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A
bre-se o mês com um espetáculo antigo – O Maravilhoso Espetáculo de Lanterna Mágica de Jeremy & 
Carolyn Brooker – que evoca outros tempos, uma lanterna, um contador de histórias visuais, as famí-
lias reunidas nas praças e noites amenas de primavera a caminho do verão. O mês de junho cheira 
a férias e a Júnior também quer fazer gazeta à escola, como o Carlitos do ANIKI BÓBÓ, ou instalar o 
caos com uma cobra de água, como o René de RENTRÉE DES CLASSES, mas não quer ir tão longe que 
arrisque um ZERO EM COMPORTAMENTO. Esta sessão é mais uma vez apresentada no âmbito do 

programa CinEd e propõe um diálogo, à descoberta dos ecos entre estes dois últimos filmes. 

Nos últimos fins de semana de junho, já há areia no Salão Foz. Primeiro, vamos à praia com o desastrado Sr. Hulot 
e, por fim, embarcamos numa aventura de verão com os GOONIES. Na oficina do último sábado do mês, vamos pôr 
tudo “de pernas para o ar” com uma Câmara Escura e despedirmo-nos até setembro, com votos de Boas Férias.

CINEMATECA  JÚNIOR | SALÃO FOZ

 f CAPA MACLOVIA 
de Emilio Fernández (México, 1948)

 f Sábado [1] 15:00 | Salão Foz

SESSÃO ESPECIAL DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

O MARAVILHOSO ESPETÁCULO DE LANTERNA 
MÁGICA DE JEREMY & CAROLYN BROOKER

No Dia Mundial da Criança, apresenta-se a sessão especial de 
lanterna mágica em que Jeremy & Carolyn Brooker, dois raros 
lanternistas da atualidade, animam um espetáculo único, cheio 
de magia, que retoma uma popular tradição do século XIX. Com 
uma lanterna da coleção da Cinemateca e vidros centenários, 
desenhados à mão, da coleção dos lanternistas. A narrativa visual 
é acompanhada pela locução em português de Vanessa Sousa 
Dias e pela música ao vivo do pianista Filipe Raposo. O espetáculo 
é seguido de uma conversa com os lanternistas.

 f Sábado [8] 15:00 | Salão Foz

ANIKI BÓBÓ
de Manoel de Oliveira
com Nascimento Fernandes, Fernanda Mata, Horácio Silva, 
António Santos
Portugal, 1942 – 68 min | M/6

A primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira, segundo o 
conto de Rodrigues de Freitas, Meninos Milionários. O título é a 
invocação de um jogo infantil para dividir os que serão “polícias” 
e “ladrões”. Uma belíssima incursão no mundo da infância que 
é simultaneamente um documento excecional sobre a cidade do 
Porto no começo da década de quarenta do século XX.

 f Sábado [15] 15:00 | Salão Foz

SESSÃO CINED – FILMES EM ECO

RENTRÉE DES CLASSES
“Regresso às Aulas”
de Jacques Rozier
com René Boglio, Marius Sumian, os habitantes de Correns 
França, 1955 – 22 min / legendado em português

ZÉRO DE CONDUITE
Zero em Comportamento 
de Jean Vigo
com Jean Dasté, Louis Lefebvre, Gilbert Pruchon
França, 1933 – 45 min / legendado em português

duração total da projeção: 67 min | M/6

sessão com apresentação e conversa final

A sessão reúne dois cineastas que são duas das figuras mais 
originais da História do cinema. Jean Vigo foi, na célebre fórmula 
de Georges Sadoul, “o Rimbaud do cinema, com uma obra 
demasiado breve, inteiramente feita de cólera e amor, de lirismo 
e verdade”. Obra-prima anarca, ZÉRO DE CONDUITE passa-se 
num internato e culmina com a revolta das crianças contra a 
autoridade. Este filme, com uma atmosfera simultaneamente 
realista e onírica do mundo da infância, esteve proibido em 
França durante 12 anos. Jacques Rozier é autor de uma obra 
marcada pela modernidade e pela liberdade, cujo filme inaugural, 
RENTRÉE DES CLASSES, é um maravilhoso olhar sobre a infância, e 
sobre a sua ligação com a natureza. A história é a de um primeiro 
dia de aulas muito mais “natural” que escolar, em comunhão com 
as árvores, com os rios e com os animais. A sessão envolve dois 
momentos de conversa com o público, conduzidos por Ana Eliseu, 
da Associação Os Filhos de Lumière.

 f Sábado [22] 15:00 | Salão Foz

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
As Férias do Senhor Hulot
de Jacques Tati
com Jacques Tati
França, 1953 – 86 min / legendado em português | M/6

O senhor Hulot é o homem que perturba as normas, tornando-
-se revelador dos pequenos vícios e do ridículo que fazem parte 
da vida comum de todos nós, um mundo que tem aqui o seu 
microcosmo numa estância balnear. Mas os atos de Hulot são 
involuntários e inocentes e é do contraste com a reação dos 
outros que nasce o humor.

 f Sábado [29] 11:00 | Salão Foz

OFICINA

A CÂMARA ESCURA – VER O MUNDO DE PERNAS 
PARA O AR
conceção e orientação: Cinemateca Júnior
dos 9 aos 14 anos | duração 2 horas
marcação até  24 de junho  
para cinemateca.junior@cinemateca.pt

Uma câmara escura é um lugar mágico onde podemos ver o que 
nos rodeia projetado de pernas para o ar. Pode ser tão grande 
como um quarto escuro ou tão pequena como uma caixa de 
fósforos. A câmara escura foi descoberta há muitos séculos, e 
sem ela não teria sido possível inventar a fotografia e, depois, 
o cinema. Vem aprender a fazer uma com materiais que podes 
encontrar lá por casa. 

 f Sábado [29] 15:00 | Salão Foz

GOONIES
Os Goonies
de Richard Donner
com Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri 
Green, Martha Plimpton
Estados Unidos, 1985 – 114 min | legendado em português | M/6

Steven Spielberg, Richard Donner e Chris Columbus colaboram na 
criação deste magnífico épico de aventuras para crianças em que 
cavernas subterrâneas, galeões afundados e um tesouro perdido 
de piratas, esperam ser descobertos por um grupo de amigos 
denominado “os Goonies”.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
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Encerramento do programa comemorativo

C omo anunciámos em setembro do ano transato, a Cinemateca planeou um conjunto de iniciativas explicitamente 
associadas às comemorações dos seus 70 anos, a desenvolver entre novembro de 2018 e junho de 2019. Neste 
jornal destacamos os atos principais que encerram o programa comemorativo, mesmo se em torno deles – no 
mesmo período ou ao longo dos meses subsequentes – decorrerão ainda algumas outras ações que, naquele 
anúncio público, também relacionámos com a efeméride (projeto de classificação patrimonial do cinema 
português, associação dos Amigos da Cinemateca e edições várias).

A CINEMATECA, O CINEMA PORTUGUÊS  
E O PATRIMÓNIO CULTURAL 

Cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural à Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema  
por Sua Excelência a Ministra da Cultura

 f Segunda-feira [3] 18:30 | Sala M. Félix Ribeiro  entrada livre mediante levantamento de ingresso na bilheteira

com a projeção de

IMAGENS DE PORTUGAL 148
Portugal, 1958 – 10 min

24 MEMÓRIAS POR SEGUNDO
de Carlos Miranda
Portugal, 2018 – 21 min

duração total da projeção: 31 min | M/12

IMAGENS DE PORTUGAL 148 exibe, nos seus vários trechos de atualidades realizadas pelas Produções Cinematográficas Perdigão 
Queiroga, imagens  do que se designou então inauguração da Cinemateca Nacional, no Palácio Foz, que, em rigor foi o início da 
atividade de exibição e a abertura ao público da Biblioteca, no termo de uma década (1948/58) em que foram progressivamente 
constituídas coleções e lançadas infaestruturas, como a dos depósitos climatizados (inaugurados em 1956) e da própria biblioteca, 
até aqui aberta a investigadores. 24 MEMÓRIAS POR SEGUNDO, o primeiro filme de Carlos Miranda, que foi estreado no Doclisboa 
e foi já exibido no MoMA (Nova Iorque), é um olhar do autor sobre a atividade desenvolvida no departamento Arquivo Nacional das 
Imagens em Movimento da Cinemateca Portuguesa, que inclui depoimentos de alguns dos seus trabalhadores  (Paolo Bernardini, 
Luís Gameiro, Filipe Lopes e Teresa Parreira).

Após a projeção decorre a cerimónia da atribuição da Medalha de Mérito Cultural
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O QUE É O PATRIMÓNIO? DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

A 
propósito do já anunciado projeto de classificação de suportes matriciais do cinema português como 
bens de interesse nacional (um projeto faseado, a anunciar em ocasião própria e a empreender nos 
termos definidos pela lei de bases de proteção e valorização do património cultural e da respetiva 
legislação de desenvolvimento), a Cinemateca organiza, a fechar estas comemorações, um pequeno 
ciclo dedicado à interrogação sobre o próprio conceito de património e à sua perceção por parte das 
várias gerações do Cinema Português.

São sete sessões, cada uma incluindo a projeção de um filme de longa-metragem (ou uma longa e uma curta, 
na jornada final) e uma conversa entre alguns protagonistas do nosso cinema em áreas diversas. A escolha dos 
títulos não tem carácter antológico nem visa representar algo per se, independentemente dos diálogos que lhe 
estão associados. Estes, por sua vez, não são pensados como conversas que devam circunscrever-se a essas obras 
em concreto ou de algum modo centrar-se nelas. Neste programa, os filmes são sugeridos como pontos de partida 
para conversas livres, várias delas entre pessoas de diferentes gerações, que gostaríamos de ver focadas, sim, na 
questão da transmissão. Como é que as gerações atuais veem o passado do nosso cinema? A que ponto é que alguns 
dos representantes das mais novas gerações sentem que o seu trabalho tem algo a ver com o que se fez antes 
deles? E a que ponto é que alguns dos representantes de gerações anteriores se sentem reconhecidos naqueles que 
vieram depois? Há reiterações significativas no Cinema Português? Há mais continuidade ou mais rutura na viagem 
histórica deste cinema? Sete conversas, que não visam de todo fechar o assunto, que continuam outras conversas 
aqui já antes realizadas e que abrem o campo de outras a empreender no futuro. 

 f Segunda-feira [3] 21:00 | Sala M. Félix Ribeiro 

CANÇÃO DA TERRA
de Jorge Brum do Canto
com  Elsa Rumina, Maria Emília Vinhas, Mota da Costa,  

Óscar de Lemos, Barreto Poeira
Portugal, 1938 – 98 min | M/12

com a presença de António da Cunha Telles e Luís Urbano 
para uma conversa no final da projeção

Se a comédia portuguesa acabou por oferecer alguns dos fil-
mes mais populares das décadas de trinta e quarenta, jun-
tando, nos seus enredos, “comédias de equívocos” que acon-
teciam, na sua maioria, na capital portuguesa, A CANÇÃO DA 
TERRA é um exemplo, nas primeiras décadas do cinema por-
tuguês, de uma obra passada no mundo rural (ilha de Porto 
Santo, Madeira), onde as relações amorosas e sociais espelham 
os conflitos genuínos da vida portuguesa: aqui, com as rivali-
dades da terra, uma paixão amorosa, e o drama que uma seca 
de água traz ao rumo das vidas dos seus intervenientes. É tam-
bém um dos exemplos mais independentes, na época, da in-
fluência do realizador nas várias facetas do seu filme. António 
da Cunha Telles e Luís Urbano juntam-se, no final da sessão, 
para discutir os meios de produção do cinema português e a 
maneira como o seu espírito independente ajudou a construir 
o seu património cinematográfico.

 f Quarta-feira [5] 18:00 | Sala Luís de Pina

O BOBO
de José Álvaro Morais
com Fernando Heitor, Paula Guedes, Isabel Ruth, João Guedes
Portugal, 1982 – 120 min | M/12

com a presença de Vasco Pimentel e Miguel Moraes Cabral  
para uma conversa no final da projeção

O projeto inicial deste filme, uma adaptação de O Bobo de 
Alexandre Herculano, tornou-se, com o tempo, numa reflexão 
sobre a obra literária e a sua representação contemporânea. 
O filme é fascinante porque reflete, na sua construção, a 
passagem do tempo (o processo de feitura do filme, acossado 
por inúmeras dificuldades de produção, foi longuíssimo) e as 
transformações da sociedade portuguesa nos anos a seguir ao 
25 de abril de 1974. Um filme fundamental na cinematografia 
portuguesa dos últimos 30 anos com um exemplar trabalho 
técnico e sonoro (dos mais complexos do cinema português) que 
servirá de ponto de partida para uma conversa entre o diretor de 
som Vasco Pimentel (que trabalhou no filme) e Miguel Moraes 
Cabral (diretor de som e realizador).

 f Sexta-feira [7] 18:00 | Sala Luís de Pina

MUDAR DE VIDA
de Paulo Rocha
com Geraldo Del Rey, Maria Barroso, Isabel Ruth
Portugal, 1966 – 93 min | M/12

com a presença de Isabel Ruth e Beatriz Batarda  
para uma conversa no final da projeção

MUDAR DE VIDA é a segunda longa-metragem de Paulo Rocha, 
filme onde ecoa em surdina a guerra colonial através da história 
de um homem que regressa ao país e se reencontra com a sua 
aldeia natal, com dificuldade, por onde passam sinais de um 
desejo de mudança (de vida, de cinema). Depois de OS VERDES 
ANOS, novo fortíssimo retrato de um país e de um tempo 
numa obra que convida incessantemente a novas visões e 
avaliações, enriquecido, também, pelo seu elenco e os diferentes 
patrimónios de trabalho que cada interpretação veio a trazer 
para o filme, algo que será  evocado, depois da projeção, no 
início da conversa com as atrizes Isabel Ruth e Beatriz Batarda. 
A apresentar na versão digital empreendida recentemente pela 
Cinemateca com a colaboração do realizador Pedro Costa.

70 ANOS DE CINEMATECA  
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA COMEMORATIVO

CANÇÃO DA TERRA O BOBO
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70 ANOS DE CINEMATECA  
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA COMEMORATIVO

OUTRAS INICIATIVAS

 f 1 de junho 2019, Salão Foz 15:00

CINEMATECA JÚNIOR – ESPETÁCULO DE LANTERNA MÁGICA
O MARAVILHOSO ESPETÁCULO DE LANTERNA MÁGICA  
DE JEREMY & CAROLYIN BROOKER 

Seguindo-se a uma apresentação do mesmo espetáculo na Sala M. Félix Ribeiro, na 
sede da Cinemateca, no último dia de maio de 2019 (ver informação no sítio Web e 
no jornal com a programação desse mês), no Dia Mundial da Criança realiza-se, nas 
instalações da Cinemateca Júnior (Salão Foz, Praça dos Restauradores), o espetáculo 
dos lanternistas ingleses Jeremy e Carolyn Brooker, hoje representantes destacados 
de uma comunidade de especialistas que mantêm viva a prática das sessões com 
lanternas mágicas tal como levada a cabo ao longo do século XIX (ver nota na página 
relativa à programação da Cinemateca Júnior no início deste jornal).

A CINEMATECA POR DENTRO – VISITAS GUIADAS
Departamento Arquivo Nacional das Imagens em Movimento 

Visitas guiadas às instalações do centro de conservação da Cinemateca, percorrendo a 
generalidade das instalações e todos os setores de atividade principal, dos depósitos 
climatizados às zonas de apoio aos investigadores e à sala de projeção, passando pela 
identificação e seleção técnica dos materiais, a inspeção e reparação de suportes, o 
laboratório de preservação e restauro, o tratamento documental, a digitalização e o 
tratamento das coleções não-filme (aparelhos e objetos de museu, coleções relativas à 
pré-história do cinema…) 

local:  Departamento Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM) 
Chamboeira, Bucelas

datas: 11 e 18 de junho de 2019

Em cada um destes dois dias a visita decorrerá entre as 9h45 e as 13h00. Será 
facultado transporte a partir da sede da Cinemateca, na Rua Barata Salgueiro, 39, 
em Lisboa, com partida às 9h00 e chegada prevista para as 13h45.

 

Centro de Documentação e Informação

Visita aos bastidores do Centro de Documentação e Informação, na sede da 
Cinemateca. Inclui a apresentação, segundo uma perspetiva histórica, das políticas de 
aquisição e de acesso e das operações de descrição de conteúdos das coleções bíblio- 
-iconográficas da Cinemateca.

local:  edifício-sede da Cinemateca, Rua Barata Salgueiro, nº 39, Lisboa  
(ponto de encontro na Biblioteca)

data e horários: 17 de junho entre as 14h30 e as 17h00

Nota sobre as inscrições: as visitas guiadas ao Departamento ANIM e ao Centro de 
Documentação e Informação destinam-se a todos os interessados, que, para o efeito, 
deverão proceder a uma inscrição prévia no Gabinete de Relações Públicas da Cinemateca 
(endereço eletrónico divulgacao@cinemateca.pt ou contacto telefónico, nas horas de 
expediente, 21 359 62 50). Em todos os casos, há um número mínimo e um número 
máximo de participantes, e as inscrições devem ser feitas até 5 de junho (visitas ao ANIM) 
ou 14 de junho (visita ao Centro de Documentação e Informação).

 f Terça-feira [11] 18:00 | Sala Luís de Pina

ACTO DA PRIMAVERA
de Manoel de Oliveira
com habitantes da aldeia da Curalha
Portugal, 1962 – 90 min | M/12

com a presença de João Pedro Rodrigues e Miguel Gomes 
para uma conversa no final da projeção

ACTO DA PRIMAVERA fixa uma representação da Paixão de Cristo 
numa aldeia de Trás-os-Montes e mostra, de forma magistral, 
a impercetível passagem do quotidiano à representação do 
sagrado e o regresso ao quotidiano, confundindo o ritual com 
a representação. Um filme determinante no património da 
realização do cinema português, lançando, depois da projeção, 
a base de uma conversa entre os realizadores João Pedro 
Rodrigues e Miguel Gomes.

 f Sexta-feira [14] 18:00 | Sala Luís de Pina

MARIA DO MAR
de José Leitão de Barros
com  Adelina Abranches, Alves da Cunha,  

Oliveira Martins, Rosa Maria
Portugal, 1930 – 94 min | M/12

com a presença de Manuela Viegas e Pedro Marques 
para uma conversa no final da projeção

MARIA DO MAR é um notável trabalho de integração da pai-
sagem marítima e a vida dos pescadores da Nazaré numa fic-
ção construída à volta do ódio entre duas famílias por causa da 
morte de um pescador, provocada acidentalmente por outro. 
Serão os filhos que, com o seu amor, irão reconciliar as famílias. 
Um belíssimo filme, com imagens surpreendentes, e um tra-
balho de montagem marcante no cinema português (influen-
ciado, nomeadamente, pela vanguarda soviética da época e as 
lições de Eisenstein), algo que servirá de mote para uma con-
versa entre os montadores Manuela Viegas e Pedro Marques 
depois da projeção do filme.

 f Segunda-feira [17] 18:00 | Sala Luís de Pina

TRÁS-OS-MONTES
de António Reis, Margarida Cordeiro
com habitantes de Bragança e Miranda do Douro
Portugal, 1976 – 100 min | M/12

com a presença de Acácio de Almeida e Vasco Viana 
para uma conversa no final da projeção

Juntos, António Reis e Margarida Cordeiro assinaram uma 
das mais singulares obras do cinema português, construída 
nos anos setenta/oitenta em JAIME, TRÁS-OS-MONTES, ANA 
e ROSA DE AREIA. Sobre TRÁS-OS-MONTES, canto de amor a 
uma região e uma das obras máximas do cinema português, 
observou Fernando Lopes: “É talvez a primeira vez no cinema 
português que um filme estabelece uma síntese dialética 
ambiciosa quanto ao que os sociólogos chamam de cultura 
popular.” É, também, um dos mais poderosos exemplos da 
capacidade artesanal do cinema português, uma qualidade 
que o diferencia de outros patrimónios cinematográficos e que 
conta, aqui, com a fotografia de Acácio de Almeida. A conversa, 
depois da projeção, será feita com este último e, também, com 
a presença do diretor de fotografia Vasco Viana.

 f Segunda-feira [19] 18:00 | Sala Luís de Pina

DOURO, FAINA FLUVIAL
de Manoel de Oliveira
Portugal, 1931-1934 – 18 min /  versão sonorizada com música  

de Luís de Freitas Branco

UMA ABELHA NA CHUVA
de Fernando Lopes
com  Laura Soveral, João Guedes, Zita Duarte, Ruy Furtado, 

Carlos Ferreiro
Portugal, 1971 – 66 min

duração total da projeção: 84 min | M/12

com a presença de João Lopes e Ricardo Vieira Lisboa  
para uma conversa no final da projeção

DOURO, FAINA FLUVIAL é o primeiro momento da obra de 
Manoel de Oliveira que, para este filme, também colheu 
forte inspiração num dos géneros “vanguardistas” mais 
em voga na época: o do “filme-sinfonia”. Os portugueses 
patearam, mas alguns estrangeiros, como Pirandello ou o 
crítico do Temps, Émile Vuillermoz, não esconderam o seu 
entusiasmo e propagaram pela Europa essa obra-prima que 
tinham descoberto em Lisboa. DOURO é exibido na versão 
distribuída comercialmente, em 1934, sonorizada com 
música de Luís de Freitas Branco. UMA ABELHA NA CHUVA 
é a segunda longa-metragem de Fernando Lopes, uma 
adaptação do romance homónimo de Carlos de Oliveira (um 
clássico da literatura portuguesa). Uma realização original, 
com alguma influência de Bergman, seguindo a história das 
frustrações de um casal formado por um proprietário rural 
e uma aristocrata arruinada. Primeira adaptação literária 
de Lopes, UMA ABELHA NA CHUVA é um filme elíptico e 
surpreendente. Os dois filmes servirão de exemplos e ponto 
de partida para discernir as ligações e tensões entre o 
património cinematográfico português e o da crítica, numa 
conversa entre João Lopes (Diário de Notícias) e Ricardo Vieira 
Lisboa (À Pala de Walsh).
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REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS: O ESPLENDOR DO MELODRAMA

U m dos princípios da programação da Cinemateca Portuguesa tem sido o 
equilíbrio entre o património clássico e diversas tendências do cinema 
contemporâneo. Com este Ciclo, abrimos um espaço, a que voltaremos 
com alguma regularidade nos próximos anos, dedicado aos maiores 
géneros clássicos, nisso incluindo produções de referência no interior 
do “studio system” de Hollywood e muitas outras, à volta, no cinema 

mundial, mais ou menos circunscritas (de acordo com cada caso concreto) ao intervalo 
histórico em que as convenções desse sistema mais se afirmaram. A prazo, nalguns casos, 
voltaremos a territórios que, em décadas anteriores, a Cinemateca já abordou em termos 
de género (como o Musical, o Western, a Ficção Científica ou o “Film Noir” ou numa série 
de programas intitulada “É do Meu Género”). Noutros, organizaremos de forma sintética 
aquilo que foi antes aqui tratado em Ciclos temáticos diversos, por vezes a partir de evo-
cações de autores marcantes ou de períodos específicos dentro da evolução global de um 
género. Inauguramos este percurso com o Melodrama, um género que, em última análise, é 
tão antigo quanto o cinema, e que costuma despertar reações extremas nos espectadores, 
de adesão ou rejeição. Na verdade, os verdadeiros apreciadores do Melodrama talvez 
procurem um duplo prazer: por um lado, a adesão aos sonhos e emoções das personagens; 
por outro, a distância irónica. O próprio Melodrama baseia-se em princípios antitéticos: cul-
pabilidade/redenção, lealdade/traição, pureza/perversidade. As tramas narrativas também 
costumam ser divididas de maneira antinómica, com um “antes”, feito de felicidade e um 
“depois”, no qual se acumulam as desgraças e que costuma desembocar numa redenção. 
Estas tramas narrativas contêm diversas situações-chave, independentemente do país em que o filme foi produzido, 
sobre as quais pairam a hipocrisia moral e as noções de culpa e pecado (o ato sexual não destinado à reprodução da 
espécie é, evidentemente, o maior de todos os pecados). Entre estas situações narrativas típicas do melodrama estão 
o segredo, a confissão, o engano, o adultério, a substituição de personagens, a enfermidade, a doença mortal, o amor 
entre pessoas de condição social diferente, a oposição entre a pureza do campo e a corrupção moral da cidade. As catás-
trofes – pessoais, naturais ou sociais – abatem-se impiedosamente sobre as personagens, que só aspiram à felicidade. 
O protagonista é sempre uma vítima inocente cercada por diversas personagens maléficas, mas encontra pelo caminho 
pessoas de bom coração. Estoica e algo masoquista, a personagem do melodrama não luta contra o seu destino, 
aceita-o com fatalismo. Neste contexto, a mulher é a vítima ideal, sobretudo se for mãe e tiver de se sacrificar pelo filho 
(mais raramente a filha) ou for separada dele por ter sido seduzida e abandonada. Para este Ciclo composto por filmes 
realizados nos anos trinta, quarenta e cinquenta do século XX (donde, neste caso, no período central do que costuma-
mos entender por “cinema clássico”), escolhemos obras vindas de horizontes muito variados – não apenas europeias 
e americanas – algumas célebres e outras raras, algumas de cineastas maiores, como Douglas Sirk e John M. Stahl, 
outras de competentes e prolíficos makers como Augusto Genina e Carmine Gallone, outras ainda de cineastas pouco 
conhecidos além das fronteiras do seu país. Além de quatro exemplos da cinematografia mexicana, talvez a mais rica 
no género e a que concebeu as histórias mais extravagantes, apresentamos exemplos de duas grandes cinematografias 
que muito ilustraram o género, a americana, com sete filmes e a italiana, com quatro. Como o melodrama não tem 
fronteiras geográficas ou políticas, há um exemplo da cinematografia da Alemanha nazi e outro da URSS estalinista, 
além de incursões por filmes vindos de Espanha, da Finlândia, do Egito, da Grécia e da Índia. Portugal não podia deixar 
de estar representado num Ciclo sobre este tema e podemos rever FADO, com Amália Rodrigues. Em todos estes filmes 
podemos encontrar as situações dramáticas e as técnicas narrativas descritas acima. O Ciclo desdobra-se numa série de 
cinco sessões-conferência por Mário Jorge Torres (grande estudioso e divulgador do Melodrama entre nós) integradas 
na rubrica “Histórias do Cinema”, que, como habitualmente nesta rubrica, antecedem outros tantos filmes por ele 
escolhidos para introduzir o género. 

 f Segunda-feira [3] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sexta-feira [7] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

LA SCHIAVA DEL PECATO
A Escrava do Pecado
de Raffaello Matarazzo
com Silvana Pampanini, Franco Fabrizi, Camilo Pilotto
Itália, 1953 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Rafaello Matarazzo foi o mais célebre realizador de melodramas 
em Itália, com títulos como CATENE e L’ANGELO BIANCO. Além 
de argumentos que alinham deliberadamente todos os clichés 
do género, os seus filmes costumam caracterizar-se por um 
ambiente abafado e uma sucessão de golpes da fatalidade. Em 
A ESCRAVA DO PECADO, um título que já diz tudo, Matarazzo 
aborda o eterno tema da pecadora sem redenção. Uma mulher 
e uma garota sobrevivem a um acidente ferroviário e entre 
ambas nasce uma profunda amizade. Mas a mulher é prostituta 
e não pode ficar com a criança. Mais tarde, tenta adotá-la.  
À época, o crítico Arturo Lanocita escreveu que este “é um filme 
afogado em lágrimas. Nada é subentendido, tudo é sublinhado, 
E os suspiros prevalecem sobre as palavras. Também desta 
vez soluçarão os espectadores de coração sensível”. Primeira 
exibição na Cinemateca.

 f Segunda-feira [3] | 18:30 | Sala Luís de Pina
 f Terça-feira [11] | 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

BUGAMBILIA
A Flor de Sangue
de Emilio Fernández
com Dolores del Rio, Pedro Armendáriz, Júlio Villareal
México, 1945 – 105 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Emilio Fernández (1904-86), dito “El Índio”, é o mais célebre 
realizador mexicano do período clássico, com obras como MARIA 
CANDELARIA, LA PERLA e RIO ESCONDIDO, entre outras, que 
tiveram distribuição internacional à época. Em BUGAMBILIA, um 
dos seus melhores filmes, Fernández reúne duas das maiores 
vedetas mexicanas numa história de amor impossível entre uma 
jovem e bela aristocrata e um homem que trabalha nas minas de 
prata que pertencem ao pai dela. Uma mise-en-scène grandiosa, 
servida pela magnífica fotografia de Gabriel Figueroa, um dos 
mais célebres diretores de fotografia do período clássico. Foi 
apresentado uma única vez na Cinemateca, em 1997.

 f Terça-feira [4] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Quarta-feira [12] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

DARK VICTORY
Vitória Negra
de Edmund Goulding
com Bette Davis, George Brent, Humphrey Bogart
Estados Unidos, 1939 – 104 min / legendado em português | M/12

Um soberbo melodrama, que conta a história de uma mulher rica 
e fútil, atingida por uma doença mortal. A terceira e última parte 

do filme é um caminhar para a morte e, no plano final, a imagem 
torna-se totalmente negra, numa visão surpreendentemente 
não religiosa, para um filme de Hollywood, da passagem para 
a morte. Uma das maiores interpretações de Bette Davis, que 
já deixara os papéis de jovem inocente, mas ainda estava longe 
de ser estereotipada como megera. Em papéis secundários, as 
presenças de Ronald Reagan e sobretudo Humphrey Bogart, dois 
anos antes de se tornar uma vedeta quando protagonizou THE 
MALTESE FALCON.

 f Terça-feira [4] | 18:30 | Sala Luís de Pina
 f Sexta-feira [7] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

LEVOTON VERI
“Sangue Inquieto”
de Teuvo Tulio
com Regina Linnanheimo, Eino Katajavuori, Toini Vartiainen
Finlândia, 1946 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Autor de alguns dos melodramas mais perversos e estapafúrdios 
que se possa imaginar, o finlandês Teuvo Tulio (1912-2000) foi 
objeto de algum reconhecimento internacional a seguir à sua 
morte. Nos seus filmes, à extravagância das tramas narrativas, 
junta-se um forte sentido visual e um uso peculiar do som, em 
que a música predomina sobre os ruídos naturalistas. LEVOTON 
VERI é um dos seus filmes mais alucinados, sobre um triângulo 
amoroso em que as duas mulheres são irmãs, sendo uma 
delas cega e a outra uma adolescente. O grande programador 
finlandês Peter von Bagh intitulou um artigo seu sobre Teuvo 
Tulio, “O Campo dos Sonhos”. De facto, o delírio narrativo deste 
filme parece pertencer mais ao mundo dos sonhos do que à 
realidade, numa sucessão permanente de surpresas.

 f Terça-feira [4] | 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

IL SOGNO DI BUTTERFLY
O Sonho de Butterfly
de Carmine Gallone
com Maria Cebotari, Fosco Giachetti, Lucie Englisch
Itália, 1939 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Carmine Gallone atravessou 50 anos de cinema, entre 1914 
e 1962 e realizou dezenas de filmes em todos os géneros. 
O mais célebre é SCIPIONE L’AFRICANO (1937), em que as 
ambições imperiais de Mussolini são postas em paralelo com 
as conquistas do Império Romano. Em IL SOGNO DI BUTTERFLY 
a protagonista é uma cantora de ópera, que vive, na sua vida 
real, uma situação semelhante à da protagonista da Madame 
Butterfly, de Puccini: uma cantora lírica conhece um músico 
numa festa e apaixona-se por ele. Algum tempo depois, ele 
parte para os Estados Unidos e ela oculta o facto de estar 
grávida. Quando ele regressa, é rico, famoso e está casado com 
uma americana. A crítica italiana da época foi elogiosa: “O 
filme é bem narrado, com uma pacatez que acentua o carácter 
triste, mais do que dramático, do enredo, com toques felizes, 
que criam o ambiente do mundo do teatro, no qual se passa 
grande parte da história”, notou a revista Film no seu número 
de agosto de 1939. Primeira exibição na Cinemateca.

BUGAMBILIA
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 f Terça-feira [4] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Quinta-feira [6] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

AUTUMN LEAVES
Folhas de Outono
de Robert Aldrich
com Joan Crawford, Cliff Robertson, Vera Miles
Estados Unidos, 1956 – 107 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um dos filmes maiores e menos conhecidos de Robert Aldrich. 
AUTUMN LEAVES é um soberbo melodrama de suspense em que 
Joan Crawford é uma mulher obcecada pelo trabalho e que, num 
impulso, casa com um homem muito mais novo, que conhece 
numa festa. Após o casamento, a personalidade esquizofrénica 
do marido vai-se revelando e ela, a pouco e pouco, descobre as 
razões, enfrentando as causas, que são os seus sogros, numa 
sequência fabulosa. Na Cinemateca, o filme não é visto desde 
2008. A apresentar em cópia digital.

 f Quarta-feira [5] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Quarta-feira [12] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

TO EACH HIS OWN
Lágrimas de Mãe
de Mitchell Leisen
com Olivia de Havillad, John Lund Mary Anderson
Estados Unidos, 1946 – 120 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um dos grandes melodramas dos anos quarenta considerado 
à época como o “Woman’s Picture” por excelência, típico 
tearjerker sobre uma mulher (Olivia de Havilland, que recebeu 
o seu primeiro Óscar pelo seu desempenho). Como em tantos 
melodramas, o tema central é o da mãe que sofre por ter “pecado”, 
como bem indica o título português. Trata-se da história de uma 
mãe solteira que, por este motivo, não pode criar o seu filho e, 
enquanto prospera com o seu trabalho, faz-se passar pela sua 
tia, sem nunca lhe confessar a verdade. A mise-en-scène é um 
prodígio de contenção e elegância. Na Cinemateca o filme não é 
apresentado desde 2006.

 f Quarta-feira [5] | 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sexta-feira [7] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

MACLOVIA 
Beleza Maldita
de Emilio Fernández
com Maria Félix, Pedro Armendáriz, Carlos Lopez Moctezuma, 
Columba Dominguez
México, 1948 – 101 min / legendado em português | M/12

Nos anos quarenta e cinquenta, o cinema mexicano era produzi-
do em moldes industriais e, por conseguinte, tinha os seus géne-
ros, cada qual com os seus elementos narrativos estáveis. Emilio 
Fernández, que estava então no auge da sua carreira, tinha dois 
colaboradores regulares, que ajudaram a moldar o cinema mexi-
cano clássico: o argumentista Mauricio Magdaleno e o diretor de 
fotografia Gabriel Figueroa, além de algumas vedetas. Duas de-
las, Maria Félix e Pedro Armendáriz contracenam neste filme, em 
que ela é uma belíssima índia que vive numa aldeia numa ilha e 
que, apaixonada por um pobre pescador, enfrenta a oposição do 
pai a essa união. Entretanto, o sargento de um batalhão acam-

pado nas proximidades interessa-se por ela. O conflito tem uma 
dramática conclusão no Dia dos Mortos.

 f Quinta-feira [6] | 18:30 | Sala Luís de Pina
 f Sábado [8] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

MADDALENA
Madalena
de Augusto Genina
com Marta Toren, Gino Cervi, Charles Vanel
Itália, 1954 – 102 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Ativo entre 1912 e 1957, dotado de verdadeira “mão” de cineasta, 
Augusto Genina realizou quase 100 filmes, nos géneros mais 
variados, entre os quais avultam obras tão diferentes como o drama 
religioso CIELO SULLA PALUDE, o épico LO SQUADRONE BIANCO e o 
subestimado PRIX DE BEAUTÉ, com Louise Brooks. Como em tantos 
melodramas, a protagonista de MADDALENA é uma prostituta, 
como indica o título, que faz referência a Maria Madalena. Para 
satisfazer um senhor local, que quer expulsar o pároco da aldeia, 
ela aceita interpretar a Virgem Maria numa procissão. A reação da 
população será terrível. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Quinta-feira [6] | 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Terça-feira [11] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

DOWA AL-KAWRAWAN
“O Assobio do Maçarico-Real”
de Henry Barakat
com Faten Hamama, Ahmed Mazhar,  Amina Rizk
Egito, 1959 – 120 min / legendado em inglês e eletronicamente em português | M/12

Entre os anos trinta e os anos cinquenta, o Egito teve uma 
produção cinematográfica de tipo industrial, na qual abundavam 
os melodramas. Henry Barakat (1914-1997), o realizador de 
DOWA AL-KAWARAWAN, assinou cerca de 80 filmes, nos géneros 

mais variados, dando o melhor de si nos anos cinquenta e 
sessenta. As suas qualidades de cineasta são evidentes neste 
filme, que é um clássico das cinematografias árabes. Uma jovem 
criada é testemunho do homicídio da sua irmã pelo seu tio, 
porque “desonrara” a família. A mulher decide vingar-se do jovem 
engenheiro que seduzira e abandonara a irmã e vai trabalhar na 
sua casa, como criada, com a intenção de envenená-lo. Mas não 
tem coragem de passar à ação e acaba por apaixonar-se por ele, 
enquanto o tio descobre o seu esconderijo. Barakat, que realizou 
muitos melodramas protagonizados por vedetas da canção, adota 
aqui um estilo mais realista. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Terça-feira [11] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sexta-feira [14] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

AVENTURERA
de Alberto Gout
com Ninón Sevilla, Andrea Palma, Tito Junco
México, 1950 – 101 min / legendado eletronicamente em português | M/12

O México foi provavelmente o país que concebeu e produziu os 
melodramas mais delirantes. AVENTURERA, um dos clássicos 
deste cinema, é um dos seus pontos altos. O filme aborda o 
clássico tema da mulher de província que é enganada e levada 
para uma cidade onde é obrigada a trabalhar como cantora e 
prostituta num cabaré (onde canta inclusive uma canção de 
Carmen Miranda em português). A dona do cabaré e “madame” 
do bordel é malvadíssima e ameaça constantemente “marcar” 
a cara da sua vítima com uma navalha. Numa reviravolta que 
nenhum espectador poderá prever, a situação inverte-se e a 
patroa fica à mercê da sua serva. O filme (a apresentar em cópia 
digital) não passa na Cinemateca desde 2007. Ver para crer. 

 f Quarta-feira [12] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sábado [15] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

CIELO NEGRO
de Manuel Mur-Oti
com Susana Canals, Fernando Rey, Luis Prendes
Espanha, 1951 – 113 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Manuel Mur-Oti (1908-2003) é considerado o grande mestre 
espanhol dos melodramas. Desprezado pela crítica durante muito 
tempo, Mur-Oti foi reavaliado nos anos noventa, graças a filmes 
como ORGULLO, CONDENADOS ou CIELO NEGRO, que costuma 
ser considerado a sua obra-prima. Trata-se de um melodrama 
escuro e cerrado, centrado na história de amor entre uma 
jovem caixeira de loja (magnífica Susana Canales) e um sedutor 
desalmado (Fernando Rey, a exalar falsidade). É um dos filmes que 
vem lembrar-nos que a História do cinema clássico nunca será 
definitivamente escrita e que há muitos meandros por descobrir.

 f Sexta-feira [14] | 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Segunda-feira [17] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

ONLY YESTERDAY
Só uma Noite
de John M. Stahl
com Margaret Sullavan, John Boles, Edna May Sullivan
Estados Unidos, 1933 – 105 min / legendado eletronicamente em português | M/12

John M. Stahl foi um dos mestres do melodrama em Hollywood 

AUTUMN LEAVES

MADDALENA
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e ONLY YESTERDAY é um dos pontos altos do género no cinema 
americano. A estrutura narrativa é certamente derivada de Carta 
de uma Desconhecida, de Stefan Zweig: arruinado pelo crash 
da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, um homem vai suicidar- 
-se, quando recebe uma carta. A ação desenrola-se então em 
flashback: 15 anos antes, este homem seduzira uma jovem, 
que engravidou sem que ele soubesse. Ao longo do tempo, 
os dois voltam a encontrar-se duas vezes, mas o homem não a 
reconhece. A mulher está prestes a morrer e pede, na carta, que 
ele tome conta do filho que tiveram. O filme não é apresentado 
na Cinemateca desde 2009.

 f Sexta-feira [14] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Terça-feira [18] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

SELLAISENA KUIN SINA MINUT HALUSIT
“Como Tu Me Desejaste”
de Teuvo Tulio
com Marie-Louise Fock, Ture Ara, Kunto Karapäa, lauri Korpela
Finlândia, 1944 – 102 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Para a surpresa de muitos, a Finlândia revelou-se uma fonte de 
extravagantes melodramas, desde que se “descobriu” a obra de 
Teuvo Tulio, que foi revelada aos espectadores da Cinemateca 
por escolha de Aki Kaurismaki e Peter von Bagh em 2005, e 
alvo de um curto Ciclo em 2015. O argumento de SELLAISENA 
KUIN SINA MINUT HALUSIT nada fica a dever, em matéria de 
coincidências e desgraças, ao mais descabelado melodrama 
mexicano, como AVENTURERA (também aqui programado). 
Mas uma pesada e inesperada capa luterana parece tudo 
envolver e o estilo da realização nada tem de expansivo.  
É sóbrio, “camerístico”, os chavões de um género são trabalhados 
numa mise-en-scène cerrada e claustrofóbica. O resultado é tão 
implosivo como explosivo.

 f Terça-feira [18] | 18:30 | Sala Luís de Pina
 f Sexta-feira [21] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

OPFERGANG
Amar é Perdoar
de Veit Harlan
com Kristina Söderbaum, Carl Raddatz, Irene von Meyendorff
Alemanha, 1944 – 98 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um dos mais famosos exemplos do cinema de entretenimento e 
evasão do período nazi e uma das obras mais conhecidas de Veit 
Harlan, que no ano anterior realizara o mais repelente e inaceitável 
filme do regime, JUDE SÜSS (“O JUDEU SÜSS”). Filmado num 
belo e artificialíssimo Agfacolor, OPFERGANG aborda o tema do 
adultério e de um implícito ménage à trois, com um homem e duas 
mulheres, o que é mostrado com surpreendente naturalidade.  
A isto acrescenta-se a luta do homem, que é médico, contra uma 
epidemia de tifo. Como observou Daniel Collin, não falta ao filme 
“nenhum elemento da grande tradição do melodrama: casas 
sumptuosas, a heroína que toca piano num salão burguês”, a que 
se acrescenta o aspecto exaltado da relação do homem com a 
sua amante. Foi visto pela última vez na Cinemateca em 2013.  
A apresentar em cópia digital.

 f Terça-feira [18] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sexta-feira [21] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

GIUNGLA
de Nunzio Malasomma
com Vivi Gioi, Albrecht Schoenhaus, Rudolf Fernau
Itália, 1942 – 83 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um título raro e pouco visto, de um realizador igualmente pouco 
conhecido, embora tenha realizado cerca de 40 filmes. Trata-se 
de uma coprodução ítalo-alemã que foi filmada em duas versões 
diferentes, em alemão e em italiano, com alguns atores presentes 
em ambas. Numa ilha dos trópicos, um grupo de médicos luta 
para debelar uma epidemia que faz muitas vítimas. Dois deles 
estão apaixonados pela mesma mulher, que também faz parte 
da equipa médica. Um fora noivo dela, mas tivera de fugir ao ser 
envolvido num homicídio, pelo qual fora condenado à revelia. 
Primeira exibição na Cinemateca.

 f Quarta-feira [19] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Sábado [22] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

SANTA
de Antonio Moreno
com Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado
México, 1932 – 81 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Adaptado de um romance de Felipe Gamboa, escritor 
influenciado por Émile Zola, SANTA é protagonizado pela atriz 

que teve o principal papel feminino na bela versão em espanhol 
do DRÁCULA de Tod Browning. O enredo é típico do género 
melodramático: uma jovem é expulsa de casa depois de ter 
sido seduzida por um soldado e vai parar a um bordel. Tem uma 
ligação com um toureiro, que acaba mal, e encontra o amor na 
pessoa de um pianista cego, mas talvez já seja tarde. SANTA foi 
o primeiro filme mexicano a utilizar o som síncrono e, por isto, é 
considerado a obra que lançou a produção cinematográfica em 
escala industrial no México. Mas o filme também é pioneiro a 
nível temático, com a oposição entre a pureza na vida no campo 
e corrupção das cidades, que encontramos em dezenas de filmes 
mexicanos. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Sexta-feira [21] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Terça-feira [25] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

V CHEST TCHASOV VETCHERA POSLE VOÏNY
“Às Seis da Tarde, Depois da Guerra”
de Ivan Pyriev
com Mariana Ladynina, Evgueny Samoilov, Ivan Liubeznov
URSS, 1944 – 93 min / legendado eletronicamente em português | M/12

No período do estalinismo triunfante, Ivan Pyriev (1901-1968) foi 
o “rei” do cinema de entretenimento na URSS e é considerado o 
inventor da comédia musical soviética, passando-se muitos dos 
seus filmes no campo, em kholkozes. Pyriev exerceu importantes 
funções burocráticas, que lhe deixaram má fama, mas o seu 
trabalho de realizador foi reavaliado nos últimos tempos. Enorme 
sucesso comercial (26 milhões de espectadores em 1944), V 
CHEST TCHASOV VETCHERA POSLE VOÏNY é a sua obra mais 
célebre. Filme de guerra musical, filmado num extravagante 
Sovcolor, conta a história de um soldado e de uma educadora de 
infância que prometem encontrar-se às seis da tarde, no dia do 
armistício. Mas o soldado fica sem uma perna e prefere passar 
por morto a forçar a amada a casar com um mutilado. Parece a 
história de AN AFFAIR TO REMEMBER, mas não é. Foi exibido pela 
última vez na Cinemateca em 2005.

 f Segunda-feira [24] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f Quinta-feira [27] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

KATASTREPA MIA MYTHA I ZOI MOU
“Estraguei a Minha Vida Numa Noite”
de Mavrikios Novak
com Daphne Skouras, Theodoros Moridis, Dimos Dimopoulos
Grécia, 1951 – 75 min / legendado eletronicamente em português | M/12

No passado mês de março, por ocasião de uma homenagem à 
Cinemateca Grega, os espectadores da Cinemateca puderam 
acompanhar uma retrospetiva histórica, ainda que breve, que 
mostrou diversas facetas do cinema grego. Mas o Ciclo deixou de 
fora um género que foi bastante abundante na Grécia nos anos 
cinquenta e sessenta: o melodrama. KATASTREPA MIA MYTHA 
I ZOI MOU é tido como um dos exemplos mais característicos 
da versão grega deste género. Como em todos os melodramas, 
os amores ilícitos trazem desgraças, o que é anunciado no 
título: uma mulher casada reencontra um antigo amante, o que 
destabiliza a sua família e a sua relação com o marido. Primeira 
exibição na Cinemateca.

 f Terça-feira [25] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

MOTHER INDIA
de Mehboob Khan
com Nargis, Sumil Dutt, Rajendra Kunar
Índia, 1957 – 172 min / legendado eletronicamente em português | M/12

A Índia foi durante muitos anos o maior produtor mundial de 
filmes, sendo origem de uma filmografia vastíssima que teve o 
seu primeiro “boom” logo na década inicial do sonoro, quando 
integrou as antiquíssimas tradições de canto e dança que, 
em última análise, recuavam ao teatro sânscrito. Embora, no 
Ocidente, tenha começado por penetrar melhor algum do cinema 
indiano que (com alguns equívocos nessa perceção) seguia uma 
matriz mais “ocidental” (caso da grande obra de Satyajit Ray), 
pouco a pouco os ecrãs abriram-se também ao conhecimento do 
modelo por excelência que suportou essa mega-indústria, o qual, 
na sua imensa variedade regional e linguística, correspondeu 
sempre a uma forma básica, altamente convencionada, de 
melodrama no seu sentido original, com números cantados e 
dançados. Dessa outra matriz, que teve óbvio apogeu qualitativo 
nos maiores cineastas da década de cinquenta, MOTHER INDIA é 
um dos arquétipos e um dos maiores êxitos absolutos. Mehboob 
Khan (1908-64) era autor de uma outra famosíssima obra, AAN 
(entre nós PRESTÍGIO REAL), o célebre filme que à época rompeu o 
bloqueio português à produção indiana e que aqui foi distribuído 
numa versão amputada em 40 minutos. MOTHER INDIA narra a 
história de Radha (interpretada pela célebre Nargis), uma mulher 

cujo casamento foi pago mediante um empréstimo de um 
usurário e cujos juros acabam por fazê-la perder grande parte da 
colheita da sua família. Entretanto, com os braços amputados por 
um acidente quando trabalhava a terra em condições desumanas, 
o marido de Radha, sentindo-se um estorvo inútil, acaba por 
deixá-la com os seus três filhos, no que apenas antecipa uma 
imparável sucessão de desastres que a levam a perder tudo 
(chegando a matar um dos filhos, tornado líder de um gangue 
criminoso) ao mesmo tempo que se ergue como heroína de uma 
comunidade e de uma terra destruída por causas naturais, Uma 
obra imensa, plena de referências à mitologia hindu, cuja última 
exibição na Cinemateca ocorreu em 2007.

 f Quarta-feira [26] | 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

FADO – HISTÓRIA D’UMA CANTADEIRA
de Perdigão Queiroga
com  Amália Rodrigues, Virgílio Teixeira, Tony d’Algy,  

António Silva, Vasco Santana
Portugal, 1947 – 108 min | M/6

O segundo filme de Amália Rodrigues (o primeiro foi CAPAS 
NEGRAS, estreado nove meses antes) tem tudo de um 
melodrama, entre outros elementos a fatalidade, como convém a 
um filme cujo título é uma palavra que designa ao mesmo tempo 
um tipo de música e o destino. Amália Rodrigues é uma jovem 
fadista de Alfama, noiva de um músico e luthier, que fabrica 
guitarras portuguesas. Fica famosa, vai viver com um amante 
velho e rico e afasta-se insensivelmente do meio onde nasceu, o 
que causará a rutura do seu noivado e uma desgraça no bairro. 
Mas no desenlace, graças ao fado cantado, o Fado dos deuses 
será clemente. Pelo facto de ter praticado o cine-jornalismo nos 
Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, Perdigão 
Queiroga tem um bom domínio da imagem, ao passo que os 
cenários do filme prolongam a tradição, vinda do cinema francês 
dos anos trinta, de misturar realismo e estilização.

 f Quinta-feira [27] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f   primeira passagem quarta-feira [25] | 18:00 | Sala Luís de Pina / 
“Histórias do Cinema – Mário Jorge Torres: O Melodrama do Trágico 
ao Operático”

VAGHE STELLE DELL’ORSE...
de Luchini Visconti
com Jean Sorel, Claudia Cardinale, Marie Bell
Itália, França, 1965 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

 f Sexta-feira [28] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f  primeira passagem quarta-feira [26] | 18:00 | Sala Luís de Pina / 
“Histórias do Cinema – Mário Jorge Torres: O Melodrama do Trágico 
ao Operático”

YOSHIWARA
de Max Ophuls
com Pierre-Richard Wilm, Michiko Tanaka, Sessue Hayakawa
França, 1937 – 88 min / legendado eletronicamente em português | M/12

 f Sexta-feira [28] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f  primeira passagem quinta-feira [27] | 18:00 | Sala Luís de Pina / 
“Histórias do Cinema – Mário Jorge Torres: O Melodrama do Trágico 
ao Operático”

WHEN TOMORROW COMES
Quando o Outro Dia Chega
de John M. Stahl
com Irene Dunne, Charles Boyer, Barbara O’Neil
Estados Unidos, 1939 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

 f Sábado [29] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro
 f  primeira passagem sexta-feira [28] | 18:00 | Sala Luís de Pina / 
“Histórias do Cinema – Mário Jorge Torres: O Melodrama do Trágico 
ao Operático”

I’VE ALWAYS LOVED YOU
Sempre Gostei de Ti
de Frank Borzage
com Philip Dorn, Catherine McLeod, Maria Ouspenskaya
Estados Unidos, 1948 – 117 min / legendado eletronicamente em português | M/12

REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS: O ESPLENDOR DO MELODRAMA
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HISTÓRIAS DO CINEMA – MÁRIO JORGE TORRES:  
O MELODRAMA DO TRÁGICO AO OPERÁTICO

 f Segunda-feira [24] | 18:00 | Sala Luís de Pina 

MAGNIFICENT OBSESSION
Sublime Expiação
de Douglas Sirk 
com Jane Wyman, Rock Hudson, Otto Kruger
Estados Unidos, 1954 – 108 min / legendado em português | M/12

A “história da ceguinha” é provavelmente a mais delirante das 
que foram filmadas por Douglas Sirk, que a definiu como “uma 
maluquice, se houve história maluca neste mundo” (apesar 
disso, já tinha sido filmada anteriormente por John M. Stahl). 
Ao perder o controlo da sua lancha, um playboy causa a morte 
de um ilustre médico. Algum tempo depois, ao tentar redimir-
se, provoca outro acidente que causa a cegueira da viúva do 
médico. O homem estuda medicina para encontrar maneira de 
curá-la. A mise-en-scène de Sirk é um prodígio de artificialismo, 
com cores que só existem no cinema e o filme ilustra esta 
célebre frase do realizador: “Creio que um melodrama deve 
produzir sobretudo emoções e não ações. Mas a emoção é uma 
espécie de ação, é uma ação no interior de uma pessoa.”

 f Terça-feira [25] | 18:00 | Sala Luís de Pina 
 f  segunda passagem quinta-feira [27] 15:30 | sala M. Félix Ribeiro / 
“Revisitar os Grandes Géneros: O Esplendor do Melodrama”

VAGHE STELLE DELL’ORSA…
de Luchini Visconti
com Jean Sorel, Claudia Cardinale, Marie Bell
Itália, França, 1965 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

I naugurada em 2011, a rubrica “Histórias do Cinema” trouxe-nos essencialmente, durante vários 
anos, introduções a grandes autores da história do cinema mundial levadas a cabo por grandes 
críticos ou historiadores. Com o tempo, foram pontualmente introduzidas variantes, em que ao 
tratamento de um único autor se substituíram abordagens temáticas, embora sempre no mesmo 
formato de cinco sessões de cinema (de segunda a sexta-feira) antecedidas por conferências e 
seguidas de debate. Depois de alguns meses de interrupção, voltamos agora ao modelo, neste caso 

para abordar um género – o Melodrama – que é um dos grandes tópicos da programação do mês.  
O conjunto das sessões destas “Histórias do Cinema” e o Ciclo “Revisitar os Grandes Géneros: o Esplendor 
do Melodrama” são assim propostas complementares, que visam enriquecer os graus de leitura, ou de 
debate, sobre um mesmo tema.

Mário Jorge Torres exerceu durante 20 anos (1991-2011) as funções de crítico de cinema no jornal Público, 
sendo também professor de Literatura Americana e Estudos Cinematográficos na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Colaborou com importantes artigos nos catálogos da Cinemateca dedicados a 
Douglas Sirk, Pier Paolo Pasolini e John Huston e organizou a edição dos livros Concerto das Artes e Não Vi o 
Filme, mas Li o Livro. Publicou, em 2008, Manoel de Oliveira (edição Cahiers du Cinéma/Público).

INFORMAÇÃO SOBRE AS SESSÕES
E VENDA ANTECIPADA DE BILHETES

A Cinemateca propõe um regime de venda de bilhetes específico 
para esta rúbrica em junho, fazendo um preço especial e dando 
prioridade a quem deseje seguir o conjunto das sessões conferência 
e das sessões associadas dos cinco filmes de longa-metragem. Este 
regime é válido apenas para os ingressos comprados na bilheteira 
local até ao dia 22 inclusive. Os lugares que não tenham sido 
vendidos são depois disponibilizados através do sistema de venda 
regular na bilheteira local, na Internet (cinemateca.bol.pt) e na rede 
de pontos de venda associados e de acordo com o preço específico 
destas sessões.

Sessões-conferência
Geral: € 5

Estudantes, Cartão Jovem, Maiores de 65 anos, Reformados: € 3

Amigos da Cinemateca, Estudantes de cinema, Desempregados: € 2,60

Passe (5 sessões-conferência)
Geral: €22

Estudante, cartão jovem, reformado e pensionista, Maiores de 65 anos: €15

Amigos da Cinemateca, Estudantes de cinema, Desempregados: €10 

VAGHE STELLE DEL’ORSA… é uma das obras menos conhecidas do 
autor de IL GATTOPARDO, talvez por não ser muito característica 
do seu estilo, pois Visconti quis que este filme fosse mais fechado 
e mais seco, mais “moderno” do que os que viria a fazer no seu 
período final, a partir de OS MALDITOS. A respeito da programação 
de um filme de Luchino Visconti num Ciclo sobre melodramas, 
note-se que, para ele, a palavra melodrama não era associada 
a um dramalhão, mas considerada no seu sentido etimológico, 
que é o sentido corrente da palavra em Itália, o de um drama 
com música. Filmado a preto e branco, o que começava a ser raro 
nos anos sessenta, o filme, cujo título cita o início de um célebre 
poema de Giacomo Leopardi (“Belas estrelas da Ursa”), conta 
a paixão incestuosa de um jovem pela irmã, que se encontram 
na mansão paterna, quando ela regressa, acompanhada pelo 
marido, para se confrontar com um passado intolerável (a mãe 
denunciara o pai que morrera num campo de concentração).

 f Quarta-feira [26] | 18:00 | Sala Luís de Pina 
 f  segunda passagem sexta-feira [28] 15:30 | sala M. Félix Ribeiro / 
“Revisitar os Grandes Géneros: O Esplendor do Melodrama”

YOSHIWARA
de Max Ophuls
com Pierre-Richard Wilm, Michiko Tanaka, Sessue Hayakawa
França, 1937 – 88 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Com a chegada dos nazis ao poder, Max Ophuls deixou a Alemanha 
e, até partir para os Estados Unidos em 1939, realizou oito filmes 
em França, um na Itália e um na Holanda. YOSHIWARA é um dos 
menos conhecidos destes filmes. Trata-se de um melodrama 
“exótico”, ambientado no bairro da prostituição em Tóquio.  

Em 1890, uma mulher de origem nobre é forçada a trabalhar como 
gueixa para sustentar a família. Apaixonado por ela, um homem 
que puxa um riquexó tenta reunir a quantia de dinheiro necessária 
para resgatá-la, mas ao perceber que ela está apaixonada por um 
tenente russo denuncia-os. Michele Mancini, um dos admiradores 
do filme, menciona entre as características do estilo de Ophuls 
visíveis em YOSHIWARA “a ilusão, a circularidade, o gosto pelas 
máquinas e os artifícios teatrais e a extraordinária féerie visual de 
algumas passagens”. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Quinta-feira [27] | 18:00 | Sala Luís de Pina
 f  segunda passagem Sexta-feira [28] 21:30 | sala M. Félix Ribeiro / 
“Revisitar os Grandes Géneros: O Esplendor do Melodrama”

WHEN TOMORROW COMES
Quando o Outro Dia Chega
de John M. Stahl
com Irene Dunne, Charles Boyer, Barbara O’Neil
Estados Unidos, 1939 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Adaptado de uma história de James McCain, um poderoso 
melodrama de um dos mestres do género em Hollywood, que 
voltaria a ser filmado em 1957 por outro mestre, Douglas Sirk, com 
o título INTERLUDE. Trata-se da história dos amores impossíveis 
entre uma criada de mesa e um célebre pianista clássico, que é 
casado com uma mulher com problemas mentais. O desenlace 
não é feliz, mas respeita os preceitos morais dos teólogos de 
Hollywood. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Sexta-feira [28] | 18:00 | Sala Luís de Pina
 f  segunda passagem Sábado [29] 21:30 | sala M. Félix Ribeiro / 
“Revisitar os Grandes Géneros: O Esplendor do Melodrama”

I’VE ALWAYS LOVED YOU
Sempre Gostei de Ti
de Frank Borzage
com Philip Dorn, Catherine McLeod, Maria Ouspenskaya
Estados Unidos, 1948 – 117 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um espantoso melodrama a cores, realizado por um dos mestres 
absolutos do género, sobre a paixão não correspondida de uma 
jovem por um grande pianista (Philip Dorn é “dobrado” ao piano 
por Arthur Rubinstein). Mas, como indica o título, a chama deste 
amor permanece através do tempo. O surpreendente final, em 
que o par “comunica” à distância, quase por telepatia, sublima 
as regras do género. João Bénard da Costa escreveu que “quem 
ficar enfeitiçado por este filme extremo, só pode ir de surpresa 
em surpresa, de êxtase em êxtase, até ao delirante final e amar 
este filme de excessos, portentoso vaso comunicante de uma 
teia infinita de cumplicidades, a mais paroxística e demencial das 
afirmações da arte de Borzage”.

YOSHIWARA

sessões-conferência por Mário Jorge Torres
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IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON

B ibi Andersson, desaparecida em abril passado aos 83 anos, será sempre uma figura crucial no universo 
de Ingmar Bergman, com quem rodou perto de uma dúzia de filmes, entre 1955 (SORRISOS DE UMA 
NOITE DE VERÃO) e 1973 (CENAS DA VIDA CONJUGAL), com óbvio centro em PERSONA, filme que, se 
mais nada houvesse, seria suficiente para lhe garantir uma forma de imortalidade. Mas houve mais, 
e mais do que Bergman, na vida e obra desta extraordinária atriz, que evocamos em cinco filmes, 
quatro deles não realizados pelo autor de MORANGOS SILVESTRES. Maneira de mostrar a sua versatili-

dade, maneira de escapar ao lugar-comum, maneira, finalmente, de vincar a distinta imponência da sua presença, 
sempre feita de evidência física e subtileza psicológica.

 f Segunda-feira [24] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

SMULTRONSTÄLLET
Morangos Silvestres
de Ingmar Bergman
com  Victor Sjöström, Ingrid Thulin,  

Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand
Suécia, 1957 – 89 min / legendado em português | M/12

Um professor jubilado (a homenagem perfeita a Sjöström, 
que Bergman já filmara em RUMO À FELICIDADE) evoca o seu 
passado durante a viagem para a cerimónia. O encontro dos 
dois nomes maiores do cinema sueco, o clássico Sjöström e o 
moderno Bergman (que tanto foi beber ao primeiro), numa das 
mais belas meditações sobre a vida e a velhice que o cinema nos 
deu. A viagem para o jubileu transmuta-se na vertigem de uma 
revisitação ao passado que coincide com o tempo presente e o 
tempo futuro, fazendo conviver o realismo com um onirismo 
absolutamente perturbador, e surreal quando o professor é posto 
face a um espelho, na mais celebrada sequência de MORANGOS 
SILVESTRES. A apresentar em cópia digital.

 f Terça-feira [25] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

THE KREMLIN LETTER 
A Carta do Kremlin
de John Huston
com  Bibi Andersson, Richard Boone, Nigel Green,  

Dean Jagger, Lila Kedrova
Estados Unidos, 1970 – 120 min / legendado eletronicamente em português | M/12

John Huston entrou na década de setenta com um thriller de 
espionagem que é também uma história de “Guerra-Fria”. 
Escreveu o argumento com Gladys Hill, sua colaboradora de 
longa data, numa adaptação fiel do romance de Noel Behn e 
filmou-o na Finlândia, reconstituindo em Helsínquia a atmosfera 
de Moscovo. Pouco estimado em termos de receção geral à 
época da sua estreia, THE KREMLIN LETTER teve, no entanto, 
fãs acérrimos. Jean-Pierre Melville foi um deles, defendendo-o 
como um filme magistral. O seu realismo formal e a crueldade 
da visão de Huston são hoje notados como elementos fulcrais 
do poder do filme. Na Cinemateca, foi mostrado uma única vez, 
na retrospetiva John Huston de 2009.

 f Quarta-feira [26] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

LA RIVALE
A Rival
de Sergio Gobbi
com  Jean Piat, Bibi Andersson, Geneviève Fontanel,  

Valentine Tessier
França, 1974 – 95 min / legendado em português | M/12

LA RIVALE segue a história de Edgar e Blanche, um casal que 
celebra 13 anos de um casamento aparentemente feliz quando 
um acidente telefónico faz desmoronar cruamente a crença 
de Blanche, a personagem interpretada por Bibi Andersson: 
descobrindo que Pierre mantém tranquilamente uma segunda 
vida, Blanche opta por se tornar amiga da rival, numa jogada 
astuciosa que deixa Pierre momentaneamente “abandonado” 
pelas duas mulheres. Primeira exibição na Cinemateca.

 f Quinta-feira [27] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

EXPOSED
Revelação
de James Toback
com  Nastassja Kinski, Rudolf Nureyev, Harvey Keitel,  

Ian McShane, Bibi Andersson, Pierre Clementi
Estados Unidos, 1983 – 100 min / legendado eletronicamente em português | M/16

O filme de James Toback é protagonizado por Nastassja Kinski 
e pelo grande bailarino soviético Rudolf Nureyev, ator ocasional 
entre os anos sessenta e oitenta, aqui num papel em que não 
dança. Bibi Andersson interpreta a personagem de Margaret, 
num elenco em que participam ainda Harvey Keitel ou Pierre 
Clementi. Ambientada em Nova Iorque, a história é romântica e 
envolve o terrorismo internacional e o mundo da moda. Primeira 
exibição na Cinemateca.

 f Sexta-feira [28] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

BABETTES GAESTEBUD
A Festa de Babette
de Gabriel Axel
com  Stéphane Audran, Jean-Philippe Lafont, Gudmar 

Wivesson, Jarl Kulle, Hanna Steensgard, Bibi Andersson
Dinamarca, 1987 – 102 min /  legendado em espanhol  

e eletronicamente em português | M/12

Adaptação de um conto de Isak Dinesen (Karen Blixen), 
BABETTES GAESTEBUD é a história de uma mulher que foge 
de Paris no momento da repressão da Comuna, em 1871, e se 
refugia na Dinamarca, onde entra ao serviço de duas velhas 
senhoras de uma aldeia. Quando ganha a lotaria, ela, que fora 
uma reputada chefe de cozinha, resolve servir um banquete às 
velhotas e seus convidados. Todo o filme é a descrição da lenta 
preparação do banquete.

SMULTRONSTÄLLET THE KREMLIN LETTER 
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DOUBLE BILL

Q ue filmes andávamos a ver há 30 anos, entre o final dos anos oitenta e o princípio dos anos 
noventa? Estamos tão longe de 1989, em 2019, como em 1989 estávamos de 1959 – e pode-se 
então perguntar com que se parecem mais os filmes de 1989: com os filmes de 1959 ou com os 
de 2019? Perguntas para quem as quiser responder, mas o double bill de junho é, com ou sem res-
postas (sempre facultativas), dedicado aos filmes da dobra 1980/1990, período em que os últimos 
clássicos (Rohmer, McTiernan, etc) coexistiam com os últimos modernos (Lumet, Fellini, etc.), em 

que cineastas antiquíssimos (como Coppola) começavam a despedir-se, em que jovens (Bigelow, Van Sant) davam 
os primeiros andamentos a obras que o tempo viria a revelar marcantes. Pequena viagem a um tempo longínquo, 
espécie de pré-história da contemporaneidade.

 f Sábado [1] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

RUNNING ON EMPTY
Fuga sem Fim
de Sidney Lumet
com  River Phoenix, Martha Plimpton, Christine Lahti,  

Judd Hirsch, Jonas Arby
Estados Unidos, 1988 – 115 min / legendado em português

DRUGSTORE COWBOY
No Trilho da Droga
de Gus van Sant
com  Matt Dillon, Kelly Lynch, James Remar, James LeGros, 

Heather Graham, William Burroughs
Estados Unidos, 1988 – 102 min / legendado eletronicamente em português

duração total da projeção: 217 min | M/18

entre os dois filmes há um intervalo de 20 minutos

Em RUNNING ON EMPTY, Danny Pope / Michael Manfield (River 
Phoenix) viveu toda a sua vida com uma falsa identidade. É o 
filho mais velho de um casal que, no início dos anos setenta, fez 
explodir um laboratório em protesto contra a guerra do Vietname 
e que, desde então, foge ao FBI. Se os pais fizeram as escolhas 
deles, Danny quer fazer a sua, mas sair da clandestinidade implica 
uma opção: ou nunca mais vê a família, ou faz com que esta seja 
apanhada. Um dos mais aclamados filmes de Lumet, e um dos 
mais belos filmes americanos dos anos oitenta, particularmente 
comovente quando se apropria de uma fabulosa canção de James 
Taylor, Fire and Rain: um daqueles filmes a que só fica insensível 
quem já está morto por dentro. DRUGSTORE COWBOY vem do 
mesmo ano, mas dum cineasta num ponto da carreira oposto 
ao de Lumet – era apenas a segunda longa-metragem de Gus 
van Sant (depois de MALA NOCHE), e a primeira com atores da 
primeira linha hollywoodiana (inaugurando uma constante da 
carreira do autor, sempre com um pé no mainstream e outro 
fora dele). Baseado na autobiografia de James Fogle, traficante 
e toxicómano, é um olhar sobre a mais radical contracultura 
“jovem” da América dos anos setenta, construído numa espécie 
de negativo das figuras arquetípicas da rebeldia juvenil que o 
cinema americano foi dando desde a década de cinquenta. Um 
ponto alto é a aparição de uma lenda negra das artes e letras 
americanas do século XX, essa esfinge “junkie” que deu pelo 
nome de William S. Burroughs.

 f Sábado [8] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

SEX, LIES AND VIDEOTAPES
Sexo, Mentiras e Vídeo
de Steven Soderbergh
com  James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher, Laura 

San Giacomo
Estados Unidos, 1989 – 100 min / legendado em português

DIE VENUSFALLE
Armadilha de Vénus
de Robert Van Ackeren
com Myriam Roussel, Horst-Gunther Marx, Sonja Kirchberger
RFA, 1988 – 104 min / legendado em português

duração total da projeção: 204 min | M/16

entre os dois filmes há um intervalo de 20 minutos

História de um homem que coleciona as confissões eróticas das 
namoradas, gravadas em vídeo, SEX, LIES AND VIDEOTAPE fez 
sensação no Festival de Cannes (Palma de Ouro, da imprensa 
internacional e prémio de melhor ator para James Spader), 
revelando um dos mais importantes realizadores da última 
década do século XX, Steven Soderbergh. Em DIE VENUSFALLE, 
Max é difícil de satisfazer no que respeita a mulheres. Embora 
já tenha noiva, inicia uma relação com uma jovem mulher e 
seduz várias outras. Robert van Ackeren, cineasta da mesma 
geração de Wenders ou Fassbinder, nunca atingiu a mesma 
cotação (nem a mesma produtividade) desses nomes, mas 
os seus filmes dos anos setenta e oitenta (como HARLIS, DIE 
FLAMBIERTE FRAU e este) representam uma interessantíssima 
tentativa de dar o zeitgeist da Alemanha Federal a partir de 
histórias de cariz marcadamente erótico. Está hoje bastante 
esquecido, o que é mais uma razão para reavivarmos memórias 
dele. De notar ainda, em DIE VENUSFALLE, a presença de 
Myriam Roussel, a protagonista do JE VOUS SALUE, MARIE de 
Jean-Luc Godard.

 f Sábado [15] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

CONTE DE PRINTEMPS
Conto de Primavera
de  Eric Rohmer
com Anne Teyssèdre, Hugues Quester, Florence Darel
França, 1993 – 107 min / legendado em português

PEAUX DE VACHES
de Patricia Mazuy
com  Sandrine Bonnaire, Jean-François Stévenin,  

Jacques Spiesser, Salomé Stévenin
França, 1989 – 90 min / legendado eletronicamente em português

duração total da projeção: 197 min | M/12

entre os dois filmes há um intervalo de 20 minutos

Rohmer gosta de variantes subtis no interior de um padrão 
vagamente predeterminado e é precisamente por isso que fez 
filmes em série. Temos aqui, como no CONTO DE VERÃO, um 
homem às voltas com três mulheres, mas trata-se de um adulto 
e não de um adolescente e a situação não é passageira, de férias. 
Tudo se passa com a perfeição e o rigor que são a marca do cinema 
de Rohmer, profundamente enraizado nas tradições do teatro 
clássico francês. O filme é “como uma partitura musical, cujos 
movimentos se sucedem com a mesma precisão geométrica com 
a que as personagens são dispostas no argumento” (Giancarlo 
Zappoli). Talvez o mais belo dos “Contos das Quatro Estações”. 
PEAUX DE VACHES (primeira exibição na Cinemateca) foi a 
primeira longa-metragem de Patricia Mazuy, cineasta francesa 
cuja obra permanece bastante desconhecida em Portugal (o 
seu único filme por cá estreado foi SAINT CYR, do ano 2000). 
PEAUX DE VACHES, história de relacionamentos claustrofóbicos 
na França rural, atraiu sobre Mazuy as atenções da crítica (Jean-
Michel Frodon referiu “a notável potência da mise-en-scène”) 
mas os seus filmes, bastante espaçados, continuaram a ser 
um tanto “secretos”. A descobrir ou redescobrir, portanto, esta 
primeira obra, alimentada pelas portentosas presenças de um 
par de atores de exceção, Sandrine Bonnaire e Jean-François 
Stévenin.

 f Sábado [22] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

DIE HARD
Assalto ao Arranha-Céus
de John McTiernan
com  Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia,  

Reginald VelJohnson
Estados Unidos, 1988 – 131 min / legendado em português

BLUE STEEL
Aço Azul
de Kathryn Bigelow
com Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown, Elizabeth Peña

Estados Unidos, 1990 – 101 min / legendado eletronicamente em português 

duração total da projeção: 232 min | M/16

entre os dois filmes há um intervalo de 20 minutos

Ambientado em Los Angeles, protagonizado por Bruce Willis 
no papel de John McClane, detetive de Nova Iorque, o primeiro 
DIE HARD é reconhecidamente um dos grandes filmes de 
ação dos anos oitenta. O argumento baseia-se no romance 
de Roderick Thorp Nothing Lasts Forever. Reúnem-se como 
ingredientes de combinação improvável a época natalícia 
e o cenário de um imponente arranha-céus (em que a ação 
decorre), uma personagem que atravessa uma crise conjugal e 
o ataque terrorista em que se vê envolvido e resolve como um 
herói do cinema clássico (Willis/McClane). Ficou famosa a frase 
em que atira um “Yippee kai yay, motherfucker”. BLUE STEEL 
(primeira exibição na Cinemateca) marca um ponto inicial 
da carreira de uma cineasta que viria, duas décadas depois, 
a tornar-se bastante célebre (sobretudo quando conquistou o 
primeiro Óscar de melhor realização atribuído a uma mulher, 
por THE HURT LOCKER). Nesta sua terceira longa-metragem, e 
primeira realizada para um grande estúdio, Bigelow filma já 
algo que a voltou repetidamente: universos primordialmente 
masculinos (como, no caso, o de uma esquadra de polícia 
nova-iorquina), e a forma como as mulheres se tornam 
mais “masculinas” do que os homens como maneira de 
sobrevivência. Jamie Lee Curtis é fenomenal, num papel que 
suscitou comparações com o HALLOWEEN de John Carpenter 
(mas que tem também curiosos pontos de contacto com outro 
“clássico” do autor, ASSAULT ON PRECINCT 13).

SEX, LIES AND VIDEOTAPES
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MOSTRA DE FILME ETNOGRÁFICO
EM COLABORAÇÃO COM O VII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ANTROPOLOGIA 

D uas sessões que fazem parte da Mostra de Filme Etnográfico APA 2019, promovida no âmbito do 
VII Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, num ano em que a associação celebra o 
seu 30º aniversário. O Congresso decorre entre 4 e 7 de junho na Universidade Nova de Lisboa, e a 
mostra de cinema divide-se entre a Universidade, o Museu de Etnologia e a Cinemateca. De acordo 
com as palavras da organização: “O VII congresso da APA tem como objetivo debater a condição de 
ser e estar no mundo hoje, 2019 (…) A abertura que se sugere num congresso ‘sem título’ aponta 

igualmente a uma antropologia sem fronteiras conceptuais, temáticas ou epistemológicas. É a vida que interessa 
à antropologia, às antropologias, pensando o gerúndio da existência humana e dos outros e do resto a partir de 
múltiplas possibilidades interpretativas.” Esta é uma abertura que se estende aos filmes a exibir em primeiras 
apresentações na Cinemateca.

 f Quarta-feira [5] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

TERRITÓRIO DO DESPRAZER 
de Maíra Tristão, Mirela Marin
Brasil, 2017 – 17 min / legendado em inglês

GILDA BRASILEIRO – CONTRA O ESQUECIMENTO
de Roberto Manhães Reis, Viola Scheuerer
Brasil, Suíça, Alemanha, 2018 – 90 min / legendado em inglês

duração total da projeção: 107 min / | M/16

Sessão organizada em torno da questão da “memória”. 
TERRITÓRIO DO DESPRAZER aborda as histórias e memórias 
de quatro mulheres que viveram e trabalharam na zona de 
prostituição de São Sebastião (atual bairro de Novo Horizonte), 
em Vitória, no Brasil, entre as décadas de sessenta e oitenta. 
“Um território que foi tanto geográfico e físico, quanto subjetivo, 
íntimo e corporal” numa região que se tornou um verdadeiro 
“território do prazer”, concentrando casas de prostituição, 
restaurantes, bares e dormitórios. GILDA BRASILEIRO – CONTRA 
O ESQUECIMENTO é uma investigação sobre a memória da 
escravatura na maior região de produção do café do século 
XIX. Um filme que procura interrogar a comercialização ilegal 
de escravos africanos para as plantações do Brasil, já depois da 
abolição do tráfico transatlântico em 1831.

 f Sábado [29] 15:30 | Sala M. Félix Ribeiro

TUCKER: THE MAN AND HIS DREAM
Tucker, o Homem e o Seu Sonho
de Francis Ford Coppola
com  Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau, Frederic Forrest,  

Lloyd Bridges, Dean Stockwell
Estado Unidos, 1988 – 110 min / legendado eletronicamente em português

LA VOCE DELLA LUNA
A Voz da Lua
de Federico Fellini
com  Roberto Benigni, Paolo Villaggio,  

Nadia Ottaviani, Marisa Tomasi
Itália, 1989 – 120 min / legendado em português

duração total da projeção: 230 min | M/12

entre os dois filmes há um intervalo de 20 minutos

Como se vende e se esmaga uma ideia nova. O filme de Coppola conta a história 
de Tucker, um construtor de automóveis revolucionário, e com uma visão nova 
para esse meio de transporte, independente e individualista, que enfrenta o 
poder dos grandes industriais de Detroit que procuram destruí-lo, os mesmos 
que, mais tarde, irão explorar as suas inovações. Através de Tucker é de si e do 
seu trabalho que Coppola fala, e o fracasso comercial deste filme é outra peça 
para a “comparação”. LA VOCE DELLA LUNA (primeira exibição na Cinemateca) foi 
o ponto final da obra de Federico Fellini, e uma despedida bastante amarga – tão 
amarga que é, facilmente, um filme de que «todos» se esquecem, quase como se 
não existisse. Como outros filmes imediatamente anteriores de Fellini (GINGER 
& FRED, INTERVISTA) é um filme dum luto (não do cinema, mas duma sociedade 
que tinha o cinema no centro), e um filme que aponta claramente um inimigo: 
a televisão, que em Itália foi o meio diretamente responsável pela ascensão de 
Silvio Berlusconi (explicitamente mencionado no filme). Fellini morreu em 1993, 
mas este seu filme anunciava muito do que aconteceu e continua a acontecer, 
na Europa, depois da sua morte. Revê-lo agora será percebê-lo melhor, e fazer 
justiça à extrema lucidez de Federico Fellini.

IMAGEM POR IMAGEM 
(CINEMA DE ANIMAÇÃO)
EM COLABORAÇÃO COM A UNIVERSIDADE LUSÓFONA 
/ 31ª CONFERÊNCIA DA SOCIETY FOR ANIMATION 
STUDIES

A 
rubrica “Imagem por Imagem” deste 
mês é preenchida por duas sessões 
organizadas em colaboração com a 
Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias, que entre 17 e 21 de junho 
acolhe a conferência internacional anual 

da Society for Animation Studies (SAS). O tema deste 
ano é “Animation is a Place”, correspondendo a uma ce-
lebração da animação como uma das mais vitais formas 
contemporâneas de expressão visual. A primeira das 
duas sessões na Cinemateca é uma sessão-conferência 
conduzida por Nöel Palazzo, diretora do Festival Punto y 
Raya, uma das grandes referências na área da animação 
abstrata, e coincide com a abertura oficial da conferência. 
A segunda sessão está ligada ao projeto inédito em Por-
tugal, GHOSTS AND WHISPERS, uma projeção que envolve 
o último trabalho fílmico dos irmãos Quay, acompanhado 
ao vivo pela pianista Clare Hammond.

 f Segunda-feira [17] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

Sonic Landscapes & Spatial Constructions 
sessão-conferência por Nöel Palazzo

AUSTERITY CYCLE
de Jonathan Gillie
Reino Unido, 2016 – 3 min

FLAT LAND
de Mark Prendergast
Reino Unido, 2012 – 2 min

COLORED WALL XP SQ
de Shusaku Kaji
Japão, 2015 – 2 min

 f Quinta-feira [6] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

KNOTS AND HOLES. AN ESSAY FILM ON THE LIFE 
OF NETS 
de Mattijs Van de Port
Holanda, Brasil, 2018 – 73 min /  legendado em inglês e eletronicamente em 

português

LUCIAMOR
de Ana Elena Tejera
Panamá, 2017 – 17 min /  legendado em inglês e eletronicamente em 

português

duração total da projeção: 90 min | M/12

KNOTS AND HOLES apresenta-se como um filme-ensaio sobre 
redes, que parte das redes de pescadores brasileiros para abordar 
a ideia de rede num sentido mais amplo. Seja literalmente ou 
num sentido metafórico, estes “nós e buracos” adquirem um 
significado universal. Em LUCIAMOR, um grupo de mulheres 
indígenas partilha os seus sonhos a partir da observação de 
bordados tradicionais do Panamá, designados como “mola” ou 
“mor”, os tradicionais plastrões das túnicas que correspondem a 
uma arte ameríndia tradicionalmente feminina. 

DOUBLE BILL
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ONEIRIA 
de Jeroen Cluckers
Bélgica, 2014 – 4 min

DISCRETIZATION 
de Stain (Alexandra Gavrilova, Sergey Titov)
Rússia, 2018 – 7 min

ENERGY OFF
de Nikita Liskov
Ucrânia, 2017 – 3 min

SOBLING
de Sune Petersen
Dinamarca, 2016 – 3 min

WORM
de Caleb Wood
Estados Unidos, 2013 – 3 min

1194D
de Raven Kwok 
Estados Unidos, 2013 – 5 min

FUNCTION
de Victoria Bylin
Estados Unidos, 2018 – 5 min

VAGINA COSMICA
de Otolab (Luca Pertegato, Fabio Volpi)
Itália, 2009 – 5 min

DIVISION
de Johan Rijpma
Holanda, 2012 – 2 min

VIRTUOS VIRTUELL
de Thomas Stellmach, Maja Oschmann, Louis Spohr
Alemanha, 2013 – 8 min 

duração total da projeção: 52 min / sem diálogos | M/12

projeção antecedida de intervenção  
de Nöel Palazzo, em inglês

Uma sessão-conferência pensada e apresentada por Nöel 
Palazzo, diretora do festival Punto Y Raya, seguida de exibição 
de curtas-metragens associadas ao festival exclusivamente 
dedicado à animação abstrata. Numa apresentação intitulada 
“Sonic Landscapes & Spatial Constructions”, apoiando-se 
em descobertas recentes no campo da neurociência, Palazzo 
explorará alguns dos processos criativos por detrás da animação 
abstrata e como tal contribui para expandir as capacidades 
cognitivas dos espectadores. Serão de seguida apresentados 
13 filmes de 10 países que “desenvolvem os seus próprios 
mundos e conduzem os espectadores numa viagem que não 
pode ser descrita ou narrada, mas apenas experienciada” (Nöel 
Palazzo). Primeiras exibições na Cinemateca.

 f Quarta-feira [19] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

GHOSTS & WHISPERS
de irmãos Quay, Clare Hammond 
Reino Unido, 2018 – 58 min / mudo | M/12

ACOMPANHAMENTO AO PIANO POR CLARE HAMMOND

GHOSTS & WHISPERS corresponde a uma sessão muito 
especial que resulta de uma colaboração entre os irmãos Quay 
e a pianista Clare Hammond. Baseando-se em fragmentos 
não utilizados em trabalhos cinematográficos anteriores de 
Stephen e Timothy Quay, GHOSTS & WHISPERS combina uma 
montagem dessas imagens com “movimentos incompletos” 
de compositores como Schubert, Mozart, Wagner, Janacek, 
Stravinsky ou John Woolrich, tocados ao vivo ao piano por 
Hammond. Uma performance que nos deixa com o imaginário 
fantástico revelado pelo trabalho de animação e pelas 
maravilhosas marionetas da dupla de criadores, em que as 
ilusões e as promessas não cumpridas deslizam para o reino de 
sombras e da escuridão.  

 f Segunda-feira [17] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

BRISA SOLAR
de Ana Pissarra, José Nascimento

Portugal, 2019 – 156 min | M/12

com a presença de Ana Pissarra, José Nascimento

Produzido como uma série documental em três episódios, BRISA 
SOLAR é aqui apresentado na sua versão integral. A sinopse 
refere a proposta “de um novo olhar para este património 
comum, que denuncia um inevitável parentesco entre Portugal 
e Moçambique e procura entender como é que os valores da 
democracia expressos pelo modernismo foram integrados pelas 
sociedades pós-coloniais”. “Entre a delicadeza e o apocalíptico, 
BRISA SOLAR viaja por Maputo e pela Beira registando pequenos 
e grandes acontecimentos quotidianos que desenham estes 
espaços pós-coloniais mestiços”.

B RISA SOLAR, de Ana Pissarra e José Nascimento, uma produção DuplaCena, e DIÁRIO DE 
BISSAU de Lucas Manarte, uma produção Optec (a mostrar com ESPAÇO PÚBLICO, de Lucas 
Manarte e Bernardo Ferro), são os filmes a apresentar pelos respetivos realizadores nas duas 
sessões em “ante-estreia” de junho.

INADJECTIVÁVEL
“entre tantas, tantas outras coisas de beleza inadjectivável”
(João Bénard da Costa)

 f Sábado [1] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

TRAFIC 
Sim Sr. Hulot
de Jacques Tati
com Jacques Tati, Maria Kimberly
França, 1971 – 90 min / legendado em português | M/6

O senhor Hulot, o homem que perturba a norma do mundo, revelando os pequenos ridículos que fazem 
parte da vida de cada um, é, neste filme, representante de uma firma automobilística que vai expor no 
Salão Automóvel de Amesterdão o seu mais recente modelo de caravana de campismo. A viagem é cheia de 
acidentes que são outras tantas caricaturas dos 
problemas de tráfico de hoje, com acidentes e 
engarrafamentos que fazem com que Hulot 
só chegue ao destino depois de encerrada a 
exposição. A apresentar em cópia digital.

ANTE-ESTREIAS

 f Quarta-feira [19] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

DIÁRIO DE BISSAU
de Lucas Manarte
Portugal, 2019 – 20 min

ESPAÇO PÚBLICO
de Lucas Manarte, Bernardo Ferro
Portugal, 2016 – 30 min

duração total da projeção: 50 min | M/12

com a presença de Lucas Manarte

DIÁRIO DE BISSAU foi filmado em 2017, relatando a vida 
quotidiana da capital da Guiné-Bissau – “Através da leitura 
do jornal Diário de Bissau, que dá o nome ao filme, tomamos 
conhecimento da atualidade local. Esta leitura é intercalada 
com o depoimento de Martinho Barbosa, um guineense 
que testemunhou a história recente da Guiné e expõe a sua 
visão das principais questões que o país enfrenta.” A sessão 
é complementada com ESPAÇO PÚBLICO ( já apresentado em 
“ante-estreia”, em 2016): o primeiro filme de Lucas Manarte e 
Bernardo Ferro propõe uma reflexão sobre a imagem, o espaço 
público e o poder, a propósito da instalação, na cidade de 
Lisboa, de uma rede de aparelhos de informação digital. Inclui 
textos lidos por Manuela de Freitas e Dinis Neto Jorge. 

DIÁRIO DE BISSAUESPAÇO PÚBLICOBRISA SOLAR
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O LIVRO DE CINEMA  
VIAGEM ATRAVÉS DAS EDIÇÕES E DA 

IMAGEM GRÁFICA DA CINEMATECA
Como o próprio nome indica, em período de aniversário propomos 
uma viagem através da vasta e diversíssima produção gráfica 
da e para a Cinemateca, remontando aos tempos em que se 
chamava “Nacional” e vindo até aos nossos dias. Chamamos-lhe 
livro mas abarcamos aqui também cartazes, catálogos, brochuras 
e programas, rótulos e postais, e mesmo as “pontas” que são 
apensas às cópias de projeção dos filmes da Cinemateca.

EXPOSIÇÃO
 f  até final de julho de 2019 

14h30-19h30
Salas dos Carvalhos, Cupidos e 6x2

HISTÓRIA PERMANENTE 
DO CINEMA PORTUGUÊS

S empre assumindo a disponibilidade para 
outras incursões (nomeadamente as que são 
motivadas por circunstâncias mais pontuais), 
retomamos agora nesta rubrica a revisitação 

do nosso cinema da década de quarenta do século 
passado, que, na sequência da anterior abordagem dos 
anos trinta, aqui iniciámos em fevereiro com o JOÃO 
RATÃO de Brum do Canto. De novo, o critério não é o da 
cobertura sistemática de toda a produção de quarenta 
(a mais prolixa das décadas do sonoro português até 
1974, embora quase igualada pela de sessenta), mas o 
da exibição dos filmes que há mais tempo não são pro-
jetados na Cinemateca, em particular daqueles que não 
foram mostrados em outros contextos de programação 
ao longo da última década. Para retomar o fio à meada, 
e mais uma vez permitindo-nos também a liberdade 
de olhar como parcialmente nosso aquilo que os reali-
zadores portugueses fizeram fora de portas, voltamos 
a exibir o título que encerrou a carreira brasileira de 
Chianca de Garcia (inaugurada com PUREZA, de 1940, 
esse aqui projetado pela última vez em 2017).

 f Quarta-feira [12] 18:30 | Sala Luís de Pina

24 HORAS DE SONHO
de Chianca de Garcia
com Dulcina de Moraes, Odilon de Azevedo, Conchita de 
Moraes, Aristóteles Pena
Brasil, 1941 – 98 min | M/12

No seu segundo e último filme brasileiro, produzido por Adhemar 
Gonzaga na Cinédia e com argumento de Joracy Camargo, 
Chianca visou alto nas referências e no tom, apostando no que 
à época parece ter sido visto no Brasil como um jogo estranho, 
talvez precisamente por ser estranho ao tom da comédia popular 
carnavalesca (a chanchada) que dominaria o cinema do país 
durante a década. Esta história de uma rapariga que encena uma 
falsa nobreza para viver as suas supostas últimas 24 horas de vida, e 
que se cruza com verdadeiros nobres em decadência e um episódio 
de roubo de joias, evocava de forma evidente outras paragens e 
referências cinematográficas, misturando o tom da comédia local 
com o tom mais sofisticado da comédia romântica americana. De 
tão centrado no contexto próximo (o confronto com tendências da 
altura, as diferenças entre o cinema português e brasileiro desse 
anos, etc.), o que encontramos hoje da crítica da época só acentua 
ainda mais a vontade de olhá-lo com outra distância. Por sua vez, 
aquando da última exibição nestas salas (que ocorreu há mais de 
duas décadas, em 1998), Luís de Pina sublinhava o modo como 
Chianca se tinha aqui afastado do universo de PUREZA, deixando 
agora triunfar “a fantasia, a fábula, a realidade organizada 
como palco, como lugar de convenção, longe do realismo ou do 
documento”. Por todas estas razões, tantos anos volvidos sobre 
essa última projeção, e mesmo sem a possibilidade de o dar a ver 
numa cópia perfeita (a cópia a que temos acesso é uma redução de 
16 mm e com insuficiências de som), considerámos que 24 HORAS 
DE SONHO não deveria ser esquecido nesta abordagem.  

MOVING CINEMA 
– CINECLUBE DAS 
GAIVOTAS

D inamizado pela associação Os Filhos de 
Lumière, o Cineclube das Gaivotas nasceu 
em 2014, tendo a Cinemateca acolhido 
algumas das suas sessões. Na base da 

criação do Cineclube está o fomento da atividade de 
jovens programadores entre os 15 e os 18 anos, que são 
convidados a pensar e a discutir filmes, sendo um dos 
seus projetos o Moving Cinema: iniciativa de âmbito 
europeu que reúne participantes de vários países. 
Em junho, em nova sessão pública na Cinemateca, 
mostraremos HABLE CON ELLA, de Pedro Almodóvar. 

 f Terça-feira [18] 19:00 | Sala M. Félix Ribeiro

HABLE CON ELLA
Fala Com Ela
de Pedro Almodóvar
com Javier Câmara, Dário Grandinetti, Leonor Watling, Rosario 
Flores, Geraldine Chaplin
Espanha, 2002 – 112 min / legendado em português | M/12

sessão apresentada e seguida de debate

Um dos filmes mais populares de Pedro Almodóvar. A história de 
dois homens que se ligam de amizade, quando se encontram no 
hospital onde um deles trabalha. Um vela amorosamente uma 
jovem bailarina em coma há vários anos. O outro não sabe como 
agir com a mulher também em coma. “Fala com ela”, diz-lhe o 
primeiro. Enquanto esperam um milagre, passam os sonhos, 
ilusões e a fantasia. 

COM A LINHA DE 
SOMBRA

A Antígona – Editores Refractários acaba de publi-
car uma tradução portuguesa de Dispatches de 
Michael Herr (1977), conhecido coargumentista 
de FULL METAL JACKET, de Stanley Kubrick e 

narrador de APOCALYPSE NOW, de Francis Ford Coppola. 
Escritor e correspondente de guerra, Michael Herr (1940-
2016) notabilizou-se como autor de Dispatches, em que 
relata a experiência como correspondente de guerra no 
Vietname para a Esquire Magazine, em finais dos anos 
sessenta. Dispatches é considerado um dos melhores 
livros escritos sobre a Guerra do Vietname e uma obra 
importante na literatura de não ficção. O seu lançamento 
em Lisboa, na livraria Linha de Sombra, é o motivo da 
projeção do documental FIRST KILL (Coco Schrijber, 2001), 
em que Michael Herr participa como entrevistado. No 
mesmo dia 21 de junho, em que a projeção se realiza às 
18h30, o lançamento do livro – Despachos, na tradução 
de Paulo Faria – tem lugar na Linha de Sombra, às 19h45 
do mesmo dia, com a presença do tradutor Paulo Faria, 
de Rui Catalão, jornalista e Tiago Faria, que lerá excertos 
do livro, da editora, Maria de Lurdes Afonso e de José 
Oliveira, que moderará a apresentação.

 f Sexta-feira [21] 18:30 | Sala Luís de Pina

FIRST KILL
de Coco Schrijber
Países Baixos, 2001 – 55 min / legendado eletronicamente em português | M/12

O documentário holandês produzido pela Lemming Film trata 
da experiência dos veteranos da Guerra do Vietname, a partir 
de uma série de testemunhos, perscrutando os sentimentos que 
acompanham a violência. Um dos entrevistados é Michael Herr, 
coautor do argumento do filme de Stanley Kubrick, FULL METAL 
JACKET (1987), e autor de Dispatches, o reconhecido livro de não 
ficção em que relata a sua experiência como correspondente 
de guerra no Vietname em finais dos anos sessenta. Primeira 
exibição na Cinemateca.

ÓPERA E CIDADE
EM COLABORAÇÃO COM O TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS

N os dias 24 e 25, realiza-se no Teatro Nacional 
de São Carlos, sob a direção de João 
Pedro Cachopo e Jelena Novak, o colóquio 
internacional “A Ópera e a Cidade: Tecnologias 

de Deslocamento e Disseminação”, no âmbito do projeto 
europeu “PROPERA – The Profanation of Opera: Music 
and Drama on Film”, e no contexto das atividades do 
CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética 
Musical) da FHSC da Universidade Nova de Lisboa. 
Associando-se à iniciativa, a Cinemateca apresenta, 
em estreia portuguesa, um filme especialmente 
relevante para o tema, devido à importância que tem 
a interação entre o espaço urbano moderno e a ópera 
aqui transposta, Don Giovanni, de Mozart. A sessão é 
apresentada por João Pedro Cachopo, investigador nos 
campos da musicologia, da filosofia e dos estudos de 
cinema, Marie Sklodowska-Curie Fellow na Universidade 
Nova de Lisboa e na Universidade de Chicago, autor de 
Verdade e Enigma: Ensaio sobre o pensamento estético de 
Adorno (2013) e editor de Estética e Política Entre as Artes 
(2017) e Rancière and Music (2019).

 f Segunda-feira [24] | 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

JUAN
de Kasper Holten
com Christopher Maltman, Mikhail Petrenko, Elizabeth Futral
Dinamarca, 2010 – 105 min /  legendado em dinamarquês e eletronicamente 

em português | M/12

sessão apresentada por João Pedro Cachopo

Uma variante do mito de Dom João, tal como este foi abordado 
por Mozart em Don Giovanni. Nesta versão filmada em Budapeste 
e ambientada nos dias de hoje, Juan é um irresistível sedutor 
que contrata o seu amigo Leporello, para que este estabeleça 
uma base de dados de todas as mulheres que ele seduziu e 
abandonou. Falado em inglês, o filme utiliza a música original 
de Mozart e autênticos cantores de ópera, não atores dobrados. 
Primeira exibição na Cinemateca.

O QUE QUERO VER
por sugestão dos espectadores

 f Quarta-feira [26] 21:30 | Sala M. Félix Ribeiro

THE HONEY POT
O Perfume do Dinheiro
de Joseph L. Mankiewicz
com  Rex Harrison, Susan Hayward, Cliff Robertson,  

Capucine, Maggie Smith, Edie Adams, Adolfo Celi
Estados Unidos, 1967 – 131 min /  legendado em espanhol e eletronicamente 

em português | M/12

Um jogo de enganos é o que se desenvolve em THE HONEY POT, 
adaptação moderna da peça Volpone de Ben Johnson (1606) num 
argumento que parte ainda da peça de Fredrick Knott, Mr. Fox of 
Venice, e do romance de Thomas Sterling, The Evil of the Day. Rex 
Harrison é Cecil Fox, a “raposa” (fox) que convida quatro ex-amantes 
para a sua mansão, informando-as de que está a morrer, a fim de 
observar as respetivas reações. Talvez seja um dos Mankiewicz 
menos vistos, sendo um filme cheio de subtilezas a redescobrir.
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1 SÁBADO
15H00 | SALÃO FOZ |  CINEMATECA JÚNIOR 

SESSÃO ESPECIAL DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

O MARAVILHOSO ESPETÁCULO DE LANTERNA 
MÁGICA DE JEREMY & CAROLYN BROOKER

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

RUNNING ON EMPTY
Sidney Lumet
DRUGSTORE COWBOY
Gus van Sant

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | INADJECTIVÁVEL

TRAFIC
Jacques Tati

3 SEGUNDA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

LA SCHIAVA DEL PECATO
Raffaello Matarazzo

18H30 | SALA LUÍS DE PINA |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

BUGAMBILIA
Emilio Fernández

18H30 |  SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMATECA 70 ANOS 
A CINEMATECA, O CINEMA PORTUGUÊS E O PATRIMÓNIO 
CULTURAL – CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE 
MÉRITO CULTURAL 

IMAGENS DE PORTUGAL 148
sem créditos de realização
24 MEMÓRIAS POR SEGUNDO
Carlos Miranda

21H00| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

CANÇÃO DA TERRA
Jorge Brum do Canto

4 TERÇA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

DARK VICTORY
Edmund Goulding

18H30 | SALA LUÍS DE PINA |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

LEVOTON VERI
“Sangue Inquieto”
Teuvo Tulio

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

IL SOGNO DI BUTTERFLY
Carmine Gallone

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

AUTUMN LEAVES
Robert Aldrich

5 QUARTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

TO EACH HIS OWN
Mitchell Leisen

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

O BOBO
José Álvaro Morais

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

MACLOVIA
Emilio Fernández

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | MOSTRA DE FILME ETNOGRÁFICO

TERRITÓRIO DO DESPRAZER
Maíra Tristão, Mirela Marin
GILDA BRASILEIRO – CONTRA O ESQUECIMENTO
Roberto Manhães Reis, Viola Scheuerer

6 QUINTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

AUTUMN LEAVES
Robert Aldrich

18H30 | SALA LUÍS DE PINA |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

MADDALENA
Augusto Genina

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

DOWA AL-KAWRAWAN
“O Assobio do Maçarico-Real”
Henry Barakat

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | MOSTRA DE FILME ETNOGRÁFICO

KNOTS AND HOLES. AN ESSAY FILM ON THE LIFE OF 
NETS
Mattijs Van de Port
LUCIAMOR
Ana Elena Tejera

7 SEXTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

MACLOVIA
Emilio Fernández

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

MUDAR DE VIDA
Paulo Rocha

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

LEVOTON VERI
“Sangue Inquieto”
Teuvo Tulio

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

LA SCHIAVA DEL PECATO
Raffaello Matarazzo

8 SÁBADO
15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR 

ANIKI BÓBÓ
Manoel de Oliveira

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

SEX, LIES AND VIDEOTAPES
Steven Soderbergh
DIE VENUSFALLE
Armadilha de Vénus
Robert Van Ackeren

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

MADDALENA
Augusto Genina

11 TERÇA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

DOWA AL-KAWRAWAN
“O Assobio do Maçarico-Real”
Henry Barakat

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

ACTO DA PRIMAVERA
Manoel de Oliveira

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

BUGAMBILIA
Emilio Fernández

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

AVENTURERA
Alberto Gout

12 QUARTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

CIELO NEGRO
Manuel Mur-Oti

18H30 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIA PERMANENTE  
DO CINEMA PORTUGUÊS

24 HORAS DE SONHO
Chianca de Garcia

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

DARK VICTORY
Edmund Goulding

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

TO EACH HIS OWN
Mitchell Leisen

14 SEXTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

AVENTURERA
Alberto Gout

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

MARIA DO MAR
José Leitão de Barros

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

ONLY YESTERDAY
John M. Stahl

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

SELLAISENA KUIN SINA MINUT HALUSIT
“Como Tu Me Desejaste”
Teuvo Tulio

15 SÁBADO
15H00 | SALÃO FOZ |  CINEMATECA JÚNIOR 

SESSÃO CINED – FILMES EM ECO

RENTRÉE DES CLASSES
Jacques Rozier
ZÉRO DE CONDUITE
Jean Vigo

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

CONTE DE PRINTEMPS
Eric Rohmer
PEAUX DE VACHES
Patricia Mazuy

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

CIELO NEGRO
Manuel Mur-Oti

17 SEGUNDA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

ONLY YESTERDAY
John M. Stahl

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

TRÁS-OS-MONTES
António Reis, Margarida Cordeiro

19H00 |  SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IMAGEM POR IMAGEM (CINEMA DE 
ANIMAÇÃO) | SESSÃO-CONFERÊNCIA POR NÖEL PALAZZO

SONIC LANDSCAPES & SPATIAL CONSTRUCTIONS 
vários realizadores

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | ANTE-ESTREIAS

BRISA SOLAR
Ana Pissarra, José Nascimento
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Preço dos bilhetes: 3,20 Euros | Estudantes/Cartão jovem, Reformados  
e Pensionistas  ‑ > 65 anos  ‑ 2,15 euros | Amigos da Cinemateca/Estudantes de Cinema 
 ‑ 1,35 euros | Amigos da Cinemateca / marcação de bilhetes: tel. 213 596 262

Sala M. Félix Ribeiro |  Sala Luís de Pina

Horário da bilheteira: Segunda ‑feira/Sábado, 14:30  ‑ 15:30 e 18:00  ‑ 22:00   
Venda online em cinemateca.bol.pt | Não há lugares marcados  
Informação diária sobre a programação: tel. 213 596 266 
Classificação Geral dos Espetáculos: IGAC

Rua Barata Salgueiro, 39  ‑ 1269 ‑059 Lisboa

Biblioteca
Segunda ‑feira/Sexta ‑feira, 14:00  ‑ 19:30 

Sala 6x2, Sala dos Carvalhos e Sala dos Cupidos

Segunda ‑feira/Sexta ‑feira,14:00  ‑ 19:30  ‑ entrada gratuita

Espaço 39 Degraus
Livraria LINHA DE SOMBRA | Segunda ‑feira/Sábado, 13:00  ‑ 22:00 (213 540 021)
Restaurante ‑Bar, Segunda ‑feira/Sábado, 12:30  ‑ 01:00

Transportes: Metro: Marquês de Pombal, Avenida  | bus: 736, 744, 709, 711, 732, 745
Disponível estacionamento para bicicletas

Rua Barata Salgueiro, 39  ‑ 1269 ‑059 Lisboa

Cinemateca Júnior | Salão Foz, Restauradores

Horário da bilheteira: 11:00 ‑  15:00 | Venda online em cinemateca.bol.pt

Adultos  ‑ 3,20 euros; Júnior (até 16 anos)  ‑ 1,10 euros

Ateliers Família: Adultos  ‑ 6,00 euros; Júnior (até 16 anos)  ‑ 2,65 euros 

tel. 213 462 157 / 213 476 129  ‑ cinemateca.junior@cinemateca.pt

Transportes: Metro: Restauradores | bus: 736, 709, 711, 732, 745, 759

Salão Foz, Praça dos Restauradores 1250 ‑187 lisboa

18 TERÇA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

SELLAISENA KUIN SINA MINUT HALUSIT
“Como Tu Me Desejaste”
Teuvo Tulio

18H30 | SALA LUÍS DE PINA |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

OPFERGANG
Amar é Perdoar
Veit Harlan

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  MOVING CINEMA – CINECLUBE DAS 
GAIVOTAS

HABLE CON ELLA
Pedro Almodóvar

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

GIUNGLA
Nunzio Malasomma

19 QUARTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

SANTA
Antonio Moreno

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  O QUE É O PATRIMÓNIO?  
DIÁLOGOS NO CINEMA PORTUGUÊS

DOURO, FAINA FLUVIAL
Manoel de Oliveira
UMA ABELHA NA CHUVA
Fernando Lopes

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  IMAGEM POR IMAGEM (CINEMA DE 
ANIMAÇÃO) | SESSÃO ESPECIAL

GHOSTS & WHISPERS
irmãos Quay, Clare Hammond

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | ANTE-ESTREIAS

DIÁRIO DE BISSAU
Lucas Manarte
ESPAÇO PÚBLICO
Lucas Manarte, Bernardo Ferro

21 SEXTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

GIUNGLA
Nunzio Malasomma

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | COM A LINHA DE SOMBRA

FIRST KILL
Coco Schrijber

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

V CHEST TCHASOV VETCHERA POSLE VOÏNY
“Às Seis da Tarde, Depois da Guerra”
Ivan Pyriev

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

OPFERGANG
Amar é Perdoar
Veit Harlan

22 SÁBADO
15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR 

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
Jacques Tati

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

DIE HARD
John McTiernan
BLUE STEEL
Kathryn Bigelow

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

SANTA
Antonio Moreno

24 SEGUNDA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

KATASTREPA MIA MYTHA I ZOI MOU
“Estraguei a Minha Vida Numa Noite”
Mavrikios Novak

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIAS DO CINEMA 
MÁRIO JORGE TORRES: O MELODRAMA 
DO TRÁGICO AO OPERÁTICO

MAGNIFICENT OBSESSION
Douglas Sirk

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON 

SMULTRONSTÄLLET
Morangos Silvestres
Ingmar Bergman

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | ÓPERA E CIDADE

JUAN
Kasper Holten

25 TERÇA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

V CHEST TCHASOV VETCHERA POSLE VOÏNY
“Às Seis da Tarde, Depois da Guerra”
Ivan Pyriev 

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIAS DO CINEMA 
MÁRIO JORGE TORRES: O MELODRAMA 
DO TRÁGICO AO OPERÁTICOO

VAGHE STELLE DELL’ORSA…
Luchini Visconti

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON

THE KREMLIN LETTER
John Huston

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

MOTHER INDIA
Mehboob Khan

26 QUARTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

FADO – HISTÓRIA D’UMA CANTADEIRA
Perdigão Queiroga

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIAS DO CINEMA 
MÁRIO JORGE TORRES: O MELODRAMA 
DO TRÁGICO AO OPERÁTICO

YOSHIWARA
Max Ophuls

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON

LA RIVALE
Sergio Gobbi

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO | O QUE QUERO VER

THE HONEY POT
Joseph L. Mankiewicz

27 QUINTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

VAGHE STELLE DELL’ORSE...
Luchino Visconti

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIAS DO CINEMA 
MÁRIO JORGE TORRES: O MELODRAMA 
DO TRÁGICO AO OPERÁTICO

WHEN TOMORROW COMES
John M. Stahl

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON

EXPOSED
James Toback

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

KATASTREPA MIA MYTHA I ZOI MOU
“Estraguei a Minha Vida Numa Noite”
Mavrikios Novak

28 SEXTA-FEIRA
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  

O ESPLENDOR DO MELODRAMA

YOSHIWARA
Max Ophuls

18H00 | SALA LUÍS DE PINA |  HISTÓRIAS DO CINEMA 
MÁRIO JORGE TORRES: O MELODRAMA 
DO TRÁGICO AO OPERÁTICO

I’VE ALWAYS LOVED YOU
Frank Borzage

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | IN MEMORIAM BIBI ANDERSSON

BABETTES GAESTEBUD
A Festa de Babette
Gabriel Axel

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

WHEN TOMORROW COMES
John M. Stahl

29 SÁBADO
11H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR | OFICINA

A CÂMARA ESCURA – VER O MUNDO DE PERNAS 
PARA O AR

15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR 

GOONIES
Richard Donner

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

TUCKER: THE MAN AND HIS DREAM
Francis Ford Coppola
LA VOCE DELLA LUNA
Federico Fellini

21H30| SALA M. FÉLIX RIBEIRO |  REVISITAR OS GRANDES GÉNEROS:  
O ESPLENDOR DO MELODRAMA

I’VE ALWAYS LOVED YOU
Frank Borzage


