser ouvido atualmente n’”O Disco Disse”, na Antena 3.

In 1999, immediately after college, Mário Lopes went 
straigh to Blitz newspaper. Público and Ípsilon have been 
his ‘home’ since 2005. with Quim Albergaria can now be 
heard in “O Disco Disse” on Antena 3.

Responsável durante 15 anos pelo sound design de vários 
documentários de informação e entretenimento na SIC. 
Há 10 anos concebeu e fundou o estúdio O Ganho do Som, 
onde se dedica ao sound design para cinema e à gravação, 
mistura e masterização de música de todos os géneros.

In 1994 was responsible for the sound design of the main 
documentaries produced by SIC television until 2009. 
O Ganho do Som studio was conceived according to his 
concept of an audio post-production reference studio. 

MAR (Margarida de Albuquerque Rodrigues), nasceu sob 
o signo peixes em 1987. Psicóloga Educacional exprime-se 
criativamente através da ilustração e da fotografia.

MAR (Margarida de Albuquerque Rodrigues) was born 
under the pisces sun sign in 1987. Educational Psychologist 
she expresses herself through illustration and photography.

Entrou no mundo dos jornais em 1990 e desde então 
já trabalhou em vários órgãos de comunicação social. 
Atualmente é jornalista no Dinheiro Vivo. Fora das redações 
a música é a grande paixão. É DJ residente no Incógnito.

D’Espiney entered the world of newspapers in 1990 and has 
since worked in several media. He is currently a journalist at 
Dinheiro Vivo. Outside the newsroom, music is his greatest 
passion. He is resident DJ at Incógnito.

Nascida em 1979, é profissional de comunicação na área 
da cultura. Colaborou com nomes como Gisela João, A 
Naifa ou Capicua. Fez escola na RUC e assinou o programa 
“Casa Cláudia” na Radar FM. É DJ há 12 anos.

Born in 1979, Cláudia is a communication senior 
professional working culture. Has worked independently 
with Gisela João, A Naifa or Capicua. Hosted several shows 
in RUC and was the author of “Casa Cláudia” at Radar FM. 
Has been DJing regularly for 12 years.
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R. Nova do Carvalho, 28-30, Cais do Sodré, Lisboa               https://www.facebook.com/roterdaoclub/

O Roterdão Club no Cais do Sodré 
associa-se ao MUVI LISBOA

Festival Internacional de Música no Cinema
para a festa de warm-up

sábado, 26 de novembro, a partir das 23:00

Roterdão club > música • espectáculos • eventos • festas • empresas

Cláudia Craveiro, Nicolae Negura, Filipe Araújo, Nuno Pinto Fernandes, Gonçalo Guedes Cardoso, 
Anitka Ryczan, Sara Santos Silva, Elsa Dos Santos, Cláudia Sousa, Ana Cláudia Silva, Mário Pires, 
Clara Silva, João Pinho, Inês Araújo, Duarte Ferreira, André Valentim Almeida, Helder Campos, Maria 
José Silveira, Ana Sofia Rocha, Ana Rita Carvalho, Frederico Batista, Gonçalo Tocha, Dídio Pestana, 
Filipa Marta, Maria Freire de Andrade, André Teixeira Ferreira, Sofia Branco, Carlos Isaac, António 
Cotrim, Luís Amaral, Franque Silva, Ana Goulão, Pedro Caldeira Rodrigues, Ana Rute Peixinho, João 
Dinis, Rita Pires, Manuel Halpern, Luís Pedro Pereira Mateus, Maribel Caballero, Bruno Caballero 
Mateus, Maya Caballero Mateus, Telma Caballero Mateus, Patrícia Calais Garcia, Joana Ramos 
Simões, Sílvia Borges Silva, Ana Teresa Mateus, Tiago Silva, Santiago Silva, Helena Marteleira, 
Diana Ribeiro, Nuno Mexa, António José Gomes Pedro, Hermínia Maria Cardoso Mateus Pedro, Lúcia 
Almeida, Filipa Lourenço, Raquel Martins, Ben Tat, Pedro Primo Figueiredo, Rita Rocha, Rogério 
Silva, Sara David, Inês Machado, Ana Marques de Freitas, Carlos Ferreira, N-Imagens, Tiago Patrício, 
Joana Mateus Pedro, André Silva, Lara Pedro Silva, Sofia Pedro Silva, Rodrigo Oliveira, Diana 
Nunes, Marco Sebastião, Andreia Silva, Marta Matias, Regina da Fonseca, Fernando da Fonseca, 
Maria Teresa de Almeida, Tânia Rita de Almeida, João Miranda, Emília Borges, Joana Ricardo, Filipe 
Mendeiros, Sónia Amaro, Ana Matos Sousa, Luís Filipe Sebastião, Rui Alves de Sousa, António Maria 
Correia, Graziela Costa, Vera Rodrigues, Mário Lopes, Cláudia Duarte, João D’Espiney, Margarida 
Rodrigues, Leonor Correia, João Paulo Gomes, Rute Gonçalves, Carlos Mendão, Paulo Pina, João 
Leitão, Rui Gusmão, Sérgio Diamantino, Luís Fonseca, Susana Carrilho, Beatriz Seves, Luís Humberto 
Teixeira, Albertina Pereira Mateus, Renato Pereira, João Pedro Eugénio, Sofia Castro, Vanessa Braz, 
Paula Lagarto, Nicole Sánchez, Margarida Guerreiro, Helder Tomás, João Santos Marcelo, Patrícia 
Ameixial, Mariana Vieira, Francisco Marujo, Ruben Viegas, Sara Vicente, André Lopes Gonçalves, 
Inês Henriques, Cláudia Duarte, Patrícia Simões, Cláudia Camacho, Patrícia Naves, Eunice Silva, 
Fernanda Bandos, Gonçalo Ribeiro, Margarida Leite, Nuno Lima Bastos, Uises Souto, Mafalda 
Macário, Cristina Duarte, Lena Silva, Mafalda Gil, Ana Isabel Albertino, Carolina Freitas, Luís Pedro 
Oeiras Fernandes, Paulo Pereira, Diogo Vilhena, Ana Vale Costa, Maria Maia, Manaíra Aires Athayde, 
Cristina Guerreiro, Bárbara Fernandes, Celso Plácido, Rita Barradas, Pedro Guimarães, Alexandra 
Correia Silva, Rui Nave.

aGradeciMeNtos | acKNoWledGeMeNts

orgaNizaÇão 
ORGANIZATION
FwD COOP CRL

direÇão & ProgramaÇão
DIRECTION & PROGRAMMING
Cláudia Correia 
Filipe Pedro
Joana Fonseca

sPoNsoriNg, marKetiNg 
& comuNicaÇão
SPONSORING, MARKETING & 
COMMUNICATION
Catarina Reis 
Joana Fonseca

assessoria de imPreNsa
PRESS OFFICE
Margarida Caetano
Pedro Barros

catálogo
CATALOGUE
Cláudia Correia
Filipe Pedro

traduÇão
TRANSLATION
Filipe Pedro
Helena de Sousa Freitas 
Luís Humberto Teixeira
Mariana Vieira

desigN 
DESIGN
Cláudia Correia

Web desigN & deVeloPer
wEB DESIGN & DEVELOPER
Filipa Lourenço

sPot VÍdeo
VIDEO SPOT
Sara Santos Silva

rePórteres de imagem
CAMERAwOMEN
Elsa Dos Santos
Sara Santos Silva

fotografia
PHOTOGRAPHy 
Paulo Albuquerque

redes sociais duraNte 
o muVi 
SOCIAL NETwORKING ON SITE
Mário Pires

braNd Voice 
BRAND VOICE
Catarina Sanches

ilustraÇão 
ILLUSTRATION
Nicolae Negura

VoluNtários
VOLUNTEERS
Ana Patrício
Babette Dieu 
Carlos Mendão 
Filipa Pinheiro
Francisco Pires
Inês Araújo
José Paulo Bico
Maria Freire de Andrade
Miguel Queiroz Martinho
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Teresa Medeiros

FicHa tÉcNica | credits

ciNema são Jorge
diretora
DIRECTOR
Marina Sousa Uva

assisteNtes 
ASSISTANTS
Diana Guedes
Helena Seixas

assisteNte tÉcNico 
TECHNICAL ASSISTANT 
Carlos Rocha
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