Festival Internacional

de Musica no Cinema
15 a 20 de novembro de 2017 | Cinema Sao Jorge

SessAo de abertura
Eu, Meu Pai e os Cariocas
70 Anos de Musica no Brasil

Sessao de encerramento
Living On Soul

Sessao especial
A Fabrica de Nada

Debate

Agora sim, damos a volta a isto
o ativismo no cinema e na musica

Sessao especial

25 anos do album de estreia dos Sitiados

Sessao especial

Cine-concerto solidario de Charlie Mancini

l

Editoria

O único festival de cinema específico sobre música em Portugal ‘habita’ novamente o
Cinema São Jorge, em Lisboa. Ao todo falamos de 200 filmes de mais de 25 países –
entre longas, curtas, vídeos musicais e sessões especiais, algumas com a presença de
convidados especiais –, seis concertos, um cine-concerto, três exposições e oito sessões
ou apresentações gratuitas. Motivos mais do que suficientes para visitar o Cinema São
Jorge, em plena avenida da Liberdade, no centro de Lisboa, onde a música e o cinema
terão abrigo, de 15 a 20 de novembro, na quarta edição do Muvi – Festival Internacional
de Música no Cinema.

The only Portuguese film festival specific about music returns to 'inhabit' Lisbon’s city
centre movie theater - Cinema São Jorge. We are talking about 200 films from more
than 25 countries - between feature, short films, music videos and special sessions, some
with the presence of special guests -, six concerts, a cine-concert, three exhibitions and
eight free presentations. More than enough reasons to visit Cinema São Jorge, in the
heart of Lisbon, where music and cinema will be housed, from November 15 to 20, in the
fourth edition of Muvi - International Music Film Festival.

Info MUVI

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

BILHETE DE CINEMA
CINEMA TICKET
4€ Preço normal | Regular price
3,5€ Desconto | Discount -25/+65
2€ Desempregados | Unemployed
BILHETE 2 CONCERTO (SEX/SÁB/DOM)
2 CONCERTS TICKET (FRI/SAT/SUN)
4€ Preço normal | Regular price
3,5€ Desconto | Discount -25/+65
2€ Desempregados | Unemployed
PACK LIVRE TRÂNSITO MUVI’17
ACCESS ALL AREAS MUVI’17 PACK
40€ Preço normal | Regular price
35€ Desconto | Discount -25/+65
20€ Desempregados | Unemployed

GRÁTIS | FREE
Sessões especiais às 18h e 21h (qua/
qui/sex/sáb) e 18h (dom) na Sala
Montepio
Special sessions at 6pm and 9pm at
Montepio Room.

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

Entrada solidária | solidarity
ticket
Cine-concerto "Buster Keaton: Seven
Chances" por Charlie Mancini às 16h
(dom)
Cine-concert "Buster Keaton: Seven
Chances" by Charlie Mancini at 4pm
(Sun)

Horário | Timetable:
15 - 18, 13h - 24h

Todos os locais dispõem de acessos e lugares para pessoas de mobilidade reduzida.
All venues have access and seats for those with reduced mobility.

(1pm to 12pm);

19, 13h - 22h15
(1pm to 10.15pm);

20, 13h - 22h

(1pm to 10pm).

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

COMO CHEGAR | HOW TO GET HERE
AUTOCARROS | BUSES
709, 711, 732, 736, Aerobus

METRO | UNDERGROUND
Avenida (Linha azul | Blue line)

ESTACIONAMENTO | PARKING LOT
Parque Mayer, Avenida

Dialogos ou como o teatro e a opera
se encontram para contar a morte
de 16 carmelitas e falar do medo

a

4

SÁB/SAT | 18.11 | 21H15 | SALA 3

SEX/FRI | 02.12 | 21H15 | SALA 3

Género: Doc | 2016 | Duração: 85’ | País: Portugal  
Realizador: Coréon Dú
Legendas: EN
Contacto: festivais@dabanda.com

Género: Doc | 2016 | Duração: 70’ | País: Portugal  
Realizador: Catarina Neves
Legendas: PT/EN
Contacto: cataneves5@gmail.com

Chama-se banga, uma expressão angolana usada para definir o que geralmente
se chama "swagger". A primeira regra: quanto menos discreto, melhor. Ao longo
de uma hora e meia, o cineasta angolano e premiado designer Coréon Dú
examina de perto a obsessão dos seus compatriotas em se parecer bem.

A 17 de Julho de 1794, em plena Revolução Francesa, 16 freiras carmelitas foram
guilhotinadas, acusadas de conivência com actividades contra-revolucionárias. O
filme acompanha a encenação da ópera Diálogos das Carmelitas, de Poulenc, por
Luís Miguel Cintra.

It’s called banga, and it’s an Angolan expression used to define what’s called
“swagger” Stateside. First rule: the less discrete, the better. In a newly released
one-and-a-half-hour documentary titled Bangaologia – The Science of Style,
Angolan filmmaker and award-winning creative Coréon Dú, takes a closer look at
his fellow countrymen’s obsession with looking good.

On July 17, 1794, in the midst of the French Revolution, 16 Carmelite nuns were
guillotined, accused of collusion with counterrevolutionary activities. The film
follows Luís Miguel Cintra’s stage direction of Poulenc’s opera Dialogues of the
Carmelites.
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SEX/FRI | 17.11 | 21H15 | SALA 3

QUI/THU | 16.11 | 18H15 | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 56’49’’ | País: Portugal  
Realizador: David Francisco e Nuno Calado
Legendas: N/A
Contacto: nuno.calado@gmail.com

Género: Doc | 2016 | Duração: 82’ | País: Alemanha  
Realizador: Neopan Kollektiv
Legendas: N/A
Contacto: info@neopankollektiv.de

Documentário sobre a vida e obra de Jorge Bruto, um ícone da cena rock'n'roll
underground nacional. O Jorge deu a cara pelos Emílio e a Tribo do Rum, Capitão
Fantasma, Bruto and the Cannibals e Club Sin. Acerca de uma década foi-lhe
diagnosticado Parkinson.

O projeto do norte-americano Christopher Kirkley é um blog, uma editora e uma
plataforma para explorar a música da região do Sahel. "A Story of Sahel Sounds"
acompanha Chris, numa digressão em que se reúne com antigos amigos e novos
artistas, da capital da Nigéria (Abuja) até à desértica Agadez (Níger), onde um
dos nomes em destaque é Mdou Moctar.

Documentary about the life and work of Jorge Bruto, an icon of the Portuguese
underground rock'n'roll scene. Jorge was a prominent figure of the following
bands: Emílio e a Tribo do Rum, Capitão Fantasma, Bruto and the Cannibals, and
Club Sin. About a decade he was diagnosed with Parkinson's.

Shot on three continents, this film provides a look at Christopher Kirkley’s project
“Sahel Sounds”: a blog, record label and platform to explore arts and music of the
Sahel region through non-traditional ethnographic fieldwork.

Odisseias musicais palco internacional
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SEX/FRI | 17.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SÁB/SAT | 18.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 95’ | País: Colômbia, Itália, Cuba  
Realizador: Juan Sebastián Alvarez
Legendas: PT/EN
Contacto: juansebas88@hotmail.com 

Género: Doc | 2017 | Duração: 52’08’’ | País: França  
Realizador: Nicolas Maupied
Legendas: N/A
Contacto: gpeton@rocheproductions.com 

Santos, o atual diretor artístico, esconde-se atrás da atmosfera do carnaval,
enquanto luta contra todas as probabilidades para manter vivo o veneno de El
Alacrán. O ‘escorpião’ é um lendário grupo de dança em Havana fundado em 1908
pelo seu bisavô levado a Cuba como escravo durante o colonialismo espanhol.
Personagens e danças representam uma síntese da cultura cubana. Atualmente,
os fundadores idosos reclamam e criticam porque o nível artístico de El Alacrán
está em declínio. A odisseia de Santos é reviver e restaurar a glória anterior do
grupo. Que reserva o futuro para o centenário grupo de dança El Alacrán?

Com uma incrível paixão, Barbra Streisand ganhou todo o sucesso sem nunca
negar as suas origens. Desde a infância difícil no Brooklyn até aos musicais da
Broadway, de 'Funny girl' para 'Yentl', aqui está a história de uma carreira incrível.

Santos, the current artistic director hides behind the Carnival’s atmosphere as
he is fighting against all odds to keep El Alacrán's poison alive. The Scorpion is
a legendary dance group in Havana founded in 1908 by his great-grandfather
who was brought to Cuba as a slave during Spanish colonialism. Characters and
dances represent a synthesis of Cuban culture. At present, the elderly founders
complain and criticize because the El Alacrán's artistic level is declining. Santos’s
odyssey is to revive and restore the earlier glory of his group. What does the
future hold for the centennial dance group El Alacrán?

With an incredible pugnacity, Barbra Streisand has won all the success without
ever denying her origins. From her difficult childhood in Brooklyn to the Broadway
musicals, from 'Funny girl' to 'Yentl', here is the story of an incredible career.
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SEX/FRI | 17.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

QUI/THU | 16.11 | 23H30 | SALA 3

Género: Fic | 2016 | Duração: 92’ | País: Arménia  
Realizador: Levon Minasian
Legendas: PT/EN
Contacto: leomins@yahoo.fr 

Género: Doc | 2017 | Duração: 71’ | País: Brasil  
Realizador: Susanna Lira, Rodrigo Alzuguir
Legendas: N/A
Contacto: muriel.producao@gmail.com

Alik, um jovem clarinetista, toca numa orquestra clássica, fundada e liderada
pelo seu avô, o famoso maestro Hovhannes Talyan. Um dia, o patrocinador da
orquestra é encontrado morto e a continuação do projeto está em risco. Por uma
estranha coincidência, Alik recebe um telemóvel que pertence a um "Virtuoso", e
as chamadas têm apenas o nome genérico "Cliente". Seguindo as instruções, Alik
obtém um grande pré-pagamento, uma arma e a ordem de matar. O problema
é que Alik nunca viu uma arma na vida, e ele é um músico ‘virtuoso’, e não um
assassino ‘virtuoso’.

“Clara Estrela” narra, apenas em primeira pessoa, a tra jetória da cantora
Clara Nunes. Além do minucioso trabalho de pesquisa, o filme traz ao público
a oportunidade de ouvir os depoimentos de jornais e revistas na narração da
atriz Dira Paes e a possibilidade de conhecer um pouco mais da personagem
que, mesmo passados mais de 30 anos de sua morte, permanece em lugar de
destaque na história da música popular brasileira.

Alik, a young virtuoso clarinetist, plays in a classical orchestra, founded and led by
his grandfather, the famous conductor Hovhannes Talyan. One day, the orchestra’s
sponsor was killed and the existence of the band was under the risk. By a strange
coincidence Alik gets a cell phone, which belongs to some “Virtuoso”, and the
income-calls are from just one subscriber – “Client”. Following the instructions Alik
gets large prepayment, a gun and the order to kill. The problem is that Alik never
seen the gun in his life, and he is a virtuoso musician, not a virtuoso killer.

The film describes the career of Clara Nunes in first person, a singer who
conquered Brazil and several other countries around the world. Packed with
dreamlike images and with no interviews, the documentary is composed of
statements of the artist from print media, narrated by actress Dira Paes. The story
is enhanced by the originality of the images and a meticulous selection of songs.
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SEX/FRI | 17.11 | 16H | SALA 3

QUA/WED | 15.11 | 18H15 | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 70’ | País: EUA
Realizador: Joshua Provost
Legendas: N/A
Contacto: joshprovost@yahoo.com

Género: Doc | 2017 | Duração: 82’ | País: Holanda  
Realizador: Margriet Jansen
Legendas: PT/EN
Contacto: margriet@mjcpro.nl 

Um artista visual e um músico criam uma série de obras nas quais quadros e
partituras musicais formam peças coesivas destinadas a serem vivenciadas em
conjunto. As obras interpretam a excitação e a monotonia da vida na expansão
do deserto urbano das diversas perspetivas do nativo e do recém-chegado. Um
documento intensamente focado do processo de criação e colaboração à medida
que quatro novas obras ganham vida.

Um documentário sobre o significado da música mundial para amantes da
música ocidental, sendo colocados em destaque para reviverem as emoções
que experimentaram durante os seus concertos preferidos. Recordam como esse
momento influenciou ou até mudou as suas vidas. As numerosas gravações de
concertos demonstram que a música não pára nas fronteiras do mundo ocidental.
Um documentário que presta homenagem à linguagem universal da música de
todo o mundo.

A visual artist and a musician create a series of works in which paintings and
musical scores form cohesive pieces intended to be experienced together. The
works interpret the excitement and monotony of life in the urban desert sprawl
from the diverse perspectives of the native and the newcomer. An intensely
focused document of the process of creation and collaboration as four new works
come to life.

A documentary about the significance of world music for Western music lovers.
They are put in the spotlight to relive the emotions they experienced during their
favorite live performances. They recall how this moment has influenced or even
changed their lives. The numerous concert recordings demonstrate that music
doesn’t stop at the borders of the Western world. A music documentary that pays
tribute to the universal language of music from all over the globe.
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SÁB/SAT | 18.11 | 18H15 | SALA 3

QUA/WED | 15.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 62’ | País: BRASIL / FRANÇA / ARGENTINA
Realizador: Isbela Faria
Legendas: Pt
Contacto: isbelafaria@gmail.com 

Género: Doc | 2017 | Duração: 116’ | País: Brasil  
Realizador: Lúcia Veríssimo
Legendas: PT/EN
Contacto: lv@luciaverissimo.com

Uma Kombi lotada de músicos brasileiros e franceses sai da Bahia e cruza a
América do Sul, até a Patagónia. Enquanto gira, o grupo redescobre maneiras
de viver de música e de produzir o próprio trabalho. Encontros e paisagens sulamericanas revelam um novo universo musical criado e aprendido na estrada.

A partir da afirmação de Tom Jobim de que toda música é o reflexo de sua
época, o filme expõe como a cultura dessa nação extremamente musical foi sendo
escrita com as influências sociopolíticas desde 1946 a 2016. Foram captados
mais de 60 depoimentos com os mais influentes artistas, musicólogos, escritores,
maestros, compositores e historiadores para relatar uma história que até hoje
não foi contada no cinema, a forma como a música é influenciada pela política.
O documentário foi idealizado, dirigido, produzido e narrado pela atriz Lúcia
Veríssimo, filha do Maestro Severino Filho, o que a torna testemunha direta de
grande parte dessa tra jetória. O documentário conta com um rico acervo entre
fotos, filmes, vídeos, além de 134 músicas.

A Kombi van full of Brazilian and French musicians leaves Bahia and crosses South
America to Patagonia. As it rotates, the group rediscovers ways of living music and
producing their own work. South American encounters and landscapes reveal a
new musical universe created and learned on the road.

Famous composer Tom Jobim said that “all music is a reflection of its time”,
the documentary how the culture of this extremely musical nation was shaped
by socio-political events from 1946 to 2016. The filmmaker collected more than
60 testimonies with some of the most influential artists, musicologists, writers,
maestros, composers and historians in the country to tell a story that has not been
told in the movies; how music is influenced by politics. The documentary was
conceived, directed, produced and narrated by the actress Lucia Verissimo, who
is also the daughter of the maestro Severino Filho which gave her a front roll seat
to most of the events narrated in that marked maestro Severino Filho‘s his musical
path. The documentary has a rich collection of photos, films, videos and 134 songs.

Odisseias musicais palco internacional
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SEX/FRI | 17.11 | 18H15 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 16H | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 72’ | País: Brasil 
Realizador: Anne e Gabraz
Legendas: EN
Contacto: sannagabriel@gmail.com 

Género: Doc | 2016 | Duração: 52’ | País: Eslovénia  
Realizador: Varja Močnik 
Legendas: PT/EN
Contacto: dragicka@gmail.com

Tantão é um músico e artista plástico icónico do underground carioca desde os
anos 80, quando fundou a Black Future. Nos últimos anos também seu trabalho
como pintor tem ganho reconhecimento. O filme acompanha alguns dias da sua
tra jetória errante pelos becos e porões da cidade.

LP film is a documentary about one of the most influental Yugoslav rock albums.
Although recorded more than 40 years ago this LP by band Buldozer remains
relevant and continues to inspire new generations.

Tantão is an iconic musician and plastic artist of the Rio de Janeiro underground
since the 1980s, when he founded Black Future. In recent years his work as a
painter has gained recognition. The movie follows a few days of his wandering
tra jectory through the alleys and basements of the city.

“LP” é um documentário sobre um dos álbuns de rock mais influentes da antiga
Jugoslávia. Apesar de ter sido gravado há mais de 40 anos, este disco da banda
Buldozer permanece relevante e continua a inspirar as novas gerações.
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SEX/FRI | 17.11 | 16H | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 16H | SALA 3

Género: Doc | 2016 | Duração: 61’ | País: Argentina  
Realizador: Agustín Arévalo
Legendas: PT
Contacto: agus_arevalo@hotmail.com 

Género: Doc | 2017 | Duração: 74’ | País: Reino Unido
Realizador: Jaha Browne & Tara Manandhar
Legendas: EN
Contacto: lucile.homelands@gmail.com

Em 1993 quatro jovens de Adrogué e Temperly formam a banda Perdedores Pop.
Entre roqueiros e jornalistas, dois irmãos líderes tecem uma história incendiária
assumindo a derrota desde o início. Eles atravessam diferentes épocas e a sua
música permanece autêntica e desconhecida.

Quatro artistas de música negra baseados no Reino Unido revisitam o país de
origem dos seus pais e descobrem o impacto que a terra tinha sobre eles, tanto
cultural como criativamente. Os artistas passaram o tempo no país escolhido,
descobrindo elementos que adicionavam continuamente peças ao seu próprio
quebra-cabeça pessoal. Uma história fascinante de uma genealogia cultural
repleta de interlúdios musicais variados e excitantes.

In 1993, four teenagers from Adrogué and Temperly formed the band Perdedores
Pop. Between rockers and journalists, two leading brothers weave an incendiary
story taking on the defeat from the beginning. They go through different eras and
their music remains authentic and unknown.

Four UK based black music artists revisit the country of their parents birth and
finding out what impact that land had on them both culturally and creatively. The
artists spent time in their chosen country, discovering elements which continually
added pieces to their own personal puzzle. A fascinating story of cultural
genealogy studded with rocking and rousing musical interludes.

Odisseias musicais palco internacional
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SEX/FRI | 17.11 | 18H15 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 15H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2016 | Duração: 52’40’’ | País: Brasil  
Realizador: Gabraz
Legendas: EN
Contacto: sannagabriel@gmail.com

Género: Doc | 2017 | Duração: 45’54’’ | País: Grécia
Realizador: Vassilis Dimitriadis & Mike Geranios
Legendas: PT/EN
Contacto: dimitriadisvasileios@gmail.com

Vanessa e Duda chegam a uma nova cidade à procura de paisagens sonoras para
um novo projeto.

Em 2015 o primeiro alaúde elétrico está a ser construído na ilha de Creta. O
criador e designer Dimitris Sideris tenta uma série de gravações de música
improvisada em locais de acústica excepcional, estrutura arquitetónica e história.
Afetado por estes recursos, o músico entra num estado de diálogo com cada
espaço e inspira-se em composições no local com um alaúde elétrico.

Vanessa and Duda arrive in a new city in search of soundscapes for a new project.

In 2015 the first electric lute is being constructed in the island of Crete. The creator
and designer Dimitris Sideris attempts a series of improvised music recordings in
locations of exceptional acoustics, architectural structure and history. Affected by
these features, the musician enters into a state of dialogue with each space, and
gets inspired for on-the-spot compositions with the electric lute.
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QUI/THU | 16.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

QUI/THU | 16.11 | 23H30 | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 83’ | País: Índia
Realizador: Anushka Meenakshi & Iswar Srikumar
Legendas: EN
Contacto: uramili.project@gmail.com

Género: Doc | 2016 | Duração: 52’ | País: Brasil  
Realizador: Leonardo Vidigal, Delmar Mavignier
Legendas: PT
Contacto: leovidigal@hotmail.com

Perto da fronteira com a Índia - Mianmar é a aldeia de Phek, em Nagaland.
Cerca de 5000 pessoas vivem ali, quase todas do cultivo do arroz para consumo
próprio. À medida que trabalham em grupos cooperativos - preparando os
campos, plantando ou colhendo o grão e levando-o por percursos incrivelmente
íngremes - os cultivadores de arroz de Phek cantam. As estações mudam, assim
como a música, transformando o mundano em hipnótico. O amor que eles cantam
também é uma metáfora para a necessidade do outro - o amigo, a família, a
comunidade, para construir uma polifonia de vozes. Histórias de amor, histórias
do campo, histórias de canção, histórias em canções.

O filme “Minha Boca, Minha Arma” foi realizado por Leonardo Vidigal e Delmar
Mavignier, trazendo memoráveis atuações ao vivo de 'soundsystems' e de
artistas do reggae, bem como entrevistas a MCs, cantores, DJs, dançarinos,
produtores, engenheiros de som e outras personalidades dessa cena vibrante que
está a tomar o Reino Unido, França, Itália, Espanha, Portugal, Polônia e outros
países de assalto, em mais de 100 festivais anuais.

Close to the India - Myanmar border is the village of Phek in Nagaland.
Around 5000 people live here, almost all of whom cultivate rice for their own
consumption. As they work in cooperative groups — preparing the terraced fields,
planting saplings, or harvesting the grain and carrying it up impossibly steep
slopes — the rice cultivators of Phek sing. The seasons change, and so does the
music, transforming the mundane into the hypnotic. The love that they sing of is
also a metaphor for the need for the other - the friend, the family, the community,
to build a polyphony of voices. Stories of love, stories of the field, stories of song,
stories in song.

“Weapon Is My Mouth” is conceived and made specifically a “danceable film.”
It has to be experienced, appreciated and danced to within the environment
of a sound-system session. Projected between the speaker stacks it is a fusion
of Expanded Cinema and dancehall experience – making the space one for the
moment of thought as well as bodies. The 52 min film is the product of an oneyear research programme made at Goldsmiths by Brazilian scholar and soundman
Leo Vidigal, in collaboration with filmmaker Delmar Mavignier.
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QUA/WED | 15.11 | 23H30 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 15H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2016 | Duração: 86’ | País: Brasil  
Realizador: Isaac Dourado
Legendas: N/A
Contacto: havanacine@gmail.com

Género: Doc | 2017 | Duração: 67’ | País: Áustria  
Realizador: Markus Toth
Legendas: PT/EN
Contacto: mt@lamanada.at

A história da cantora Clemilda, Rainha do Forró e da música de duplo sentido,
através de depoimentos, lembranças e raras imagens de arquivo. Dentro de seu
legado estão clássicos como ‘’Prenda o Tadeu’’ e ‘’Forró Cheiroso’’, sucessos em
todo o Brasil e que lhe renderam dois discos de ouro. A sua obra está justaposta
entre as das grandes estrelas da música nordestina.

“Pachamanka” não é um documentário de música comum. Na verdade, há muito
a descobrir começando com diferentes conceitos de liberdade, como sobreviver
como músico e a dinâmica frágil dentro de um grupo que existe há quase 40
anos.

The story of singer Clemilda, Queen of Forró and the double-entender music,
through testimonials, souvenirs and rare archive footage. Within her legacy are
classics such as “Prenda o Tadeu” and “Forró Cheiroso”, all over Brazil hits that
earned her two gold records. Her work is juxtaposed among those of the great
stars of Northeastern music.

“Pachamanka” is not your average music documentary. In fact there is a lot to
discover here starting with different concepts of freedom, how to survive as a
musician and the fragile dynamics within a group that has existed for almost 40
years now.

Odisseias musicais palco internacional
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Sala Manoel de Oliveira

sala 3

21:30
SESSÃO DE ABERTURA
SCPI/OMPI
CANTA UM PONTO (26’) + EU, MEU PAI E OS CARIOCAS (116’, COM A

19:30
Inauguração das exposições
AS LENDAS DE 1967 - PORTUGAL EM TONS DE POP
DE JOÃO CARLOS CALLIXTO AT THE MOVIES DE CATARINA CESÁRIO
FMM SINES - 20 ANOS DE MÁRIO PIRES

15:00
OMPI/OMPI
LUTE ELECTRIC (46’)
+ PACHAMANKA (67’)

15:30
OMPI/OMPI
BULDOZER (52’)
+ HOMELANDS (74’)

18:30
OMPI/OMPI
SOLENZARA (51’)
+ sAGRE BALERE (72’)

18:15
SCPI/OMPI
MENSAGENS PARA GAIA (29’)
+ DO SUL PR’O NORTE (62’)

18:00
AO VIVO *
O MÚSICO E O SEU INSTRUMENTO, COM
ELECTRIC MAN, IGUANA GARCIA E TIAGO
SAGA (90’)

21:30
SCPI/OMPI
MISIMPRESSIONS (10’)
+ THE ACCOMPANYING DANCER (24’)
+ BARBRA STREISAND (52’)

21:15
OMPN
THE MIAMI FLU VICIOUS PILL (4’)
+ TU (11’) + POR A MINHA VIDA
NO TEU OUVIDO (28’)
+ BANGAOLOGIA (85’)

21:00
SESSÃO ESPECIAL *
25 ANOS DO ÁLBUM DE ESTREIA
DOS SITIADOS (120’)

Dia 15 QUARTA-feira WEDNESDAY

PRESENÇA DA REALIZADORA LÚCIA VERÍSSIMO)

Sala Manoel de Oliveira

sala 3

Sala 2

18:30
SCPN/SCPN/OMPI
THOSE WHO MAKE IT HAPPEN (16’)
+ TUDO O QUE IMAGINO (31’)
+ THE SAINTS OF SIN (85’)

18:15
SCPI/OMPI
MUSIC, LIFE, PASSION (20’)
+ THE WORLD MAKES MUSIC (82’)

18:00
sessão especial *
FESTIVAIS DE MÚSICA:
O MELHOR DE 2017 (120’)

21:15
SCPI/OMPI
MUSIC, COFFEE, VINYL (28’)
+ POR HUMOR A LA MÚSICA (76’)

21:00
sessão especial *
BODYSPACE E CANAL 180:
O MELHOR DE 2017 (120’)

Sala 2

23:30/00:45
ConcertoS 1
IGUANA GARCIA (60’)
+ ELECTRIC MAN (75’)

Sala 2

18:30
OMPI/OMPI
SILENTE (72’)
+ KHO KI PA LU (83’)

18:15
SCPI/OMPI
A SYMPHoNY FOR ROSSINI:
IL TURCO IN ITALIA (10’)
+ A STORY OF SAHEL SOUNDS (82’)

18:00
CANÇÕES
COM GENTE DENTRO *
PALCO INTERNACIONAL (120’)

21:30
SCPI/OMPI
UMA NOITE PARA JOÃO LEMOS (24’)
+ SOTAQUE ELÉTRICO (90’)

21:15
SCPN/SCPN/SCPN/OMPN
RAPSÓDIA DO PANDEIRO (6’)
+ POR QUEM LÁ TENDES (10’)
+ ECOS NO CASTELO (32’)
+ DIÁLOGOS (70’)

21:00
sessão especial *
15 ANOS DA DROID I.D. (150’)

23:30
SCPI/OMPI/OMPI
HOUSESOUNDS (17’)
+ MINHA BOCA, MINHA ARMA (52’)
+ CLARA ESTRELA (71’)

23:30
sessão especial *
SESSÃO DE VJING
DA DROID I.D. NO FOYER (120’)

Sala Manoel de Oliveira

sala 3

Sala 2

18:30
SCPI/OMPI
EINGEMAUERT (3’)
+ ALACRÁN SOY YO (95’)

15:30
OMPI/OMPI
HERMOSOS PERDEDORES POP (61’)
+ COALESCE: A CITY COMPOSED (70’)

18:00
CANÇÕES
COM GENTE DENTRO *
PALCO NACIONAL (120’)

21:30
SCPI/OMPI
BULBUL (21’)
+ BRAVO, VIRTUOSO (92’)

18:15
SCPI/OMPI/OMPI
RUÍDO (14’) + INTERLÚDIO (52’)
+ EU SOU O RIO (72’)

21:00
DEBATE * AGORA SIM,
DAMOS A VOLTA A ISTO - O ATIVISMO NO
CINEMA E NA MÚSICA (120’)

21:15
SCPN/SCPN/SCPN/SCPN/OMPN
CORDAS (6’) + 78.4 RÁDIO PLUTÃO (15’)
+ ESCOLA DE ROCK DE PAREDES DE COURA
(15’) + O SILÊNCIO
DA MONTANHA (24’)
+ FANTASMA LUSITANO (56’)

23:30/00:45
ConcertoS 1
CLEMENTINE (60’)
+ LÂMINA (75’)

Dia 17 sexta-feira FRIDAY

Dia 19 DOMINGO SUNDAY

sala 3

Sala Manoel de Oliveira

sala 3

Sala 2

15:00
SESSÃO ESPECIAL
A FÁBRICA DE NADA (177’)

15:30
SESSÃO ESPECIAL
PREMIERE: dENTRO DA CASA 8 (60’)

16:00
CINE-CONCERTO SOLIDÁRIO 2
BUSTER KEATON:
SEVEN CHANCES,
POR CHARLIE MANCINI (75’)
18:00
sessão especial *
AZ-RAP: FILHOS DO VENTO (21’)

18:30
SESSÃO DE ENCERRAMENTO
PREMIERE: LIVING ON SOUL (96’)

18:15
SESSÃO ESPECIAL
DOLLAR LLAMA:
THIS IS GRAND UNION (50’)

21:30/22:45
ConcertoS 1
ACID ACID (60’)
+ HOMEM EM CATARSE (75’)

Sala Manoel de Oliveira
Dia 20 SEGUNDA-FEIRA MONDAY

Sala Manoel de Oliveira

Dia 16

QUINTA-feira THURSDAY

23:30
SCPI/SCPI/OMPI
A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO (15’)
+ DE QUANDO EM VEZ (16’)
+ MORENA DOS OLHOS PRETOS (86’)

sala 3
16:00
VENCEDOR CCGD + SC + OM
CRÍTICA/PARCEIROS

18:30
CCGD/SCPN/OMPN VENCEDOR
PRÉMIO DO PÚBLICO

18:15
VENCEDOR PALCO INTERNACIONAL
CCGD + SC + OM

21:30
CCGD/SCPI/OMPI VENCEDOR
PRÉMIO DO PÚBLICO

21:15
VENCEDOR PALCO NACIONAL
CCGD + SC + OM

* SESSÃO GRATUITA | FREE SESSION
DOIS CONCERTOS (SEX/SÁB/DOM) | TWO CONCERTS (FRI/SAT/SUN)
4€ Preço normal | Regular price - 3,5€ Desconto | Discount -25/+65
2
CINE-CONCERTO SOLIDÁRIO (DOM) | SOLIDARIAN FILM CONCERT (SUN)

1

OMPN
OMPI
SCPN
SCPI
CCGDPN
CCGDPI

Odisseias Musicais Palco Nacional / Musical Odysseys Portuguese Stage
Odisseias Musicais Palco Internacional / Musical Odysseys International Stage
Sonetos Cantados Palco Nacional / Short Sonnets Portuguese Stage
Sonetos Cantados Palco Internacional / Short Sonnets International Stage
Canções Com Gente Dentro Palco Nacional / Songs with People Inside Portuguese Stage
Canções Com Gente Dentro Palco Internacional / Songs with People Inside International Stage

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.MUVILISBOA.COM | PROGRAM SUBJECT TO CHANGES. MORE INFO AT WWW.MUVILISBOA.COM

Lounge piso 0/1

Dia 18 SÁBADO SATURDAY

Sala Manoel de Oliveira

28

A La MUsica

e

ler
Sagre Ba

QUA/WED | 15.11 | 21H15 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 76’ | País: Espanha  
Realizador: Álvaro Begines Guzmán
Legendas: EN
Contacto: alvaro@lamiradaoblicua.es

Género: Doc | 2017 | Duração: 72’ | País: Itália
Realizador: Alessandro Stevanon
Legendas: PT/EN
Contacto: info@lafournaise.it

Através de um concerto do grupo No me pises que llevo chanclas, com artistas
convidados que influenciaram a sua história musical e emocional, conta-se a
história da música de humor espanhola.

A história do carismático Omar e da sua banda, contada ao longo de uma
digressão, em festas e salões de dança, por várias regiões do norte da Itália.

Through a concert of the group No me pises que llevo chanclas, with invited
artists that influenced its musical and emotional history, the story of the Spanish
humor music is told.

The story of the charismatic Omar and his band, told throughout their tour, at
street parties and dance halls, across various regions in the North of Italy.

Odisseias musicais palco internacional

Odisseias musicais palco internacional

Por Humor
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“Silente
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QUI/THU | 16.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SÁB/SAT | 18.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 72’ | País: Espanha  
Realizador: Rubén García
Legendas: PT/EN
Contacto: internacional@agenciafreak.com 

Género: Doc | 2017 | Duração: 51’ | País: Córsega
Realizador: Stephan and Pascal Regoli
Legendas: PT/EN
Contacto: contact@chjachjarella.com

A gravação discográfica do trabalho de um compositor esquecido é o ponto
de partida deste documentário. Música, memória e tempo entrelaçam-se numa
jornada incerta em busca do autor.

A canção corsa Solenzara foi um sucesso internacional nos anos 60. Vinte e cinco
anos depois, sem permissão, Goran Bregovic pegou na música e compôs “In The
Death Car”, interpretada por Iggy Pop. Tornou-se a trilha sonora do filme “Arizona
Dream” de Emir Kusturica e experimentou um sucesso ainda maior do que
Solenzara. Por que é que estas parcas notas atraíram o público durante 50 anos?
Que ecos misteriosos têm em nós? O filme conta a história de uma música, da
sua jornada e dos seus encontros. Equipado com um antigo gravador desde 1963,
deixamos Córsega, pai e filho, em busca de público e de artistas nos diferentes
países da Europa que atravessaram o caminho da Solenzara.

The discographic recording of the work of a forgotten composer is the starting
point of this documentary. Music, memory and time intertwine in an uncertain
journey in search of the author.

The Corsican song Solenzara was an international hit in the 60s. Twenty-five
years later, without permission, Goran Bregovic took the music and composed
“In The Death Car”, interpreted by Iggy Pop. It became the soundtrack to the film
Arizona Dream by Emir Kusturica and experienced even greater success than
Solenzara. Why have these few notes charmed the public for 50 years? What
mysterious echoes do they have in us? The film tells the tale of a song, its journey
and its encounters. Equipped with an old record player from 1963, we leave
Corsica, father and son, on the search for audiences and artists in the different
countries in Europe that have crossed paths with Solenzara.

Odisseias musicais palco internacional

Solenzara
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Sin

QUI/THU | 16.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

QUA/WED | 15.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 90’ | País: Brasil  
Realizador: Caio Jobim e Pablo Francischelli
Legendas: EN
Contacto: caiojobim@doblechapa.com.br

Género: Doc | 2017 | Duração: 85’ | País: Índia
Realizador: Aniruddha (Oni) Sen
Legendas: EN
Contacto: chiomaahaneku@gridsconsulting.com

Uma investigação musical sobre a natureza da guitarra brasileira que parte da
chegada da viola de machete no Recôncavo baiano, em meados do século 19,
até os dias de hoje, passando pela revolução do pau elétrico de Dodô e Osmar
no carnaval da Bahia, a energia do carimbó do Pará, as experimentações
tropicalistas de Lanny Gordin, o baque dos tambores do maracatu pernambucano,
o peso dos Megadeth e a reconexão com as matrizes em linha direta com a
música africana atual. Intrusa e estranha, a guitarra teve que se adaptar à cultura
do ritmo, própria aos géneros nativos, forjando uma identidade original muito
além da tradição do rock’n’roll.

“The Saints of Sin” é uma jornada lírica de emoção e experiências de sete
mulheres (e meia) bengali espalhadas por todo o mundo, entre Nairobi e Nova
Iorque, Nova Deli e Bombaim. Construído através de conversas íntimas gravadas
ao longo de três anos, o filme explora as vidas de Debbie, Runa, Srila, Gopi,
Shreya, Swati, Paro e Pradipta, onde cada uma delas reconhece a propensão em
relação a um dos pecados e fala das suas negociações com ele.

A musical investigation into the nature of the Brazilian guitar from the arrival of
the machete viola in the Bahia Recôncavo in the middle of the 19th century to
the present day, through the revolution of the electric stick of Dodô and Osmar
in the carnival of Bahia, the energy of Pará’s carimbó, the tropicalist trials of
Lanny Gordin, the drumming of the maracatu of Pernambuco, the importance
of Megadeth and the reconnection with the roots in direct line with the current
African music. Intruder and strange, the guitar had to adapt to the culture of the
rhythm, proper to the native genres, forging an original identity far beyond the
tradition of rock’n’roll.

“The Saints of Sin” is a lyrical journey of emotion and experiences of Seven and
a Half Bengali women spread all over the globe between Nairobi to New York to
New Delhi and Bombay. Built on intimate conversations recorded over three years,
the film explores the lives of Debbie, Runa, Srila, Gopi, Shreya, Swati, Paro and
Pradipta, where each of them acknowledges her propensity towards one of the
Sins and speaks of her negotiations with it.

Odisseias musicais palco internacional
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78.4: RAdio Plutao

Escola do Rock Paredes de Coura 2016

SEX/FRI | 17.11 | 21H15 | SALA 3

SEX/FRI | 17.11 | 21H15 | SALA 3

Género: Fic | 2017 | Duração: 15’16’’ | País: Portugal | Realizador: Tiago Amorim
Legendas: EN | Contacto: filmes.estc@gmail.com

Género: Doc | 2016 | Duração: 15’18’’ | País: Portugal | Realizador: João de Sá
Legendas: EN | Contacto: mail@joaodesa.com 

“78.4: Radio Pluton” tells a story about
Manuel, a young pirate radio speaker
in the 80’s, who starts to think about
abandon this projet when he discovers
that his collegue is thinking about
leaving the radio and move to an
official one.

Cordas

SONETOS CANTADOS PALCO NACIONAL

Género: Doc | 2016 | Duração: 05’34’’ | País: Portugal | Realizador: Marta Gomes
Legendas: N/A | Contacto: martaggomes23@gmail.com

34

“Escola do Rock Paredes de Coura
2016” is a short documentary about
a side project of one of the biggest
rock festivals in Portugal, “Paredes de
Coura”. During one week the festival
offered lessons of rock music that put
togheter 40 musicians to rehearse
songs from, for example, Motorhead,
Pixies ou Nirvana.

O SilEncio da Montanha

SEX/FRI | 17.11 | 21H15 | SALA 3

Orlando Trindade, construtor de
instrumentos das mais variadas
épocas, mas com especial gosto por
instrumentos de cordas. “Cordas” é
assim um filme sobre a paixão de um
homem pela musica e a delicadeza das
suas mãos nesta arte.

Uma semana de formação em rock
reuniu 40 músicos com idades entre
os 13 e os 30 na 3ª edição da Escola do
Rock, sendo ensaiados temas de bandas
como Motorhead, Pixies ou Nirvana.

The short movie “Strings” is about a
man’s passion, Orlando, for instruments,
especially for the stringed ones. In
“Strings” we can see how much Orlando
dedicates his life to the sound of these
instruments.

Ecos No Castelo

SEX/FRI | 17.11 | 21H15 | SALA 3
Género: Doc | 2017 | Duração: 23’49’’ | País: Portugal | Realizador: Paulo Lima
Legendas: N/A | Contacto: lima.pauloandre@gmail.com

Acompanha o saxofonista Luís Senra
até ao topo de sua ”Magestade”, a
montanha mais alta de Portugal. O
silêncio absoluto. O nada. O Zero. Um
vácuo sonoro. A sensação que te chega
ao corpo é incrível, e o sentimento é de
paz e tranquilidade.

In “O Silêncio da Montanha” we can
admire and pay attention to the path
of the saxophonist Luís Senra till he
reaches “Magestade”, the highest
mountain in Portugal.

Por a Minha Vida no Teu Ouvido

QUI/THU | 16.11 | 21H15 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 21H15 | SALA 3
Género: Doc | 2017 | Duração: 31’44’’ | País: Portugal | Realizador: Raquel Gonçalves
Legendas: EN | Contacto: lizard1princess@gmail.com

Augusto Bandeira, presidente da Junta
de Castelo de Neiva tinha a ideia de
fundar uma escola de música no Centro
Cívico. Sete anos depois, alunos de
todas as faixas etárias e de todos os
níveis de conhecimentos, vêm aprender,
praticar e vêm deixar a música
acontecer.

“Ecos No Castelo” shows a music school
that opened in 2010 by the hands of
Augusto Bandeira,the chairman of the
parish council. Now, seven years later,
the school has become bigger and its
a real success among the students who
came here to learn and practice.

Género: Doc | 2017 | Duração: 28’06’’ | País: Portugal | Realizador: André C. Santos
Legendas: EN | Contacto: a.santos.ppv@gmail.com 

Este documentário desvenda a
verdadeira história por trás do grupo
de hip hop português Wet Bed Gang
(Kroa, Gson, Zizzy e Zara G). Após
a morte de Rossi, fundador deste
movimento, os 4 “putos” de Vialonga
decidiram encarar o projeto de forma
séria e dar continuidade ao legado que
lhes foi deixado.

This documentary unveils the true
story behind Wet Bed Gang (Kroa,
Gson, Zizzy and Zara G), a Portuguese
hip hop band. After the death of Rossi,
founder of this movement, the 4 “kids”
from Vialonga decided to face the
project in a serious way and to continue
the legacy that was left for them.

SONETOS CANTADOS PALCO NACIONAL

Manuel, um jovem locutor de uma
estação de rádio pirata na década
de 80, pondera abandonar o projeto
ao saber que o seu colega em breve
abandonará a rádio para começar a
trabalhar numa rádio oficial.
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Por Quem La Tendes

The Miami Flu Vicious PILL

QUI/THU | 16.11 | 21H15 | SALA 3

SÁB/SAT | 18.11 | 21H15 | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 9’40’’ | País: Portugal | Realizador: António Ventura
Legendas: N/A | Contacto: antoniomartins_8@hotmail.com

Género: Exp | 2016 | Duração: 04’16’’ | País: Portugal | Realizador: Mário Costa
Legendas: N/A | Contacto: marioalcosta@gmail.com

Em Penha Garcia, um grupo feminino
pára em três locais altos para que as
suas vozes sejam ouvidas um pouco por
toda a aldeia. Estas mulheres acreditam
que cantando e rezando a uma só voz
estão a embalar os seus entes queridos
que já cá não estão, em direção ao céu,
onde poderão encontrar paz eterna.

In Penha Garcia, a female group stops
at three high places so that their voices
are heard throughout the village.
These women believe that singing and
praying with one voice are ‘rocking’
their loved ones who are no longer here,
towards heaven where they can find
eternal peace.

Vídeo perfomativo acerca do modo
como o mundo é percecionado após a
toma da “vicious pill”, alterando a nossa
visão do mundo.

A video perfomance about how the
world is perceived after taking the
“vicious pill”, changing our view of the
world.

Tudo o que Imagino
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QUA/WED | 15.11 | 18H15 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

QUI/THU | 16.11 | 21H15 | SALA 3

Género: Doc/Fic | 2017 | Duração: 30’ | País: Portugal | Realizador: Leonor Noivo
Legendas: EN | Contacto: agencia@curtas.pt

Género: Exp | 2017 | Duração: 6’ | País: Portugal | Realizador: Sara Esteves
Legendas: N/A | Contacto: saravesteves@gmail.com

André improvisa o rap como improvisa
a vida, na procura de um caminho que
o deixe mais livre, tenta fugir do que
lhe é próximo e do que conhece, mas
nunca conseguirá sair de si próprio.

Charanga apresenta “Tribut’ó Ti Tobias”
ao vivo no Fórum Romeu Correia
(Auditório Lopes Graça) em Almada,
com esta “Rapsódia do Pandeiro”. Um
tributo ao Pandeiro, aos Galandum
Galundaina e ao Eliseo Parra.

Charanga presents “Tribut’ó Ti Tobias”
live at Romeu Correia forum (Lopes
Graça auditorium) in Almada, with this
“Rapsódia do Pandeiro”. A tribute to the
Pandeiro, Galandum Galundaina and
Eliseo Parra.

Those Who Make It Happen

Tu

QUA/WED | 15.11 | 18H15 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SÁB/SAT | 18.11 | 21H15 | SALA 3
Género: Fic/Exp | 2017 | Duração: 10’42’’ | País: Portugal | Realizador: Hugo Pinto
Legendas: EN | Contacto: grandeboda@gmail.com

“Tu“ é uma história de amor, que
acontece no momento em que a última
coisa que queres é apaixonar-te e, no
entanto, apaixonar-te pode ser tudo o
que precisas para continuar a viver.

André improvises his life like in a rap
music, searching for a path that will
allow him more freedom, escaping
from what’s familiar and close to him,
but he’ll never manage to escape from
himself.

“Tu” is a love story that happens in the
moment that the last thing you want is
to fall in love and yet to fall in love may
be all you need to keep on living.

Género: Doc | 2017 | Duração: 16’10’’ | País: Portugal | Realizador: José Dias, Pedro Santana
Legendas: EN | Contacto: josediasmusic@gmail.com

Filmado em Lisboa no início de 2016,
“Those Who Make It Happen” apresenta
testemunhos de músicos, promotores
e pesquisadores que pensam sobre o
jazz em Portugal nas suas dimensões
artísticas, pedagógicas, performativas,
sociais e políticas.

Shot in Lisbon in early 2016, ‘Those
Who Make it Happen’ features the
testimonies of musicians, promoters
and researchers who think about jazz
in Portugal in its artistic, pedagogical,
performative, social and political
dimensions.

SONETOS CANTADOS PALCO NACIONAL
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Rapsodia do Pandeiro
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A Retirada Para Um Coracao Bruto

Canta Um Ponto

QUA/WED | 15.11 | 23H30 | SALA 3

QUA/WED | 15.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA (SESSÃO DE ABERTURA)

Género: Fic | 2017 | Duração: 15’ | País: Brasil | Realizador: Marco Antônio Pereira
Legendas: EN | Contacto: marcoantoniozero@gmail.com

Género: Doc | 2016 | Duração: 26’40’’ | País: Brasil | Realizador: Luciano Dayrell, João
Paulo Silveira | Legendas: EN | Contacto: geodesicaproducoes@gmail.com

Ozório is someone who lives alone
where Judas lost his boots in the
rural area of Cordisburgo-MG. He is
overwhelmed by the loss of his lifelong
companion and now he spends his days
listening to a rock radio, until something
in the sky changes his routine.

A Symphony for Rossini: Il Turco in Italia
SONETOS CANTADOS PALCO interNACIONAL
38

From the songs chanted in the form of
“jongo points”, the documentary “Canta
Um Ponto” builds a poetic account
of Jongo de Pinheiral, permeated by
causes, parties, mysteries, memory and
political resistance.

De Quando em Vez
QUA/WED | 15.11 | 23H30 | SALA 3

QUI/THU | 16.11 | 18H15 | SALA 3
Género: Exp | 2017 | Duração: 9’40’’ | País: Itália/Alemanha | Realizador: Monica Manganelli
Legendas: N/A | Contacto: monica.manganelli77@gmail.com

“A Symphony for Rossini: Il Turco in
Italia” é uma curta experimental em
que a animação encontra a grande
tradição da ópera musical italiana.

A partir dos cantos entoados na forma
de “pontos de jongo”, o documentário
“Canta um Ponto” constrói um relato
poético do Jongo de Pinheiral,
permeado de causos, festas, mistérios,
memória e resistência política.

“A Symphony for Rossini: Il Turco in
Italia” is an experimental animated
short in which animation meets the
great tradition of italian music opera.

Género: Doc | 2016 | Duração: 16’ | País: Brasil | Realizador: Jáder Barreto Lima e Rafaella
Pereira de Lima | Legendas: N/A | Contacto:  cabecadeventofilmes@gmail.com

Tendo a música como fio condutor,
este documentário constrói de forma
poética muitos dias dentro de um dia
na vida de Jhonny Black.

With music as the guiding thread, this
documentary poetically builds many
days into a day in the life of Jhonny
Black.

Eingemauert

BUlbUl

SEX/FRI | 17.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SEX/FRI | 17.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA
Género: Doc | 2016 | Duração: 20’44’’ | País: Turquia, Alemanha | Realizador: Isıl Karatas
Legendas: EN | Contacto: isilnkaratas@gmail.com

Três músicos via jam de Berlim a
Istambul apresentam-se nas ruas,
florestas e lugares desertos que
encontram no percurso. A música
evolui com os cenários peculiares e
a audiência - de crianças a animais,
passando por árvores intemporais.

Three musicians travel from Berlin to
Istanbul while performing on the streets,
in forests and deserted places which
they find on their route. The music
evolves with the peculiar sceneries and
the audience - from kids to animals and
dancing passerby to everlasting trees.

Género: Exp | 2017 | Duração: 03’25’’ | País: Alemanha | Realizador: Daniel Selke, Sebastian
Selke | Legendas: EN | Contacto: info@ceeys.de

Filmado na maior propriedade
prefabricada, em Berlim, onde os
realizadores cresceram na RDA, com
um texto dos anos 80 da Alemanha
Oriental sobre estar aprisionado, mas
pela própria música dos irmãos Daniel
& Sebastian Selke, através do uso de
instrumentos originais restaurados da
era da guerra fria.

Filmed at largest prefab estate, Berlin
place where the directors grew up in
GDR, East Germany 1980s text about
to be locked in, but by yourself music
by directors and brothers Daniel &
Sebastian Selke (studied musicians
cello and piano) use of restored original
instruments of the cold war era.

SONETOS CANTADOS PALCO interNACIONAL

Ozório é um senhor que vive sozinho
onde o Judas perdeu as botas, na
zona rural de Cordisburgo-MG. Ele
está esmorecido pela perda de sua
companheira da vida inteira e agora
ele passa seus dias ouvindo rock no
rádio, até um movimento no céu mudar
sua rotina.  
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House Sounds

Muzika. Jizn. Strast

QUI/THU | 16.11 | 23H30 | SALA 3

QUA/WED | 15.11 | 18H15 | SALA 3

Género: Doc | 2017 | Duração: 17’ | País: Brasil | Realizador: Bruno Ramos Rodrigues
Legendas: EN | Contacto: coletafilmes@gmail.com

Género: Doc | 2017 | Duração: 20’ | País: Rússia | Realizador: Vladimir Nepevny
Legendas: EN | Contacto: nepevny@mail.ru

Dois jovens da periferia de São Paulo
expandem a cultura soundsystem
nos guetos da cidade e mostram as
dificuldades do processo de construção
do sistema e as influências da música
jamaicana em suas vidas.

Two young people from the outskirts
of São Paulo expand the soundsystem
culture in the ghettos of the city and
show the difficulties of the process of
building the system and the influences
of Jamaican music in their lives.

Este é um filme sobre música e músicos.
Músicos que ensaiam um novo projeto
experimental - Sinfonia de Scriabin
“Prometheus: poema de fogo” com
variações de jazz para trompete e baixo.

This is a film about music and musicians.
Musicians rehearse new experimental
project - Scriabin symphony
“Prometheus: poem of fire” with jazz
variations for trumpet and bass.

Misimpressions
SÁB/SAT | 18.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SONETOS CANTADOS PALCO interNACIONAL

QUI/THU | 16.11 | 21H15 | SALA 3
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Género: Doc | 2017 | Duração: 28’55’’ | País: Brasil | Realizador: Juliana Cavalcanti e Pablo
de Moura | Legendas: PT | Contacto: julianacavalcantti@gmail.com

O documentário conta a história
da banda La Seca Musica Nómade,
criada há 23 anos por Atilio Piñero, que
cansado da indústria musical decidiu
abandonar tudo e se apresentar nas
ruas, bares e praças das cidades pelas
quais passava.

The documentary tells the story of the
band La Seca Musica Nómade, created
23 years ago by Atilio Piñero, that being
tired of the music industry decided to
abandon everything and perform in the
streets, bars and squares of the cities
through which he wandered.

Louie e Darius são jovens de artes
clássicas que vivem juntos num pequeno
apartamento. Louie é um pintor cuja
natureza obsessiva e compulsiva se
reflete no seu ambiente muito limpo e
progresso lento. Com a renda da casa
em dívida, algo está prestes a mudar.

Louie and Darius are young practitioners
of classical arts, living together in a small
flat. Louie is a still-life painter, whose
obsessive compulsive nature is reflected
in his too-neat environment and slow
progress. With rent due to be paid,
something is about to change.

Ruido
SEX/FRI | 17.11 | 18H15 | SALA 3
Género: Doc | 2017 | Duração: 14’30’’ | País: Brasil | Realizador: Gabraz
Legendas: EN | Contacto: sannagabriel@gmail.com

Uma viagem de Caetano Veloso a Bahia,
dez anos depois.

Music. Coffee. Vinyl.

Uma Noite Para Joao Lemos

QUA/WED | 15.11 | 21H15 | SALA 3
Género: Doc | 2017 | Duração: 28’ | País: Ucrânia | Realizador: Mike Dobosh
Legendas: EN | Contacto: milenadobosh@meta.ua

Curta documental que reflete a opinião
não editada, associação, personagens
de reconhecimento no filme capturado
sem cortes e edição para três palavras “Música. Café. Vinil.”.

A Caetano Veloso trip to Bahia, ten years
later.

Short documentary film reflects
unedited opinion, association,
recognition characters in the film
captured one double shot to three
words – “Music. Coffee. Vinyl.”.

QUI/THU | 16.11 | 21H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA
Género: Doc | 2017 | Duração: 24’07’’ | País: Brasil | Realizador: Lipe Canêdo, Ricardo Murad,
Pedro Vasconcelos | Legendas: EN | Contacto: rickfernandes101@gmail.com

Onze músicos se reúnem em André do
Mato Dentro, no interior de Minas Gerais,
para compor o terceiro disco da banda
Iconili. O título é uma homenagem a
Ariano Suassuna e a John Lennon.

Eleven musicians gather in André do
Mato Dentro, Minas Gerais, to compose
the third disc of the band Iconili. The
title of the work is a tribute to Ariano
Suassuna and John Lennon.

SONETOS CANTADOS PALCO interNACIONAL

Género: Fic | 2016 | Duração: 9’45’’ | País: Nova Zelândia | Realizador: Sinead Lau
Legendas: N/A | Contacto: sinead.lau@gmail.com

Mensagens Para Gaia
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QUI/THU | 16.11 | 18H | SALA 2 | ENTRADA GRATUITA/FREE ENTRANCE

Canções Com Gente Dentro Palco Nacional
Songs With People Inside Portuguese Stage

Canções Com Gente Dentro Palco Internacional
Songs With People Inside International Stage

47 de Fevereiro - “In Extremis” (Portugal, 2017, 04’11’’, Augusto Lado)

Adina E - “Changing” (Israel, 2017, 03’56’’, Yoni Goodman)

Cassete Pirata - “Pó no Pé” (Portugal, 2017, 4’49, Ricardo Oliveira)

Anna.lee - “Vampire Love” (Espanha, 2017, 6’, Andrei Zaitcev)

Debonoir - “Night In” (Portugal, 2016, 03’23’’, Mário Costa)

Barro - “Ficamos Assim” (Brasil, 2017, 03’40’’, Lorena Calábria e Mariana Zdravca)

Duquesa - “Better Men” (Portugal, 2017, 04’28, Miguel Filgueiras)

Dürerstuben - In Trow (Alemanha, 2017, 3’02’’, Marcus Hanisch)

Electric Man - “Electric Domestique” (Portugal, 2017, 03’58’’, Tito Pires)

Dürerstuben - “Reanimation” (Alemanha, 2017, 3’59’’, Marcus Hanisch)

Electric Man - “Mother” (Portugal, 2017, 02’41’’, Pedro Carruna)

Femme - “Fire with Fire” (Reino Unido, 2017, 3’26’’, Ben Mahon)

First Breath After Coma ft. André Barros - “Nagmani” (Portugal, 2017, 04’11’’,
Casota Collective)

Gerre - “Sobreviver” (Argentina, 2017, 04’30’’, Guido Assenza Parisi, Florencia Kazr
e Christian Refay)

Her Name Was Fire - “Way to Control” (Portugal, 2017, 06’29, Tiago Lopes e Pedro
Motta)

Igloo - “Gigante” (Espanha, 2017, 4’47’’, Fran X. Rodríguez)

Iguana Garcia - “60KF” (Portugal, 2017, 06’55’’, João Garcia e Gonçalo Moleiro)
J-K - “Despedida” (Portugal, 2017, 03’46’’, Adriano Mendes)

Isan - “Parley Glove” (Hong Kong, 2017, 04’19’’, Chan King Lam, Mui Cheuk Lam,
Teo Qi Yu)
Kleiton e Kledir - “Felizes Para Sempre” (Brasil, 2017, 03’23’’, Mozart
Albuquerque)

Mazgani - “The Poet’s Death” (Portugal, 2017, 03’23’’, Joana Linda)
Krist Zoubi - “Deniedeen” (Jordânia/Palestina, 2016, 4’33’’, Hussien Amody)
Mirror People - “Crime Scene” (Portugal, 2017, 03’45’’, Vasco Mendes)
Mark Lotterman - “Happy” (França/Holanda, 2017, 06’35’’, Alice Saey)
Nice Weather For Ducks - “On The Sand By The Sea” (Portugal, 2017, 03’39’’,
Casota Collective)
Nuno & The End - “The Fairies Song” (Portugal, 2017, 03’39’’, Cristina Vieira)

Obe Dve - “The Boy” (Rússia, 2017, 10’, Pavlo Buryak)
Pepe Jara - “En la carretera slow return” (Espanha, 2017, 4’04’’, Alberto Valero
Payá)

Samuel Úria - “Carga de Ombro” (Portugal, 2017, 3’56’’, Ricardo Oliveira)
Shiran - “Zehere” (Israel, 2017, 03’02’’, Vadim Mechona)
Terra Livre - “Start a Revolution” (Portugal, 2017, 05’27’’, Catarina Severino)
Sundayman - “Alive” (Grécia, 2017, 04’20’’, Angeliki Hatzi)
Terrakota - “Social Insecurity” (Portugal, 2017, 4’, Rafael Espinel)
Taller de Retazos - “Caminos” (Colômbia, 2017, 3’16’’, Juan Pablo Rico)
The Wax Flamingos - “Road” (Portugal, 2017, 03’43’’, Ricardo Vieira Lisboa)
Toques do Caramulo - “Pena Verde” (Portugal, 2017, 03’09’’, Ana Filipa Flores)
Vaiapraia e as Rainhas do Baile - “Snifa Cola / Kate Winslet” (Portugal, 2017,
02’36’’, André Marques)

Unlove/Lucas Vidaur - “Instagram Witches & Brand New Grimoires” (Espanha,
2017, 3’02’’, Cristina García Zarzosa)
Vigarioz Crod Alien - “8 E poco” (Brasil, 2016, 6’, Catpee)
Wonggoys - “Never Too Late” (Filipinas, 2017, 05’35’’, Vanessa Tee)

Xinobi - “Far Away Place” (Portugal, 2017, 03’58’’, Rui Vieira)

Canções com gente dentro palco internacional

Canções com gente dentro palco nacional

SEX/FRI | 17.11 | 18H | SALA 2 | ENTRADA GRATUITA/FREE ENTRANCE

Zebra - “Tree Song” (Suíça, 2017, 05’03’’, Marwan Abdalla)
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Acordes históricos
44

Dentro da Ca

sa 8

DOM/SUN | 19.11 | 15H | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

DOM/SUN | 19.11 | 15H30 | SALA 3

Género: Fic | 2017 | Duração: 177’ | País: Portugal
Realizador: Pedro Pinho
Legendas: EN
Contacto: info@terratreme.pt

Género: Doc | 2017 | Duração: 60’ | País: Portugal
Realizadores: Nuno A. Rocha e Margarida Rodrigues
Legendas: N/D
Contacto: herbert_read@hotmail.com

Uma noite um grupo de operários percebe que a administração está a roubar
máquinas e matérias- primas da sua própria fábrica. Ao decidirem organizarse para proteger os equipamentos e impedir o deslocamento da produção, os
trabalhadores são forçados - como forma de retaliação - a permanecer nos
seus postos sem nada que fazer enquanto prosseguem as negociações para os
despedimentos. A pressão leva ao colapso geral dos trabalhadores, enquanto o
mundo à sua volta parece ruir.

Documentário sobre o livro CA8A da fotógrafa Margarida Rodrigues (MAR).
Entrevistas, making of e registo fotográfico recolhidos entre 2014 e 2017. Com MAR,
Sara Ribeiro, Diogo Faria, Maria Leite, Isabel Abreu, Rui Reininho, Jessica Chantre,
Ivo Canelas, Diego Bueno, Cláudia Soares, Ana Ferrão, Maria Albuquerque, Ana
Valentim, Paula Garcia, Ariel Bohmen, Inês de Almeida, Tiago Pereira, Carla
Vasconcelos, Ellis Rute, Emanuel Arada, David Mesquita, Cláudia Coelho, Miguel
Morazzo, Olga José, Catarina Santiago, João Portela, Bárbara Madaíl, Cherie
Loveaffair, Vânia Cruz, Morfi.

One night, a group of workers realizes that their administration has organized the
stealing of machines from their factory. They soon understand that this is the first
signal of a massive layoff. Most of them refuse to cooperate during the individual
negotiations and they start to occupy their workplace. So when the administration
vanishes to their great surprise, they’re left with a half-empty factory...
As the world around them collapses, new desires start to emerge.

Documentary about the book CA8A by the photographer Margarida Rodrigues
(MAR). Interviews, making of and photographic record collected between 2014 and
2017. With MAR, Sara Ribeiro, Diogo Faria, Maria Leite, Isabel Abreu, Rui Reininho,
Jessica Chantre, Ivo Canelas, Diego Bueno, Cláudia Soares, Ana Ferrão, Maria
Albuquerque, Ana Valentim, Paula Garcia, Ariel Bohmen, Inês de Almeida, Tiago
Pereira, Carla Vasconcelos, Ellis Rute, Emanuel Arada, David Mesquita, Cláudia
Coelho, Miguel Morazzo, Olga José, Catarina Santiago, João Portela, Bárbara
Madaíl, Cherie Loveaffair, Vânia Cruz, Morfi.

Acordes históricos
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Living On

DOM/SUN | 19.11 | 18H15 | SALA 3

DOM/SUN | 19.11 | 18H30 | SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Género: Doc | 2017 | Duração: 50’ | País: Portugal
Realizador: José Dinis
Legendas: N/D
Contacto: jcacdinis@gmail.com

Género: Doc | 2017 | Duração: 96’ | País: EUA
Realizador: Jeff Broadway
Legendas: N/D
Contacto: jeff.broadway@gmail.com

Documentário dos 15 anos dos Dollar Llama, banda lisboeta que desde 2002,
altura da sua formação, se tem vindo a afirmar dentro da vertente sludge/stoner.
Com Tiago Simões na voz, José Dinis no baixo, Hugo Vieira e Chikko Marques nas
guitarras e Pedro Cardoso na bateria, "Grand Union" é um álbum que marca o fim
de uma pausa que durou entre 2009 e 2014.

“Living On Soul” documenta uma residência de três noites no Apollo Theatre pelos
artistas da Daptone Records, Sharon Jones & The Dap-Kings, Charles Bradley,
Antibalas, entre outros. Desde James Brown, nos anos 70, não se realizava uma
residência de várias noites no Apollo.

Documentary that celebrates the 15 years of Dollar Llama, a Lisbon band. Since
2002, the band has been a trendsetter within the sludge/stoner style. With Tiago
Simões (voice), José Dinis (bass), Hugo Vieira and Chikko Marques (guitars) and
Pedro Cardoso (drums), "Grand Union" is an album that marks the end of a break
that lasted between 2009 and 2014.

Living On Soul documents a three-night residency at the Apollo Theater by
Brooklyn-based Daptone Records' artists Sharon Jones & The Dap-Kings, Charles
Bradley, Antibalas and more. Not since James Brown in the '70s has a multi-night
residency at the Apollo been held.

Acordes históricos
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Sessões gratuitas | Free entrance

Exposições | Expositions

Os melhores vídeos dos festivais de música em 2017 (Sala 2, 18h, 15.11)
The best music festivals aftermovie of 2017 (Room 2, 6pm, 15.11)
Videoteca Bodyspace e Canal 180: o melhor de 2017 (Sala 2, 21h, 15.11)
Videoteca Bodyspace and Canal 180: the best of 2017 (Room 2, 9pm, 15.11)
15 anos da Droid I.D. (Sala 2, 21h, 16.11)
Exibição de documentários da icónica produtora e um evento de vjing no foyer a
partir das 23h30.
15 years of Droid I.D. (Room 2, 9pm, 16.11)
Documentary production of the iconic producer and a vjing event in the foyer at
11:30 p.m.

exposições | Sessões gratuitas

Agora sim, damos a volta a isto - o ativismo no cinema e na música
(Sala 2, 21h, 17.11)
Haverá ativismo, cinema e música com moderação de Luís Humberto Teixeira e
a participação especial de Joana Barra Vaz (cantora e realizadora), João Carlos
Callixto (investigador musical), Pedro Da Silva Martins (músico) e Sofia Guedes Vaz
(investigadora).
Agora sim, damos a volta a isto - o ativismo no cinema e na música
(Room 2, 9pm, 17.11)
There will be activism, cinema and music moderated by Luís Humberto Teixeira
with the special guests Joana Barra Vaz (singer and director), João Carlos Callixto
(musical researcher), Pedro Da Silva Martins (musician) and Sofia Guedes Vaz
(researcher).
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O Músico e o Seu Instrumento (Sala 2, 18h, 18.11)
O fotógrafo Mário Pires convida os músicos Electric Man, Iguana Garcia e Tiago
Saga para apresentarem os seus inseparáveis instrumentos.
O Músico e o Seu Instrumento (Room 2, 6pm, 18.11)
Photographer Mário Pires invites musicians Electric Man, Iguana Garcia and Tiago
Saga to present their inseparable instruments.
25 anos do álbum de estreia dos Sitiados (Sala 2, 21h, 18.11)
Incluirá a presença de ex-integrantes da banda e a transmissão de raros registos
videográficos desta singular – e para muitos fundamental e inesquecível - banda
portuguesa.
25 years of the release of debut album from Portuguese Sitiados (Room 2, 9 pm,
18.11)
It will include the presence of the ex-Sitiados members and the transmission of rare
videographic records of this singular - and for many fundamental and unforgettable
- Portuguese band.
“AZ-RAP: Filhos do Vento”, de Diogo Lima, com base no guião de Rui Miguel Abreu
(Sala 2, 18h, 19.11)
Curta da Red Bull Media House que documenta o lado real do hip hop numa cultura
e identidade próprias, onde a insularidade açoriana é fonte de inspiração.
“AZ-RAP: Filhos do Vento”, by Diogo Lima, based on the script by Rui Miguel Abreu
(Room 2, 6pm, 19.11)
Red Bull Media House short film documenting the real side of hip hop in a culture
and identity of its own, where the Azorean insularity is a source of inspiration.

“At the Movies”,
by/por Catarina Cesário
(pintora/painter)

“Festival Músicas do Mundo de
Sines - 20 anos", by Mário Pires
(fotógrafo/photographer)

"As Lendas de 1967 - Portugal em
Tons de Pop", by/por João Carlos
Callixto (investigador musical/
musical researcher)

Extra
Cine-concerto solidário (Sala 2, 16h, 19.11)
Charlie Mancini, autor da banda sonora do
documentário “Mar de Sines”, que regressa ao Muvi
para musicar "Seven Chances" (1925), de Buster
Keaton. O cine-concerto tem o propósito solidário de
auxiliar um grupo de jovens refugiados, a maioria dos
quais sírios, que vivem em Lisboa há cerca de um ano.
Os donativos recolhidos neste cine-concerto serão
entregues diretamente aos refugiados que vão estar
presentes na sessão e conversarão com o público logo
após a exibição do filme.
Solidarian cine-concert (Room 2, 4pm, 19.11)
Charlie Mancini, "Mar de Sines" soundtrack composer,
returns to Muvi to play "Seven Chances" (1925) by
Buster Keaton. The cine-concert has the purpose
of helping a group of young refugees, most of them
Syrians, who have lived in Lisbon for about a year.
The donations collected in this cine-concert will be
delivered directly to the refugees who will be present
at the session and will talk to the audience soon after
the film is shown.
www.facebook.com/charlie.mancini.pt

CLEMENTINE + LÂMINA | SEX/FRI | 17.11 | 23H30 | SALA 2
www.facebook.com/clementinerocks/
www.facebook.com/LaminaIsEvil/
Clementine é o projeto de Frankie Wolf (Shelley Barradas) e Lena Huracán (Helena
Fagundes). Lâmina nasceu em agosto de 2013, pela mão de Vasco Duarte (guitarra e
voz), Sérgio Costa (guitarra), Katari (bateria) e Filipe Homem Fonseca (baixo).
Clementine is the project of Frankie Wolf (Shelley Barradas) and Lena Hurricane
(Helena Fagundes). Lâmina was born in August 2013 with the gathering of Vasco
Duarte (vocals, guitar), Sérgio Costa (guitar), Katari (drums) and Filipe Homem
Fonseca (bass).

IGUANA GARCIA + ELECTRIC MAN | SÁB/SAT | 18.11 | 23H30 | SALA 2
www.facebook.com/iguanagarciapt/
www.facebook.com/electricmanmusic/
Iguana Garcia é um homem só que procura unir o universo pela força de um caldeirão
mágico onde se colocam várias musicalidades: rock, eletrónica, psicadelismo,
tropicalismo, e o que mais vier. Electric Man é Tito Pires, fundador, vocalista e
guitarrista dos Gessicatrip, e é também o nome do seu álbum de estreia, composto e
tocado integralmente por si, fazendo jus à expressão one man band.
Iguana Garcia is a lonely man who seeks to unite the universe by the force of a
magic cauldron where they put several musicalities: rock, electronic, psicadelismo,
tropicalismo, and whatever else comes. Electric Man is Tito Pires, the founder, lead
singer and guitarist of the band Gessicatrip, and is also the name of his brand new
debut album, composed and performed entirely by himself.
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Diamantino, Luís Fonseca, Susana Carrilho, Beatriz Seves, Luís Humberto Teixeira, Albertina Pereira
Mateus, Renato Pereira, Sofia Castro, Vanessa Braz, Paula Lagarto, Helder Tomás, João Santos
Marcelo, Patrícia Ameixial, Mariana Vieira, Francisco Marujo, Ruben Viegas, Sara Vicente, André
Lopes Gonçalves.

FICHA TÉCNICA | CREDITS
ORGANIZAÇÃO

TRADUÇÃO

FOTOGRAFIA

ORGANIZATION
FWD COOP CRL

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

PHOTOGRAPHY
Carlos Almeida
Daniela Pereira
Fernando Rodrigues
Mário Pires
Sara David

DIREÇÃO & PROGRAMAÇÃO

concertos

ACID ACID + HOMEM EM CATARSE | DOM/SUN | 19.11 | 21H30 | SALA 2
www.facebook.com/acidacidmusic/
www.facebook.com/homememcatarse/
Criado em finais de 2014 e com o primeiro álbum editado em 2016, Acid Acid é uma
viagem sónica única, uma nave espacial guiada por um homem só. O mote lançado
pelo escritor José Luís Peixoto serviu de inspiração às viagens efetuadas por Afonso
Dorido (Homem em Catarse) a 17 aldeias/vilas e cidades do interior de Portugal.
Lançado em setembro, é este primeiro álbum que o músico mostrará na sala 2 do
Cinema São Jorge, às 22h45 de domingo, 19 de novembro.
Created in late 2014 and with the first album released in 2016, Acid Acid is a unique
sonic journey, a single man-guided spacecraft. The words of the writer José Luis
Peixoto served as inspiration for the trips made by Afonso Dorido (Homem em Catarse)
to 17 villages/towns and cities in the interior of Portugal. Released in September, the
musician first album will be shown in room 2 of Cinema São Jorge, at 10:45 pm on
Sunday, November 19th.

DIRECTION & PROGRAMMING
Ana Teresa Mateus
Cláudia Correia
Filipe Pedro
Joana Fonseca

DESIGN
Cláudia Correia

SPONSORING

WEB DESIGN & DEVELOPER

SPONSORING
Ana Teresa Mateus
Filipa Lemos
Joana Fonseca

WEB DESIGN & DEVELOPER
Filipa Lourenço

MARKETING &
COMUNICAÇÃO
MARKETING &
COMMUNICATION
Joana Fonseca
Rita Pereira
Sara David
Sofia Andrade

CATÁLOGO
CATALOGUE
Cláudia Correia
Filipe Pedro

JURADOS
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DESIGN

João Abreu (realizador)
João Pinho (assessor de imprensa)
Margarida Caetano (jornalista)

VÍDEO & DCP
VIDEO & DCP
Filipe Pedro

SPOT VÍDEO
VIDEO SPOT
Sara Santos Silva
Daniela Azevedo

REPÓRTERES DE IMAGEM
CAMERAMEN
Franque Silva
Ruben Viegas

CINEMA SÃO JORGE
DIRETORA
DIRECTOR
Marina Sousa Uva

ASSISTENTES
ASSISTANTS
Diana Guedes
Helena Seixas

REDES SOCIAIS
SOCIAL NETWORKING
Rita Pereira
Sara David
Sofia Andrade

BRAND VOICE
BRAND VOICE
Catarina Sanches

ILUSTRAÇÃO
ILLUSTRATION
Nicolae Negura

VOLUNTÁRIOS
VOLUNTEERS
André Silva
Avi Amoyal
Bruno Perdigão
Catarina Almeida
Catarina Reis
Filipa Pinheiro
Rita Pereira
Sofia Andrade

Carlos Isaac (director de fotografia)
Mário Pires (fotógrafo)
Paulo Lázaro (ator e radialista)

ASSISTENTE TÉCNICO
TECHNICAL ASSISTANT
Carlos Rocha

PROJEÇÃO VÍDEO E ÁUDIO
VIDEO AND AUDIO PROJECTION
Carlos Souto
Diogo Viana
Fernando Caldeira
Jorge Silva
Luís Duarte

COMUNICAÇÃO
COMMUNICATION
Francisco Barbosa
Ana Marta Félix

BILHETEIRA
BOX OFFICE
Catarina Bernardo
Paula Lima
Soraia Souto

MANUTENÇÃO
MAINTENANCE
Mário Silva

José Goulão (fotógrafo)
Lia Pereira (jornalista)
Paulo Prazeres (realizador)
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ORGANIZAÇÃO

CO-PRODUÇÃO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

PATROCINADORES

KornImprime

PARCEIROS MEDIA

