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Saudação do Presidente da Câmara de Seia

Ao longo dos últimos 12 anos, por vezes sós, outras vezes
acompanhados, temos vindo a consolidar o Cine Eco como um
importante projecto cultural. Realizado na mais bela região de montanha
de Portugal, o Cine Eco é também uma parte visível do nosso combate,
em prol de um ambiente mais saudável.

O trabalho realizado e os efeitos alcançados, nomeadamente a projecção
nacional e internacional, são garantias suficientes para que, mesmo no
meio de grandes dificuldades financeiras, o projecto deva continuar.

Porém, depois desta edição terminar, urge fazer imediatamente uma
rápida e sólida reflexão sobre o que tem sido feito, de modo a preparar
um plano/ projecto, que dê ao Cine Eco de 2007 uma nova força e
dinamismo, tirando proveito, das novas e melhores condições que o CISE
– Centro de Interpretação da Serra da Estrela vem pôr à disposição.

Estou certo, que nunca como agora, tivemos tantas condições para que
o Concelho de Seia, assuma um papel de grande relevo a nível local,
nacional e mundial, no contexto de uma politica de defesa e preservação
do ambiente. Só depende nós, da nossa capacidade de trabalho e de
criatividade. 

Por fim, uma palavra de agradecimento á organização e um cumprimento
de boas vindas aos concorrentes e àqueles que nos visitam durante estes
dias. 

O Presidente da Câmara
Eduardo Mendes de Brito
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CINE ECO 2006
Bom Cinema e Bom Ambiente. Sempre!

1.
Décima segunda edição do único Festival de Cinema dedicado ao
Ambiente que se realiza em Portugal, de forma sistemática e
consecutiva. Doze anos de muito trabalho, persistência, dedicação, que
transformaram este certame num nome respeitado e consagrado a nível
nacional, europeu e mundial. Vamos então ver como se concretizam
estas conclusões. Não falamos por falar, gostamos de confirmar o que
dizemos. Tudo o que se diz se confirma, não com opiniões, mas com
factos. A nós bastam-nos os factos, para confirmar o que dizemos. As
opiniões podem ser clarividentes ou cretinas. Não valem o mesmo, mas
em democracia, nesta natureza que defendemos e prezamos, tanto zurra
um burro como chilreia um passarinho.  Depois cada um ouve do que
mais gosta, sabendo-se, no entanto, que vozes de burro não chegam ao
céu. Ficam onde medram. Aí mesmo. Já os factos são inquestionáveis.
Falam por si. 

2.
Consagrado a nível nacional

A Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente
atribuiu o

PRÉMIO NACIONAL DE AMBIENTE (FERNANDO PEREIRA) 2006
ao CINEECO Festival Internacional de Cinema e 

Vídeo do Ambiente da Serra da Estrela

Na altura em que soube desta distinção, escrevi no meu blog: “Parabéns
a todos o que me têm ajudado a transformar este festival no único
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crescente, quer a nível nacional quer a nível internacional. Parabéns
também a todos os que nele acreditaram, e nele colaboraram como
criadores de obras a concurso, como jurados, como convidados, como
amigos. Parabéns também aos que nunca acreditaram, aos que
invejaram e maltrataram, aos “velhos do Restelo” que os há em todas
as praias, mesmo onde não há praias, e ainda aos que mesquinhamente
tentaram/tentam/tentarão destruir uma obra erguida com abnegação e
muito amor: Sem o seu incentivo, tudo teria sido mais difícil. Parabéns
aos companheiros de sempre, os presentes, os futuros e a alguns que
ficaram pelo caminho. Não os esqueceremos. Obrigado pelas próximas
edições, que serão cada vez melhores, e mais inspiradoras. À
Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente não
agradeço. Julgo que se não merecêssemos, não teríamos ganho. Se
ganhámos com merecimento, não agradecemos. Apenas dizemos que o
estímulo nos faz crescer, nos responsabiliza mais. Um Prémio Nacional
do Ambiente é algo que só acarreta responsabilidades.
( Em nota esclarecedora: A CPADA (Confederação Portuguesa de
Associações de Defesa do Ambiente) é a maior organização
ambientalista do nosso País, integrando 110 ADA/ONGA (Associações de
Defesa do Ambiente/Organizações Não Governamentais de Ambiente) de
âmbitos Nacional, Regional e Local, de grande diversidade temática
(conservação da natureza, ordenamento do território, património
construído, ambiente urbano, transportes alternativos, bem estar animal,
agricultura biológica, educação ambiental e actividades específicas,
como espeleologia, montanhismo, escutismo e cicloturismo), espalhadas
no Continente e Regiões Autónomas, que representam, no seu todo,
muitas dezenas de milhar de associados.)
O Prémio foi entregue no dia 28 de Julho de 2006, Dia Nacional da
Conservação da Natureza, no Museu da Água, em Lisboa. 

3.
Consagrado a nível nacional

Por solicitação de algumas entidades, espalhadas pelo País, têm sido
constantes as colaborações do Cine Eco, em Extensões do Festival,
Semanas de Ambiente, Dias do Ambiente, para lá de contribuições para
Municípios, Escolas e Universidades, através de vários trabalhos de
alunos, ou integrando painéis de debates. Muito nos apraz poder ter
contribuído, por pouco que seja, para duas causas que tanto nos
apaixonam, O cinema e o ambiente. “Bom Cinema e Bom Ambiente” tem
sido o lema deste festival. Um Bom Ambiente que se estende igualmente
ao prazer de estar entre amigos, o que parece ser uma das
características deste gente beirã, que recebe e dá fraternidade, que nos
acolhe todos os anos com a mesma amizade que aqui voltamos.
Este ano, para que se saiba, e até Janeiro de 2007, o Cine Eco tem
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Arte Moderna Casa das Mudas), Açores (Secretaria Regional de
Ambiente), Beja e Albufeira (Inatel), Portalegre e Nisa (Cine Clube do Alto
Alentejo), Aveiro (Teatro Aveirense). Estão em perspectivas outras
extensões. Se contabilizarmos os espectadores, a projecção do nome do
Festival e de Seia, seremos seguramente um dos mais influentes
festivais portugueses e um dos melhores propagandistas de Seia e da
Serra da Estrela. 

4.
Consagrado a nível internacional

Já era sabido: o Cine Eco é membro fundador da Associação de Festivais
de Cinema de Meio Ambiente (EFFN - Environmental Film Festival
Network), de colaboração com o Festival Internacional de Cinema del
Medi Ambient, de Sant Feliu de Guixols, Barcelona (Espanha), o Eco
Cinema, International Film Festival (Grécia), o Cinemambiente,
Environmental Film Festival, de Turim (Itália), a que se acrescentaram
mais alguns no último ano, como o festival da República Checa. O que
foi novidade neste ano de 2006 foi a criação de um prémio para a
Melhor Obra ambientalista do ano, o “Prémio do Festival dos Festivais”
(espécie de Óscar da categoria), este ano atribuído em Goiás pela
Associação de Festivais de Cinema de Meio Ambiente, com a
participação do Cine Eco no seu comité organizador e no Júri
Internacional, e que escolheu o título vencedor. Que estará presente a
concurso nesta edição do Cine Eco 2006. Acrescente-se ainda que em
2007 será o Cine Eco a albergar a atribuição deste prémio.
Para lá deste facto, o Cine Eco estreita laços de colaboração cada vez
mais fecunda e fraterna com o FICA, de Goiás, Brasil (o que permitiu já
a criação de uma geminação entre as cidades de Seia e de Goiás),
estabelecendo novas parcerias, como com o Festival de Ambiente de
Washington, um dos mais prestigiados do mundo, de quem recebemos
no ano passado a visita de um dos principais colaboradores como
membro do Júri. Além destes novos laços não esquecemos os já
existentes com o Vizionária, International Video Festival, de Siena (Itália)
e o Wild and Scenic Environmental Film Festival, de Nevada City (EUA). 
Este ano, acrescenta-se um facto relevante: por iniciativa do Cine Eco, de
colaboração com o FICA de Goiás (Brasil), e o futuro Festival Internacional
de Cinema e Vídeo do Ambiente da Cidade do Mindelo (Cabo Verde) vai
ser criada uma “Plataforma Atlântica de Festivais de Cinema e Vídeo o
Ambiente”, que poderá ter um importante papel na criação e incentivo
de relações culturais, cinematográficas e ambientais entre povos de três
continentes, sobretudo entre povos irmãos de três continentes. 
Cremos que não poderemos aspirar a muito mais, a não ser aspirar
sempre a mais e melhor. Tanto mais que onde quer que o nome do Cine
Eco seja referido, é referido sempre com admiração e respeito. 
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Consagrado a nível internacional
No ano passado, o Cine Eco batera todos os records de participação:
mais de quatrocentas obras concorreram, cerca de quatro dezenas e
meia de países enviaram obras, desde o Irão ao Chile, da Índia os
Estados Unidos, da Estónia a África do Sul, passando por quase toda a
Europa. Este ano voltámos a andar pelos mesmos números. Dessa cerca
de quatro centenas de obras, numa primeira selecção escolheram-se 97
que teriam toda a justificação para integrarem a selecção deste festival.
Infelizmente não foi possível incluir todas na selecção e houve que fazer
uma segunda selecção, que ainda assim deixa em discussão cerca de
seis dezenas de obras, a maior parte das quais premiada nos mais
diversos festivais internacionais. Diga-se ainda que Seia tem
apresentado em estreia no nosso País, muitas obras que aparecem
depois noutros festivais nacionais com grande e merecido destaque (a
inversa também é verdade, e achamos muito bem que assim seja: o que
é bom deve ser visto pelo maior número possível de espectadores!). 
Este ano vamos apresentar obras de cerca de vinte países, depois de
termos visto imagens provenientes de mais de quarenta. Alemanha,
Brasil, Canadá, Chile, Croácia, Dinamarca, Espanha, EUA, Quénia, França,
Holanda, Índia, Inglaterra, Irão, Israel, Itália, Japão, Montenegro, Nova
Zelândia, Portugal, Rússia, Inglaterra, Suiça e Venezuela são os 24 países
representados a concurso. Podem acreditar que para muitos destes
concorrentes, integrar a lista final deste certame é algo realmente
prestigiante. Basta ver muitos dos sites das obras e notar o destaque
dado a esta presença. O que atesta obviamente uma clara consagração
do certame a nível internacional. 

6.
Obras a Concurso

Entre os títulos a concurso, contando curtas, médias e longas-
metragens, obras de ficção e documentarismo, imagem real e animação,
teremos: 
ÁGUAS AGITADAS, de Bernardo Ferrão, AINDA HÁ PASTORES?, de Jorge
Pelicano, Portugal, THE BAREFOOT RUNNER, de Filipe Y, DA PELE À
PEDRA, de Pedro Sena Nunes, DOUTOR ESTRANHO AMOR (ou como
aprendi a amar o preservativo), de Leonor Areal, O FOLE – UM OBJECTO
DO QUOTIDIANO RURAL, de Carlos Eduardo Viana, LIXO, de Mário
Carvalho Gajo, OS 4 ELEMENTOS, de Janek Pfeifer e Joaquim Pavão;
RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO, de João P. Fernandes, João
Dias, Nelson Silva, RUA 15 – SÂO JOÃO, de António Barreira Saraiva, VIDA
É MUDANÇA - LIFE IS CHANGE, de Eduardo Morais de Sousa, todos de
Portugal.
Do Brasil, outro forte contingente: AVÀ-CANOEIRO, A TEIA DO POVO
INVISÍVEL, de Mara Lúcia Alencastro Veiga; BARTÓ, de Luís Botosso e
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SATI, O AMENDOIM DACUTIA, de Komoi Panará e Paturi Panará,
MUITCHAREIA, UM PASSEIO PELO SÃO FRANCISCO, de Uliana Duarte,
PEIXE FRITO, de Ricardo George de Podestá, O PONTAL DO
PARANAPANEMA, de Chico Guariba, O PROFETA DAS ÁGUAS, de Leopoldo
Nunes, QUANDO A ECOLOGIA CHEGOU, de Pedro Novaes, e ainda SOS
AMAZÓNIA, de Pedro Saldanha Werneck. 
Da Alemanha, ATINGIDO! (SHOOT BACK!), de Michael Trabitzsch e
Katharina Kiecol, CARPÁTIA, de Andrzej Klamt e Ulrich Rydzewski,
CHARLES JENCKS E O SEUI JARDIM DE ESPECULAÇÃO CÓSMICA - NOVOS
JARDINS – IM KOSMOS VON CHARLES JENCKS, de Christoph Schuch, H2=
UP FOR SALE, de Leslie Franke e Hermann Lorenz e WUTE UND WIEBKE,
de Leonore Poth. 
De Espanha: O CERCO, de Nacho Martn e Ricardo Iscar, CIDADE DORIDA,
de Henrique Rodriguez, FILHOS DA MONTANHA DE PRATA, de Juan S.
Batancor, DE PUNA A MANU, MEMÓRIA INCA, de Alfonso Martinez,
(Espanha, Peru).
De França: O CAVALO OPERÁRIO, de Alain Marie, FERIDAS ATÓMICAS, de
Marc Petitjean, 
OS HERDEIROS DO GUARANA, de Denecheau Remi, (França, Brasil), A
REVOLUÇÂO DOS CARANGUEJOS, de Arthur de Pins, TESHUMARA, AS
GUITARRAS DA REBELIÃO TUAREG, de Jérémie Reichnbach ou OS
TOMATES ENFURECEM-SE, de Andréa Bergala.
De Itália: GIOVANNI E O MITO IMPOSSIVEL DAS ARTES VISUAIS, de
Ruggero Di Maggio, OURO BRANCO -  A VERDADE SOBRE O QUANTO
CUSTA O ALGODÃO, de Sam Cole e  TERRA EM MOVIMENTO, de Michele
Citoni, Ângela Landini, Ettore Sinlschlchi. 
Da Nova Zelândia: UMA ALQUIMIA EM VERDE, de Dave Dawson; da
Rússia (e Inglaterra), O ATAQUE DO TIGRE de Sasha Snow, da Dinamarca,
UM CAMINHO PARA A PARA A PAZ INTERIOR, de Charlotte Rosenberg
Ishoy, e NANDINI, de Helle Ryslinge, do Montenegro, FUMO, de LOS
LIMULES DE CAPE MAY, de Annie Tellier, e OS REFUGIADOS DO PLANETA
AZUL, de Jean-Philippe Duval e Héléne Choquette, da Holanda
CONDUZIDO PELO VENTO, de Janna Dekker, e REPRESAS DE AREIA NO
KITUI-KITUI SAND DAMS, de Eva Zwart e Hans van Westerlaak; de
Inglaterra, DISSOLUÇÂO, de Milesh Bell- Corsia, da Suiça-Finlandia,
GAMBIT, de Sabine Giseger, dos EUA, GANGES: RIO PARA O CÉU, de Gayle
Ferraro, da Índia, GHARAT, de Pankas Rishi Kumar, da Venezuela, A
MINHA HISTÓRIA É A TUA HISTÓRIA, Colectivo, da Suiça, NAKKALA, de
Peter Ramseier, do Chile, OVAS DE OURO, de Manuel Gonzales, da
Croácia, O PICADOR DE PEDRA, de Branko Istvancic, do Japão, 49, de
Ichiro Iwano, e da Hungria, TERRAS SEPARADAS (An Icelandia Saga), de
Zoltan Torok. 
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Secções Paralelas
Outras Terras, Outras Gentes

Mantendo uma tradição que vem desde a sua primeira edição, o “Cine
Eco” apresenta uma secção paralela, “Outras Terras, Outras Gentes”, que
pretende difundir um cinema alternativo, de origem não muito habitual
no nosso país. Este ano a selecção incidiu sobre 
A COMÉDIA DO PODER, de Claude Chabrol (França), A LULA E A BALEIA,
de Noah Baumbach (EUA), ROMANCE & CIGARROS, de John Torturo (EUA),
OS AMANTES REGULARES, de Philippe Garrel (França), MARIA
MADALENA, de Abel Ferrara (Itália, EUA), MATCH POINT, de Woody Allen
(EUA), VOLTAR, de Pedro Almodovat (Espanha), e SONHAR COM XANGAI,
de Xiaoshuai Wang (China).

8.
Cinema e Ambiente

Num festival de Cinema e Ambiente não poderiam faltar as obras que
anualmente, no circuito comercial, abordam esta temática. Devemos, no
entanto, sublinhar um aspecto curioso que vem demonstrar um interesse
crescente por estes problemas, no interior da própria grande indústria
cinematográfica mundial. Se há doze anos era difícil encontrar um bom
filme abordando temas e situações directamente ligadas com o
ambiente, agora encontram-se com facilidade uma dúzia de obras que
anualmente se interessam pela temática, desde o documentário
politicamente interveniente de Al Gore, até ao filme documentando a
vida natural, desde a superprodução fantasista onde a cobiça dos
homens põe em causa a harmonia terrestre, até à superprodução
histórica que recupera choques de mundos e de mentalidades, através
dos quais se prenunciam desastres ambientais e culturais. Isto para não
falar de muitos outros títulos, abertamente ambientalistas, que reunimos
numa outra secção sobre “Guerras, terrorismos, luta de poder, dólares e
petróleo”. Para já, nesta abordagem sobre “Cinema e Ambiente”
poderemos ver GENESIS, de Claude Nuridsany, Marie Pérennou (França,
Itália), O NOVO MUNDO, de Terence Malick (EUA), A MARCHA DOS
PINGUINS, de Luc Jacquet (França), GRIZZLY MAN, de Herner Herzog
(EUA), A VIDA SECRETA DAS PALAVRAS, de Isabel Coixet (Espanha),
SUPER-HOMEM: O REGRESSO, de Bryan Singer (EUA), UMA VERDADE
INCONVENIENTE, de Davis Guggenheim (EUA).

9.
Guerras, terrorismos, luta de poder, dólares, violência e petróleo

Uma das maiores catástrofes que ameaçam de forma continuada o
planeta, é a cobiça, a rapina, a luta pelo poder (quer este seja político,
militar, social, mas tendo por base sempre aspectos de ordem
económica, com o controle dos campos de petróleo à cabeça). Da guerra
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e diabólicas formas de violência, tudo se procura justificar, em nome de
um Deus, de vários Deuses, da Pátria, da Humanidade, de Valores, da
Justiça, para assim se destruir, matar, assassinar, chacinar, escurecer os
horizontes com a cinza da poeira radioactiva, das bombas de napalm,
da guerra bacteriológica, que as televisões de todo o mundo transmitem
em directo, em infra vermelhos, como se de um mortífero jogo vídeo se
tratasse. Em nome de Deus ou de Maomé se mata. Filmes como
COLISÃO (Crash), de Paul Haggis (EUA, Alemanha, 2004); O PARAÍSO,
AGORA (Paradise Now), de Hany Abu-Assad (França, Alemanha, Holanda,
Israel, 2005); O FIEL JARDINEIRO (The Constant Gardener), de Fernando
Meirelles (Inglaterra, Alemanha, 2005); SYRIANA (Syriana), de Stephen
Gaghan (EUA, 2005); MIAMI VICE de Michael Mann (EUA, 2006); VOO 93
(United 93), de Paul Greengrass (EUA, Inglaterra, França, 2006);
INFILTRADO (Inside Man) de Spike Lee (EUA, 2006) ou UMA HISTÓRIA DE
VIOLÊNCIA (A History of Violence), de David Cronenberg (EUA, Alemanha,
2005) mostram até que ponto o nosso tempo é mártir, até que ponto se
sofre em nome do inominável, do ignominioso. A vergonha do ambiente,
quando se luta por um bom ambiente. Por isso aqui fica este ciclo, a
lembrar que o cinema não esquece. 

10.
Cinema Português

O cinema português não foi obviamente esquecido, como sempre
acontece, sendo projectadas duas das mais interessantes longas-
metragens documentais recentemente estreadas em salas portuguesas
(para lá de um número muito significativo de curtas, médias e longas
metragens documentais que se exibem a concurso). As longas-metragens
são OS LISBOETAS, de Sérgio Tréffaut, e DIÁRIOS DA BÓSNIA, de Joaquim
Sapinho.

11.
Clássicos

O bom ambiente ganha-se com bom cinema. Bom cinema que os
clássicos testemunham de forma brilhante. Três filmes inigualáveis foram
escolhidos para representarem épocas de ouro da história do cinema, e
de cineastas marcantes: AURORA (Sunrise: A Song of Two Humans), de
F.W. Murnau (EUA, 1927); O LEOPARDO (Il Gattopardo), de Luchino
Visconti (Itália, França, 1963); PROFISSÃO: REPORTER (Professione:
Repórter), de Michelangelo Antonioni (Itália, França, Espanha, EUA, 1975). 

12.
Só Animação

Como sempre as crianças não foram esquecidas. Longas-metragens de
animação “animam” as manhãs do festival com casas cheias de jovens
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ANDANTE (Hauru no ugoku shiro), de Hayao Miyazaki (Japão, 2004); A
CASA FANTASMA (Monster House), de Gil Kenan (EUA, 2006); PULAR A
CERCA (Over the Hedge), de Tim Johnson, Karey Kirkpatrick (EUA, 2006);
BAMBI 2 - O GRANDE PRÍNCIPE DA FLORESTA (Bambi II), de Brian
Pimental (EUA, 2006) e SELVAGEM (The Wild), de Steve ‘Spaz’ Williams
são as propostas.

13.
Actividades Paralelas

Entre as actividades paralelas previstas para acompanharem o Cine Eco
2006, deve referir-se o concerto de abertura, com Wanda Stuart
(acompanhada ao piano por Mário Rui) com base em canções de filmes
e de peças de teatro musicais, daquelas que fizeram as delícias de
gerações e mantêm a frescura de sempre. Na voz de uma das melhores
intérpretes portuguesas deste tipo de música. De notar ainda a
exposição de fotografia de José Carlos Calad.

14.
Júris

A todos quantos colaboram nesta edição, o nosso agradecimento muito
especial, sobretudo a todos os realizadores e produtores participantes
no concurso, bem como os elementos que integram o Júri Internacional
e o Júri da Juventude. A Fernando Catarino (Presidente do Júri e nosso
especial homenageado este ano), Artur Manuel Freire de Abreu, Florbela
Oliveira, Lilly Caneças, Maria Elisa França Rocha, Márcia Guerra, Maria do
Rosário Fardilha de Girardier, Panayiotis Sarantopulos, Paula Guedes,
Rosa Coutinho Cabral e Violeta Figueiredo, que constituem um júri
internacional, diversificado mas integrador na sua luta pelo bom cinema
e o bom ambiente, o nosso muito obrigado pela disponibilidade
manifestada. Quanto aos jovens que se preparam para integrar os Júris
Internacionais do futuro, um forte abraço de amizade que se quer
sobretudo um incentivo para as carreiras que nalguns casos iniciam, mas
sobretudo para as paixões que os incendeiam já. Não deixem morrer a
paixão, qualquer que ela seja. Pelo cinema, pela arte, pela vida, pelo
ambiente, pelo amor, pela amizade, pela dignidade humana… 
Sem a preciosa presença de todos, esta edição não teria a qualidade e
o prestígio que a tornam irrepetível. Como sempre.

Lauro António
(director técnico do CineEco)
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Se “à dúzia é de vez “o 12º CineEco reafirma-se como um dos mais
importantes Festivais de Temática Ambiental da Europa e o único em
Portugal. A atribuição do Prémio Nacional do Ambiente, as parcerias com
eventos congéneres de Espanha, Grécia, Itália e Brasil, o carinho e
respeito com que foi recebido, em Junho, no FICA de Goiás, demonstram
o reconhecimento nacional e internacional do nosso Festival.
Neste Mundo “global” em que vivemos, a defesa do Ambiente é uma
tarefa e missão de todos e, fundamentalmente, dos responsáveis pelas
decisões políticas e pelo planeamento que, muitas vezes, parecem
desprezar, esta “Verdade Inconveniente”: nenhuma dessas decisões
pode esquecer a Questão Ambiental. Esta é assim, uma questão prévia
e estruturante, decisiva para a nossa sobrevivência. E, se é certo que se
regista uma mudança de postura e uma crescente sensibilização para a
necessidade de preservar a Natureza, também é verdade que ainda há
muito que fazer. O cinema e o vídeo constituem meios privilegiados no
alertar das consciências.
É aqui que o CineEco, desde 1995, tem ocupado um papel de destaque
divulgando, com a hospitalidade serrana, obras de todo o mundo que
denunciam e, muitas vezes, indicam os responsáveis e apontam as
soluções por mais “inconvenientes” que sejam.
Esperamos, assim, mais uma dúzia de Festivais, no Bom Ambiente que
tem caracterizado os anteriores.

Carlos Teófilo
(director do CineEco)
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Sobre o Prof. Dr. Fernando Catarino, um velho amigo que nos tem
acompanhado ao longo da vida do Cine Eco, e que este ano nos
prestigia novamente, desta feita como Presidente do Júri
Internacional, transcrevemos dois textos, com a devida vénia aos
seus autores, que nos parecem exemplares sobre a personalidade
e a obra deste autêntico mestre: 

PROF. FERNANDO CATARINO
O PROFESSOR

Quantos professores nos marcam ao longo de uma vida? Poucos, muito
poucos. Mas há alguns que não esquecemos, nunca. [...] Da passagem pela
faculdade, onde já cheguei tarde depois de um atribulado e kafkiano
percurso para desistir do curso de Medicina e abraçar o de Biologia, ficou-
me, entre muitos, a recordação de um professor. Das suas aulas. Das vezes
que com ele saí para o campo. E da cumplicidade que nos permitiu voltar
a trabalhar juntos mais tarde, já eu era jornalista a tempo inteiro e ele
apresentador de televisão por uns dias.
Para mim, não foi apenas um professor. Foi, talvez, “o” professor. O que era
capaz de manter em silêncio, como que hipnotizada pelas suas palavras, a
assembleia de alunos que enchia o velho anfiteatro de Botânica da
Faculdade, nas instalações meio ardidas, meio recuperadas, da Rua da
Escola Politécnica. O que nos apresentava a taxonomia levando-nos pelos
caminhos da ecologia - ainda hoje guardo, em lugar de honra da biblioteca,
o compêndio que seguia, “Botany: An Ecological Approach” - e fazendo-nos
ver como e porquê as espécies tinham evoluído. O que nos levava ao Jardim
Botânico, mostrando-nos o segredo de cada planta, revelando o mistério de
cada árvore, entusiasmando-se em cada aula como se fosse a primeira que
dava na vida, transmitindo-nos o calor com que vivia cada descoberta - e
por mais de mil vezes que percorresse o secular jardim, havia sempre algo
de novo que ele descobria, algo que não estava lá na véspera, algo que
quase o distraía do que estava ali a fazer, à frente de um bando de alunos
com um bloco na mão
Mais tarde, quando o voltei a ter como professor em anos adiantados do
curso, foi a Arrábida que nos levou a conhecer como poucos conhecem. Fora
das estradas. Pelo meio das matas onde tínhamos de abrir caminho para
seguir as regras do trabalho prático. Na sombra acolhedora, cativante,
misteriosa, da Mata Coberta. Ou trepando pela “cascalheira”, ele sempre à
frente, impondo um ritmo que poucos eram capazes de seguir. Essa energia
contagiante, ao mesmo tempo física e intelectual, a capacidade de
comunicar, de encontrar o exemplo certo para explicar o fenómeno mais
complexo, de partilhar com os alunos o seu entusiasmo, de impor uma
disciplina serena a par com uma exigência firme, tudo isso faz de Fernando
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Mangas Catarino, o Catarino para os alunos, o Mangas, para os amigos, o
paradigma do professor.
A lei impõe que se jubile, mas a última vez que estive com ele percebi como
se mantêm intactas todas as suas qualidades. Não sei, nem lhe perguntei,
se gostaria de continuar. Mas sei - sei mesmo - que ao deixar de dar aulas
deixa a Universidade de Lisboa, todas as Universidades, mais pobres.
Porque são raros os grandes professores. Como ele sempre foi.

José Manuel Fernandes, in Público, 10.11.2002

A PAIXÃO DE ENSINAR

Após 50 anos de discência e docência na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, o Professor Fernando Mangas Catarino foi jubilado,
em 2002. Director do Jardim Botânico daquela Universidade, na Rua da
Escola Politécnica, ao longo de 20 anos, a sua vida confunde-se com a da
Biologia em Portugal na 2ª metade do século XX. Muitos ex-alunos apontam-
no como um marco e uma referência nas suas vidas mas, na verdade, quem
é Fernando Mangas Catarino?
“A coisa que eu tenho mais interessante, como pessoa, é, desde que me

lembro, ter sido marcado por uma enorme curiosidade pelo saber, um
enorme gozo em perceber as coisas. Eu venho de uma origem rural e
habituei-me a considerar normal que, ao plantar uma batata, ao fim de um
tempo sai uma batateira e, no tempo certo, saem batatas; o feijão, a
germinar; o porco, mandava-se a marrã ao varrasco e ao fim de um certo
tempo vinha uma ninhada… portanto, eu vivi isto, cresci com isto, enquanto
os miúdos hoje andam nos ATL’s a ver estas coisas, a minha vida era um
ATL! Ainda hoje vivo em ATL. Penso que consegui transmitir aos meus
alunos alguma desta atitude e noto isto porque me entusiasmo com as
coisas, e fico contente quando as coisas correm muito bem com uma
experiência, mas não fico triste nem desanimo quando a hipótese que nós
pusemos é completamente ingénua e mal conduzida e o resultado é
perfeitamente negativo.
Mas eu fui capaz de me rir e até de “gozar” com os meus próprios falhanços.
Porque nós aprendemos com os erros e as derrotas. A outra qualidade que
penso ter é a de ser curioso, mas essa curiosidade tem que ser disciplinada,
temos que fazer bem as coisas, temos que transmitir com o máximo de
segurança e de veracidade o conteúdo das aulas, com uma verdade
absoluta, porque nós só conhecemos aquilo que trabalhamos muito bem e
mesmo assim há sempre falhas. E quando estamos a transmitir
conhecimento ou novas formas de abordar os conhecimentos, temos que
estar constantemente “de pé atrás”. Eu dei-me conta, nos 40 anos que dei
aulas aqui, que em cada ano eu ia descobrindo uma coisa nova que alterava
a forma como eu ia dando as matérias. De facto, foi uma longa carreira de
50 anos, foi muito compensador! Tenho uma visão alargada da Ecologia,
não digo à escala mundial, mas europeia, em parte por causa dos meus
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interesses mediterrânicos (o tema principal da minha investigação foi,
durante muito tempo, os problemas da vegetação mediterrânica, que se
repetem no Chile, na Califórnia, na Austrália, na Africa do Sul – regiões que
visitei, à excepção da Africa do Sul). E dou por muito bem empregues todos
estes 50 anos que passei aqui, foi uma sorte bestial ter escolhido uma área
onde não dá para a gente se aborrecer de forma alguma.” 
Como vê a Biologia em Portugal nos nossos dias? 
“Eu tenho defendido a ideia de que ser biólogo hoje é possuir competências
para outras áreas como a gestão, a gestão de pessoal e outras, em que
surgem situações inopinadas. Além disso, nas várias actividades económicas
há hoje imensos campos para os biólogos trabalharem e desenvolverem a
sua actividade. Sem soluções mágicas nem panaceias, somos hoje capazes
de corresponder àquilo que a sociedade nos está a pedir. A biologia hoje
ganhou um estatuto, já tem uma Ordem! Já há páginas nos jornais a falar
de biologia…, já é notícia! E é-o cada vez mais!  
Entretanto, é importante que quem ensina esteja cada vez mais esclarecido
e saiba seleccionar aquilo que de facto vale a pena aprender, porque não
podemos aprender tudo: É preciso apontar o que foi importante no século
passado, há 50 anos, há 10, o que é hoje importante (e há coisas
gravíssimas como o aquecimento global, problemas de doenças, os cancros,
coisas novas que apareceram e continuarão a aparecer, a gripe das aves…).
De facto, um biólogo deve andar no terreno, mas não precisa de estar, por
exemplo, na Arrábida para saber o que é que lá está a acontecer agora. Nós
lidamos constantemente com fenómenos que são naturalmente complexos,
que não são completamente previsíveis devido à ocorrência de perturbações
como as secas, os fogos, etc. E nós vamos acumulando essa informação, de
tal maneira que quando acontecem perturbações graves como os últimos
fogos, dizemos: ”Ahh!, mas o que é que aconteceu… onde é que está…”. E,
quando vamos analisar a informação: “Claro! Não está porque…, aconteceu
porque …” e isso é importante até para o futuro do emprego dos biólogos.” 
Há hoje um novo enfoque da Biologia? 
Hoje a Biologia está constantemente a descobrir coisas, e isso dá-me um
gozo enorme. Por exemplo, eu não estou com “a mão na massa” há 7, 8
anos e não posso dizer que o que sabia na altura é tudo o que há para
saber, porque neste tempo houve progressos extraordinários. Por exemplo,
sabe-se agora oficialmente que algumas árvores gimnospérmicas – muito
mais antigas do que estas de folha larga – possuem umas células, uns
tecidos, que facilitam a chegada da água ao topo da árvore. Já viram que a
força de bombagem necessária para uma árvore com 50 metros de altura é
algo impressionante! E a água não falta lá em cima! Ora, há mais de 50 anos
que se sabia que haveria diferenças de fisiologia entre estas espécies, mas
só agora, finalmente, os mecanismos foram identificados. E a nossa reacção
é: “Claro! Tinha que ser assim!”, só que ninguém o tinha conseguido
demonstrar. Entretanto, há outro aspecto, que actualmente povoa a
imprensa escrita, o facto de Portugal ir aderir ao cultivo de plantas
transgénicas, ao abrigo da revisão da moratória que os regulava. É claro que
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eu sou muito cuidadoso em relação a este assunto, mas não posso,
constantemente, ver o mundo a passar: com cuidado, temos que ir abrindo
caminho. São coisas que ainda não estão totalmente estudadas (ainda não
há tempo suficiente decorrido). Em princípio, com o milho transgénico não
há o perigo de infectar outros milhos, devido à distância mínima imposta
pelas directivas da moratória. No entanto, há outros aspectos que nós ainda
não sabemos. Por exemplo, até que ponto os genes que foram obtidos no
milho transgénico para ele se defender das lagartas (o milho produz o seu
próprio “insecticida”), até que ponto é que esse mecanismo não passa para
os microrganismos do solo, o que é muito complicado e não sabemos que
consequências pode ter, talvez daqui a uns anos. De qualquer forma isto é
levantar problemas onde eles não existem… ainda! Há pessoas que são
contra tudo e, por elas não se faz nada. Não! Nós temos é que arriscar, o
risco em Biologia é hoje uma área extremamente importante, tal como na
Economia, mas temos que ter a noção de que estamos a mexer com a nossa
saúde, o ecossistema, a biodiversidade, a biosfera. Daí o cuidado.
O cuidado, que é um conceito muito actual, enquanto responsabilidade
ética, moral e social: Cuidado como precaução e cuidado como protecção,
zelo (cuidar das coisas). Isto tudo são desafios novos que a Biologia está
hoje a preparar para o amanhã.” 
Falou há pouco, de passagem, mas gostaríamos que especificasse,
relativamente às aplicações da Biologia a outras áreas profissionais.
“Eu penso que há 3 áreas nas quais os biólogos estão perfeitamente aptos
a trabalhar: Primeiro, a biomedicina, não propriamente a medicina das
plantas (que é claramente um campo possível), mas o facto de que um
biólogo, pelo seu treino na abordagem integrada do mundo, das moléculas
para as células, organismos e ecossistemas, o biólogo tem boa capacidade
de discernimento das particularidades que parecem ínfimas, ao contrário do
médico, que integra: o biólogo vai à análise, à célula, vai ver coisas que os
outros não vêem. E põe questões como: “será que não estou enganado?”,
“será que estatisticamente, vi o número de células adequado?”. Por
exemplo, na questão da reprodução assistida, dizem-me que os biólogos
desempenham certas tarefas delicadíssimas no geral, melhor do que os
médicos, porque têm uma sensibilidade, um treino, objectivos, diversos dos
médicos. O biólogo é treinado para ser muito preciso, para trabalhar com o
infinitamente pequeno, e saber discernir as consequências da sua acção.
Outra área que eu penso ser importante, e quando eu entrei na Universidade
não havia ligação entre a teoria e a prática, os cursos eram
esmagadoramente teóricos, aprendiam-se áreas cuja aplicação directa à
Biologia não era evidente, como a Matemática. Hoje em dia, os projectos de
investigação são conduzidos por grupos de investigadores que incluem
muitas vezes gestores, psicólogos, sociólogos, matemáticos, físicos,
químicos, biólogos, etc. Do grupo todo, é frequente o biólogo ser quem
melhor consegue comunicar com os outros elementos do grupo. Cada um
só olha para o seu campo de saber. O biólogo assegura a inter-
conectividade do grupo ao formular questões ao químico, ao estatístico, a
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que eles têm que responder. Finalmente, o biólogo mexe muito mais nas
coisas e aprende a pôr questões e a interrogar a natureza como um
investigador. No primeiro ano, nós pomos logo os miúdos a pôr questões e
a participar em discussões. Quando eles vêm bem preparados, reagem de
uma forma fascinante e progridem a olhos vistos. Às vezes, o sistema pode
ser castrador para eles, especialmente se houver fragilidades emocionais ou
temperamentais. E neste caso, à Universidade falta uma certa “surveillance”,
um certo acompanhamento dos alunos que nos liceus existe, em maior ou
menor grau, mas existe. Por causa de não haver na Universidade, às vezes
perdem-se alunos que poderiam ter sido brilhantes, mas que desaparecem
no primeiro ou segundo semestre e nunca mais se sabe deles. Todos os
anos recebemos fornadas de jovens, alguns perdidos que não sabem bem
do que é que gostam quando vêm para aqui, outros que queriam ir para
medicina e vêm para aqui como segunda escolha. Quando eu entrei na
Faculdade, éramos cerca de 30 e saíam, no final dos 4 anos, cerca de 18-20
licenciados. O que é facto é que, actualmente entram aqui (FCUL), cerca de
200 alunos. É certo que 25% desaparecem ao fim de 1 ano, o que é grave.
Nós não sabemos deles. Desaparecem.” 
Mas essa informação devia existir. O que lhes aconteceu? 
“Bem, a faculdade está agora a tentar fazer esse trabalho, mas é muito
difícil, pela falta de meios. De qualquer forma, quando eles não têm
capacidade, nem treino, nem experiência de trabalho, isto custa muito. Aliás,
mesmo com essas competências custa, e por isso tem que haver também
gosto no que se está a estudar e a aprender. Em simultâneo, pode haver
um relatório para apresentar, um artigo para acabar e uma experiência para
realizar… isto é muito intenso! No entanto, muitas vezes via-os a dormir –
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tinham ido para a “night”, para os copos –, eu tentava despertá-los por
meios tradicionais, mas nada. Ora isto não é muito compatível com a
dedicação e a disciplina que a Biologia requer. As pessoas deviam ser mais
treinadas a trabalhar e a assumir responsabilidades. O trabalho, em vez de
ser um peso, deve ser uma ocasião de obter satisfação, e o nosso trabalho,
dos Biólogos, é giríssimo! E eu tentava ensinar-lhes biologia, ecologia, pôr-
lhes uns óculos para que eles vissem o mundo com um olhar de biólogo ou
de ecólogo e isto foi extremamente compensador para mim, porque às
vezes encontrava miúdos excelentes, com quem ia trabalhar para o campo
vários dias e eles telefonavam constantemente, o que me confundia muito.
Quando eu lhes perguntava quanto é que gastavam em telemóveis por mês,
muitos não sabiam, eram os pais que tinham essa preocupação! Miúdos
com vinte e três, vinte e quatro anos, não sabiam quanto é que gastavam
nos seus telefones: isto é perigoso! E depois têm a sorte de arranjar um
emprego (nós ainda funcionamos muito segundo a cunha ou os nomes das
famílias) e depois, entram por aí fora, muito engravatados ao volante de um
topo de gama, a comer nos melhores restaurantes, vão subindo na vida, e
o sistema aguenta-os..., mas o sistema não os pode aguentar…
Uma empresa tem que analisar constantemente a performance, tem que pôr
metas, objectivos, e nós temos essa dificuldade: formamos aqui uns
meninos que queremos que aprendam e saibam, então se disserem aquilo
que nós dissemos, ou se compreenderam aquele truque que nós
ensinámos, nós ficamos todos contentes... Mas, atenção: nós não estamos
aqui a fazer papagaios, nem macaquinhos de imitação. Temos que fazer
criadores e criativos, pessoas que sejam melhores do que nós! Eu sou capaz
de fazer uma visita guiada ao Jardim Botânico sem dizer uma palavra acerca

Fernando Catarino no CineEco (Seia 2000) com Lauro António.
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das plantas ou da biologia, só pela estética, pelo prazer estético de ver um
sistema agradável, que é a função dos jardins e parques, o aspecto estético,
espiritual … Em resumo, temos que ter a capacidade de transmitir as nossas
ideias, transmitir o gosto pela descoberta. 
Eu tive estudantes que tinham estado lá fora, no estrangeiro, em faculdades
e laboratórios de grande desenvolvimento científico que, ao fim do dia,
tinham feito experiências espantosas, mas que não vibravam com elas. Eu
entusiasmava-me efectivamente com as experiências deles e eles lidavam
com elas com uma frieza que me chocava, às vezes experiências que
demoravam 8, 15 dias e no fim eles só diziam: ”Mm… Está bem, sim, era
isto que esperava…”. Para mim, uma coisa muito importante é nós
envolvermo-nos afectivamente naquilo que fazemos.
Há dias encontrei os pais de uma ex-aluna a quem perguntei se ela praticava
a biologia. Muito tristes, disseram-me que não, que estava a trabalhar num
banco, mas que gostava muito de peixes e que era uma pena nunca ter
conseguido trabalhar na área. Porquê? Empregou-se como estudante no
banco (fez muito bem!), quando se licenciou ascendeu no organigrama do
banco e aí tem feito a sua carreira. Hoje, está no topo do ranking
hierárquico do banco. Eu dei-lhes os meus parabéns e fiquei, sinceramente,
satisfeito por ver que os biólogos podem ser empresários e financeiros de
sucesso, que estão a começar uma nova classe, não tão uniforme como
antigamente, mas estão a afirmar-se.
A nova biologia, os novos biólogos, não se enquadram num tipo único, e
nós não podemos desperdiçar a mínima oportunidade para que esta
estrutura, que não é propriamente um sindicato e que tem uma aceitação a
nível jurídico para encartar o biólogo, tenha cada vez mais força. A Ordem
é boa para os biólogos, não para nos virarmos contra os agrónomos ou
contra os engenheiros que agora também fazem estudos de impacto
ambiental, mas há campos de actividade onde nós estamos a aparecer,
como o da gestão, do risco (onde os biólogos estão muito bem preparados
e activos) e temos que antever, antecipar o que vem aí.
“Para além da Biologia, o que é que o move? 
“Move-me a cidadania.” 

Activa? 
Sim! Bem, actualmente, a nível político, só com os votos e pouco mais. Mas,
ao nível da rua, do bairro, ao nível local, eu estou sempre disposto e estou
atento. Sou muito conhecido e interactivo no meu bairro, no café, dou-me
muito bem com as pessoas, e tento contrariar um bocadinho este
anonimato a que a vivência urbana condena as pessoas hoje em dia, e que
se torna impossível, opressivo. As cidades, como nós as conhecemos, vão
rebentar, não se aguentam, porque geram estes imensos movimentos que
levam as pessoas a juntarem-se em grupinhos fechados que nem olham
para o lado.
Uma vez, em Bombaim, onde fui com a minha mulher em ‘84, estávamos
num hotel excelente que disponibilizava uma carrinha para levar os clientes
ao mercado, ao centro da cidade, e aquilo era uma coisa impressionante,
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uma miséria extrema, com gente a morrer fisicamente ali, na rua, à nossa
vista! Eu estava extremamente incomodado e queria ir-me embora dali o
mais depressa possível. Voltei para a carrinha, onde estava um grupo de
espanhóis, contentíssimos porque tinham uma loja de roupas em Espanha
e estavam encantados com as coisas que tinham comprado, baratíssimas,
giríssimas, para levar para a boutique. Eufóricos! Eu perguntei-lhes: “Mas já
viram esta miséria, isto não vos faz impressão?”. Um deles, aí, ficou mais
sério e segredou-me: “A gente não olha, porque senão não goza.” E no
nosso país isto acontece, a gente fecha-se no nosso grupinho e não olha,
porque senão não goza. E a cidadania também é olhar e fazer os outros
olhar! Além de que não podemos deixar a política só para os políticos,
porque é uma coisa séria demais. O cidadão tem que estar sempre a pau,
tem que intervir e castigar. E o povo vai dando umas dicas. Isto não vai ser
assim como se pensa. 
É verdade que é um bocado repetitivo, já não há comícios, mas, de vez em
quando, acontece algo de novo. Por exemplo, já viram aquela publicidade
dos bigodes, do presidente honesto? É uma coisa interessantíssima, uma
forma de mostrar que há pessoas atentas e despertas. Nos graffitis também
se vêem coisas giríssimas e muito incisivas. Outra coisa que me ocupa, para
lá da cidadania, é estar atento ao que se está a passar à escala das
paisagens do país, das montanhas, das pradarias, o Alentejo, porque um
pouco da nossa identidade, da pátria, como diz o Alegre, vem daí, e nós
temos vindo a desintegrar, a “comer” a nossa paisagem. Eu sou muito
ligado ao nosso património cultural real, aos saberes e ofícios ancestrais.” 
O que gostaria de dizer a um rapaz de 18 anos que queira entrar para a
Faculdade de Ciências para tirar uma licenciatura em Biologia? 
“Primeiro: “awareness”. É uma palavra inglesa que quer dizer: estar a pau.
Desde o momento em que a pessoa entra, tem que perceber o que se está
a passar à sua volta. Não pode vir como uma esponja que absorve tudo.
Ele tem que vir de pé atrás e desperto para fazer as suas próprias escolhas
e opções. Não tem mal nenhum se mudar de curso ou de especialização.
Ele deve vir preparado para escolher aquilo que for vendo que é melhor
para ele.
A sua história deve ser escrita por ele, e só por ele, num papel branco, e
não vir com ela já escrita, porque aí vai ter muitas decepções. Ele tem que
ler os curricula como um cardápio de um restaurante, em que ele escolhe e
organiza, ao seu ritmo, a sua própria alimentação intelectual. As pessoas
devem investir mais naquilo que acham que lhes dará mais prazer ou que
lhes será mais importante.
Agora, com Bolonha, há uma coisa espantosa que é a possibilidade de sair
daqui e ir para um Erasmus em Barcelona, ou para o Porto, ou para Aveiro,
Inglaterra, França, República Checa. Com a Internet, podemos integrar e
colaborar com projectos de investigação à escala europeia ou mundial. Eu
posso estudar aqui os passarinhos e enviar para França o meu trabalho, em
minutos. Claro que isto também requer envolvimento! Além disso, voltando
à questão da cidadania, as pessoas que estão na Universidade são
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responsáveis, perante o resto do país.
É verdade que temos bons técnicos, cada vez melhores, mas que só
percebem do que estudaram, não têm uma perspectiva global ou pessoal
da realidade. Os gestores, muitas vezes, só vêem números quando olham
para as pessoas, não percebem a complexidade que caracteriza qualquer
vida humana: só interessa que a pessoa devia estar naquela reunião muito
importante e faltou. Portanto, estar na universidade é uma responsabilidade
social, mas também económica, porque custa muito ao Estado manter as
Universidades. Quanto à questão do emprego, eu digo muitas vezes à malta
nova: “Olha, não te preocupes se há emprego. Preocupa-te com o trabalho.
Trabalho há. O emprego vem depois”. Nós fomos sempre um país de
mangas-de-alpaca, conservador e clientelista. Tivemos uma ou outra
excepção, no tempo das caravelas, e pouco mais. Fizemos a evolução das
ideias políticas e somos dinâmicos em criatividade e nas artes. Aqui não
precisamos de ter vergonha de dar meças a qualquer povo do mundo. Em
termos de desenvolvimento sócio-económico, a verdade é que estamos no
fim do mundo e isso também é um desafio para quem entra na
universidade. Agora, quem vem para Biologia, não pense que vai ficar rico.
A actividade científica é suficientemente rica para dar satisfação às pessoas
e contribuir para a realização pessoal, a par de uma vida familiar, social e
cultural equilibrada. É uma actividade de tal forma compensadora que
muitos cientistas são ou se tornam pessoas materialmente desprendidas e
despretensiosas.
Eu gosto muito de viajar, de conhecer outras gentes, outras culturas, e a
ciência permite isto. E com uma grande liberdade! Se nós formos bons, se
investirmos, vamos sempre avançando com grande satisfação. Por fim,
temos que pensar que pertencemos a um exército, a nível mundial (algo
desorganizado) mas nós somos peões e soldados desse exército que faz,
continuamente, avançar o conhecimento. E como peões, sabemos que
demos o nosso contributo para o conhecimento actual ou futuro.”
Em jeito de balanço…
“A maior satisfação que senti devo-a à maior parte dos alunos que eu tive
a sorte de ter nos últimos 10 anos. Essas pessoas deram-me o enorme
prazer de ficarem associadas à minha pessoa enquanto formador ou
orientador, muitos deles foram muito além de onde eu tinha conseguido ir.
Eu não acredito em heranças, mas a responsabilidade ficou entregue com
eles, e estão a trabalhar muito bem, muito melhor do que eu e isso dá-me
muito prazer. É verdade que muitos professores e chefes nas empresas não
têm esta capacidade de se afastar e dar lugar aos novos e bons. Quando
às vezes encontro ex-alunos que me dizem: “Professor, eu fui seu aluno e
o professor marcou-me muito”, eu respondo que não marquei nada, até foi
uma sorte não os ter estragado ou desencaminhado. Eles fizeram o seu
percurso, alguns brilhantes, que escrevem na “Nature” como quem escreve
no “Diário de Notícias”. O último conselho para um jovem aluno é: ser
humilde. Antigamente perguntava-se a um miúdo o que é que ele queria ser
quando fosse grande e muitos diziam: “cientista”. Hoje, já poucos o dizem,
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porque o consumismo e o ter dinheiro, e o status que dá ter dinheiro, nem
que seja a vender drogas, isso é mais importante do que a satisfação
pessoal. E nós, cientistas, não fomos capazes de passar para a sociedade a
ideia de que isto é uma coisa penosa, lenta, falível e que se vai fazendo
aos poucos, com pertinácia, organização e método.” 
E é gratificante? 
“É gratificante! Eu acho que não há nenhuma actividade, seja na arte, na

indústria, na informática, tão gratificante como a científica. É verdade que
temos muito pouca gente na ciência, mas temos a mesma rentabilidade por
cientista que a Alemanha, a França ou a Inglaterra. Simplesmente, o
investimento total em investigação e o número de cientistas é brutalmente
inferior. É verdade que partimos com uma “décalage” significativa, mas nos
últimos anos começaram a aparecer publicações e projectos que deram um
bom impulso a isto. Os intercâmbios com outras universidades estrangeiras
também ajudam a que um cientista se sinta um pouco um cidadão do
mundo, supranacional, o que também é compensador.
Bem, já chega, vamos ver o jardim?”

Nuno Campos, in “Ordem dos Biólogos”
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Programação

_Casa Municipal da Cultura
Cine-Teatro

horas 20outubro´06 _sexta-feira

09,30 Animação: PULAR A CERCA (Over the Hedge), de Tim Johnson, Karey Kirkpatrick (EUA, 2006); Desenho

animado; 83 min; M/ 4 anos. 

14,30 Animação: SELVAGEM (The Wild), de Steve ‘Spaz’ Williams Desenho animado; 94 min; M/ 6 anos. 

18,00 Outras Terras, Outras Gentes: A COMÉDIA DO PODER (L’ Ivresse du Pouvoir), de Claude Chabrol (França,

2006); com Isabelle Huppert, François Berléand, Patrick Bruel, Marilyne Canto, etc. 110 min; M/ 12 anos. 

21,30 Guerra, Terrorismo & Dólares: MIAMI VICE de Michael Mann (EUA, 2006); com Colin Farrell, Jamie Foxx, Li

Gong, Naomie Harris, Ciarán Hinds etc. 134 min; M/ 12 anos.

24,00 Guerra, Terrorismo & Dólares: INFILTRADO (Inside Man) de Spike Lee (EUA, 2006); com Denzel Washington,

Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, etc. 129 min; M/ 12 anos. 

horas 21outubro´06 _sábado

11,00 Animação: O CASTELO ANDANTE (Hauru no ugoku shiro), de Hayao Miyazaki (Japão, 2004); Desenho

animado; 119 min;: M/ 6 anos. 

14,30 Cinema e Ambiente: A MARCHA DOS PINGUINS (La Marche de l’ Empereur), de Luc Jacquet (França, 2005); 85

min; M/ 6 anos. 

21,30 Abertura oficial

Concerto com Wanda Stuart (acompanhada por Mário Rui)

00,30 Guerra, Terrorismo & Dólares: UMA HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA (A History of Violence), de David Cronenberg

(EUA, Alemanha, 2005); com Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, etc. 96 min; M/ 16 anos. 

horas 22outubro´06 _domingo

11,00 Animação: A CASA FANTASMA (Monster House), de Gil Kenan (EUA, 2006); Desenho animado; 91 min; M/ 6 anos. 

14,30 Cinema e Ambiente: GENESIS (Génesis), de Claude Nuridsany, Marie Pérennou (França, Itália, 2004); 81 min;

M/ 6 anos. 

18,00 Outras Terras, Outras Gentes: ROMANCE E CIGARROS (Romance & Cigarettes), de John Turturro (EUA, 2005); com

James Gandolfini, Susan Sarandon, Kate Winslet, Steve Buscemi, Christopher Walken, etc. 115 min; M/ 12 anos.

21,30 Guerra, Terrorismo & Dólares: VOO 93 (United 93), de Paul Greengrass (EUA, Inglaterra, França, 2006); com

J.J. Johnson, Gary Commock, David Alan Basche, Opal Alladin, etc. 111 min; M/ 12 anos. 

horas 23outubro´06 _segunda-feira

09,30 Animação: SELVAGEM (The Wild), de Steve ‘Spaz’ Williams Desenho animado; 94 min; M/ 6 anos. 

14,30 BAMBI 2 - O GRANDE PRÍNCIPE DA FLORESTA (Bambi II), de Brian Pimental (EUA, 2006); Desenho animado;

72 min; M/ 4 anos.

18,00 Cinema Português: LISBOETAS, de Sérgio Tréfaut (Portugal, 2004); Documentário. 105 min; M/ 12 anos. 

21,30 Cinema e Ambiente: O MUNDO NOVO (The New World), de Terrence Malick (EUA, 2005); com Colin Farrell,

Christopher Plummer, Christian Bale, August Schellenberg etc. 135 min; M/12 anos. 

horas 24outubro´06 _terça-feira

09,30 Cinema e Ambiente: SUPER-HOMEM: O REGRESSO (Superman Returns), de Bryan Singer (EUA, Austrália,

2006); com Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, etc.154 min; M/ 12 anos.

14,30 Guerra, Terrorismo & Dólares: MIAMI VICE de Michael Mann (EUA, 2006); com Colin Farrell, Jamie Foxx, Li

Gong, Naomie Harris, Ciarán Hinds etc. 134 min; M/ 12 anos. 

18,00 Cinema Português: DIÁRIOS DA BÓSNIA, de Joaquim Sapinho (Portugal, 2005); Documentário. 82 min; M/ 12 anos.

21,30 Guerra, Terrorismo & Dólares: WORLD TRADE CENTER, de Oliver Stone (EUA, 2006); com Nicolas Cage,

Michael Pena, etc. 129 min; M/ 12 anos. 



Programação

horas 25outubro´06 _quarta-feira

09,30 Cinema e Ambiente: SUPER-HOMEM: O REGRESSO (Superman Returns), de Bryan Singer (EUA, Austrália,

2006); com Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, etc.154 min; M/ 12 anos.

14,30 Animação: PULAR A CERCA (Over the Hedge), de Tim Johnson, Karey Kirkpatrick (EUA, 2006); Desenho

animado; 83 min; M/ 4 anos.

18,00 Clássicos: AURORA (Sunrise: A Song of Two Humans), de F.W. Murnau (EUA, 1927); com George O’Brien, Janet

Gaynor, Margaret Livingston, etc. 95 min ou 106 min; M/ 12 anos.

21,30 Clássicos: O LEOPARDO (Il Gattopardo), de Luchino Visconti (Itália, França, 1963); com Burt Lancaster, Claudia

Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, etc. 205 min; M/ 12 anos.

horas 26outubro´06 _quinta-feira

09,30 Cinema e Ambiente: SUPER-HOMEM: O REGRESSO (Superman Returns), de Bryan Singer (EUA, Austrália,

2006); com Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, etc.154 min; M/ 12 anos.

14,30 Cinema e Ambiente: O MUNDO NOVO (The New World), de Terrence Malick (EUA, 2005); com Colin Farrell,

Christopher Plummer, Christian Bale, August Schellenberg etc. 135 min; M/12 anos.

18,00 Outras Terras, Outras Gentes: MARIA MADALENA (Mary), de Abel Ferrara (Itália, França, EUA, 2005); Juliette

Binoche, Forest Whitaker, Matthew Modine, Heather Graham, etc. 83 min; M/ 12 anos.

21,30 Outras Terras, Outras Gentes: MATCH POINT, de Woody Allen (Inglaterra, EUA, Luxemburgo, 2005); com

Jonathan Rhys Meyers, Alexander Armstrong, Scarlett Johansson, etc. 124 min; M/ 12 anos. 

24,00 Guerra, Terrorismo & Dólares: O FIEL JARDINEIRO (The Constant Gardener), de Fernando Meirelles (Inglaterra,

Alemanha, 2005); com Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Koundé, etc. 129 min; M/ 16 anos.

horas 27outubro´06 _sexta-feira

09,30 Cinema e Ambiente: SUPER-HOMEM: O REGRESSO (Superman Returns), de Bryan Singer (EUA, Austrália,

2006); com Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, etc.154 min; M/ 12 anos.

14,30 Cinema e Ambiente: SUPER-HOMEM: O REGRESSO (Superman Returns), de Bryan Singer (EUA, Austrália,

2006); com Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey, James Marsden, etc.154 min; M/ 12 anos.

18,00 Clássicos: PROFISSÃO: REPORTER (Professione: Repórter), de Michelangelo Antonioni (Itália, França, Espanha,

EUA, 1975); com Jack Nicholson, Maria Schneider, Jenny Runacre, Ian Hendry, etc. 126 min; M/ 12 anos. 

21,30 Outras Terras, Outras Gentes: VOLTAR (Volver), de Pedro Almodôvar (Espanha, 2006); com Penélope Cruz,

Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, etc. 121 min; M/ 12 anos. 

24,00 Guerra, Terrorismo & Dólares: SYRIANA (Syriana), de Stephen Gaghan (EUA, 2005); com George Clooney, Matt

Damon, Kayvan Novak, Amr Waked, Christopher Plummer, etc. 126 min; M/ 12 anos.  

horas 28outubro´06 _sábado

11,00 Animação: PULAR A CERCA (Over the Hedge), de Tim Johnson, Karey Kirkpatrick (EUA, 2006); Desenho

animado; 83 min; M/ 4 anos.

14,30 Cinema e Ambiente: GRIZZLY MAN, de Werner Herzog (EUA, 2005); com Werner Herzog, Carol Dexter, Val

Dexter, Sam Egli, David Letterman, etc. 103 min; M/ 12 anos. 

18,00 Outras Terras, Outras Gentes: OS AMANTES REGULARES (Les Amants Réguliers), de Philippe Garrel (França,

2005); com Louis Garrel, Clotilde Hesme, Julien Lucas, Eric Rulliat, etc. 178 min; M/ 12 anos. 

21,30 Cerimónia de Encerramento. 

Entrega de Prémios.

24,00 Guerra, Terrorismo & Dólares: COLISÃO (Crash), de Paul Haggis (EUA, Alemanha, 2004); com Karina Arroyave,

Dato Bakhtadze, Sandra Bullock, Don Cheadle etc. 113 minutos; M/12 anos. 

horas 29outubro´06 _domingo

11,00 Animação: BAMBI 2 - O GRANDE PRÍNCIPE DA FLORESTA (Bambi II), de Brian Pimental (EUA, 2006); Desenho

animado; 72 min; M/ 4 anos.

14,30 Cinema e Ambiente: A LULA E A BALEIA (The Squid and the Whale), de Noah Baumbach (EUA, 2005); com Jeff

Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, Owen Kline, Anna Paquin, William Baldwin), etc. 88 min; M/ 16 anos.

18,00 Outras Terras, Outras Gentes: A VIDA SECRETA DAS PALAVRAS (La Vida Secreta de las Palabras), de Isabel

Coixet (Espanha, 2005); com Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, etc. 115 min; M/ 12 anos.

21,30 Outras Terras, Outras Gentes: SONHAR COM XANGAI (Qing Hong ou Shanghai Dreams), de Xiaoshuai Wang

(China, 2005); com Yuanyuan Gao, Bin Li, Yang Tang, etc. 123 min; M/ 12 anos. 
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_Casa Municipal da Cultura
Grande Auditório

horas 21outubro´06 _sábado

15,00 CONCURSO: OS 4 ELEMENTOS, de Janek Pfeifer e Joaquim Pavão, Portugal, 2006, 20’; NEUE GARTENKUNST

– IM KOSMOS VON CHARLES JENCKS, de Christoph Schuch, Alemanha, 2005, 26; AINDA HÁ PASTORES?, de

Jorge Pelicano, Portugal, 2006, 80’

18,00 CONCURSO: PEIXE FRITO, de Ricardo George de Podestá, Brasil, 2006, 7’; AVÉ-CANOEIRO, A TEIA DO POVO

INVISÍVEL, de Mara Lúcia Alencastro Veiga, Brasil, 2006, 70’

horas 22outubro´06 _domingo

15,00 CONCURSO: EXPEDIÇÕES AMAZÓNIA SOS Amazónia, de Pedro Saldanha Werneck, Brasil, 2005, 26’; O

PROFETA DAS ÁGUAS, de Leopoldo Nunes, Brasil, 2005, 83’

18,00 CONCURSO: DISSOLUTION, de Milesh Bell- Corsia, Inglaterra, 2006, 14’; MI HISTORIA ES TU HISTORIA,

Colectivo, Venezuela, 2006, 22’; NAKKALA, de Peter Ramseier, Suiça, 2005, 88’

21,30 CONCURSO: GEDREYEN DOOR WIND / DRIVEN BY WIND, de Janna Dekker, Holanda, 2005, 13’; KITUI SAND

DAMS, de Eva Zwart e Hans van Westerlaak, Holanda, 2005, 15’; LES TOMATES VOIENT ROUGE, de Andréa

Bergala, França, 2006, 52’; LES HERITIERS DU GUARANA, de Denecheau Remi, França, Brasil, 2005, 52’; 

horas 23outubro´06 _segunda-feira

15,00 CONCURSO: BARTÓ, de Luís Botosso e Thiago Veiga, Brasil, 2005, 7’; KIARASA YO SATI, O AMENDOIM

DACUTIA, de Komoi Panará e Paturi Panará, Brasil, 2005, 81’

18,00 CONCURSO: EL CERCO, de Nacho Martn e Ricardo Iscar, Espanha, 2005, 12’; A WAY TO INNER PEACE, de

Charlotte Rosenberg Ishoy, Dinamarca, 2005, 37’; NANDINI, de Helle Ryslinge, Dinamarca, 2006, 57’

21,30 CONCURSO: CARPATIA, de Andrzej Klamt e Ulrich Rydzewski, Alemanha, 2005, 127’; 

24,00 CONCURSO: ECO DHARMA, de Malgorzata Skib (Índia, 2005), 28’; GANGES: RIVER TO HEAVEN, de Gayle

Ferraro, EUA, 2005, 78’

horas 24outubro´06 _terça-feira

15,00 CONCURSO: É DA RAIZ, de Ângelo Lima, Brasil, 2005, 10’; BRASIL, de Ângelo Lima, Brasil, 2006, 8’; DOUTOR

ESTRANHO AMOR (ou como aprendi a amar o preservativo), de Leonor Areal, Portugal, 80’ com a presença

da realizadora.

18,00 CONCURSO: LOS LIMULES DE CAPE MAY, de Annie Tellier, Canadá, 2005, 7’; BERAC KAMERA, de Branko

Istvancic, Croácia, 2005, 20’; BLESSURES ATOMIQUES, de Marc Petitjean, França, 2005, 52; THE REFUGEES

OF THE BLUE PLANET, de Jean-Philippe Duval e Héléne Choquette, Canadá, 2006, 53’

21,30 CONCURSO: MUITCHAREIA, UM PASSEIO PELO SÃO FRANCISCO, de Uliana Duarte, Brasil, 2006, 71’; GHARAT,

de Pankas Rishi Kumar, Índia, 2005, 40;

24,00 CONCURSO: HIJOS DE LA MONTAÑA DE PLATA, de Juan S. Batancor, Espanha, 2005, 54’; FROM THE PUNA TO

MANU, INCA MEMORY, de Alfonso Martinez, Espanha, Peru, 2005, 52’; H2= UP FOR SALE, de Leslie Franke e

Hermann Lorenz, Alemanha, 2005, 58’;

horas 25outubro´06 _quarta-feira

15,00 EXTRA CONCURSO: 

18,00 CONCURSO: WUTE UND WIEBKE, de Leonore Poth, Alemanha, 2005, 8’; CIUDAD DORIDA, de Henrique

Rodriguez, Espanha, 2005, 10’; O PONTAL DO PARANAPANEMA, de Chico Guariba, Brasil, 2005, 52’; QUANDO

A ECOLOGIA CHEGOU, de Pedro Novaes, Brasil, 2006, 50’

21,30 CONCURSO: DIM, de Vladimir Perivic, Montenegro, 2006, 26’; NA ALCHEMY IN GREEN, de Dave Dawson, Nova

Zelândia, 2005, 50’; CONFLIT TIGER, de Sasha Snow, Rússia, Inglaterra, 2005, 62’



Programação

horas 26outubro´06 _quinta-feira

15,00 CONCURSO: LIFE IS CHANGE, de Eduardo Morais de Sousa, Portugal, 2006, 5’; RUA 15 – SÂO JOÃO, de António

Barreira Saraiva, Portugal, 2005, 42’; O FOLE – UM OBJECTO DO COTIDIANO RURAL, de Carlos Eduardo Viana,

Portugal, 2006, 33’; RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO, de João P. Fernandes, João Dias, Nelson Silva,

Portugal, 2006, 20’

18,00 CONCURSO: GIOVANNI E IL MITO IMPOSSIBILE DELLE ARTI VISUELE, de Ruggero Di Maggio, Itália, 2006, 19’;

49, de Ichiro Iwano, Japão, 2006, 10’; TERRE IN MOTO, de Michele Citoni, Ângela Landini, Ettore Sinlschlchi,

Itália, 2006, 80’

21,30 CONCURSO: LA REVOLUTION DES CRABES, de Arthur de Pins, França, 2005, 5’; TESHUMARA, LES GUITARES

DE LA RÉBELLION TOUAREG, de Jérémie Reichnbach, França, 2005, 51’; LE CHEVAL OUVRIER, de Alain Marie,

França, 2005, 62’; PARTING LANDS – An Icelandia Saga, de Zoltan Torok, Hungria, 2005, 52;

horas 27outubro´06 _sexta-feira

15,00 CONCURSO: LIXO, de Mário Carvalho Gajo, Portugal, 2005, 3’; THE BAREFOOT RUNNER, de Filipe Y, Portugal,

2006, 4’; ÁGUAS AGITADAS, de Bernardo Ferrão, Portugal, 2005, 30; DA PELE À PEDRA, de Pedro Sena Nunes,

Portugal, 2005, 40’

18,00 CONCURSO: WHITE GOLD - THE TRUE COST OF COTTON, de Sam Cole, Itália, 2005, 8’; GAMBIT, de Sabine

Giseger, Suiça, Finlândia, 2005, 107’

21,30 CONCURSO: OVAS DE ORO, de Manuel Gonzales, Chile, 2005, 63’; SHOOT BACK!, de Michael Trabitzsch e

Katharina Kiecol, Alemanha, Quénia, 2006, 83’; 

horas 29outubro´06 _domingo

15,00 FILMES PREMIADOS: Títulos a anunciar dias 28

18,00 FILMES PREMIADOS: Títulos a anunciar dias 28

21,30 FILMES PREMIADOS: Títulos a anunciar dias 28
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FLORBELA OLIVEIRA- Portugal
Actriz, encenadora, autora. Habilitações Literárias:Oficinas de Teatro de Lisboa; Curso
de Gestão de Recursos Humanos (Sensikq); Formação de Actores, Instituto de Artes
do Espectáculo; Actor’s Studio; Cinema e TV; Curso de Fotografia / Vídeo. Experiência
Profissional: No teatro, como actriz: protagonista em “A Casa de Bernarda Alba”,
Frederico Garcia Lorca, Teatro Ibérico; “Os Saltimbancos”, Carlos Correia, IAE, “O Gato
com a corda no pescoço”, Fassebinder,  “Algumas Vezes Foi Tarde Demais”, Florbela
Oliveira; “A Voz Humana”, de Jean Cocteau. Como encenadora:  “O Dia Seguinte”, Luís
Francisco Rebello, Teatro D. João V e Teatro da Comuna;  “O Fim na Última Página”,
Luís Francisco Rebello, - “A Casa de Bernarda Alba”, Federico García Lorca, “Aqui Jaz
o Tempo”, Florbela Oliveira,  “Um Grito no Vazio”, Florbela Oliveira,  “Delírios de
Florbela Espanca”, “Encenação”, de Lauro António, etc. Cinema: curtas aparições em
“Rainha Margot” e “A Casa dos Espíritos”. Telenovelas e séries: “Os Lobos”, NBP
(RTP1), “Diário de Maria” (RTP1),  “A Lenda da Garça”, NBP (RTP1),  “O Médico de
Família”, Endemol (SIC), “Jornalistas”, Teresa Guilherme Produções (SIC),  “Pequenos
e Terríveis”, (Sic), “Cuidado com as Aparências” (RTP 1), Telenovela “Nunca Digas
Adeus” (TVI), Serie “Super Pai” (TVI), “Espirito da Lei” (TVI), etc. Várias experiências
como professora de arte dramática e autora de várias obras. 

FERNANDO CATARINO - Portugal
(Presidente do Júri)
Professor jubilado da Faculdade de Ciências de Lisboa. Director do Jardim Botânico
da Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural. Prémio Personalidade
do Ano de 2006 no campo do Ambiente. 

ARTUR MANUEL FREIRE DE ABREU - Portugal
Nasceu em 1968 em Oliveira do Hospital, cidade onde actualmente reside. Completou
o Curso do Magistério Primário em 1989, na Escola do Magistério Primário de
Coimbra; terminou o C.E.S.E. em Análise e Organização do Ensino - Ensino Básico em
1997, na Escola Superior de Educação da Guarda; e concluiu o Mestrado em
Administração Escolar e Administração Educacional em 2005, na Universidade
Católica Portuguesa. É professor do 1.º Ciclo desde 1989. Actualmente, lecciona na
EBI da Cordinha, em Ervedal da Beira, concelho de Oliveira do Hospital. É ainda
Coordenador do 1.º Ciclo e presidente da Assembleia do Agrupamento de Escolas da
Cordinha. È presidente da Direcção da OHs.XXI - Associação Cultural e Multimédia de
Oliveira do Hospital, da qual foi fundador em 1998. É o presidente 2006/07 do Rotary
Club de Oliveira do Hospital, do qual é membro desde 2003. Foi Director do jornal
“Folha do Centro” entre Junho de 1998 e Agosto de 2001. Na década de 90 foi
colaborador dos jornais “Correio da Beira Serra”, “Diário As Beiras” e “Folha do
Centro” e da Rádio Boa Nova. 
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MÁRCIA GUERRA - Brasil
Márcia Cristina Guerra Vieira. Mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional
(FCAP/UPE-UAM); Licenciatura em Ciências Sociais (FAFIRE). Actua na área de
Educação em actividades técnica e docente em nível de graduação e Pós-Graduação,
com experiência em assessoria pedagógica e coordenação de Projecto de Intercâmbio
Técnico, Científico e Cultural a nível Internacional. Trabalha presentemente na
Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco – FCAP/UPE, com cargo: de
Assessora Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação.

MARIA ELISA FRANÇA ROCHA - Brasil
Doutorado em Ciências da Comunicação, Audiovisual, Cinema e Publicidade, pela
Universidade Autônoma de Barcelona- Espanha; Mestrado em Comunicação; Curso de
Especialização em Cinema – Universidade Federal de Minas Gerais; Autora de várias
obras audiovisuais premiadas:”Jesco, minha vida, minha câmera”, “Terra Caiapó”;
Coordenadora Júri de Pré-Seleção do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental de Goiás,;
Membro da Comissão de Avaliação dos Projetos Culturais, Lei de Incentivo Fiscal da
Prefeitura de Goiânia; Editora do Telejornal Jornal da SBPC; Professora na
Universidade Federal de Goiás – UFG; Colaboração dispersas na imprensa do Brasil:
O Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo ou Diário da Manhã.

MARIA DO ROSÁRIO FARDILHA DE GIRARDIER - Portugal
Licenciatura em Sociologia, Universidade Nova de Lisboa; MBA/ Ciências
Empresariais; coordenação de Estudos Qualitativos, Minerva (Paris); Desenvolvimento
de Estudos de Mercado e Sondagens de Opinião em vários Institutos; Directora Dpto
Estudos Qualitativos, Euroexpansão; Técnica sénior Estudos Qualitativos, Business
Directions; Técnica Estudos Quantitativos, Marktest.
Desde 2004, autora dos blogues, nomeadamente “Divas & Contrabaixos”.
Organização de lançamentos de livros e outros eventos na livraria “O Navio de
Espelhos” (Aveiro). Entrevistas jornalísticas, no “Notícias de Aveiro”.

LILI CANEÇAS- Portugal
Lili Caneças, nasceu no dia 4 de Abril de 1944, às 4 horas, de seu nome verdadeiro
Maria Alice de Carvalho Monteiro. Como ela própria afirmou, “com uma data de
nascimento destas, tinha de ser uma pessoa especial”. E é. Polémica e provocadora,
Lili Caneças é uma das mais mediáticas mulheres portuguesas. Cursou Filologia
Germânica, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, foi hospedeira
da TAP, viajou, visitou museus e casas de ópera pelo mundo, fez um curso de
Decoração de Interiores, no “Institut des Arts de Paris”, foi directora de Relações
Públicas, escreveu e participou em programas de televisão que a tornaram ainda
mais notada. Lança uma linha de jóias em 2004 e inicia, em Julho de 2005, um
comentário semanal na TVI, no programa “Você na TV”. Apaixonada por cinema,
desde os tempos da Faculdade, onde era mesmo sócia do cine clube católico (na
altura orientado pelos chamados “Católicos progressistas”).
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Licenciada em Geologia pela Universidade de Coimbra, professora de
Biologia/Geologia  na Escola Secundaria de Seia,  Ex- membro do Conselho Directivo
e actual Presidente da Assembleia de Escola deste estabelecimento de ensino,
leccionou, durante vários anos, a disciplina de Ecologia.

PAULA GUEDES - Portugal
Nasceu em Matosinhos. Actriz, filha do actor João Guedes. Vasta actividade no teatro,
no cinema, na televisão. “12 Mulheres e 1 Cadela”, de Inês Pedrosa (enc. São José
Lapa), no Teatro da Trindade (2004), foi uma das suas mais recentes participações
em teatro. Filipe La Féria dirigiu-a em “Maldita Cocaína” (Teatro Politeama, 1994). No
cinema participou em filmes de Artur Semedo, Fernando Lopes, José Nascimento, José
Fonseca e Costa, Maria de Medeiros, Raquel Freire, José Carlos de Oliveira e João
Botelho. Presença constante na cinematografia de José Álvaro Morais foi dirigida por
este em filmes como “O Bobo” (1987), “Zéfiro” (1993), “Peixe-lua” (2000) e
“Quaresma” (2003). Outros filmes: “O Rei das Berlengas” (1978), “Kilas, o Mau da
Fita” (1980), “A Culpa” (1981), “Balada da Praia dos Cães” (1986), “Repórter X” (1987),
“Os Cornos de Cronos” (1991), “Aqui D’El Rei!” (1992), “Encontros Imperfeitos” (1993),
“A Margem Sul” (1994), “Rio Vermelho2 (1999), “Até Amanhã” (2000) ou “O Delfim”
(2002).

ROSA COUTINHO CABRAL- Portugal
Nasceu em S. Miguel, Açores. Professora universitária, realizadora e encenadora.
Licenciada em sociologia, pós-graduação em História de Arte, presentemente conclui
o doutoramento em Comunicação e Cultura. Frequentou Workshops nas áreas de
argumento (Programa Sources) e na área de direcção de actores (Método, Chekov,
Contact Improvisation com Masha Haufrecht, Polina Klimovitzkaia, Leo Bruer, Howard
S.). Encenou O Principezinho, de Saint Exupéry, 3 vida de Sucesso, de Irene Fornes,
O Fatalista de Diderot, versão de Luiza Neto Jorge, A Pausa, baseado em Harold
Pinter, Barthes & Mandrake, texto original. Argumento e realização da curta-metragem
“Arábia”, da longa-metragem “Serenidade” (1989), documentário-ficção “Cães sem
Coleira” (1997), e “Lavado em Lágrimas” (2006). Recentemente desenvolve também
experiência na área da pintura, tendo tido a primeira exposição em Outubro de 2005
na Sem Medos.

PANAYIOTIS SARANTOPULOS - Grécia
Nasceu na Grécia, mas desde 1986 vive no Alentejo onde trabalha como arqueólogo
e colabora pontualmente com a Universidade de Évora. Mestre em Recuperaçõa do
Património Arqueológico e Paisagístico e argumentista de dois documentários sobre
arqueologia e ambiente. 
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HELENA FERREIRA SANTOS LOPES
Natural de Lisboa. Estudante de História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Autora de um blog de cinema, “Play It Again”, desde 2005.
Colaboradora de “Público”. Pretender vir a desenvolver parte dos seus estudos no âmbito
da História do Cinema.

CÁTIA BRITO
Cátia Brito é natural de Seia. Frequenta o 3º ano do Curso de Licenciatura de Cinema.
É membro da Tuna Feminina da Universidade da Beira Interior, está ligada ao Rancho
Folclórico de Seia, gosta de cinema, música e teatro.

ANA RITA HENRIQUES
Nasceu a 31 de Maio de 1976, em Seia, onde reside actualmente; Licenciada em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Pós-Graduada em Direito do
Ordenamento, do Urbanismo e Ambiente pelo CEDOUA (Centro de Estudos de Direito do
Ordenamento, Urbanismo e Ambiente) da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra; Pós-Graduada em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Advogada.

ANA CLÁUDIA CARDOSO CAETANO FERRÃO
Nasceu em 1984, em S. Martinho, Seia. Licenciada em Jornalismo e Historia
Contemporânea pela City University da Queen Mary, University of London; Estudou História
e História do Cinema, Escrita jornalística, web design e radio. Jornalista Freelance para a
revista Elle (Brasil) e revista Real (Reino Unido). Estágio na revista BBC History, no
Discovery Channel, Sky1 e Bravo na Bullseye Television Productions; Asparagus (UK), BBC
Wildlife; Sweet & Maxwell (editora de publicações de direito), Cannal 9 News, Austrália.

JOSÉ MANUEL CHAVES FREITAS CARDOSO
Natural de Seia. Licenciado em Engª Electroctécnica pela Universidade de Coimbra. Quadro
superior da EDP Distribuição, SA. Vereador com pelouro do Ambiente da Câmara Municipal
de Seia

JOÃO SIMÃO
Natural de Vila Cova à Coelheira, reside em Seia. Frequenta o 1º ano do Curso de Teatro
e Educação na Escola Superior de Educação de Coimbra. É actor nos grupos de Teatro
Escola Velha (Gouveia) e Senna em Palco (grupo de Teatro da Casa Municipal da Cultura
de Seia). Membro da Tuna In Médio Virtus da Escola Secundária de Seia.Técnico
profissional Animador Sociocultural de nível III, formado no IG- Escola Profissional de
Gouveia (2002- 2005), mais ligado à vertente artística (malabarismo, equilibrismo, fogo,
moldagem de balões…)

Júri da Juventude
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RITA ISABEL PIRES DE ALMEIDA
Licenciatura em Economia pela UNL. Estágio profissional na empresa IBIT – Illes Balears
per a la Innovació Tecnológica, em Palma de Mallorca, Espanha; ICEP-Portugal, Área de
Informação Turística – projectos europeus na área de turismo e tecnologias de informação
e projecto Portugal inSite. Trabalha presentemente no Turismo de Lisboa, Observatório.
Vários Cursos de Escrita Audiovisual, com Conceição Garcia, NextART-Centro de
Experiências Artísticas; Workshop de Escrita Criativa com Possidónio Cachapa – C.E.M.-
Centro em Movimento, Maio 2005. Desde Agosto 2004, concepção e gestão do blog
www.cinerama.blogs.sapo.pt e colaboração no website www.c7nema.net. Vários prémios
em concursos literários. 

MARTA ISABEL FERREIRA NEVES
Frequência da Licenciatura de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social
(Instituto Politécnico de Lisboa). Curso da Escola Técnica de Imagem e Comunicação ETIC
- Lisboa); Estágio como Assessora de Imprensa na UAU – Produção de Ideias – Produtora
Nacional de Espectáculos Culturais; Colaboração em Rock In Rio, Lisboa 2006; Estoril
Open; Loft Models Agency; Chiado Factory e Valente produções; Central faces - Agência de
Modelos, etc. 

RICARDO GOMES
Produção Executiva do I Festival Internacional de Stand Up Comedy e Artes do Palco de
Seia Gestão e produção de vários eventos culturais (Gipsy Kings ao vivo em Alandroal;
Ovibeja; Palco Principal da XI Feira Raiana em 2004; I Festival Naturtejo – Castelo Branco;
Festival de Percussões de Monsanto; Digressão da banda brasileira Los Hermanos em
Portugal e Espanha; Semanas Académicas; “As Palavras e o Canto “ – Homenagem a
Adriano Correia de Oliveira). 

RUI SOUSA DIAS
Nasceu a 15 de Maio de 1975, em Seia, onde reside. Licenciado em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-graduação no Curso de Direito do
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente do CEDOUA (Centro de Estudos de Direito do
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente) da faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra. Responsável pelo Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Seia.

SÓNIA CRISTINA DE OLIVEIRA GABRIEL
Nasceu em 1984, em Lille, França, Finalista do 3º Ano do Curso de Turismo da Escola
Superior de Turismo e Telecomunicações. Fez Estágio Curricular no Operador Turístico
“Soltrópico”, em Lisboa e participou em várias actividades académicas, nomeadamente
na Odisseia 2005 e 2006. 

MADALENA COUTINHO CABRAL PONTES LOURENÇO
Natural de Lisboa. Estudante de Artes. Estreou-se no teatro em Bart & Mandrake, no
Teatro Taborda. Fez parte o grupo de teatro do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, que
tournée por França (premiada em Marselha). 

JOSÉ MIGUEL VIDEIRA JERÓNIMO
Natural de Seia. Encontra-se a concluir a Licenciatura em Comunicação Social, na
Universidade do Minho. Membro Fundador da IniSeiativa, Associação Juvenil de Seia.Tem
desenvolvido diversos projectos culturais e colaborado com alguns órgãos de
comunicação social regionais.
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Realização: Ichiro Iwano (Japão, 2006);: Argumento: Ichiro Iwano; Fotografia: Ichiro Iwano;
Música: Keiji Fujii; Montagem: Ichiro Iwano; Produção: Iwano Design
Duração: 9min 24 seg
Contacto: An Soreiyo B – 201 Nishiura 63 – 1  Nagakute Aichi 480 – 1131 Japan; Iwano16@ceres.och.ne.jp 

Sinopse > Há um homem que trabalha numa base míssil. Hoje o seu filho faz anos. Mas
assim que ele se preparava para sair do trabalho, o telefone tocou. E ele pensa...

Synopsis > There is a man who works at the missile base. Today is his son’s birthday. While
he’s about to finish his work the phone rang. So he wonders…

49
49/49

Ichiro Iwano
Nasceu em 1973. Formou-se na Universidade Aichi Prefectual das Artes, Música e
Design. Auto formou-se na arte de fazer filmes de animação, bem como, na
produção de gráficos informáticos e produtos de leitura. “49”, produzido em 2006,
foi o seu primeiro filme de animação. 
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Realização: Bernardo Ferrão (Portugal, 2005); Argumento: Bernardo Ferrão; Fotografia (cor):
José Maria Cyrne; Montagem: Rui Rocha; Produção: Sic, Isabel Mendonça, Estrada da
Outurela, 119 – Carnaxide; isabelmendonca@sic.pt
Duração: 28 minutos;
Contacto: Bernardo Ferrão, SIC, Estrada da Outurela, 119 – Carnaxide ; Telf: 21.4179401; Fax:
21.4174108 ; email: bernardoferrao@sic.pt

Sinopse > Na Ilha do Pico, nos Açores, os problemas dos homens não parecem, para já,
afectar a vida nos mares…o que alguns perguntam é: até quando? Há três verões que uma
equipa ambientalista holandesa estuda o comportamento dos cetáceos dos Açores. No
entanto, o trabalho não tem sido pacífico, são olhados com desconfiança e acusados pelas
empresas de turismo de fazerem whale watching ilegal. O conflito já passou aos actos, no
mar sucedem-se encontros pouco amigáveis, testemunhados nesta reportagem. Todos os
anos, as 23 espécies referenciadas, trazem ao Açores 25 mil turistas. 

Synopsis > At the Pico Island, Azores, the problems of men seem, till now, have made no
harm to sea life. The question some people ask is: Till when? For three summers, an
ambientalist Dutch team has been studying the behaviour of cetacean in Azores. However,
the work has not been peaceful, since they are seen as suspects of doing illegal whale
watching. The conflict is becoming more and more unfriendly, as we can see in this
documentary. Every year the mentioned species bring to Azores about 25 thousand
tourists.

Águas Agitadas
Águas Agitadas/Agitated Waters

Bernardo Ferrão Jornalista na SIC desde 1998. Actualmente integrado na editoria de
política. Reportagens: “A Um Salto” (Imigrantes que tentam chegar de África à
Europa); “Águas Agitadas” (trabalhos sobre as consequências do whale watching
dos Açores na vida dos cetáceos); “Dar e Receber” (trabalho sobre o funcionamento
do Banco Alimentar); “Maria da Graça” (trabalho sobre um dos maiores escândalos
de corrupção na Polícia Judiciária); “Crianças do IPO” (trabalho sobre o dia a dia de
crianças com cancro); “Cuidados Paliativos” (trabalho sobre doentes terminais);
Quatro médias reportagens sobre São Tomé e Príncipe. Entre 1997/1998 Colaboração
/ Estágio (6 meses) na RTA – Rádio Televison Artesia - Los Angeles / EUA
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Realização: Jorge pelicano (Portugal, 2006); Argumento: Jorge pelicano, Cátia Vicente, João
Morais; Fotografia: Jorge pelicano, Paulo César Fajardo; Música: Jorge Pelicano; Montagem:
Jorge Pelicano; Produção: Jorge Pelicano; 
Entrevistas: Jorge Pelicano, Cátia Vicente, Paulo César Fajardo, Teresa Oliveira, José Mendes
Duração: 80 min
Contacto: Rua José de Lemos, Fontela  3090 – 641 Figueira da Foz; jpelicano@netcabo.pt 
Prémios: “Premio Obra”

Sinopse > Há lugares que quase não existem. Casais de Folgosinho nem sequer é um lugar.
Não há luz eléctrica, não corre água canalizada, não há estradas. Perde-se no silêncio de
um vale entre as montanhas da Serra da Estrela. Em tempos foi um autêntico santuário de
pastores. Hoje os velhos morrem, e os novos fogem da dura sina de ser pastor. 365 dias
por ano. Hermínio, 28 anos, contraria o fim. Dizem que é o pastor mais novo, mas também
o mais doido. O futuro de Hermínio é inquietante. Até quando o jovem Hermínio será
pastor? Mas...ainda há pastores?

Synopsis > Some places almost don’t exist. Casais de Folgosinho is one of them. There’s
no electricity, no water, no roads. It lays in the silence of a valley among the mountains of
Serra da Estrela. Once it has been a shepherd’s sanctuary. Today old people die and the
youngsters run away from the hard task of being a shepherd. But Hermínio is an exception.
He is 28 years old, the youngest shepherd , but he has no future ? Are still any pastors…?

Ainda Há Pastores?
Ainda Há Pastores?/Are There Any Pastors Left?

Jorge Pelicano
Nasceu em 1977 na Figueira da Foz. É licenciado em Comunicação e Relações
Públicas e, actualmente, frequenta o 2º ano de Mestrado em Comunicação e
Jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É repórter de
imagem freelancer para a SIC televisão, desde 2001. “Ainda há Pastores” é o seu
primeiro filme documentário a concurso.
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Realização: Dave Dawson (Nova Zelândia, 2005); Argumento: Dave Dawson; Fotografia: Dave
Dawson; Música: vários; Montagem: Dave Dawson; Produção: Time Release Productions
Intérpretes: Barry Brickell, Peter Hills
Duração: 50min
Contacto: Kraeyigenweg 42, Muri 3074, Suiça; Dave.dawson@yahoo.com.au

Sinopse > Enquadrado no cenário actual do aquecimento global e do número cada vez mais
elevado de espécies em extinção, Alquimia lança um olhar retrospectivo para a instalação
do ser humano na Nova Zelândia e a subsequente destruição das gigantescas florestas
tropicais, enquanto conta a história de Barry Brickell – um artista cerâmico, construtor de
caminhos de ferro e um defensor da natureza e o seu projecto visionário para recriar a
primitiva floresta Kauri, que um dia cobriu a Península de Coromandel. 

Synopsis > Set against today’s backdrop of global warming and unprecedented rates of
species extinction, Alchemy looks back to New Zealand’s human settlement and subsequent
destruction of its giant rainforests, while it tells the story of Barry Brickell, - ceramic artist,
railway builder and nature conservationist and his visionary project to recreate primal Kauri
forest, which once covered the Coromandel Peninsula. 

Uma Alquimia em Verde
An Alchemy in Green/An Alchemy in Green

Dave Dawson
Depois de diversos anos de colaboração na realização de documentários, em
França e Alemanha, durante a década de 90, e mais tarde como freelancer em
operação de câmara e fotografo de arte natural, na Nova Zelândia, este é o seu
primeiro filme em que trabalha como realizador. Este tema reflecte a sua
preocupação com as questões relacionados com a natureza e aproveitamento
paisagístico, com uma especial atenção na saúde ambiental do Planeta. 
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Realização: Sasha Snow (Rússia, 2005); Argumento: Sasha Snow; Fotografia: Dirk Nel;
Música: Juhana Riskala  Ro bert Bourke e Sven Taits; Som: Robert Bourke e Sven Taits;
Montagem: Sasha Snow; Produção: Sasha Snow (THE DISCOVERY CHANNEL, Maureen
Lemire; ARTE, Christoph Jorg; BBC, Richard Klein). 
Duração: 61 minutos
Contacto: film@sashasnow.com 
Prémios: FICA, 2006.

Sinopse > Nas florestas do Leste Russo, um caçador inexperiente e insensato provoca uma
infame série de ataques de tigres nas pessoas do vilarejo. As autoridades locais convocam
os serviços de Yuri Trush, um especialista em seguir e eliminar os tigres que perderam o
seu medo do homem. “Conflict Tiger” mostra a mais notável perseguição de Yuri a um tigre
comedor de gente como base de um documentário de suspense…

Sinopsis > In the forests of the Russian Far East, an inexperience and foolhardy poacher
an infamous series of tiger attacks on people. The authorities call upon the services of Yuri
Trush, a specialist in tracking and eliminating tigers that have lost their fear of man.
“Conflic Tiguer” takes Yuri’s most notorious pursuit of a “man-eating” tiger as the basics
for a documentary thriller…

O Ataque do Tigre
Conflict Tiger/Conflict tiger

Sasha Snow
Fotógrafo de arquitectura antes de surgir como montador na BBC, em 1991. Em
1997 ganha o BAFTA/Post Office Scholarship para Melhor Filme de Estudante, com
“Peace Under A Power Station”, enquanto estuda realização documental The
National Film & Television School. Em 2002 diploma-se com o seu primeiro filme
rodado na Rússia, “A St. Petersburg Symphony”. Seguem-se ‘Arctic Crime &
Punishment’ e  ‘Conflict Tiger’.
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Realização: Michael Trabitzsch (Alemanha, 2005/2006); Argumento: Michael Trabitzsch &
katharina Kiecol; Fotografia: Julius Mwelu, Fred Otieno; Música: Sountrack Tupac Shakur;
Montagem: Katja Reinert; Produção: Produtora – Prounen Film
Intérpretes: Julius Mwelu, Fred Otieno, Maureen Otieno Opiyo, Serah Odeke Echomo
Duração: 85 minutos
Contacto: info@prounenfilm.de

Sinopse > Uma versão africana e reduzida de “Eight Mile”. Essencialmente um documentário
sobre pessoas reais. Quatro adolescentes aprendem como usar uma câmara digital num dos
piores “calões” africanos. Como um diário, eles começam a documentar-se a si mesmos e
às suas vidas entre a esperança e o inferno.

Synopsis > This film is a smaller African version of “Eight Mile” only it is a documentary
about real people. Four youngsters learn how to use a Digicam in one of the worst African
slums. Like in a diary they begin to report about themselves and their lives between hope
and hell.

Atingido!
Shoot Back!/Shoot Back!

Michael Trabitzsch
Entre 1987 e 1991 foi assistente de direcção e produção de Harun Farocki. Desde
1992 é director de produção da “Prounen Film”, em Berlim. Do seu curriculum
fazem parte trabalhos como “Allende”; “The Marble Road” ou “A Quiet Rebel. The
Sculptor Wieland Forter”.
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Realização: Maria Lúcia Moreira Alencastro Veiga (Brasil, 2005/2006); Argumento: Andiara
Maria Morais de Oliveira; Fotografia: Alexandre
Montagem: Michael Valim; Produção: Focus Opinião e Estratégia
Intérpretes: Clemente Drago e Mara Moreira
Duração: 70 minutos
Contacto: SHIS Q 11 bloco 0 sala 304, Lago Sul Brasília DF, Brasil; maramoreira@uol.com.br 

Sinopse > O documentário narra a história de um povo Avá – Canoeiro, nação indígena que,
por volta de 1760, contava com três mil nativos, ocupando um vasto território no Centro
Oeste do Brasil. Com a colonização portuguesa e a posterior ocupação da área por fazendas
de gado e lavoura, desencadeou-se um verdadeiro massacre desta nação guerreira, hoje
praticamente extinta. 

Synopsis > This documentary tells the story of the Indian nation Avá – Canoeiro witch,
around 1760, was formed by three thousand natives, occupying a vast territory in the
Centre West of Brazil. With the Portuguese colonization and the posterior occupation of the
area, by cattle farms and farming, a real massacre of this warrior nation took place..    

Avá – Canoeiro, A Teia do Povo Invisível
Avá – Canoeiro do Povo Invisível/Avá – Canoeiro, the Railing Tissue of the Invisible People

Maria Lúcia Moreira Alencastro Veiga
Participou em diversos projectos, tais como: Araguaia Século XXI; Vila Boa, Bela,
Brilha; Quando um Rio Lava a Alma. 
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Realização: Luíz Botosso e Thiago Veiga (Brasil, 2006); Argumento: Luíz Botosso e Thiago
Veiga; Fotografia: Luíz Botosso e Thiago Veiga; Música: Luíz Botosso e Thiago Veiga;
Montagem: Luíz Botosso e Thiago Veiga; Produção: Luíz Botosso e Thiago Veiga
Duração: 6 minutos
Contacto: foton@fotonarq.com.br 

Sinopse > A curta em animação gráfica intitulada “Bartô”, aborda a acção nociva do homem
sobre a natureza, de forma leve e animada para atingir um público infantil.

Synopsis > The short graphic animation film called “Bartô” is about the destructive action
upon nature carried by the human beeing, told in a soft and funny language suitable for
children. 

Bartô
Bartô/Bartô

Luíz Botosso

Thiago Veiga
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Realização: Ângelo Lima (Brasil, 2006); Argumento: Ângelo Lima; Fotografia (cor): Ângelo
Lima; Montagem: Ângelo Lima; Produção: Ângelo Lima
Duração: minutos;
Contacto: Av. Laudelino Gomes Q.210 L.32 Setor Pedro Ludovico Goiania Goias CEP 74830-
090; janjolima@ibest.com.br

Sinopse > Homenagem ao monumento erigido para o Movimento às nações Indígenas,
criado pelo artista Siron Franco. 

Synopsis > Homage to the monument to the native nations created by the artist Siron
Franco.

Brasil
Brasil/Brasil

Ângelo Lima
Realizador goiano, Brasil. Filmografia: Ruidos da Fé, Icologia, O circo e os Sonhos,
Um dia...Amanhã, O Pescador de Cinema. Nasceu em 30 de Novembro de 1951 na
cidade de Recife, Pernambuco.Trabalha com cinema e circo. O seu video Icologia
ganhou varios premios o ano passado, inclusive o Premio OCIC do 28 Guarnice e
tambem o Melhor Video Goiano no 7 FICA. 
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Realização: Charlotte Rosenberg Ishoy (Dinamarca, 2005); Argumento: Charlotte Rosenberg
Ishoy; Fotografia: Kim Gron Jensen, Charlotte Rosenberg Ishoy; Música: Oliver Shanti &
Friends; Montagem: Henrik Jorgensen; Produção: Produtora – Art of Dialogue
Intérpretes: Dalai Lama.
Duração: 37 minutos
Contacto: Charlotte@vip.cybercity.dk

Sinopse > Dalai Lama e Lakha Rinpoche passaram pela repressão, assassinato e tortura do
povo tibetano. Aplicaram estas experiências nos seus ensinamentos sobre como
desenvolver a paz interior na mente, através de actos de amor e compaixão para com
animais, assim como com seres humanos, sejam eles amigos ou inimigos.

Synopsis > HH Dalai Lama and Lakha Rinpoche have lived through the repression, killings
and torture of the Tibetan people. They have applied these experiences in teachings on
how to develop inner peace in the mind through beneficent acts of love and compassion
towards animals as well as human beings, be it friend or enemy.

Um Caminho para a Paz Interior
A Way To Inner Peace/A Way To Inner Peace

Charlotte Rosenberg Ishoy (BSc, MPH) 
É especialista em cuidados preventivos de saúde e ainda em pesquisa na área da
saúde pública. Para além disso visitou e estudou várias culturas, especialmente
em países em vias de desenvolvimento. Através destas experiências ganhou um
considerável conhecimento acerca da forma como as pessoas dessas regiões
enfrentam as dificuldades, vivendo em condições de vida tão difíceis.
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Les Limules de Cape MAy/Cape May’s Horseshoe Crabs

Realização: Annie Tellier (Canada, 2005); Argumento: Annie Tellier; Fotografia: Annie Tellier;
Música: Camille Saint-Saens, Aquarius e Les Carnaval des animaux; Montagem: Benoit
Chaussé; Produção: Annie Tellier, La Tortue Volante.
Duração: 7 min.
Contacto: 7432, Christophe – Colomb, Montreal, Quebec, Canada H2R 2S7; tortuevolante@videotron.ca 

Sinopse > Este filme é um tributo ao ecossistema e à vida selvagem de Cape May (Baia de
Delaware). Um dos melhores sítios para se observar pássaros na América do Norte. 

Synopsis > This film is a tribute to Cape’s May (Delaware Bay) ecosystems and wildlife. One
of the best places for birdwatching in North America.

Annie Tellier
Fundou, em 1990, o L’Écran Perle, tendo produzido vinte curtas – metragens.
Presentemente, é assessora da Vidéographe Production. E assume-se como uma
ecologista nata, sendo a presidente da Sociedade de Biologia de Montreal.  
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Carpatia - Geschichten aus der Mitte Europas/Carpatia

Realização: Andrzej Klamt e Ulrich Rydzewssky (Alemanha, 2004); Argumento: Andrzej Klamt e Ulrich
Rydzewssky; Fotografia (cor): Ulrich Rydzewski; Montagem: Andrzej Klamt, Ulrich Rydzewski, Tim
Schnickmann; Som: Sonja Becker, Tobias Berbuer, Tom Blankenberg, Christoph Huber; Produção: Andrzej
Klamt e Ulrich Rydzewssky, Hektor + Rydzewski GmbH, Binterimstr. 19, D-40223 Düsseldorf; T +49 211-93386-
0; post@hektor-rydzewski.de
Intérpretes: Kalyna Marusjak, Mykola Marusjak, Marinella Urs, Vaclav Lanik, Gustav Obsivan, Gheorghe Pantir,
Jozef Madeja, David Wider, etc. Duração: 127 minutos;
Contacto: Hektor + Rydzewski GmbH, Binterimstr. 19, D-40223 Düsseldorf; T +49 211-93386-0; post@hektor-
rydzewski.de
Prémios: “Bester Dokumentarfilm” (CinemAmbiente Filmfestival, Turin/Italien 2004), “Preis des Ministers für regionale Entwicklung” -
11. Envirofilm, Banská Bystrica/Slowakei 2005; “Silberner Hirsch” - Ecofilms, Internationales Festival für Film + Visuelle Kunst,
Rhodos/Griechenland 2005; “Bester Film”, EFFN-Award - Trofeu Marconi Perillo, VIII. FICA - Festival dos Festivais, Goiás/Brasilien 200.

Sinopse > “Carpatia” leva-nos por uma viagem poética pelo tempo e pelas montanhas rurais que nos podem
parece estranhas, mas que mesmo assim nos fornecem fortes ligações com as raízes comuns culturais e
históricas destes locais. Este documentário retrata as pessoas, os lugares e a paisagem das montanhas da
“Carpatia”. Nesta jornada, vamos conhecer garimpeiros de ouro, magos, boiadeiros e suas boiadas e os
velhos “Chassids”. Também assistimos de perto à vida de grupos étnicos da região, como os “Hultsul”, os
“Gorali e os “Roma”. 

Synopsis > “Carpatia” takes you on a poetic jorney of time throgh the ruaral mountainous they may seem
outngl foreign to us, buy they nonetheless allow us to connect with common cultural and historical roots.
This docurr; portrays the people, places and landscape of the Carpathian Montains.along this jorney you’ll
meet gold diggefl wizards, cow herders and the old Chassids as well as gain insight into the lives of the
ethnic groups of the region, like the Hultsul, the Gorals and the Roma.

Andrzej Klamt e Ulrich Rydzewssky 
Têm trabalhado em comum como realizadores,
argumentistas, fotógrafos, montadores e produtores.
Filmes: “Pelym” (1998) e “Carpatia - Geschichten aus
der Mitte Europas” (2004)
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Realização: Alain Marie (França, 2006); Argumento: Alain Marie; Fotografia: Patrick Estienne,
Emmanuel Dupré; Música: Piotr Moss (Orchestre de chambre Edouard Lalo – Lille); Som: Eric
Ratteni, Guillaume Loizillon, Nicolas Dupré, Renaud Péan; Montagem: Joseph Guinvarc’h;
Conselheiro técnico: Jean Jedrejewski; Produção: Mathilde Marie, para Striana; STRIANA,
France3,Nord Pas-de-Calais, Picardie, Les Films du Réveillon, CRRAV
Narradoras: Annie Girardot, Claire Barre; 
Duração: 62 minutos
Contacto: Striana  27, rue de Liège 75008, Paris; filmrev@free.fr ; spad18@wanadoo.fr

Sinopse > Em pleno coração da bacia mineira, um velho criador de cavalos de carga
transmite-nos a sua paixão pelos Traits du Nord numa perfeita harmonia com o universo.
Paralelamente um velho mineiro de origem polaca que é hoje guia no complexo mineiro de
Wallers-Arenberg é um investigador apaixonado pela vida dos cavalos nas minas. O
encontro dos dois universos permite-nos partir à descoberta dos últimos vestígios do
trabalho dos cavalos em terra, sob a terra e… no mar.

Synopsis > In the heart of the mining basin, an old creator of horses tells us about his
passion for the Traits du Nord, living in a perfect harmony with the universe. At another
place, an old Polish miner, today a guide in the mining complex of Wallers-Arenberg is a
passionate investigator of the use of horses in the interior of the mines. The meeting of
the two universes allows us to discover the last vestiges of the work of the horses in land,
under the land and... over the sea.

O Cavalo Operário
La Cheval Ouvrier/The Worker Horse

Alain Marie 
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Realização: Ricardo Íscar e Nacho Martín (Espanha, 2005); Argumento: Ricardo Íscar e Nacho
Martín; Fotografia: Ricardo Íscar e Nacho Martín; Música: Pablo Demichelis e Nicolas Martín;
Montagem: Ricardo Íscar e Nacho Martín;; Produção: Grupo Cinema Art
Duração: 12 minutos
Contacto: C. Torre Veléz 33, 08041 Barcelona – Espanha; dogg@cecc.es;  laia@cecc.es 

Sinopse > É sempre o mesmo ritual sangrento, todos os verões. Milhares de atuns migram
em grupos para o Mediterrâneo, em direcção ao estreito de Gibraltar. Nesta tradição
centenária, barcos de pesca espanhóis esperam a chegada do peixe neste apertado estreito,
armados com uma verdadeira parede de redes, para bloquear o seu caminho. “La
Almadraba” é o nome original do ritual mouro, durante o qual facas e arpões são também
utilizados. 

Synopsis > It’s the same gory ritual, every summer. Thousands of migrating tuna fish crowd
into the Mediterranean on their way through the Strait of Gibraltar. In centuries – old
tradition, Spanish fishing boats await the arrival of the fish in this narrow channel, armed
with a veritable wall of nets to block their path. “La Almadraba” is the name of the original
Moorish ritual, during which knives and harpoons are also used.

O Cerco
El Cerco/The Fence

Ricardo Íscar Nasceu em Salamanca, em 1961. Estudou Direito e Cinema na
Academia Alemã de Cinema e Televisão, em Berlim, entre outras instituições. Fez
filmes etnográficos, curtas e documentários, tendo trabalhado como director de
fotografia na Alemanha e Espanha. 

Nacho Martín Nasceu em Ayamonte, em 1971. Estudou Ciências da Comunicação
em Salamanca e Barcelona. Começou a sua carreira por fazer anúncios
publicitários e iniciou a sua parceria com Ricardo Íscar, como escritor, director de
fotografia e realizador, desde 2000. 
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Neue Gartenkunst – Im Kosmos von Charles Jencks
Charles Jencks and his Garden of Cosmic Speculation

Realização: Christoph Schuch (Alemanha, 2005); Argumento: Christoph Schuch; Fotografia:
Rudiger Kortz, Jo Schmidt; Música: Georg Reichelt; Montagem: Petra Boden; Produção: Ilona
Grundmann Filmproduction
Duração: 26min
Contacto: Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden Alemanha; info@ilona-grundmann–filmproduction.de  
Prémios: Melhor Filme com uma Focalização Ecológica para “Shadow of the Forest”, no
Krakow International Film Festival (1994). Entre outros.

Sinopse > Por tradição, os jardins e parques tendem a contra uma história. No entanto, o
que aconteceu durante estes últimos dez anos em Dumfriesshire no Sul da Escócia foge,
provavelmente, ao alcance do conceito de paisagem de jardim definido durante os últimos
duzentos anos. Charles Jencks, o importante crítico de arquitectura do pós-modernismo,
transformou o seu conhecimento num fascinante jardim, que tem como tema nada menos
do que o Universo. 

Synopsis > By tradition, gardens and parks tend to tell stories. Yet what happened during
the last ten years in Dumfriesshire in South of Scotland probably goes beyond the scope
of the park landscapes which were established within the last two hundred years. Charles
Jencks, the leading architectural critic of postmodernism, transforms his knowledge into a
fascinating garden with a theme no less than the universe. 

Christoph Schuch
Tem vindo a produzir documentários, sobre cultura e natureza, na AVANTI – Film,
desde 1991. Depois de ter acabado de estudar cinema em Kassel e em Lisboa,
começou em 1994 a trabalhar como produtor das artes e cinema para instituições
culturais e a dar aulas de cinema e design de vídeo na Universidade para Ciências
Aplicadas de Wiesbaden. 
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Realização: Enrique Rodriguee (Espanha, 2005); Argumento: Enrique Rodriguee e Moncho
Fernandez; Fotografia: Ainhoa Andrala; Música: Sérgio Luke; Montagem: Enrique Rodriguee
e Moncho Fernandez; Produção: El Ojo del Caracol
Duração: 10min
Contacto: Ronda de Atocha 16, 6º A esc Izq  28012 Madrid, Espanha; enrikrod@yahoo.es 
Prémios: Melhor Produção Independente no III Festival de Ecologia Urbana, “La casa
Encendida” (Madrid, 2005)

Sinopse > Um quarto citadino novo, limpo, mas vazio, onde os mecanismos parecem
funcionar sozinhos e a ausência da vida humana se torna perturbadora.  

Synopsis > A new, clean but empty bedroom in a city, inside which mechanisms work on
their own and the absence of human life becomes stratling.

Cidade Adormecida
Ciudad Dormida/Sleeping City

Enrique Rodriguee
Nasceu na Segóvia em 1980. Estudou montagem e edição na Escola de Cinema de
Madrid (T.A.I.). Entre diversas participações que teve como realizador e editor, na
actualidade trabalha na Cooperativa Documental “El Ojo del Caracol”. 
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Realização: Janna Dekker (Holanda, 2005); Argumento: Janna Dekker; Fotografia (cor): Janna
Dekker; Som: Janna Dekker; Montagem: Janna Dekker; Produção: Janna Dekker
Intérpretes: Henk Borst, Jo Borst,, Jeanne Merinen Borst.
Duração: 13 minutos;
Contacto: Janna Dekker, Van Oldenbarneveltstraat, 125 B, 3012 GT Rotterdam, NL ; Telf :
++31104146330 ; jannahj@planet.nl

Sinopse > “Driven by Wind” é um retrato homenagem a um dos últimos resistentes que
acompanharam a vida diária de um velho moinho de vento, numa Holanda de luz de fim
de tarde. Com a chegada dos modernos moinhos eólicos, os antigos passam a relíquias e
os seus guardiães do vento desaparecem numa aragem.

Synopsis > “Driven by Wind” is picture homage to one of the last resistant who has
accompanied the daily life of an old wind mill, in Holland, where there is always an
afternoon light. With the arrival of the modern wind mills, the old ones are but relics and
their guardians of wind disappear gone with the wind.

Conduzido pelo Vento
Gedreven door Wind/Driven by Wind

Janna Dekker
Realizadora e artista plástica holandesa. 
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Realização: Filipe Y (Portugal, 2006); Argumento: Filipe Y; Fotografia:; Música: Projecto Gil;
Montagem: Filipe Y; Produção: Out of Focus - Films
Duração: 
Contacto: Urb. Quinta do Bosque, Lote 141 3º Dtº 3510 – 010  Viseu; filipey@sapo.pt 

Sinopse > Uma longa viagem pela vida na Natureza e pela Natureza da vida. 

Synopsis > A long journey for the Nature’s life and for the Nature of life.

O Corredor Descalço
O Corredor Descalço/The Barefoot Runner

Filipe Y
Nasceu em Viseu, Portugal. Tem 32 anos.



Obras
a concurso

| 62 |
cineeco2006

Realização: Pedro Sena Nunes (Portugal, 2005); Argumento: Pedro Sena Nunes e Ana Rita Barata;
Textos Rui Paiva; Fotografia (cor): Pedro Sena Nunes; Música: Gonçalo Tocha e Dídio Pestana;
Coreografia: Ana Rita Barata; Montagem: Jorge Martins Layout: Paulo Fonseca; Produção:
Associação Vo.arte; Produções Residentes 2005
Intérpretes : Magda Novais e Tiago Castro; Bailarina Joana Chandelier; Cenografia Marta Carreiras;
Cantares Grupo Cantares Etnográfico de Silvares
Duração: 40 minutos;
Contacto: Associação Vo.arte; Produções Residentes 2005; Pedro Sena Nunes, Rua São Domingos á
Lapa, 8 N, 1200-835 Lisboa / PORTUGAL; Tel:  00. 351. 21. 393. 24. 10; Fax: 00. 351. 21. 393. 24. 15;
cinemalerta@voarte.com

Sinopse > As montanhas verdes, tentavam fugir dos fogos que ardiam a terra. No ar abafado, uma
brisa conduzia-nos para um trabalho novo: explorar a Lavaria das Minas da Panasqueira
abandonadas há 15 anos e integrar a realidade da população de mineiros. Uma aldeia deserta
esperava-nos: os olhos atentos de um ou dois habitantes, seguiam os nossos passos. Descemos
no escuro a 450 metros para conhecer mineiros. Ouvimos histórias e dançámos com elas. Um novo
trabalho nascia para além da pele.

Synopsis > The green mountains tried to escape from the fires that burnt the earth. In the stifling
atmosphere, a light breeze took us to a new task: to explore the Lavaria of the Minas da
Panasqueira, which have been abandoned for 15 years and to join the reality of a population of
miners. An empty village awaited us: the attentive eyes of one or two of the inhabitants followed
our steps. We went down in the dark till 450 meters depth to meet the miners. We listened to their
stories and danced with them. A new work was born, over and above the skin.

Da Pele à Pedra
Da Pele à Pedra/From Skin to Stone

Pedro Sena Nunes Realizador, argumentista, produtor, fotógrafo, professor. Nasceu em
Lisboa a 18 de Maio de 1968. Em 1992 terminou o Curso Cinema na Escola Superior
de Teatro e Cinema (ESTC), em Lisboa, depois de abandonar o Curso de Engenharia,
e foi co-fundador da produtora Teatro Meridional, que desenvolve actividades cine-
vídeo-teatrais entre Lisboa, Madrid e Livorno. Realizou Nunca Mais Te Livras de Mim
em 1992 e Eléctricos em 1994, e Margens, seleccionado para os principais festivais
nacionais e internacionais de cinema. Desde 1994 realizou e produziu mais de 70
spots publicitários para televisão e rádio, especial destaque para os spots de festivais
e espectáculos de teatro e dança. Terminou o documentário A Morte do Cinema e a
ficção Cacilheiros-Alerta. 
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Realização: Nilesh Bell-Gorsia (Inglaterra, 2005); Argumento: Nilesh Bell-Gorsia; 
Fotografia (cor): Drew Stearne, Gareth Wild; Som: Splinte; Montagem: Nilesh Bell-Gorsia,
Joel French; Produção: Gareth Wild;
Intérpretes: Stephen Delahunty, Gareth Wild; Jedd
Duração: 14 minutos;
Contacto: telf: 07814075329; nileshbg@gmail.com

Sinopse > A dissolução da personalidade, do ser humano, perante o caudal de violência e
intolerância. 

Synopsis > The disintegration of personality, oh human being, in the presence of the flow
of violence and intolerance.

Dissolução
Dissolution/Dissolution

Nilesh Bell-Gorsia
Realizador inglês.
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ou como aprendi a amar o preservativo e deixei de me preocupar
Doctor Strange Love or how I learned to stop worrying and love the condom

Realização: Leonor Areal (Portugal, 2004); Argumento: Leonor Areal; Fotografia (cor): Leonor
Areal; Montagem: Miguel Marques; Pós-produção audio: Paulo Curado; Produção: Leonor Areal;
Telef./fax: +351 213431862; videamus@clix.pt; http://videamus.planetaclix.pt  
Intérpretes: A Brigada: Paulo Ramos, Filipa Belo, Cátia Gameiro, Diana Afonso, Filipa Gândara;
Os alunos: Alfredo Sobral, André Costa, Aníbal Santos, Bruno Silva, David Pereira, Euclides
Mascarenhas, Fábio Gonçalves, Filipe Silva, Hélio Pinheiro, Luís Freire, Nelson Marques, Nuno
Ribeiro, Renato Santos, Rui Bernardino, Vítor Silva, Mauro e Marguen; Os professores:  Ambrósio
Costa  (Electricidade), Adriano Portugal (Formação para a Cidadania), Antónia Palmeiro; O TUI -
Teatro Universitário de Intervenção: Rita Wengorovius, Tânia Rodrigues, Ana Mafalda Pires, Joana
Osório, Guida Barata, Nuno Ferreira, Lia Marques; Os oradores: Joaquim Machado Caetano, Pedro
Gouveia; As instituições: Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo (Tires, Cascais), Fundação
Portuguesa A Comunidade Contra a Sida, Faculdade de Ciências Médicas da UNL.
Duração: 83’ minutos;
Contacto: Leonor Areal; Telef./fax +351 213431862; videamus@clix.pt; http://videamus.planetaclix.pt

Sinopse > Este documentário mostra uma Brigada de estudantes de medicina que faz
prevenção da SIDA numa escola. Ao longo de 10 semanas, acompanhamos os seus
insucessos e conquistas junto de uma turma de adolescentes problemáticos. Um filme que
nos coloca inúmeras questões sobre como falar de sexualidade, centrando o seu olhar no
confronto de valores dos intervenientes e nos laços entre eles criados, ao longo desta
experiência de mudar comportamentos e consciências.

Leonor Areal (Lisboa, 1961) Teve aos 8 anos um prémio literário com o qual comprou uma
bicicleta e a primeira máquina fotográfica. Depois de um curso de Literatura, decidiu dedicar-se
ao documentário. Com “Há Drama na Escola” (1993) ganhou uma bolsa de estudo na New York
Film Academy. As suas primeiras longas-metragens foram “Geração Feliz” (2000), que passou
repetidamente no canal por cabo Odisseia, e “Ilusíada – A minha vida dava um filme” (2002),
exibida em três episódios na RTP. Outros trabalhos: Da Terra à Pedra, 26’, 1991; Há Drama na
Escola, 26’, 1993 (Prémio nos V Encontros Internacionais de Cinema Documental Amascultura,
1994); Gameboy, 7’, 1995; The End, 9’, 1999; Geração Feliz, 90’/60’, 1999; Ilusíada – A minha
vida dava um filme, 135’/3x58’, 2002; O Coro, 18’, 2003; A Guerra no Iraque, 25’, 2004; Ópera
Aberta, 75’/58’, 2005; Doutor Estranho Amor, 83’/57’, 2005/06; Fora da Lei, 83’, 2006.
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Realização: Ângelo Lima (Brasil, 2006); Argumento: Ângelo Lima; Fotografia: Ronan
Rodrigues; Montagem: Aline Nóbrega; Produção: Ângelo Lima; 
Duração: 12 minutos
Contacto: Av. Laudelino Gomes Q.210 L.32 Setor Pedro Ludovico Goiania Goias CEP 74830-
090; janjolima@ibest.com.br

Sinopse > Um bar. Uma dose. Uma cura. Mistura tudo e chega-se a uma cura mais rápido.
É na raiz que está a solução dos problemas do povo brasileiro.

Synopsis > A bar. A dose. A cure. Mixing everything we can reach the cure. It’s in the root
that we can find the solution for Brazilian people problems. 

É da Raiz
Its From the Root/É da Raiz

Ângelo Lima
Realizador goiano, Brasil. Filmografia: Ruidos da Fé, Icologia, O circo e os Sonhos,
Um dia...Amanhã, O Pescador de Cinema. Nasceu em 30 de Novembro de 1951 na
cidade de Recife, Pernambuco.Trabalha com cinema e circo. O seu video Icologia
ganhou varios premios o ano passado, inclusive o Premio OCIC do 28 Guarnice e
tambem o Melhor Video Goiano no 7 FICA. 
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Eco Dharma/Eco Dharma

Realização: Malgorzata Skiba (India, 2005); Argumento: Malgorzata Skiba; Fotografia (cor): S. Kumar;
Música: P. Vetri Boopathy, Anil Mishra; Montagem: Malgorzata Skiba, S. Manoharan; Som: S. Manoharan;
Produção: SUSI ART; D - 1066 Second Floor, New Friends Colony, New Delhi 110065, India; telf: 0091 9810121422;
fax:  (091 11) 2462 4064; susi_kumar@yahoo.com; Prémios: Golden Deer Award, Best Short Film of ECOFILMS
2006, International Films & Arts Festival, Rodos, Greece;  Merit Awards for Cultural Information and
Cinematography at 29th International Wildlife Film Festival, Missoula, Montana 2006, USA; Duração: 28 minutos;
Contacto: D - 1066 Second Floor, New Friends Colony, New Delhi 110065, India; telf: 0091 9810121422; fax:
(091 11) 2462 4064; mskiba@yahoo.com

Sinopse > Eco Dharma conta a história de dedicação e sacrifício da comunidade de Bishnoi, a mais antiga
que se dedica a práticas ambientalistas na Índia, para quem a preservação da vida animal e da floresta é
uma religião. Os Bishnois vivem no Grande Deserto Índio de Rajasthan. As suas aldeias-oásis são fáceis de
distinguir porque se encontram cheias de árvores e vida animal. A comunidade é conhecida por sacrificar
os próprios bens e sua vida à sua defesa. A fé Bishnoi é construída sobre o ecossistema do deserto,
proclamado por um visionário hindu, Guru Jambeshwarji em 1542 a C, que usava uma poderosa religião
para ajudar as massas a viverem uma vida social saudável e amiga do ambiente. 

Synopsis > Eco Dharma tells the story of dedication and sacrifice of Bishnoi community, the oldest practicing
environmentalists of India, to whom the preservation of wildlife and forest is a religion. Bishnois live in the
Great Indian Desert of Rajasthan. Their villages-oases are easily distinguishable with plenty of trees and
wildlife. The community is known for sacrificing their wealth and life to guard them. Bishnoi faith is built
on the desert eco-system, proclaimed by a Hindu visionary, Guru Jambeshwarji in AD 1542, who used a
powerful medium - religion to help masses assimilate with a healthy, eco-friendly social life style.

Malgorzata Skiba Born in Poland, city of Krakow on 16th of August 1973. After
Jagiellonian University Graduation (M.A. Film Studies) she established an NGO (The
Association for Cultural Initiatives) managing internationally recognized art and
media projects. From 1995 she is freelancing as a director and author of
documentaries produced for TV channels and art centers in Europe, USA and India.
Her works focus on human rights, religion, ecology and art. They were screened
and awarded at various international film festivals. Since 2001 she’s living and
working in New Delhi, India; married to Indian cinematographer S. Kumar. 
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Atomic Wounds/Atomic W<ounds

Realização: Marc Petitjean (França, 2005); Argumento: Marc Petitjean; Fotografia (cor): Marc
Petitjean; Música: Lise Nora; Montagem: Momoko Seto; Produção: Marc Petitjean; Zeta
Productions, Miriana Bojic-Walter, 26 Rue de L’etoile - 75017 Paris França Telf: 01 45 74 98
58 mbw@zetaprod.fr
Duração: 53 minutos;
Contacto: Marc Petitjean - 152 rue de  Charenton, 75012 Paris  -france; tel:.01 43 43 51 03
mail: marc_petitjean@yahoo.fr; petitjean@onlineproductions.fr

Sinopse > Dr. Hida, uma das últimas testemunhas adultas do lançamento da bomba atómica
em Hiroshima em 6 de Agosto de 1945, defende a teoria de que as bombas de Hiroshima e
Nagasaki foram usadas como testes. O próprio doutor foi exposto à radiação e tratou os feridos
nas horas que se seguiram à explosão. Hoje ele continua a tratar os cerca de 250.000
sobreviventes da bomba. Recorrendo a gravações de arquivo raras, o filme descreve os
trabalhos do laboratório montado pelos cientistas americanos em 1946 no local dos
bombardeamentos para observar e interrogar os sobreviventes, mas com ordens para não os
tratarem nem fornecer aos médicos japoneses os resultados dos testes.

Synopsis > Dr. Hida, one of the last major witnesses to the atomic bomb dropped on Hiroshima
on August 6, 1945, posits the following theory: the A-bombs of Hiroshima and Nagasaki were
used as tests. The doctor himself was exposed to radiation and treated the wounded within
hours after the explosion. Today, he continues to treat the some 250,000 survivors of the
bombing. Using rare archive footage, the film describes the workings of the laboratory set up
by American scientists in 1946 on the site of the bombings to observe and question survivors,
but under orders not to treat them, nor provide Japanese doctors with the results of their tests.

Marc Petitjean
Realizador francês. 
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Realização: Juan S. Betancor (Espanha, 2005); Argumento: Leonardo Diaz, Juan S. Betancor
Fotografia: Diego Modino, Juan S. Betancor, Dirk Royaards; Música: Daniel Rappa; Música
Boliviana: Oscar Aviles, Marco Chakolla, Octavio Churqui Luna, Darwin Espinoza, KNOBS;
Montagem: Juan S. Betancor; Som: Dirk Royaards, Daniel Rappa; Produção: Juan S. Betancor,
Siddhartha Films.
Duração: 53 min
Contacto: Calle Hortaleza 31, 2 Ext. Of. 2  28004 Madrid, Espanha; siddhartha@siddharthafilms.com 
Categoria onde se Inscreve:
Prémios: Festival International de Programmes Audiovisuels FIPA, Biarritz; Festival
International du Film des Droits de l´Homme de Paris  (“Terre des Hommes” Award for the
promotion of economical, social and cultural rights), March 21 – 28, 2006, Paris, France;
EcoCinema, 2006, Athens, Greece

Sinopse > Em 1545, os conquistadores espanhóis descobriram prata pura numa montanha,
na região Inca de Kollasuyo, hoje o Planalto da Bolívia. Deram-lhe o nome de Cerro Rico (a
Montanha Rica) e à cidade poderosa e próspera que cresceu na sua base, Potosí. Cedo
criaram a maior indústria mineira do seu tempo, sustentada por um miraculoso sistema de
força mineira, “La Mita”... 

Synopsis > In 1545 Spanish conquerors discovered pure silver in a mountain in the Inca region
of Kollasuyo, today’s Bolivian Altiplano. They named this mountain Cerro Rico (Rich Moutain)
and the prosperous and powerful city born at its base, Potosí. Soon they created the biggest
mining industry in its time, sustained by a merciless forced labour system, “La Mita”…

Os Filhos da Montanha
Hijos de la Montanã/Children of the Silver Mountain

Juan S. Betancor
Nasceu nas Las Palmas de Gran Canaria, Ilhas Canárias, Espanha (1973). Estudou
na Universidade de Arte de Nova Iorque. O projecto final, “The incredible Story of
the Man Who Became a Statue”, foi seleccionado para as semi-finais regionais dos
Prémios para Estudantes e ganhou o Prémio para Melhor Filme em 16mm, em
Elche. “Hijos da la Montanhã” é o seu primeiro documentário.  
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Realização: Carlos Eduardo Viana (Portugal, 2006); Argumento: Carlos Eduardo Viana;
Fotografia: Ricardo Geraldes e Daniel Novo; Montagem: António Soares; Produção: Ao Norte
– Associação de Produção e Animação Audiovisual
Intérpretes: 
Duração: 33min
Contacto: Largo de São Domingos 7, r/c – Lote 3 4900 – 330  Viana do Castelo; ao-
norte@nortenet.pt 

Sinopse > O fole, cujo processo de fabrico se documenta, é um objecto que, apesar de hoje
ser quase desconhecido, foi peça do quotidiano rural de São Lourenço da Montaria.  

Synopsis > The bellows, which process of production is here recorded, is an object that
despite being today almost unknown, was once part of the daily life in São Lourenço da
Montaria.  

O Fole, Um Objecto do Quotidiano Rural
O Fole, Um Objecto do Quotidiano Rural/The Fole, A Quotidian Rural Object

Carlos Eduardo Viana
Já participou como realizador em diversos projectos documentados, dos quais se
destacam: “Mouna un D. Quixote”(1982); “Memória de um Banho”(1983); “Contra
a Corrente”(2003); entre outros. 
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Realização: Vladimir Perovic (Montenegro, 2005); Argumento: Vladimir Perovic; Fotografia
(cor): Milan Stanic; Montagem: Alexandar Ulirin; Som: Igor Patroic, Dejar Kosanin; Produção:
Nikola Krapovic, Anka Perovic ; Zeta Film.
Intérpretes: Milan Durovic, Boka Kotorska, Veliki Zalazi.
Duração: 22 minutos;

Sinopse > Um velho homem sobe a montanha, com uma paisagem sem fim a estender-se
atrás de si. Uma aldeia ao fundo, uma casa no cimo da montanha, um rio correndo no fundo
do vale, uma fogueira que se acende, o fumo que assinala a presença do humano, num
cenário de inicio de mundo. 

Synopsis > An old man climbs the mountain, with an endless landscape stretching behind
him. Far away there of a small village, a house on the top of the hill, a river running along
a deep valley, a fire burning, the smoke which announces the presence of humans, in a
landscape from the begging of the world.

O Fumo
Dim/The Smoke

Vladimir Perovic
Realizador do Montenegro. 
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Realização: Sabine Gisiger (Suiça, 2005); Argumento: Sabine Gisiger; Fotografia: Reinhard
Kocher; Música: Peter Braker/Balz Bachmann; Montagem: Patricia Wagner; Produção:
Dschoint Ventschr Filmproduktion
Duração: 107 min
Contacto: Dschoint Ventschr Filmproduktion; office@dschointventschr.ch      
Prémios: “Prémio da Semana da Crítica, Locarmo 2005”; “Publikumspreis der Rheinischen
Post fur den beliebtesten Film”, Duisburg 2005”, entre outros.

Sinopse > Em 1976, um reactor fecha e a parte norte da cidade italiana de Seveso explode.
Posteriormente, dióxido altamente venenoso derrama para a atmosfera. Em Monza, no ano
de 1983, o químico Jorg Sambeth é sentenciado a cinco anos de prisão, como um dos
principais culpados do desastre. Uma história que fala de mentiras, verdades e vigarices. 

Synopsis > In 1976 a reactor closes and the north Italian town of Seveso explodes. In the
aftermath highly poisonous dioxin leaks in the atmosphere. In Monza in 1983 chemist Jorg
Sambeth is sentenced to five years in prison as one of the main guilty parties. A story
about lies, truths and deception.

Gambit
Gambit/Gambit

Sabine Gisiger
Nasceu em 1959 em Zurique. Estudou História, nessa mesma cidade mas, também,
em Pisa. No ano de 1989, trabalhou como jornalista de TV para a televisão suíça
- SF DRS. A partir deste momento, começa a produzir uma série de documentários
e reportagens sobre os problemas sociais e políticos da sua terra. Desde 2002,
Sabine dá aulas de produção de documentários na Escola de Arte e Desing em
Zurique (HGKZ).
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Realização: Gayle Ferraro (India, 2003); Argumento: Gayle Ferraro and Keiko Deguchi; Fotografia:
Laurie Gilbert; Música: Claudio Ragazzi; Montagem: Keiko Deguchi; Produção: Aerial Productions
Duração: 78 minutos
Contacto: gayle@aerial-productions.com
Prémios: Melhor documentário no Reel Film, Special Juri Award Ft. Launderdale, Competição
oficial IDFA

Sinopse > “Ganges: Rio para o Paraíso” investiga a inexplicável ligação entre um rio e as suas gentes
com uma inigualável intimidade e profundidade. Dos trabalhadores do “ghat” que recolhem a
madeira para as cremações, aos analistas químicos que recolhem amostras de água para testes de
contaminação, cada perspectiva oferece uma luz nova no interior da sociedade indiana em
desenvolvimento e a sua imutável veneração pelo Ganges. Documentário sobre um rio sagrado,
poluído por anos de uso abusivo, “Ganges” questiona se a força natural que esculpiu os picos dos
Himalaias e as crenças de uma nação conseguirá sobreviver para a adoração das gerações vindouras. 

Synopsis > “Ganges: River to Heaven” investigates the inextricable bond between a river and its
people with unparalleled intimacy and depth. From the ghat workers gathering wood for the next
cremation, to the chemists gathering water samples for contamination testing, each perspective
sheds new light on India’s evolving society and its unchanging veneration of the Ganges. The
documentary of a sacred river, polluted from years of overuse, “Ganges” wonders if the natural force
strong enough to sculpt the peaks of the Himalayas and the beliefs of a nation will survive the
adoration of generations to come.

Ganges: Rio para o Paraíso
Ganges: River to Heaven/Ganges: River to Heaven

Gayle Ferraro Este é o terceiro filme de Ferraro. “Ganges: River to Heaven” foi rodado em
Varanasi, Índia, para documentar os lendários “ghats” em chamas onde mais de 200
corpos são lançados todos os dias para cremação, a fim de alcançarem o “Moksha”. Os
anteriores filmes de Ferraro foram “Anonymously Yours” (2002), sobre o mundo do tráfico
do sexo no Sudeste Asiático, e “Sixteen Decisions” (2000), onde abordou os esforços
corajosos de mulheres pobres do Bangladesh que lutam para enfrentar igualmente essa
realidade devastadora. Ferraro possuiu “master’s degrees” em “Administração Publica”
pela Universidade de Harvard e também em “Mass comunication” pela Universidade de
Bóston. Estudou Direitos Humanos Internacionais na Universidade de Oxford.
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Realização: Pankas Rishi Kumar (Índia, 2005); Argumento: Pankas Rishi Kumar; Fotografia:
Pankas Rishi Kumar; Música: Pankas Rishi Kumar; Montagem: Pankas Rishi Kumar;
Produção: KW PSBT
Duração: 40min
Contacto: A – 86, Nizamuddin (E), Nova Deli 13; tubba@psbt.org 

Sinopse > Gharat é um filme sobre o desenvolvimento sustentável descentralizado. O filme
problematiza as questões de maior gravidade que assolam os Himalaias de Garwhal, com
a proximidade da construção de grandes barragens como o Tehri Hydro Project.

Synopsis > Gharat is a film about decentralized sustainable development. The film
problemtizes the larger development issues the plague the Garwhal Himalayas with the
onset of building big dams like Tehri Hydro Project. 

Gharat
Gharat/Gharat

Pankaj Rishi Kumar
Licenciou-se pela FTII em 1992, onde se especializou em Edição de Filme. Ele
iniciou a sua carreira cinematográfica como editor assistente do filme de Sekhar
Kapu “Bandirt Queen”. A partir daí já editou documentários e diversas séries
televisivas, antes de se voltar para a produção de filmes. 
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Realização: Gabriele Gismondi & Ruggero Di Maggio (Itália, 2005); Argumento: Margherita
Gaudioso; Música: Nicola Giannini; Montagem: Gabriele Gismondi; Produção: Mon Amour Film
Intérpretes : Giovanni Gaudioso
Duração: 19 minutos;
Contacto: Mon Amour Film - Via Dante 69, 90141 PALERMO-Itália; Tel:+39 3404867847/
+393476465020;  email: info@monamourfilm.com
Prémios: Murgia Film Festival 2006: Enveroinment Award; Jonio Educational Film Festival 2006:
Best Documentary; Kahibak Film Festival 2006: Best Documentary; CortoMoon Happening
2006: Regard Award

Sinopse > Sicília, 1968. uma pequena cidade chamada Gibellina é destryída por um terrível
terramoto. Nada fica de pé. É tomada a decisão de reconstruir completamete a cidade, a 18
quilómetros para Este das ruínas. Os melhores arquiotectos e artistas italianos são chamados
para criar uma nova e futurista Gibellina. Giovanni, de 70 anos, mudou-se da velha cidade
para a nova, cheio de dúvidas.

Synopsis > Sicily, 1968. A small town called Gibellina is destroyed by a terrible earthquake.
Nothing remains standing. The decision is made to completely rebuild the town, 18km East
from the ruins. The best Italian architects and artists are called to create a new and futuristic
Gibellina. Giovanni, 70 years old guy, has moved from the old to the new town, with some
doubts.

Giovanni e o Mito Impossível das Artes Visuais
Giovanni e Il Mito Impossibilie delle Arti Visive/Giovanni and the Impossible Myth of Visual Arts

Ruggero Di Maggio (1976) Diplomado em Paris pela Esec em Documentarismo.
Produtor para a Artè França de “The ghost of Corleone”. Filmes: 2006: Giovanni
and the impossibile myth of visual arts, doc 30’; 2005: A political revolution, doc
30’; Marco Baliani’s clouds and flowers, doc 55’; Sirio, ficção 2’30’’; Mon Amour,
ficção 3’; 2004: Beerba, Installation vidéo 20’ Alphabeth; 2002: The Bouquet,
ficção 13’; 2001: Correspondance, doc 15’ (filme de fim de curso. ESEC); 2000:
Squat, doc 15’ – ESEC; 1999: Carwash, ficção 20’ – ESEC; 1997: Omicidio, ficção
4’; 1996: Uomo: animale bipede ingrato, ficção 6’
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Realização: Leslie Frank (Alemanha, 2005); Argumento: Leslie Frank; Fotografia: Hermann
Lorenz; Música: Frank Dagefor; Montagem: Hermann Lorenz; Produção: Produtora – Kern TV,
Vídeo and Filmproduction
Duração: 58 minutos
Contacto: mail@kernfilm.de
Prémios: Prémio de Público, Oekofilmtour (Alemanha, 2006)

Sinopse > “H2O (Água) à venda” mostra, numa perspectiva de experiências inglesas, como
a privatização do ouro azul ocorre em diferentes cidades alemãs. As consequências são
semelhantes em toda a parte: milhares de empregos foram “exterminados”, os custos foram
reduzidos, registou-se um aumento do desperdício, a qualidade da água piorou, os preços
aumentaram exponencialmente. O lucro é o “deus” na indústria da água. Mas a resistência
está a reagir.

Synopsis > “H2O up for sale” shows against the background of English experiences how
the privatization of the blue gold occurs in different German cities. Consequences
everywhere the same: Thousands of jobs have been exterminated; costs have been cut,
leakage increased, waterquality gets worse, prices incredibly increased. Profit is the God in
the Water Industry. But resistance is standing up.

H2O (Água à Venda)
Wasser unterm Hammer/H2O Up For Sale

Leslie Frank
Realizador alemão.
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Realização: Rémi Denecheau (França, Brasil, 2005); Argumento: Rémi Denecheau; Fotografia
(cor): Rémi Denecheau
Música: Yuri Popoff; Som: Vincent Daspremont, Frank Gillardean; Montagem: Alexis Even;
Produção: RVD Productions ; 12 impasse 36, Rue Lamartine ; 37000 Tours ; Telf :
02.47274114 ; contact@rdvprod.fr
Duração: 52 minutos;

Sinopse > A organização dos Satéré-Mawé e de outros povos da floresta, para conservar a
cultura tradicional do guarana e toda a cultura, língua e autonomia desses povos,
ameaçados pela grande indústria que quer aumentar a produtividade. 

Synopsis > The Satéré-Mawé and other people from the forest got organized to keep the
traditional culture of guaraná, as well as the culture, language and autonomy of these
people menaced by the big industry which has the sole objective of increasing productivity.

O Herdeiros do Guaraná
Les Heritiers du Guarana/The Guarana Heirs

Rémi Denecheau
Realizador francês.
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Realização: Komoi Panará e Paturi Panará (Brasil, 2005); Argumento: Komoi Panará e Paturi
Panará; Fotografia: Komoi Panar e Parturi Panará; Montagem: Leonardo Sette e Vincent
Carelli; Produção: Vídeo nas Aldeias
Duração: 51 minutos
Contacto: Rua de São Francisco, 162 – Carmo, Olinda / PE. Cep. 53.120 – 070;
videonasaldeias@videonasaldeias.org.br 
Prémios: Tatu de Ouro de melhor documentário em vídeo na XXXII Jornada Internacional de
Cinema da Bahia, 2005; melhor documentário da Competitiva Nacional para O Amendoim
da Cutia no Forumdoc.2005, Belo Horizonte; Menção Honrosa na 10ª Mostra Internacional
do Filme Etnográfico no Rio de Janeiro, 2005; entre outros.

Sinopse > Retrata o quotidiano da aldeia Panará na colheita do amendoim, apresentado por
um jovem professor, uma mulher pajé e o chefe da aldeia.  

Synopsis > Presented by a young professor, a pajé woman and the village chief, this film,
portrays the daily way of life in a village on Panará, in the crop of the agouti’s peanut. 

Kiarasã Yõ Sâti, O Amendoim da Cuta
Kiarasã Yõ Sâti/Kiarasã Yõ Sâti, The Agouti’s Peanut

Komoi Panará
Paturi Panará
Realizadores brasileiros.
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Realização: Mário Carvalho Gajo (Portugal, 2005); Argumento: Mário Carvalho Gajo;
Fotografia: Mário Carvalho Gajo; Música: Mário Carvalho Gajo; Montagem: Mário Carvalho
Gajo; Produção: Mário Carvalho Gajo
Animação: por volumes
Duração: 3 minutos
Contacto: Rua S. Roque da Lameira nº 397  1º 4350 – 308 Porto, Portugal; mariofilipefaria@hotmail.com 
Prémios: IMAGO 2005, Fundão, Portugal – Melhor Filme na “Under 25 Competition”.

Sinopse > Num enorme monte de lixo, um objecto cai sobre um boneco metálico fazendo
com que este ganhe vida. Tentando desprender-se dos objectos que estavam sobre ele,
repara que uma televisão ameaça cair e esmagá-lo. Assustado tenta levantar-se e fugir. Mas
o pior ainda estava para acontecer. 

Synopsis > In a huge mount of garbage, an object falls on a metallic toy, making it come
to life. Trying to let go of the objects that were on top of it, it notices that a television
starts to fall down e threats to smash it. Scared it tries to escape. But the worse is still
going to happen.    

Lixo
Lixo/Garbage

Mário Carvalho Gajo
Nasceu na cidade do Porto em 1978. Tem uma licenciatura em Artes – Plásticas
pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP). “Lixo” é o seu primeiro filme.
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Realização: colectivo (Venezuela, 2005); Argumento: colectivo; Fotografia (cor): colectivo;
Montagem: colectivo; Produção: colectivo.
Intérpretes: colectivo
Duração: 22 minutos;

Sinopse > “mi historia es tu historia” é um filme documental, em desenhos animados, cujos
criadores e protagonistas são setenta crianças e adolescentes, provenientes de alguns
estados da Venezuela, onde aconteceram desastres naturais, entre 1999 e 2005, como
Vargas {Macuto y Montesano) y Miranda(Caujarito). Elas contam-nos com impressionante
sensibilidade e força a sua história e pedem-nos para tomarmos medidas de prevenção
perante a eminência das catástrofes naturais. Para lá de testemunhar uma realidade, esta
obra articula a dimensão pedagógica, a psicosocial e a audiovisual num processo de
aprendizagem e de valorização da experiência vivida pelos próprios actores, o que se vem
a repercurtir na própria criatividade e no resultado final.

Synopsis > “mi historia es tu historia” is an animated documentary, whose creators and
main characters are 70 children and teenagers from several states in Venezuela, where
natural disasters took place between 1999 and 2005, such as Vargas {Macuto y Montesano)
and Miranda(Caujarito). They tell us, with breathtaking sensibility and strength their history
and they ask us to take preventive measures before the imminence of natural catastrophes.
Besides testifying a reality, this film articulates the pedagogic, psychosocial and
audiovisual dimensions, in a learning process and experience lived by the actors
themselves, which becomes visible in the creativity and in the final result.

A Minha História É a Tua História
Mi Historia es tu Historia/My Story is your Story

Colectivo
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Realização: Uliana Duarte (Brasil, 2006); Argumento: Uliana Duarte e Thiago Poggio;
Fotografia: Uliana Duarte e Thiago Poggio; Música: Raphael Veiga; Montagem: Isaac Orcino;
Produção: Uliana Duarte
Duração: 71 minutos
Contacto: Alameda das Quaresmeiras, Quadra 13 lote 15, Jardins Florença, Goiania, Goias,
74351 – 008 Brasil.; uliduar@hotmail.com 

Sinopse > O documentário Muitchareia procura estabelecer um recorte poético da vida e do
homem da região do rio São Francisco que viaja de Pirapora, Minas Gerais, até Petrolina,
Pernambuco. O filme contém depoimentos de pessoas que se encontram envolvidas de
diferentes formas com o meio-ambiente, desde Cícero, um piloto reformado dos antigos
barcos a vapor, até ao bispo D. Luís Flávio Cappio que realizou a greve de fome que
encerrou o procedimento de transposição do rio.  

Synopsis > The Mutchareia documentary makes a poetic clipping of the life and men on
the region of the river São Francisco, travelling from Pirapora, Minas Gerais, to Petrolina,
Pernambuco. There are statements of people involved in different forms with the
environment, like Cicero, a retired pilot of the old steam boats, and bishop D. Luis Flavio
Cappio, who carried through the hunger strike that ceased the transposition procedure of
the river. 

Muitchareia
Muitchareia/A Lot of Sand

Uliana Duarte
Produção, roteiro e direcção da VII edição do FICA, em 2005. No mesmo ano
produção e assistência de direcção da curta – metragem Corra Coralina Corra.  
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Realização: Peter Ramseiser (Suíça, 2005); Argumento: Peter Ramseiser; Fotografia: Peter
Ramseiser; Música: Mari Boine Persen, Johan Sara jr; Montagem: Anja Bombelli; Produção:
Produtora – T & C Film AG
Intérpretes: Sami Lisakki-Matias Syväjärvi, Hans Ulrich Schwaar
Duração: 88 minutos
Contacto: tcemail@tcfilm.ch

Sinopse > Uma aldeia na vasta tundra finlandesa. Tornou-se na segunda casa de Hans Ulrich
Schwaar, oriundo da região “Emmental” da Suíça. Vive lá com o seu amigo e anfitrião,
Lisakki-Matias Syväjärvi. O ritmo da natureza determina a vida do dia-a-dia. Peter Ramseier
capturou esta vida e a amizade entre dois homens de diferentes culturas com
espectaculares imagens poéticas.

Synopsis > A Hamlet in Finland’s vast tundra. It has become the second home of Hans
Ulrich Schwaar from the Swiss Emmental region. He lives there with his friend and host,
the Sami Lisakki-Matias Syväjärvi, owner of the largest reindeer herd. Reindeer and the
rhythm of nature determine everyday life. Peter Ramseier has captured this life and the
friendship between two men from different cultures with spectacular and poetic images.

Näkkälä
Näkkälä/Näkkälä

Peter Ramseiser
Realizador suiço.
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Realização: Helle Ryslinge (Dinamarca, 2006); Argumento: Helle Ryslinge; Fotografia: Helle
Ryslinge; Música: Vários compositores indianos; Montagem: Mads Nielsen e Helle Ryslinge;
Produção: Vírus Film
Duração: 57 minutos
Contacto: 77, Pronningensgade, 1420 K  Copenhagen, Dinamarca; h@ryslinge.org 

Sinopse > O que faz uma vaca da cidade na Índia durante todo o dia? Onde vai? Que relação
existe entre a religião na Índia e as vacas? “Nandine” dá as respostas a estas e muitas
outras perguntas. 

Synopsis > What is an urban cow doing all day? Where does she go? What is it hinduism
and cows? “Nandini” gives the answer to these questions and many more. 

Nandini
Nandini

Helle Ryslinge
Nasceu em 1944, na Dinamarca. Realizadora, actriz, argumentista, escritora.
Principais obras: 1968 - 70: Comedievognen (teatro), 1978 - 81:  Lady Attractions
(teatro), 1983: Ladies on the Rocks (filme), 1986: Coeurs Flambés (filme), 1990: Same
Time Next Year (teatro), 1991: SYrup (filme), 1992: Fish Out of Water (actriz), 1994:
Carlo and Ester (filme), 1995: Lonely Hearts Club (teatro), 1996: The Beer Monkey
(tv), 1997: The Blue Monk (filme, actriz), 1998: Dangerous Ejaculation (teatro), 2002:
Halalabad Blues (filme), 2003: Larger Than Life (doc); 2006: Nandini (doc.).
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Realização: Sam Cole (Reino Unido, 2005); Argumento: Gillian Hazell; Fotografia: Sam Cole;
Música: Banda Dupla; Direcção Artística: Gillian Hazell; Montagem: Sam Cole; Produção:
Gillian Hazell
Duração: 8 minutos
Contacto: sam.cole@ejfoundation.og 
Prémios: Melhor curta – metragem no 8º Festival Internacional de Filmes Ambientais no
Brasil, em Junho de 2006. 

Sinopse > Uzbequistão é o segundo maior exportador de algodão do mundo. Contudo, por
causa do regime altamente restritivo do país, existem poucos arquivos para documentar
sobre como é produzido o “algodão de ouro”. Os militantes de EJF enfrentaram o clima
político para obterem provas gravadas em vídeo doméstico da exploração do trabalho
infantil, a exploração rural e a destruição ambiental genralizada, associadas com a produção
do algodão de Uzbek.   

Synopsis > Uzbekistan is the word’s second largest cotton exporter. Yet because of the
country’s highly restrictive regime little footage exists to document under wich it’s “White
Gold” is produced. EJF campaigners braved the political climate to bring home video
evidence of state – orchestrated child labour, rural exploitation and the widespread
environmental destruction associated with Uzbek cotton production. 

Ouro Branco – O Verdadeiro Preço do Algodão
White Gold – The True Cost of Cotton/White Gold – The True Cost of Cotton

Sam Cole
Anteriormente, trabalhou com a Associated Press Television News (APTN), cobrindo
as novidades noticiosas mundiais, em Roma como cameraman e produtor, entre
outros. Desde 2004, Sam Cole tem colaborado com a Fundação de Justiça
Ambiental e a Ajuda Selvagem, trabalhando questões ambientais como os direitos
humanos e a protecção animal em projectos no Vietname, América Central, Brasil,
China, Africa e Ásia Central, como director, cameraman e editor. 
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Realização: Manuel González Llanos e Anahí Sucarrat Johnsen (Chile, 2005); Argumento:
Manuel González Llanos; Fotografia: Ronnie Pino Montesinos; Som: Boris Lobos; Animação:
Iván Alejandro Morales Vega; Montagem: Anahí Sucarrat Johnsen; Produção: Daniel Veliz -
Kithanofilms
Duração: 63 minutos
Contacto: kithano@kithanofilms.cl; ajs@kithanofilms.cl; Mgl@kithanofilms.cl
Prémios: FICA, 2006.

Sinopse > Uma radiografia que procura denunciar o comportamento do império industrial
da pesca do salmão que manobra nas costas do Chile. De forma aberta, esta obra tenta
informar sobre as consequências que sofrem dia a dia os operários, os pescadores
artesanais, as comunidades lituânas, a cultura das vilas e o nosso meio ambiente devido
ao desejo de se tornarem o primeiro produtor mundial de salmão. 

Synopsis > A radiography inspired and oriented towards the behavior of the industrial
salmon empire and fishing industry wich are operating troughout the shores of Chile,
principally dominated by multinational companies. Several years ago, the large
multinational holdings little by little began to take possession of our prime materials
(copper, timber, fruits and fish), without anyone stopping it or any law to regulate it.

Ovas de Ouro
Ovas de Ouro/Golden Spawns

Manuel González Llanos Comunicador Audiovisual del Instituto Profesional DUOC-UC
de Viña del Mar. Postgraduadoo em Argumento de ficção pela Escuela Superior de
Cinema y Audiovisuales de Cataluña, pertencente à Universidad Autónoma de
Barcelona; Rodou “Slencios” (festival de cine de Santa Fe, Argentina),  “Dato fijo”
(Festival de Cine de Viña del Mar, premio da curta-metragem), “El Minué” (Festival de
la Costa de Algarrobo), “Sangre de Toro” e tem em fase de montagem ”Los Blue
Splendor”. Argumentista e realizador da produtora audiovisual “Kithanofilms”.

Anahí Sucarrat Johnsen Comunicadora audiovisual no Instituto profesional Duoc UC
Viña del Mar  2000-2004, em postprodução de cinema e TV. Vários trabalhos de
postprodução para o programa “Nada simple Todo simple” e para diversas curtas e
video clips. Monta agora “Los blue Splendor” e roda “SANGRE DE TORO”.
Actualmente é directora e montadora produtora audiovisual “Kithanofilms”.
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Realização: Ricardo de Podestá (Brasil, 2005); Argumento: Paulo Miranda e Ricardo de
Podestá; Música: Thiago Camargo, Rildo Farias e Matheus Dutra; Animação: Ricardo de
Podestá e Paulo Miranda; Som: Thiago Camargo, Thiago Camargo Ramos; Montagem:
Ricardo de Podestá, Thiago Camargo e Paulo Miranda; Direcção de Arte: Ricardo de Podestá,
Warcelon Duque; Cenários: Warcelon Duque; Produção: Cesar Kiss, Ricardo de Podestá,
Carlos César; Producão Executiva: Cesar Kiss; 
Dobragem: Avô - Júlio Van, Neto - Michele Lisita, Matrinxã - Riva Kran, Pintado - Luiz Gustavo
(Guto), Tracajá - Paulo Guilherme e Tias - Leonardo Mendonca e Renata Pires
Duração: 19 minutos
Contacto: ricardopod@yahoo.com.br; ricardo@mandra.com.br 

Sinopse > Um avô ensina o seu neto a pescar e a partir daí, peixes, gaivotas e anzóis
misturam-se numa verídica história de pescador.

Synopsis > A grandfather teaches his grandson how to fish and from this moment on,
fishes, birds and hooks turn into a true fisherman story. 

Peixe Frito
Peixe Frito/Fried Fish

Ricardo George de Podestá Martin Formado em Rádio e Televisão em 2005 pela
Universidade Federal de Goiás; Sócio Proprietário da Mandra Filmes, produtora e
estúdio de animação em Goiânia; Trabalha nas áreas de animação gráfica, ilustração,
design, produção e Realização audiovisual. Principais filmes: 2005 – Peixe Frito (XII
Vitória Cine Vídeo – Troféu Jangada OCIC/SIGNIS Brasil); Corra Cora Corra (Premio de
argumento do Festcine Goiânia – 2005); 2004 – Filme Ilhado (Realização de Arte)
(melhor animação - NÓIA – 2004); A Caverna (direcção de animação); 2003 – Carne
Seca (Realização e Produção) (Melhor Realização de Vídeo Universitário - FestCine
Goiânia – 2005, Melhor Filme Goiano no 3° Festival Goiânia Mostra Curtas – 2003; 1°
lugar - Cinema e Vídeo - Desenho Animado, na 10ª Expocom – 2003; Prêmio Itália-
Amica, na 30° Jornada Internacional de Cinema da Bahia – 2003) Na Linha do Horizonte
(direcção de animação e Ilustração) (Melhor Vídeo Animação - Cine Amazônia – 2004;
Prêmio José Petrillo de Incentivo à Produção Goiana - V FICA – 2004). 



Obras
a concurso

| 86 |
cineeco2006

Realização: Branko Istvncic (Croácia, 2005); Argumento: Vido Bagur; Fotografia: Branko
Cahun; Música: Dalibor Grubacevic; Montagem: Mladen Radakovic; Produção: HRT –
Croatian TV
Duração: 20min
Contacto: HRT, Prisavlje 3, 10000  Zagreb; Vladimir.spicer@hrt.hr 

Sinopse > O Picador de Pedra trabalha e dança numa velha pedreira, mas sem o uso de
qualquer tipo de maquinaria. Sem diálogo. Só dança em silêncio com trabalho de pés, e
sons de pedra. Como é que uma forma tão violenta de ganhar a vida consegue produzir
um ser humano tão único e maravilhoso…

Synopsis > The Stone Picker works and dances in old stone – pit, but without the use of
machinery. No dialogue. Only foot – step dance in silent and stone sounds. How can such
a hard way to earn a living produce such a unique and wonderful person… 

O Picador de Pedra
Berac Kamena/The Stone Picker

Branko Istvncic
Nasceu em 1967 em Subotica. E licenciou-se em 1999. Completamente
embrenhado na tradição dos documentários Croatas, ele presta especial atenção
ao lado humano e humorístico, no tratamento das suas causas. 
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Realização: Francisco Guariba (Brasil, 2005); Argumento: Júlio Rodrigues; Narração. José
Rubens Chachá, Consultoria Histórica: Paulo Henrique Martinez; Fotografia: Bruce Douglas;
Música: Mario Manga, Eduardo Santos Mendes; Montagem: Mirella Martinelli e Márcio
Miranda Perez; Eduardo Santos Mendes; Som: Micheias Andrade da Motta; Produção: Zita
Carvalhosa, Afonso Coaracy, CINEMATOGRÁFICA SUPERFILMES e ECOFALANTE.
Duração: 52 minutos
Contacto: super@superfilmes.com.br 
Prémios: Melhor Vídeo Latino Americano (Prémio Beija-flor de Gravata, no I Festival Latino
Americano de Vídeo Ambiental da Bahia, 2005); Melhor Longa Nacional (II Mostra
Internacional de Cinema Ambiental, Natal/RN/Brasil, 2006). 

Sinopse > O Pontal do Paranapanema conta a história de uma região onde os conflitos pela
terra já duram mais de um século. Através de depoimentos, traça um panorama sócio –
ambiental do processo de ocupação da região e dos seus problemas actuais.  

Synopsis > “O Pontal do Paranapanema” is about the history of a region in which the
conflicts for the possession of the land last for over a century. Throughout people
statements, the movie traces a social – environmental graphics of the occupation process
in this region and all of the problems happening there nowadays. 

O Pontal do Paranapanema
O Pontal do Paranapanema/The Paranapanema Depth of Hold

Francisco Guariba
Realizador brasileiro.
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Realização: Leopoldo Nunes (Brasil, 2006); Argumento: Leopoldo Nunes; Fotografia: Cleumo
Segond; Música: Dioni Zica;  Som: Márcio Jacovani; Montagem: Reinaldo Volpato; Produção:
Jerson Badaró – Taus Produções
Duração: 85 minutos
Contacto: reivolpato@uol.com.br e tausproducoes@uol.com.br 

Sinopse > Em Rubinéia, São Paulo, barranca do Rio de Janeiro, vive Aparecido Galdino, o
Profeta das Águas. Durante a década de 1970 ele passou por um intenso episódio: foi preso
e torturado pela ditadura militar e cumpriu pena num manicómio judiciário. Para além de
abençoar e curar o povo das doenças, ele defendia os trabalhadores rurais contra a
desapropriação das suas terras pela inundação da hidroeléctrica da Ilha Solteira… 

Synopsis > In a city called Rubinéia, in São Paulo, next to a river, “Rio Paraná”, lives a
man, Aparecido Galdino, known as ”The Prophet of the Waters”. During the 70’s, he went
through a very traumatic experience: he was arrested and tortured by the military
dictatorship and was condemned to prison in an asylum.  Besides blessing and healing
people, he also fought side by side with the rural workers against the expropriation of their
lands by the hydroelectric of Ilha Solteira. 

O Profeta das Águas
O Profeta das Águas/The Water Profet

Leopoldo Nunes Estudou na Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba e na
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Realizador das
curtas “O Profeta das Cores” (16mm, 1994 - melhor documentário 16mm no 28º
Festival de Brasília), “Erra Uma Vez” (16mm, 1997) e  “A Lata” (35mm, 2003 -
premio especial do júri e premio ANDI – Cinema pela Infância, 36º Festival de
Brasília; melhor filme do júri popular no FAM - Florianópolis Audiovisual Mercosul
2004). Documentários para a TV dos Trabalhadores, STV, TV Bandeirantes e para
empresas independentes. Dedicou-se nos últimos anos à política institucional do
Cinema Brasileiro, tendo presidido a ABD-SP e a ABD-Nacional. Foi representante
de classe na Comissão Nacional de Cinema e na diretoria do Congresso Brasileiro
de Cinema. Desde Janeiro de 2003 é funcionário público do Ministério da Cultura.
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From the Puna to Manu: Inca Memory/From the Puna to Manu: Inca Memory

M. Alfonso Martinez Lopez Nasceu em 1951. Trabalhou para o priodutor e
realizador Elias Querejeta e depois para a TVE, como operador, no prograam
“INFORME SEMANAL”. Entre 1985 e 1987 realizou “Tension” e “Tea time with Alan
Upton” para a BBC-GRANADA INTERNATIONAL. Seguiu-se colaboração com
EUROSPORT. Entre 1994 e 1999 juntou-se ao grupo suíço ON LINE como
correspondente de guerra da REUTER. Em 2000 dirigiu a série documental
“Underground” para a RTW. Presentemente trabalha para a ARAL TV
PRODUCCIONES, onde realiza documentários sobre arte e cultura do Peru, como r
“FROM THE PUNA TO MANU. INCA MEMORY”, “ACJANACO” ou “AMARU MAYO”. 

Realização: Alfonso Martinez (Espanha, 2005); Argumento: Alfonso Martinez; Fotografia
(cor): Paço Ramírez, Juan Lluch; Música: José Albert; Som: Olimpo Pérez; Montagem: Alfonso
Martinez; Produção: Aral TV Producciones
Duração: 52 minutos;
Contacto: Alfonso Martinez, Avda. Alameda, 73 Ento – 03803.Alcoy.Alicabte. Espanha. Telf :
(+34)965333887; aral@araltvproducciones.com

Sinopse > Estamos nos picos de Challamba, na montanha de Paucartambo. É a Puna,
inóspita e gélida, mas dali brota uma explosão de cores brilhantes. Gente muito especial
habita estas terras altas. Os descendentes directos dos incas são os únicos capazes de
transmitir para a posteridade o que costumava significar e o que significa hoje pertencer a
uma comunidade tão especial que controlou outrora um vasto império. De Puna a Manu,
estão compreendidas diferentes áreas de vida e a diversidade biológica e cultural que
abrange são reconhecidas mundialmente. Vamos atravessar diversos lugares, conhecer
colonizações, histórias e lendas que pertencem a esta área onde o império Inca
desenvolveu grande actividade e a que mais tarde os espanhóis deram continuidade. O
Parque Nacional Manu começa nas montanhas Paucartambo e termina na bacia do
Amazonas. As pessoas que vivem nesta parte do planeta são transportadas em barcos. Esta
gente permanece nestes lugares, onde o dia a dia é difícil, sem qualquer intenção de
imigrar, antes defendendo e mantendo os seus hábitos, a sua cultura e as suas famílias.  
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Realização: Pedro Novaes (Brasil, 2006); Argumento: Pedro Novaes; Fotografia: Pedro
Novaes; Música: Olavo Telles, luís Fernando Clímaco e Mamulengo Fâmulos de Bonifrates;
Montagem: Aline Nóbrega; Produção: Cora Filmes
Duração: 50 minutos
Contacto: Rua 1127, 136/304, Sector Marista, Goiânia – GO, Brasil CEP 74175 – 060;
pedro.novaes@uol.com.br 

Sinopse > O documentário aborda a relação entre áreas protegidas e comunidades locais
no Brasil, discutindo os impactos da criação de duas destas áreas sobre os modos de vida
de populações nativas e caminhos para a construção de alianças entre estas comunidades
e a conservação da natureza. 

Synopsis > This documentary talks about the relationship between protected areas and
local Brazilian communities, discussing the impacts of the creation of these areas upon the
different way of lives of the native population and the building of alliances between these
communities and the preservation of Nature. 

Quando a Ecologia Chegou
Quando a Ecologia Chegou/When Ecology Came

Pedro Novaes
Tem formação profissional como director, produtor e roteirista, na aldeia
ambiental, como geógrafo e mestre em ciência ambiental pela universidade da
São Paulo. Dirigiu a curta de ficção Corra Coralina Corra, premiado no Festival de
Cinema de Goiânia e os documentários Os Vizinhos da Chapada, Democracia in
Natura e Quando a Ecologia Chegou. Actualmente, é director de produção da série
Xingu, de Washington Novaes. 
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Os Quatro Elementos/Os Quatro Elementos

Realização: Janek Pfeifer e Joaquim Pavão (Portugal, 2006); Argumento: Janek Pfeifer;
Fotografia (cor):Janek Pfeifer; Música: Joaquim Pavão; Montagem: Janek Pfeifer; Produção:
Janek Pfeifer;
Duração: 22 minutos;
Contacto: Janek Pfeifer: mail@axxio.net

Sinopse > quatro elementos | água · terra · ar · fogo
A história dos quatro elementos como busca filosófica e científica foi iniciada por
Empédocles (490-430 a.C.). Desde essa altura, pelo menos tal como o sabemos hoje, o
Homem envolveu-se na demanda constante do entendimento da natureza última do
universo. Muitos foram, entretanto, os autores que postularam teorias e possibilidades
acerca dos quatro elementos como sendo a solução explicitadora da complexidade do
universo e da própria vida. Acreditando que a humanidade poderia compreender o segredo
mais bem guardado da natureza através da descoberta dos seus elementos mais simples e
fundadores, iniciou-se a maior aventura do conhecimento: uma aproximação contínua ao
mundo sensorial. Tentámos, com a nossa obra, perseguir este desenvolvimento histórico e
compreender o percurso de abstracção que permitiu reduzir a complexidade do mundo a
um sistema de (apenas) quatro elementos. Tentámos capturar os fenómenos básicos
naturais que os filósofos da antiguidade tinham em mente ao desenvolver a sua teoria e
acrescentámos o nosso próprio nível de abstracção, aplicando filtros digitais ao material
videogravado. Assim, limitando as propriedades da imagem ao movimento, à textura e às
qualidades espaciais, encontrámos a nossa abordagem estética pessoal. 

Janek Pfeifer
Nasceu em  Berlim em 1973. Licenciado em arquitectura pela BTUC University em
2002. Veio viver para Espanha e depois para Portugal onde rodou o filme “quatro
elementos | água . terra . ar . fogo”, de colaboração com o músico Joaquim Pavão.
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Realização: Jean-Philippe Duval e Hélène Choquette (França e Canada, 2006); Argumento:
Jean-Philippe Duval e Hélène Choquette; Fotografia: ; Música: 
Montagem: 
Produção: Monique Simard, Marcel Simard – Les Productions Virage Inc.
Duração: 53min 
Contacto: C/O NFB, 3155 Côte de Liesse, Saint – Laurent (Québec), H4N 2N4, Canada;
Festivals@nfb.ca      
Prémios: Gémeau Award e Best Arts/Culture/Biography Documentary no Hot Docs. 

Sinopse > Um agricultor canadiano, um pescador das Maldivas e um “peasant” brasileiro:
todos eles vivem em pólos opostos, sob uma vasta variedade de condições sócio –
económicas. Contudo, eles são vítimas de mesma tragédia. Eles encontram-se entre os 25
milhões de pessoas que por questões ambientais são forçados a deslocar-se…

Synopsis > A Canadian farmer, a fisherman in the Maldives and a Brazilian peasant: They
live poles apart, under widely varying socio-economic conditions. Yet they are victims of
the same tragedy. They are among the 25 million people forced to move for environmental
reasons…

Os Refugiados do Planeta Azul
Les Réfugiés de la Planète Bleue/The Refugees of the Blue Planet

Jean-Philippe Duval Com mais de 15 anos de carreira, ele tem feito um conjunto de
filmes vencedores de diversos prémios. O seu primeiro documentário, “La vie a du
charme”, ganhou o prémio Gémeau e o Hot Docs. Ele realizou diversos filmes de ficção,
incluindo “L’enfant des Appalaches” e “Matroi et moi”, nomeados para sete prémios
Jutra. Ele realizou o primeiro documento Franco – Canadiano, “L’école de danse”. 

Hélène Choquette Com uma licenciatura em comunicação e um doutoramento em
cinema, Hélène tem participado como produtora em diversas produções documentais.
A sua versatilidade possibilitou-lhe diversas participações em mais de 20 produções,
incluindo a série “Marche Jean – Talon”, por exemplo. 
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Kitui Sand Dams/Kitui Sand Dams

Realização: Hans Van Westerlaak e Eva Zwart (Holanda, 2006); Argumento: Hans Van
Westerlaak e Eva Zwart; Fotografia: Frank Lodder; Montagem: Hans Van Westerlaak e Eva
Zwart; Produção: Produtora – Arena Films
Duração: 15 minutos
Contacto: info@arenafilms.nl

Sinopse > Durante o período de pesquisa para um filme sobre os efeitos da mudança do clima ao nível
global, a equipa contactou com a “Sahelian Solutions Foundations Kenya (SASOL) que desenvolve represas
da areia em pequena escala nos rios no Kitui (um distrito do Quénia), no leste do Nairobi. Kitui é um dos
distritos menos desenvolvidos do Quénia. A sua população tem que enfrentar secas e a escassez de
alimento todos os anos. A SASOL visa ajudar os fazendeiros a minimizar os efeitos das secas. O objectivo
é resolver os problemas relacionados com a água e com a agricultura, o principal sector económico no
Kenya. A filosofia da SASOL é trabalhar com as comunidades locais e usar o seu conhecimento para a
inovação e o desenvolvimento. O projecto da represa da areia no distrito de Kitui mostra que, com a
participação forte da comunidade, a adaptação à mudança do clima pode ser bem sucedida. 

Synopsis > During the period of research for a film on the effects of global climate change they did get in
touch with the Sahelian Solutions Foundations Kenya (SASOL) which develops small scale sand dams in
seasonal rivers in the Kitui-district in Kenya, east of the capital Nairobi. Kutui is one of Kenya’s least
develop districts. Its population has to deal with droughts and food snortages every year. SASOL aims at
helping farmers to mitigate the effects of droughts. The focus is on solving problems related to water and
agriculture, the main economic sector in Kenya. SASOL’s philosophy is to work with local communities and
use their knowledge for innovation and development.

Eva Zwart Depois de concluir a sua formação superior em “Produção Audiovisual”
no Hogeschool Limburg em 1996, trabalhou como editora de vídeo para “The
Dutch Production Company Cinevideogroup”. Em 2005 juntou-se á “Arena Films”
como directora e produtora, sendo este filme o seu segundo filme.

Hans Van Westerlaak Trabalhou como professor de teatro e fotografo, tendo-se
juntado depois á “Dutch Filmproduction company “De Kritiese Filmers” em 1978
como director e produtor de pequenos filmes. Dirigiu e produziu cerca de 30
filmes: documentários, animações, teatro e filmes experimentais.
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Realização: João Dias, João Femandes, Nelson Silva (Portugal, 2005); Argumento: João Dias,
João Femandes, Nelson Silva; Narração: Patrícia Freire; Fotografia (cor): João Dias, João
Femandes, Nelson Silva; Montagem: João Dias, João Femandes, Nelson Silva; 
Produção: Ana Pires, Ana Serra, Ana Mafalda Pinto, Ana Mafalda Teixeira, Ana Fraga, Andrea
Farinha, Aiiinda Lopes, Carla Pinteus, Catarina Pereira, Celia Cameiro, Celia Afonso Elisabete
Pereira, Elisabete Cameiro, Eva Firme, Joana Alves, João Mouro, Lurdes Balde, Mcircia Sousa,
Maria Armanda Dias, Mónica Pereira, Nuria Costa, Patricia Freire, Rita Roque, Sandrina Brito.
Duração: 20 minutos;
Contacto: Curso de Tecnologia Educativa 2005/2006 da LECN FCTUN.

Sinopse > A Reserva Natural do Estuario do Sado é cheia de encantos. Uma diversidade de
habitats alberga uma riqueza de vida, que espreita a cada instante e nos relembra que a
Natureza sobreviverá ao betão. Cabe-nos não esquecer. Há que sujar as maos, sair para o
campo e fascinar-nos com o misterio da vida. Este trabalho é o tributo a este mistério, dos
Alunos deTecnologia Educativa 2005/2006 da LECN FCTUN

Synopsis > The Natural Reserve of the Sado Mouth is full of wonders. An enormous
diversity of habitats shelters an amazing richness of life, which pops up at any moment to
remind us that nature will survive to cement. We must never forget that. We must soil our
hands, go into the country and let the mystery of life seduce us. This work is homage to
that mystery made by the students of Educational Technology 2005/2006, from LECN FCTUN

Reserva Natural do Vale do Sado
Reserva Natural do Vale do Sado

João Dias

João Fernandes

Nelson Silva
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Realização: Arthur de Pins (França, 2005); Argumento: Arthur de Pins; Fotografia: ; Música:
Gerard Calvi; Montagem: Arthur de Pins; Produção: Metronomic
Duração: 5min
Contacto: 24, Rue du Pré Saint Gervais 93 500 Pantin, França; festivalcoordinator@metronomic.fr 
Prémios: “Prémio do Público”(2004) – Mouviz Festival; “Prémio para melhor filme de
animação”(2004) – Festival Courts et Drôles; entre outros.

Sinopse > Nas águas castanhas do estuário de Gironde, entre as rochas repintadas com
combustível e a areia lamacenta existem as melhores ostras do mundo, mas ninguém está
consciente da tragédia que nos tem atingido nos últimos cento e vinte milhões de anos.
Nós somos os Pachygrapsus Mormatus, comummente chamados de “caranguejos
deprimidos”.  

Synopsis > In the browny waters of Gironde estuary, between the rocks repainted with fuel
and the muddy sand that provides a home for the best oysters in the world, none is aware
of the tragedy that has pervaded us for the last one hundred and twenty million years. We
are the Pachygrapsus Mormatus, commonly known as “depressed crabs”. 

A Revolução dos Caranguejos
La Révolution des Crabes/The Crab Revolution

Arthur de Pins
De entre os inúmeros trabalhos que realizou, destacam-se os seus múltiplos
projectos na área cinematográfica, especialmente, na área da realização de filmes
e na área do cinema de animação. 
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Realização: António Barreira Saraiva (Portugal, 2006); Argumento: António Barreira Saraiva
e Teresa Palma Fernandes; Som: Trindade; Montagem: António Barreira Saraiva; 
Produção: Proformar- Esc. Sec. Monte Da Caparica -  Monte Da Caparica
Intérpretes: 
Duração: 42 minutos;
Contacto: António Barreira Saraiva - Rua Rodrigo Da Fonseca 133 -  3º Esq  Lisboa; Telf :
964023323; asaraiva@netvisao.pt

Sinopse > Rua 15 – S.João - A festa como momento privilegiado de observação da rua mais
antiga da Costa de Caparica

Synopsis > 15 Street – St John – The festival as an exceptional moment to observe the most
ancient street in Costa da Caparica.,

Rua 15 - S.João
Rua 15 - S. João/Street 15th - S. João

António Barreira Saraiva Licenciado em Geografia; Trabalha na área da fotografia
e vídeo desde 1991; Interessa-se por temáticas que cruzam a História a Etnografia
e a  Geografia; Depois de “Ventos de Largo sobre o elemento vento e “A Água
nunca nos deixa” sobre o elemento água, encontra-se a preparar um documentário
sobre o elemento Madeira partindo da simbologia do Pinheiro no Japão. No campo
académico está a escrever uma tese sobre a utilização do Hypervideo em
Etnografia
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Realização: Pedro Saldanha Werneck (Brasil, 2005); Argumento: Paula Saldanha; Fotografia:
Roberto Werneck; Música: Sonotom; Montagem: Mário Schiller; Produção: Roberto Werneck
Produções Cinematográficas – RW Cine
Duração: 26min
Contacto: Rua Álvaro Ramos, 535 – Loja A – Botafogo, Rio de Janeiro, Rj – Brasil CEP: 22280
– 110; rwcine@expedicoes.tv 

Sinopse > A maior floresta tropical do planeta corre sérios riscos. Actividades ilegais como
queimadas e derrubadas apresentam perigo para toda a humanidade. Com este filme
assiste-se a um panorama do que acontece e entende-se por que é que a situação se
agravou tanto. Paula Saldanha e Roberto Werneck pedem socorro pela Amazónia Brasileira. 

Synopsis > The biggest tropical forest in the planet suffers serious risks.  Illegal activities
represent a danger to all humanity. In this movie we can see what happens in this forest
and understand why this situation got worse every single year. Paula Saldanha e Roberto
Werneck asks for help for Brazilian Amazon. 

SOS Amazónia
SOS Amazónia/SOS Amazon

Pedro Saldanha Werneck É um profissional das artes digitais, especializado na
produção de documentários, produção gráfica e pós – graduação com animação
3D. Influenciado pelos pais Paula Saldanha e Roberto Werneck, que lhe
transferiram experiência, vem dando continuidade ao trabalho de produção
independente, na produtora RW Cine sob o cargo de director da série.
Paralelamente, faz captação de imagens de campo da nova série “Expedições” –
documentários semanais sobre o meio ambiente, cultura e aventura. 
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Realização: Zoltán Török (Hungria, Suécia, 2005); Argumento: Bo Landin; Fotografia (cor):
Jan Henriksson, Johann Sigfússon, Zoltán Török; Música: Alan Williams; Som: Scott Cochran,
Ola Eliasson; Montagem: Zoltán Török; Produção: Bo Landin, Zoltán Török 
Duração: 60 minutos;

Sinopse > A Islândia é o único país que faz parte quer da Europa, quer da América do Norte.
Nascida da fenda que separa os dois continentes nas profundidades do Oceano Atlântico,
lenta mas irreversivelmente, a Islândia tem-se vindo a separar em duas. Este filme mostra
a vida natural, única e só muito raramente filmada, desta ilha e a sua interacção com as
mais rudes forças da natureza.  

Synopsis > Iceland is the only country to exist in both Europe and North America. Born out
of the rift that splits the continents on the bottom of the Atlantic, slowly, but surely, Iceland
is being split in half. This film focuses on the rarely filmed unique wildlife of this island and
its interaction with the tough forces of nature.

Terras a Separam-se: Uma Saga Islandesa
Parting Lands/Parting Lands

Zoltan Torok
Realizador húngaro.



Realização: Michele Citoni, Angela Landini, Ettore Siniscalchi (Itália, 2006); Argumento:
Michele Citoni, Angela Landini, Ettore Siniscalchi; Fotografia (cor): Michele Citoni e Angela
Landini (auxiliar: Ettore Siniscalchi); Música: Rocco De Rosa (“Rotte distratte”, il manifesto,
2002); Montagem: Michele Citoni, Angela Landini, Ettore Siniscalchi; Produção: Michele
Citoni e Ettore Siniscalchi / Provincia di Salerno
Duração: 80 minutos;
Contacto: Michele Citoni; Via Festo Avieno 230 - 00136 Roma; Tel.: 06.3545.3563 –
340.2269788; E-mail: mi.cito@libero.it

Sinopse > 25 anos depois do tremendo terramoto de Irpinia (ao Sul de Itália), os voluntários
que ajudaram a população regressam. A terra está muito bonita, mas o acontecimento e as
suas consequências deixaram marcas e mudaram profundamente a comunidade.

Synopsis > 25 years after the tremendous earthquake of Irpinia (a southern area on Italy),
the return of the volunteers who had helped the population. That land is very beautiful,
but the event and the following happenings left a mark on it and changed its communities
in deep.

Terra em Movimento
Terre in Moto/Land in Motion

Michele Citoni Nasceu em 1966, em Roma. É jornalista, esteve na Palestina (1989, 1990) e na Albânia (1997) e é
membro do comité de ‘Festad’Africa Festival’. Vários trabalhos na área do cinema documental.

Angela Landini Licenciada em História e Critica de Cinema pela facldade de Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi ‘La Sapienza’ de Roma. Pianista, realizadora (TV, Rai) e estuda cinema na Los Angeles Film School (L.A.F.S.).
Várias curtas metragens.

Ettore Siniscalchi (Roma 9/9/1965) Jornalista (Europa, il manifesto, Rainews 24, Diario, Iride tv, Popolare Network).
Vários trabalhos na área do cinema documental.
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Realização: Jérémie Reichenbach (France, 2005); Argumento: Jérémie Reichenbach;
Fotografia: Jérémie Reichenbach Música: Ibrahim “Abraybone”, o grupo musical Tinariwen,
etc.; Montagem: Jérémie Reichenbach; Produção: Produtora – Hibon Production
Intérpretes: Ibrahim “Abraybone”, o grupo musical Tinariwen, etc. 
Duração: 51 minutos
Contacto: jreichenbach.free.fr
Prémios: Grande Prémio SACEM para documentário musical.

Sinopse > A ruína económica da companhia tradicional que seguiu aos conflitos sucessivos,
a opressão exercida pelos modelos militares, o exílio, a resistência armada, estas mudanças
profundas da companhia Tuareg deram origem ao nascimento de um novo e moderno
movimento cultural, o Teshumara, especialmente representado na música do grupo
Tinariwen.

Synopsis > The economic ruin of the traditional company following the successive conflicts,
the oppression of the militarian models, exile, armed resistance, these deep upheavals of
the Tuareg company gave birth to the new and modern culture, Teshumara especially
incarnated by the music of the group Tinariwen.

Teshumara, As Guitarras da Revolta Tuareg
Teshumara, Les Guitarrres de la Rébellion Touareg/Teshumara, Guitars of Tvareg Rebellion

Jérémie Reichenbach
Realizador francês. Antes dirigira “Salut Vazah” sobre jovens em dificuldade, em
missão humanitária em Madagáscar.
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Realização: Andréa Bergala (França, 2006); Argumento: Andréa Bergala; Fotografia: Didier
Lichtlin; Música: Nicolas Tório; Montagem: Samy Dehili; Som: Bastien Guille,  Géry Montet;
Produção: Temps Noir, RTBF Télévision Belge, RAISAT S.p.A, Planète, Centre National de la
Cinématographie, PACA, Procirep Angoa Société des Producteurs
Intérpretes (voz): Catherine Wilkening;  
Duração: 52 min
Contacto: 154 Rue Oberkampf 75011 Paris – França; tempsnoir@tempsnoir.com              
Prémios: “Melhor Projecto”, no Sunny Side of Doc de Marselha, 2005.

Sinopse > Os tomates são o fruto mais popular do mundo. Há milhares de variedades. No
entanto, apenas cinco delas são largamente consumidas. Seguindo as redes de
comercialização legais ou ilegais, “Os Tomates Enfurecem-se”, reflecte a estabilização dos
gostos e a sua repercussão económica, nestes tempos de globalização da indústria
alimentar.  

Synopsis > Tomatos are the most popular fruit in the world. There are more than one
thousand varieties, yet only five are widely consumed. Following the legal and illegal
chains, “When Tomatos get Angry”, reflects on the standardization of taste and its
economic consequences in this time of food industry globalization. 

Os Tomates Enfurecidos
Les Tomates Voient Rouge/When Tomatos are Angry

Andréa Bergala
Realizadora de  uma vintena de filmes , entre os quais várias reportagens para «
Au nom du Sport », « La vie rêvée des femmes », « That’s life », « L’empire des
sons » ou « Les tomates voient rouge ». Ainda « Angleterre Underground », «
La légende de l’herbe de bison » ou « Travail au noir ».
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Realização: Eduardo Morais de Sousa (Portugal, 2005); Argumento: Eduardo Morais de
Sousa; Fotografia (cor): Eduardo Morais de Sousa; Música: Eduardo Morais de Sousa;
Narração: Joana Vieira da Costa; Montagem: Eduardo Morais de Sousa; Apoio: ESAP;
Produção : Andar Filmes. 
Duração: 5 minutos;

Sinopse > A vida muda, a natureza muda, tudo muda, e de mudança em mudança, de
transformação em transformação, a vida prolonga-se, os ciclos restabelecem-se. 

Synopsis > Life changes, nature changes, everything changes and from change to change,
from transfiguration to transfiguration, life goes on and the series of recurrent phenomena
revive.

A Vida é Mudança
Life is Change, An Uncomplicated Walk Through the Countryside
Life is Change, An Uncomplicated Walk Through the Countryside

Eduardo Morais de Sousa
Realizador português.
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Realização: Leonor Poth (Alemanha, 2005); Argumento: David Ungureit; Fotografia: Heike
Sandner; Música: Rainer Michel; Montagem: Stefan Urlass; Produção: Balance Film GNBH
Intérpretes: Katharina Thalbach, Peter Lerchbaumer
Duração: 7min, 30seg
Contacto: Friedrichstr, 14  01067 Dhsden; balancefilm@t-online.de 
Categoria onde se Inscreve:

Sinopse > Wutz & Wiebke querem viajar até Itália nas suas férias. Mas é muito difícil
encontrar o balcão certo, mas se Wiebke percebesse que o seu passaporte tinha expirado…

Synopsis > Wutz & Wiebke want to fly to Italy for their holidays. But it’s difficult to find the
right counter, but if Wiebke realizes that her passport has expired…

Wutz & Wiebke
Wutz & Wiebke/Wutz & Wiebke

Leonor Poth
Nasceu em Frankfurt no ano de 1959. Estudou na Escola Hochschule fur Gestaltung
em Offenbach, dando ênfase à pintura, ao desenho e à pintura de filmes de
animação. A partir dessa altura debruçou-se, inteiramente, pelos filmes de
animação. Género em que permanece até hoje.   
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Nos quadros de estrelas de alguns jornais portugueses, aparece
classificado “Les Amants Réguliers” com uma bola preta (“de fugir”, de
Eurico de Barros) ou 5 estrelas (“Excepcional”, de João Lopes). Mais uma
vez o leitor desprevenido se interroga como é possível a discrepância,
mas este filme de Philippe Garrel explica bem como é possível. Este é o
tipo de filme que ou se ama ou se ignora. Ia a escrever odeia, mas julgo
que é impossível, em boa fé, odiar este filme. Por isso não compreendo
de forma alguma o comentário de Eurico de Barros (“Ainda há por aí
quem faça filmes nostálgicos–“autoristas” sobre o Maio de 68 e os
estados de alma das criaturas que o perpetraram. Depois do risível “Os
Sonhadores”, de Bernardo Bertolucci, eis agora o trombudo “Os Amantes
Regulares”, de Philippe Garrel, rodado a preto e branco e interpretado,
pelo menos, por metade da família, com o filho Louis à frente. Uma
verdadeira múmia paralítica.”), por muito que possa compreender e
aceitar a sua bola preta. Na verdade julgo que qualquer espectador
“normal” pode até passar por fases de amar e de ignorar o filme durante
a sua projecção. São três horas de uma obra densa, rodada num preto e
branco magnífico, sem qualquer tipo de concessão ao espectador, muito
pelo contrário, provocando a sua atenção e a sua disponibilidade. A mim
aconteceu-me tão depressa ficar deslumbrado com um plano, como sentir
de uma forma física, daí a pouco, o “tempo” desse plano. Mas no final,
ponderadas todas as questões, inclino-me mais para as 5 estrelas do que
para a bola negra. “Os Amantes Regulares” é uma proposta ambiciosa,
sobretudo para ser concebida com os meios de que Garrel dispunha. Mas
Garrel não queria outros meios, nunca terá pensado numa superprodução
com reconstituições de multidões. O seu cinema é este: quase artesanal,

OS AMANTES REGULARES
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feito mais de sugestão do que realismo. Por isso reconstituir a época de
Maio de 68, em Paris, só poderia ser para ele reconstituir uma certa
ambiência humana e intelectual. Um pouco de auto-biografia, pessoal e
colectiva, que se estenderia depois pelo “desarmar da feira”, esses
tempos de decepção e desilusão que se seguiram à grande libertação.
Portanto a ideia era conciliar duas vertentes: uma história de amor,
nascida durante a revolução de Maio 68, e a própria evocação desses
tempos. A mim soa-me familiar esta ideia, por que também a tentei num
filme meu, com resultados que parece não terem sido os melhores, mas
com intenções muito semelhantes: uma história de amor fracassada, no
interior de uma revolução frustrada, ou seja, personagens sem estofo
para as aventuras, colectivas ou individuais, exteriores ou interiores, em
que se envolvem. O filme chama-se “O Vestido Cor de Fogo”, para quem
tiver curiosidade em saber.
François (Louis Garrel), jovem poeta, é um dos arruaceiros de Maio de 68.
Está nas barricadas, nos distúrbios de rua, no lançamento de pedras e
cocktails Molotov, é dos que a polícia persegue, é dos que sofre com o
matraquear dos bastões e dos que é preso e julgado sumariamente. Para
Garrel tudo se passa no filme como se Maio de 68 fosse uma noite de
que se acorda na manhã seguinte, estremunhado e desiludido, carpindo
as mágoas no colo da mãe. Mas com uma namorada e um amor louco
nas mãos. Lilie (Clotilde Hesme), a estudante de escultura, que trabalha
no atelier de um pintor a quem serve de modelo nas horas vagas, será
a sua paixão, a que se entrega com o mesmo fervor com que se ofertara
à revolução. Garrel não é particularmente simpático para com estes
jovens (ele próprio e a sua geração) que perderam a hipótese de
transformar o mundo, porque não estavam preparados para o fazer.
Existe uma certa ternura no olhar, mas também uma visão crítica e
agressiva, nalguns aspectos. Muito mais anarquistas e libertários do que
comunistas (há conversas no filme que denunciam este afastamento do
PCF: “não precisamos de ser dirigidos, primeiro tomamos o poder, depois
organizamo-nos”; e mais adiante: “tomar o poder para o proletariado,
contra o próprio proletariado”, que Garrel acusa de só querer mais
dinheiro e de se ter aburguesado), muitos deles filhos de família cheios
de dinheiro, que entravam na revolução mais por excitação de aventura
do que por convicção profunda, são seres frágeis na sua deliberação de
violência, que depois de voltarem para casa, se entregam a exercícios
individualistas de sexo e drogas (o ópio circula livremente por entre estes
“artistas” individualistas e solitários que se colocam à margem da
sociedade e que aceitam viver numa parasitagem tolerada). Garrel tinha
a idade do protagonista (interpretado pelo seu filho Louis) em Maio de
68. Fala do que sabe. Sem nostalgias e sem amargura pelas esperanças
perdidas. Mas o conhecimento directo dos factos e, sobretudo, da
atmosfera permite-lhe criar, num plano único, de uma duração invulgar,
todo o clima de fim do mundo das ruas de Paris nessas noites de
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pesadelo e euforia. A reconstituição de Paris, Maio, 68, é absolutamente
deslumbrante: um plano quase fixo, três jovens de costas, um cenário
suburbano, meia dúzia de carros virados, a arder, uma fogueira volumosa
à direita do ecrã, vultos que atravessam o campo, atirando pedras,
cadeiras, projécteis incendiários, e com tão pouco se cria um ambiente
que roça a tragédia. A fotografia, a preto e branco, de William
Lubtchanski, contribui em muito para este resultado, como a música de
Jean-Claude Vannier, e o tratamento sonoro de Alain Villeval. Mas o
talento de Garrel é indiscutível. E mostra-se em muitas sequências
brilhantes: um pequeno-almoço com os pais, uma busca da polícia para
cobrar uma multa, a audiência, as reuniões políticas, os encontros em
casa de Antoine, as cenas de amor entre Louis e Lilie. Sobretudo de
referir a subtileza com que trata essa desilusão de revolta e de amor, uma
sobrepondo-se à outra, uma derivando da outra, ambas resultando em
processos de amadurecimento e perca de inocência, ambas mostrando
que as boas intenções e os bons sentimentos dificilmente vingam num
mundo de oportunismo e de domínio opressivo de quem detém o poder.
“Os Amantes Regulares” mantém com “The Dreamers” de Bernardo
Bertolucci algumas semelhanças (a começar desde logo pela presença de
Louis Garrel entre os intérpretes), mas globalmente os projectos afastam-
se, ainda que abordando realidades semelhantes. O seu cinema coloca-
se muito mais na linha de um Rivette ou Jean Eustache de “La Maman et
la Putain”. LA
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OS AMANTES REGULARES
Título original: Les Amants Réguliers 
Realização: Philippe Garrel (França, 2005); Argumento: Philippe Garrel, e ainda Arlette
Langmann e Marc Cholodenko; Música: Jean-Claude Vannier, Ray Davies (canção “This Time
Tomorrow”), Nico e Philippe Quilichini (canção “Vegas”); Fotografia (cor): William
Lubtchansky; Montagem: Françoise Collin, Philippe Garrel; Design de produção: Nikos
Meletopoulos, Mathieu Menut; Guarda-roupa: Cécile Bergés, Justine Pearce; Maquilhagem:
Anne Bergamaschi, Jean-Louis Véry; Direcção de produção:  Laurence Chanut, Bruno
Ghariani; Assistentes de realização: Hadrien Courtier, Ketal Guenin, Nikolay Khomeriki;
Departamento de arte: Christian Portal; Som: Alexandre Abrard, Thierry Delor, Daniel
Deshays, Alain Villeval; Efeitos especiais: Grégoire Delage, Jacky Dufour, Charles-Axel Vollard;
Produção: Pierre Chevalier, Gilles Sandoz    
Intérpretes: Louis Garrel (François Dervieux), Clotilde Hesme (Lilie), Julien Lucas, Eric Rulliat,
Nicolas Bridet, Mathieu Genet, Raïssa Mariotti, Caroline Deruas-Garrel, Rebecca Convenant,
Marie Girardin, Maurice Garrel, Cécile Garcia-Fogel, Marc barbe, Nicolas Maury, Brigitte Sy,
Nicolas Chupin, Martine Schambacher, Robert Bazil, Didier Sauvegrain, Philippe Lehembre,
Pierre Belot, Michel Charrel, Georges Benoît, Eric Seigne, Jérôme Robart, Vladislav Galard,
Laurent Charpentier, Céline Sallette, Félicien Juttner, Laure Mathis, Cédric Vieira, Grégory
Quidel, Pascale Vuillemot, Alban Guyon, Jean-Alain Velardo, Anthony Paliotti, Rodolphe
Poulain, Fanny Deblock, Joséphine de Meaux, Laetitia Spigarelli, Violeta Ferrer, François
Toumarkine, Jean-Luc Guillotin, Daniel Dubois, Benjamin Guillard, Guillaume Rannou,
Stanislas Stanic, Emmanuel Broche, Stanislav Dorochenko, Jean-Marc Loyer, Stéphane
Farison, Maxime Meunier, Maï David, Amandine Dewasmes, Noëlle Cazenave, Pierre-Félix
Gravière, Benoît Carré, Stéphane Mercoirol, Sonia Floine, Florence Payros, Pierre Mignard,
Pauline Bureau, Damien Dorsaz, Clementine Poidatz, Mélanie Couillard, Jean-Louis Annaloro,
Thierry Nibelle, Claude Macherez, Aurélie Namur, Nicolas Taïeb, Alexandre Zambeaux, Claude
Desmecht, Manuel Le Lièvre, Jean Auzilleau, Arthur Igual, Amandine Truffy, Sara-Jeanne
Drillaud, Jean Laurent, Sylvain Creuzevault, Florence Janas, René L’Hôte, Xavier Legrand, Léna
Breban, Cyril Guei, Xavier Boiffier, Hélias Meletopoulos, Emmanuelle Lafon, Joseph Menant,
Pierre Emery, Damien Mongin, Michel Lamoureux, André Auberger, Sébastien Guillet, Aurélia
Alcaïs, etc. 
Duração: 178 min; Distribuição em Portugal: Atalanta Filmes; 
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O bom e velho Chabrol continua imparável. Nada o demove há quase 50 anos
de fazer o cinema que quer. Há títulos melhores, outros menos bons, mas não
filmes maus e sobretudo desinteressantes na carreira deste veterano que se
iniciou na “Nouvelle Vague”, em finais da década de 50, e que daí até hoje
não pára de nos surpreender com as suas análises ácidas, cínicas e bem-
humoradas sobre os bons (raros) e maus (muitos) costumes da burguesia
francesa. Chabrol lá continua, “bon vivant”, comendo e bebendo muito bem,
fumando e catrapiscando mulheres bonitas, fazendo filmes inteligentes pelo
meio e julgando os seus contemporâneos, não por aquilo que muitos julgam,
mas por aquilo que ele mais abomina: a hipocrisia, o puritanismo, o falso
moralismo.
Neste aspecto, “L’ Ivresse du Pouvoir” (“A Bebedeira do Poder” e não “A
Comédia do Poder” como aparece traduzido - por alguma razão Chabrol
abandonou este título, que era o que funcionava durante a rodagem) é um
manancial de sugestões e só quem não percebe nada de Chabrol pode deixar-
se enganar e levar para outros terrenos. “L’ Ivresse du Pouvoir” não é um filme
sobre a corrupção do poder, sobre as ligações entre o poder político e o poder
económico. Isso seria muito directo e muito fácil para Chabrol, que já tocou
no tema vezes sem fim. Agora esse não é o tema, ainda que ele esteja
presente como pano de fundo. Mas o tema aqui é a bebedeira de poder de
uma juíza de instrução que se julga a mulher mais poderosa de França porque
pode mandar prender e torturar psicologicamente à sua frente esses
“Presidentes” que não valem nada ao pé da sua intransigência, da sua moral
incorrupta, da sua decência imaculada.
Jeanne Charmant-Killman (admirável Isabelle Huppert, que se presta a um jogo
de uma frieza e de um rigor de composição sem paralelo) é uma juíza que tem

A COMÉDIA DO PODER



entre mãos uma investigação explosiva que irá mandar para a cadeia um
conjunto de administradores e políticos corruptos. Nada de muito especial,
pois que eles mesmo admitem que é precisos besuntar as mãos, que as
“luvas” fazem parte dos negócios, que as percentagens por baixo da mesa são
o que são. De resto, bons jantares, amantes, charutos (que divertido é Chabrol
a ostentar charutos, e a mostrar cigarros um pouco por todo o lado, até
parecer uma vingança contra o politicamente correcto!), viagens, férias, boa
vida, quem a não quer, podendo ter à sua disposição cartões de crédito
fornecidos pela empresa?
Não o quer a incorruptível Charmant-Killman (Charmant, não se esqueçam!)
que não deixa fumar na sua presença (mas ela fuma), não permite as
investidas do marido na cama (está cansada, fica para amanhã), não aceita a
sua apetência pelo sobrinho (apesar de passar os dias com os lábios a
centímetros dos dele – Chabrol é terrível!), não confia em ninguém, a não ser
no seu fiel colaborador de longa data (verão com que resultados!), não recebe
uma caixa de vinhos como oferta, apesar de não desdenhar de um aperitivo
durante a noite, movimenta-se com discrição, trabalha até altas horas da noite,
enfim, um verdadeiro exemplo para todos, mas que Chabrol acha que
ultrapassa todas as marcas de humanidade. Afinal a Charmant juíza Killman irá
cruzar-se no hospital com o marido que se tentou suicidar e o desgraçado do
“Presidente” que sofre de uma depressão profunda. E tudo para quê? Em
nome de quê? Com que resultados? Assim volta tudo ao princípio e a juíza
encolhe os ombros e confessa que se está nas tintas para tudo. Afinal o seu
poder não é real, é virtual, é o poder que os outros lhe entregam, lhe permitem
usar e ostentar, mas que só usa e ostenta enquanto outros o permitirem. Este
é um jogo viciado por muitos lados e o encontro final de Charmant-Killman e
do “Presidente” Michel Humeau, mais não é do que o cruzar de duas vítimas
de um mesmo processo. Com a agravante de, como diz Chabrol, “Jeanne nos
aparecer progressivamente como uma espécie de Robespierre de saias, à
medida que vamos tendo cada vez mais compaixão por Humeau…”
Resumindo: Chabrol pode compreender alguns delitos, mas não compreende
os que se querem sobre humanos de pés de barro. Charmant-Killman só
começa a ser simpática quando desce do pódio onde ela própria se colocara
e começa a perceber o desastre da sua vida pessoal. Quando descobre que a
felicidade pode ser Félix, sem outras ambições que um bom poker. Quando
descobre que o Sibeau afinal era tão ambicioso como ela, ainda que em
campos opostos. Quando percebe afinal a fragilidade do ser humano.
Excelente fotografia de Eduardo Serra, que combate todos os rodriguinhos e
nos oferece um quotidiano sem magia, magnificas sequências (como o plano
sequência inicial, com a saída de Michel Humeau do escritório, acompanhado
pela câmara à mão até ser detido pela polícia fora do edifício), notáveis
actores (além da já referida Isabelle Huppert, há ainda a referir François
Berléand, Patrick Bruel, Jean-François Balmer ou Thomas Chabrol) fazem de “A
Comédia do Poder” uma triste comédia a não perder, assinada por um dos
maiores cineastas europeus vivos. LA
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Título original: L’ Ivresse du Pouvoir ou The Comedy of Power 
Realização: Claude Chabrol (França, 2006); Argumento: Odile Barski, Claude Chabrol;
Música: Matthieu Chabrol; Fotografia (cor): Eduardo Serra; Montagem: Monique Fardoulis;
Design de produção: Françoise Benoît-Fresco; Guarda-roupa: Sandrine Bernard, Mic
Cheminal; Maquilhagem: Fabienne Bressan, Reynald Desbant, Axel Guemraoui, Thi-Loan
Nguyen, Thi Thanh Tu Nguyen, Jean-Christophe Roger, José Salguiero; Direcção de produção:
Michel Jullien, Thierry Magniez; Assistentes de realização: Dominique Frizat, Vincent
Guillerminet, Eymeric Ioualalen, Cécile Maistre; Departamento de arte: Pierre Galliard,
Catherine Pierrat; Som: Vincent Cosson, Michel Filippi, Thierry Lebon, Lionel Lebras, Pierre
Lenoir; Produção: Françoise Galfré, Patrick Godeau,Alfred Hürmer.
Intérpretes: Isabelle Huppert (Jeanne Charmant-Killman), François Berléand (Michel
Humeau), Patrick Bruel (Jacques Sibaud), Marilyne Canto (Erika),  Robin Renucci (Philippe),
Thomas Chabrol (Félix), Jean-François Balmer (Boldi), Pierre Vernier (Presidente Martino),
Jacques Boudet (Descarts), Philippe Duclos (Jean-Baptiste Holéo), Roger Dumas (René
Lange), John Arnold,  Jean-Christophe Bouvet, Jacques Bouanich, Benoît Charpentier,
Laurence Colussi, Dominique Daguier, Stéphane Debac, Pierre-François Dumeniaud,
Raphaëlle Farman, Pierre-Henri Gibert, Michelle Goddet, Cyril Guei, Fernand Guiot, Sophie
Guiter, Jean-Marie Juan, Aicha Kossoko, Nathalie Kousnetzoff, Pascale Mariani, Raphaël Neal,
Jacky Nercessian, Jean-Pierre Niobe, Emmanuel Noyant, Anthony Paliotti, Guy Perrot, Hubert
Saint-Macary, Michel Scourneau, Yves Verhoeven, Jean-Marie Winling, Eric Leguéret, Pascale
Michaud, etc. 
Duração: 110 min; Distribuição em Portugal: Atalanta; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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Magnífica surpresa esta que reúne uma Lula e uma Baleia numa metáfora
delicada e subtil, que mistura drama e humor, com a autenticidade que
só os momentos vividos podem transmitir. A história é escassa e resume-
se rapidamente, sem perca do efeito surpresa para os espectadores. Um
casal norte-americano que habita Brooklyn, durante a década de 80,
separa-se. Ele, Bernard Berkman, escritor e professor, já conheceu
melhores épocas; Joan Berkman, a mulher, inicia agora uma carreira
literária de sucesso. Algumas pessoas lhe falam com apreço do artigo
publicado nessa semana e um romance seu está para sair.
Depois há os filhos, Walt e Frank, cada um a pender para seu lado. Walt,
o mais velho, revê-se no pai, e não desculpa a mãe; Frank, muito novo
e mais ligado à mãe, afasta-se do pai e desenvolve alguns traumas
próprios da idade e da puberdade, mas agravados pela crise conjugal
que o transcende. Acrescento a ter em conta: o argumento e a realização
de Noah Baumbach baseiam-se numa sua experiência pessoal, e também
do seu irmão, e talvez por isso possui um tal grau de veracidade e de
genuína sinceridade. (Os pais de Noah Baumbach são o romancista
Jonathan Baumbach e a crítica de cinema Georgia Brown). 
Os dois irmãos são os verdadeiros protagonistas desta aventura
sentimental, que não é mais do que isso mesmo, um transcorrer do
tempo que medeia entre uma separação e o assumir do irremediável por
dois miúdos que amam os pais e não conseguem entender que cada um
agora durma com pessoas diferentes: o pai com uma aluna atrevida, que
não desdenharia também iniciar o filho mais velho; a mãe com
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dos colegas do filho.
O filme fala também de espelhos que reflectem o que queremos ver e
não a verdade dos factos ou das pessoas. Fala da perigosa utopia que é
colocar os pais num pedestal, quando eles não são mais do que pobres
e vulgares mortais, com todos os vícios e as virtudes dos iguais, mesmo
que escrevam romances de sucesso ou artigos no “New York Vilage”. É
bom ter conversas sobre Dickens e Kakfa à mesa de jantar, com os pais,
mas melhor ainda é conservar as suas próprias opiniões (sobretudo fazer
por tê-las, lendo as obras em questão). Se calhar o escritor famoso pode
ter opiniões muito seguras sobre o que são os grandes romances de
Dickens e “O Conto das Duas Cidades” é mesmo “um Dickens menor”.
Mas será bom que Walk o comprove por si mesmo e não roube canções
dos Pink Floyd para ganhar prémios no colégio, depois de aplicar com a
namorada (para a impressionar) as teorias literárias ouvidas ao pai.
Enquanto o mais velho descobre o sexo ao vivo e a cores, com a
namorada própria e a do pai (nem aqui foge à obsessão de continuar a
senda paterna), o mais novo impressiona-se com a masturbação e vai
“marcando território” com esperma pelas paredes da escola (biblioteca
sobretudo: estamos numa família de escritores!). 
É conveniente ainda dizer-se que a separação foi cordata, o seu desfecho
discutido em conselho familiar, os filhos ficaram em “custódia conjunta”,
matematicamente divididos entre pai e mãe (até ao mais ínfimo
pormenor, o gato incluído), o ex-casal continuou a ver-se e a falar
cordatamente. Obviamente que o pai era muito senhor das suas opiniões
e não gostava de perder, nem no ténis, no pingue-pongue ou na
ascensão literária familiar, mas a mãe também tinha as suas pequenas
mossas na pintura exterior e ninguém se podia gabar de ser perfeito. O
pai não hesita em chamar “filisteu” ao musculoso treinador de ténis, e
explica ao filho o que isso quer dizer: “filisteu é certamente um
indivíduos banal, mas é sobretudo alguém que não gosta de bons livros,
nem de bom cinema, alguém que não lê Saul Below, nem vê François
Truffaut.” “Como pode a tua mãe andar com um tipo assim?”, pergunta
realmente intrigado. Humanos, afinal. Para grande desgosto dos filhos
que pretendiam santos no altar e descobriram estatuetas de barro fora
do lar. Mas a vida é assim, e com um humor discreto e uma dor silenciada
pela maturidade, “A Lula e a Baleia” (título que remete para um famoso
mural que representa a luta entre uma lula gigante e uma baleia, e que
se encontra exposto no “American Museum of Natural History”, de Nova
Iorque, como se percebe na sequência final deste filme).
Excelentemente interpretado (mesmo a um nível de show de
representação, mas tão discreto e contido que até dói), “A Lula e a
Baleia” foi rodado em 23 dias, com um orçamento de um milhão e meio
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de dólares (tomem nota e vejam que é só preciso boas ideias e talento
para se fazerem bons filmes!). Foi nomeado para os Oscars (melhor
argumento original), para os “Globos de Ouro” (Melhor Actor, em
Comédia/Musical (Jeff Daniels), Melhor Actriz, em Comédia/Musical (Laura
Linney) e Melhor Filme, em Comédia/Musical), e ganhou o Sundance Film
Festival, para melhor realização e argumento). Espero que ganhe o
coração e a sensibilidade dos espectadores portugueses, porque bem o
merece e filmes destes fazem falta. LA

A LULA E A BALEIA
Título original: The Squid and the Whale 
Realização: Noah Baumbach (EUA, 2005); Argumento: Noah Baumbach; Música: Britta
Phillips, Dean Wareham; Bryan Adams (canção “Run to You”), Bob Dorough (canção “Figure
Eight”), Ric Ocasek (canção “Drive”), Lou Reed (song “Street Hassle”), Roger Waters (canção
“Hey You”); Fotografia (cor): Robert D. Yeoman; Montagem: Tim Streeto; Casting: Douglas
Aibel; Design de produção: Anne Ross; Ditrecção artística: Jennifer Dehghan; Guarda-roupa:
Amy Westcott; Direcção de produção: Hans Graffunder, Joe Hobeck, Christopher Kenneally;
Assistentes de realização: David ‘Wex’ Wechsler, Adam T. Weisinger, Eric Yellin;
Departamento de arte: Jeff Butcher, Lars Lindahl, Charley Siegel; Som: Shaun Brennan, Jason
Buim, Allan Byer, Rachel Chancey, Mark Filip, Lewis Goldstein, Julia Shirar, Damian Volpe;
Efeitos visuais: Markus Janner, Jennifer Russomanno, Keith Yurevitz; Produção: Wes
Anderson, Reverge Anselmo, Miranda Bailey, Charlie Corwin, Greg Johnson, Andrew Lauren,
Clara Markowicz, Peter Newman, Jennifer Roth (Samuel Goldwyn Films). 
Intérpretes: Jeff Daniels (Bernard Berkman), Laura Linney (Joan Berkman), Jesse Eisenberg
(Walt Berkman), Owen Kline (Frank Berkman), Halley Feiffer (Sophie), Anna Paquin (Lili),
William Baldwin (Ivan), David Benger (Carl), Molly Barton, Bo Berkman, Matthew Kaplan,
Simon Kaplan, Matthew Kirsch, Daniella Markowicz, Elizabeth Meriwether, 
Duração: 88 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 16 anos.
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Num momento da história do homem em que o que não é representado
(mesmo se documentário) parece não existir, o mundo do espectáculo no
epicentro de “Mary” oferece visibilidade ao tema: um realizador, Tony
Childress (Matthew Modine, cuja composição recorda em muito o próprio
Abel Ferrara), acaba de rodar “This Is My Blood”, um filme com uma nova
leitura da vida de Cristo e das suas relações com Maria Madalena; uma
actriz europeia, Marie Palesi (Juliette Binoche), que interpreta a figura de
Maria Madalena e se deixa impregnar de tal forma pela personagem que
abandona a carreira e segue para Jerusalém em busca de um caminho e
um sentido para a sua vida; o apresentador de um programa de televisão,
Tedodore Younger (Forrest Withaker) que procura também ele, através de
várias entrevistas com teólogos e ensaístas reais (Jean-Yves Leloup, Amos
Luzzatto, Elaine Pagels, entre outros) respostas para as dúvidas que o
assaltam, a ele e a milhões de espectadores, sobre alguns aspectos da
vida de Cristo, que os testamentos gnósticos, ultimamente revelados, não
se cansam de fazer multiplicar.
A culpa e a redenção assumem-se como os temas centrais desta obra de
um peso e de uma densidade dramática absorventes. Uma das
características do cinema de Abel Ferrara é a facilidade com que cria
ambientes sombrios, carregados, nocturnos. Dir-se-ia que isso era mais
fácil em obras onde a violência e o crime se instalam (a quase maioria
dos títulos deste cineasta que se especializou em “thrillers” de uma
agressividade rasante). Mas, abordar a vida de Cristo, as dúvidas sobre a
identidade de Maria Madalena (prostituta, apostolo eleito, mulher de
Jesus?) e as hesitações espirituais e religiosas de várias personagens,
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perdidas num mundo onde a violência explode a cada segundo (quer seja
nas ruas de Nova Iorque, quer seja numa casa de Jerusalém ou numa rua
de Bagdad), e conseguir por igual criar esse clima de ameaça latente, de
confronto permanente, é obra de evidente mestria. Nesse aspecto, Ferrara
é um verdadeiro “autor”, um cineasta com um universo pessoal singular
e uma forma de o apresentar muito particular. Tem não só um “estilo” (as
suas filmagens das ruas de Nova Iorque e dos edifícios, focados em
“contra picado”, em travelings envolventes que se vão diluindo uns nos
outros) como também um olhar, um sentir, uma temática muito própria,
ainda que muito próxima também de alguns outros ítalo-americanos
(como Scorsese, cuja carreira se aproxima de termas muitos semelhantes,
inclusive com uma “Última Tentação de Cristo” que provocou igualmente
grande celeuma).
Deve dizer-se, aliás, que este “Mary” não é um filme perfeito, mas se
aproxima muito da obra-prima, mesmo contando com os seus
desequilíbrios e aparentes deslizes. Num filme onde se reivindica a
condição e a fragilidade do “humano”, em oposição à perfeição do
“divino”, nada mais natural e coerente que um filme “humano”, deixando
a descoberto as suas asperezas, mas igualmente a sua busca de perfeição.
Há neste filme uma procura desesperada da Fé e da Graça de um Sinal
que dê aos homens algo a que se agarrarem num momento de particular
incerteza na condição humana. Por isso são de tal forma tocantes as
buscas, por caminhos tão diversos, de Marie Palesi, Tedodore Younger,
Elizabeth Younger e Tony Childress. Sem uma resposta absoluta, sem fazer
vingar uma tese, antes derivando entre várias respostas que umas às
outras parecem suceder. Já repararam na designação de cada personagem,
onde o jovem e a criança transitam de nome em nome, enquanto do ecrã
se assiste ao dramático nascimento de um bebé que vem doente, mas que
todos tentam salvar, como se da sua vida dependesse a salvação
individual de cada personagem e também a salvação da espécie?
Repararam ainda que uma das personagens se chama Gretchen, possível
alusão à Gretchen do “Fausto” de Goethe, “a perfeição encarnada em
mulher, um princípio metafísico, uma criação idealizada pela sua
simplicidade e beleza, a inspiração de um amor divino.”
Sobre este filme de uma admirável simplicidade de escrita e de uma
invulgar complexidade de percepção (que grande parte da critica
portuguesa demonstrou estar acima da média, pois nem de perto nem de
longe a atingiu), gostaria de terminar com uma citação de João Lopes. “No
limite, trata-se de filmar uma arquitectura de solidões em que cada um
procura a maneira mais justa de dizer “eu”. Não há muitos filmes
contemporâneos tão puros e tão radicais.” LA
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MARIA MADALENA
Título original: Mary 
Realização: Abel Ferrara (Itália, França, EUA, 2005); Argumento: Abel Ferrara, Mario Isabella,
Simone Lageoles, Scott Pardo; Música: Francis Kuipers; Fotografia (cor): Stefano Falivene;
Montagem: Patrizio Marone, Adam Mcclelland, Fabio Nunziata, Langdon Page, Julia Ruell;
Casting: Matteo Mussoni; Design de produção: Frank DeCurtis; Direcção artística: Monica
Sallustio; Guarda-roupa: Frank DeCurtis, Silvia Nebiolo; Direcção de produção: Costanza
Coldagelli, Rocky Ziegler; Assistentes de realização:  Aaron Caiazza, Gilles Cannatella; Som:
Chris David, Claudio Marani; Produção: Jean Cazes, Frank DeCurtis, Roberto De Nigris, David
Hausen, Thierry Klemniuk, Jean-Pierre Marois, Riccardo Neri, Lewis Saul, Fernando Sulichin.
Intérpretes: Juliette Binoche (Marie Palesi / Mary Magdalene), Forest Whitaker (Ted Younger),
Matthew Modine (Tony Childress / Jesus), Heather Graham (Elizabeth Younger), Marion
Cotillard (Gretchen Mol), Stefania Rocca (Brenda Sax), Francine Berting, Giovanni Capalbo,
Massimo Cortesi, Ettore D’Alessandro, Alex Grazioli, Emanuela Iovannitti, Jean-Yves Leloup,
Marco Leonardi, Amos Luzzatto, Gisella Marengo, Mario Opinato, Elaine Pagels, Gabriella
Wrights, Vincenzo Tanassi, etc. 
Duração: 83 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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O plano inicial resume a moralidade (ou imoralidade) do filme. Ou, de outra
maneira: o plano inicial de “Match Point” fala-nos afinal do que há de a-moral
na vida. Não vale a pena, por vezes, exercer juízos de valor. Afinal tudo se joga
num acaso de milésimos de segundo. Vê-se a rede que separa um campo de
ténis, e a bola a ser batida de um lado para o outro, até roçar num dos seus
limites, erguer-se no ar e suspender-se no espaço: para onde irá cair? Fará
“match point” ou irá repor tudo no zero? Assim num jogo de ténis, assim num
jogo de futebol (quando a bola tabela na trave e não se sabe se entra ou vai
para fora, o que fará do remate do jogador ou uma jogada de génio ou um
falhanço clamoroso), assim na vida. Isso nos diz Woody Allen, que a vida é
uma jogada diária, que a cada minuto se falha ou se acerta por um puro
movimento de sorte, por simples sortilégio de acaso: o anel que se atira para
longe pode bater na balaustrada de metal e cair para no fundo do rio, ou
desviar-se para o passeio. Será “match point” para quem? Só o destino o
saberá.
Há muitas décadas que Woody Allen (tal como Manoel de Oliveira) nos
presenteia com um filme por ano. Melhor ou menos bom, é sempre um
“presente” anual. Com maior ou menor originalidade, vem sempre dali uma
obra muito pessoal (“o mesmo filme”, afinal, fazem quase sempre os grandes
realizadores, porque fazem o filme da “sua” vida, que não podem alterar,
porque é a “sua”). Mas, tal como o filme diz, os mesmos ingredientes, o
mesmo talento, a mesma dedicação, fazem de A uma obra-prima, e de B, no
ano seguinte, um filme apenas interessante. Lá vem o acaso que torna a
maionese consistente ou não. Uma mistura de sorte e saber, que nem sempre
resulta da mesma forma. O que torna a vida tão apetecível de viver: nunca se
saber o resultado certo, matemático, “científico” deste jogo de fim incerto.

MATCH POINT



Outras Terras,
Outras Gentes

| 120 |
cineeco2006 Desta feita, “Match Point” é um dos grandes filmes de Woody Allen, rodado

longe da sua Nova Iorque, mas sim numa Londres que ele parece conhecer
bem e sentir melhor ainda.
Cada vez mais Woody Allen se afasta, aliás, da América que não o entende,
para se passear por esta Europa que o compreende muito melhor, ou não fosse
o cineasta-actor um autor de cultura e inteligência europeias. Filho de Freud e
de Marx, como tantos da sua geração, culto, sensível, atormentado pelos
demónios da psicanálise, grande “amigo” de Bergman e dos seus dilemas
existenciais, com o sexo e a morte sempre no horizonte, Woody Allen vai
fazendo e refazendo o mesmo filme desde o final dos anos 60, tecendo uma
teia de uma coerência notável. Por vezes mais trágica, por vezes
aparentemente mais ligeira. Sempre com uma ironia mordaz, um humor judeu
muito típico, e um ajuste de contas com a vida.
Em “Match Point” estamos muito, muito perto de “Uma Tragédia Americana”,
de Theodore Dreiser, adaptada ao cinema por George Stevens num fabuloso
“Um Lugar ao Sol”, com Elisabeth Taylor e Montgomery Clift. Estamos também
perto de “Crime e Castigo” e “O Jogador”, de Dostoievsky (que aliás aparece
citado filme). Estamos no universo do suspense à Hitchcock (há tanto de “A
Corda” neste filme!) como no da análise metafisica de Bergman. O que conduz
Woody Allen aos seus terrenos do “filme negro” (“Crimes e Escapadelas”).
Chris (Jonathan Rhys Meyers), mestre de ténis, faz amizade com o aluno Tom
(Matthew Goode), vindo das melhores famílias londrinas, cheirando a dinheiro
e a poder à distância. Arrivista por convicção, Chris vai subir na vida nem que
para isso tenha de aceitar o deslavado amor de Chloe (Emily Mortimer),
desajeitada irmã de Tom. Casam-se, mas é pela sensual e sôfrega Nora (Scarlett
Johansson), que já estivera noiva de Tom, que Chris se interessa. Com quem
tem um quente “affair”. Até que um dia uma delas é empecilho para o seu
triunfo social. Não haverá uma viagem de bote no lago local, mas outros
cometimentos mais consentâneos com a actualidade. Depois intervém a sorte,
ou o acaso, para deslindar a investigação policial e deixar a moral a contento
com a época.
“Match Point” tem a precisão de um relógio topo de gama, e a elegância formal
de uma pedra preciosa, lapidada com agilidade e sensibilidade. Para trabalhar
este tema, Woody Allen fez bem em optar por Londres, onde o “struggle for
life” é muito mais subtil e se calhar mais feroz do que na América, onde tudo
se passa mais às claras. Londres está linda de morrer, sente-se o cheiro das
suas ruas e o Tamisa visto do alto da casa de Chris (que os pais de Chloe lhe
oferecem) é deslumbrante. Nesta cidade de conto de fadas, há no entanto um
lado obscuro que coexiste, uma luta de classes que se insinua e se adensa na
personagem de Chris, dividido entre o Bem e o Mal, entre os instintos
primários e a civilização que reprime o que de mais agressivo há no homem.
Como sempre, um elenco de luxo, privilegiadamente dirigido por um mestre
em momento de inspiração: Jonathan Rhys Meyers é notável na sobriedade
intensa com que compõe uma figura que apenas se vai descobrindo, Scarlett
Johansson é de uma sensualidade feroz, na exuberância do desenho físico e
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psicológico, os pais Hewett (Emily Mortimer e Matthew Goode), perfeitos nas
suas curtas anotações. Um exercício brilhante de inteligência e acidez crítica.
Quem ganhará a partida, não o revelamos, mas sabe-se desde já que Woody
Allen ganhou o seu “Match Point”, mesmo que arredado dos “Oscars”.        LA

MATCH POINT
Título original: Match Point 
Realização: Woody Allen (Inglaterra, EUA, Luxemburgo, 2005); Argumento: Woody Allen; Música:
Georges Bizet (“Mi par d’udir ancora” de “Les pêcheurs de perle”), Gaetano Donizetti (“Una
furtiva lagrima” de “L’elisir d’amore”), Carlos Gomes (“Mia piccirella” de “Salvatore Rosa”),
Gioacchino Rossini (“Arresta” de “William Tell”), Giuseppe Verdi (“Desdemona” de “Otello”),
(“Gualtier Maldè!... Caro nome” de “Rigoletto”), (“Mal reggendo all’aspro assalto” de “Il
Trovatore”), (“O figli, o figli miei!” de “Macbeth”), (“Un dì felice, eterea” de “La Traviata”);
Fotografia (cor): Remi Adefarasin; Montagem: Alisa Lepselter; Casting: Patricia Kerrigan DiCerto,
Gail Stevens, Juliet Taylor: Design de produção: Jim Clay; Decoração: Caroline Smith; Guarda-
roupa: Jill Taylor; Maquilhagem: Carmel Jackson, Jallie Jaye, Paul Mooney; Assistentes de
realização: Richard Goodwin, Christopher Newman; Departamento de arte: Gill Ducker, Anthony
Szuch; Som: Coll Anderson, Nancy Cabrera, Ryan Collison, Lee Dichter, Peter Glossop, Robert
Hein, Shaun Mills, David Wahnon; Efeitos visuais: Paul Alexiou, Matthew Bristowe, Mark Curtis,
Martyn Drake, Martin Hobbs, Rudi Holzapfel, Begoña Lopez, Stuart Nelhams; Produção: Letty
Aronson, Nicky Kentish Barnes, Lucy Darwin, Charles H. Joffe, Helen Robin, Jack Rollins, Stephen
Tenenbaum, Gareth Wiley. 
Intérpretes: Jonathan Rhys Meyers (Chris Wilton), Alexander Armstrong (Mr. Townsend), Paul
Kaye (Agente), Matthew Goode (Tom Hewett), Brian Cox (Alec Hewett),  Penelope Wilton
(Eleanor Hewett), Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton), Janis Kelly ( cantora da ‘La Traviata’),
Alan Oke (cantor da  ‘La Traviata’), Mark Gatiss (jogador de Ping-Pong), Scarlett Johansson (Nola
Rice), Philip Mansfield, Simon Kunz, Geoffrey Streatfield, Mary Hegarty, John Fortune, Rupert
Penry-Jones, Patricia Whymark, Anthony O’Donnell, Miranda Raison, Rose Keegan, Zoe Telford,
Margaret Tyzack, Scott Handy, Emily Gilchrist, Selina Cadell, Georgina Chapman, Colin Salmon,
Toby Kebbell, Steve Pemberton, Ewen Bremner, James Nesbitt, Morne Botes, Dawn Murphy, etc.  
Duração: 124 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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John Turturro é sobretudo conhecido como actor (brilhante) de várias
obras onde a sua presença marcou (como, sobretudo, em filmes dos
irmãos Coen e de Spike Lee, e de alguns mais que aqui se recordam:
“She Hates Me” (2004), “Secret Window”, “O Brother, Where Art Thou?”
(2000), “Company Man”, “Summer of Sam” (1999), “Cradle Will Rock”,
“Rounders” (1998), “The Big Lebowski”, “Girl 6” (1996), “Clockers”
(1995), “Quiz Show” (1994), “Jungle Fever” (1991), “Barton Fink”, “State
of Grace” (1990), “Miller’s Crossing”, “Mo’ Better Blues”, Do the Right
Thing (1989), “The Sicilian” (1987), “The Color of Money” (1986), “Hannah
and Her Sisters” ou “To Live and Die in L.A.” (1985). Mas Turturo também
ensaiou até hoje algumas incursões na realização com resultados
irregulares, mas sempre interessantes, como são os caso de “Mac”
(1992), “Illuminata” (1998) ou deste “Romance & Cigarettes” (2005).
Quase todos os filmes que interpreta e realiza não são filmes
normalizados. Há sempre um toque de loucura no que faz, o que torna
duplamente inquietante e interessante o seu trabalho. 
Com “Romance & Cigarettes” volta a acontecer o mesmo. Estamos no
domínio do musical dramático, mas de um musical muito especial, de
que não há muitos exemplos ao longo da história do cinema, mas de que
existem alguns sumamente interessante. Num registo realista, dramático,
por vezes trágico, introduzem-se quebras fantásticas, irreais, que têm a
ver com a música. O que transforma os filmes assim concebidos numa
mistura acre-doce de efeitos muito especiais: quem não se lembra de
títulos como “Dinheiro do Céu”, “Moulin Rouge”, “Do Fundo do Coração”,

ROMANCE E CIGARROS



| 123 |
cineeco2006

Outras Terras,
Outras Gentes

“Dance in the Dark”, ou “É Sempre a Mesma Cantiga”? Que lista! Quase
só obras-primas. Ao lado destas, “Romance e Cigarros” faz figura de
parente pobre, mas, mesmo assim, revela qualidades.
A história é apenas um pretexto. Escolhendo como cenário, uma América
sub urbana, actual e atormentada por pequenas querelas sentimentais, o
filme centraliza a atenção num casal, Nick Murder (James Gandolfini) e
Kitty (Susan Sarandon), ele, metalúrgico, ela, costureira, com três filhas
que integram uma banda pop. Tudo começa no dia em que Kitty descobre
que Nick Murder tem uma amante, uma empregada de balcão de uma loja
de lingerie que tem tudo para se poder chamar ninfomaníaca. Essa
sedutora Tula (Kate Winslet) põe em causa a tranquilidade familiar da
célula em que se intromete, mas o efeito é devastador, como no melhor
dos melodramas mais intensos. Que não vamos obviamente revelar, mas
que, de tão excessivo e puritano, contra o adultério e o consumo do
tabaco, só pode ser interpretado como uma sátira algo mordaz.
O próprio Turturo explica: “Quando as personagens não conseguem já
exprimir-se por palavras, começam a cantar, sincronizando os seus
movimentos de lábios com as canções que habitam o seu subconsciente.
É a sua forma de fugir à realidade do seu mundo: sonhar, recordar, ligar-
se com outro ser humano.”
Com produção dos irmãos Coen, e evocações de canções célebres de
Elvis, Tom Jones, James Brown, Nick Cave, Bruce Springsteen, entre
muitos outros, “Romance & Cigarettes” é um drama musical que cedo se
torna uma comédia e que principia com uma meia hora notável, com
“números” musicais brilhantes e um humor feito de ironia e alguma
nostalgia. Depois o filme deslassa como a maionese, passa por altos e
baixos, continua a manter um tom interessante de acompanhar, mas
alguns excessos na caracterização de personagens e uma deficiente
estruturação narrativa fazem perder a unidade e perder-se o filme.
Infelizmente. “Um pouco mais de azul e era além”. Faltou-lhe o azul e,
quando assim é, lamenta-se duplamente. Porque esteve tão próximo de
ser, e não foi.
Ficam interpretações excelentes de James Gandolfini, Susan Sarandon,
Kate Winslet (notável, depois de “Titanic”), Christopher Walken
(surpreendente!), Steve Buscemi, Mary-Louise Parker, Eddie Izzard ou de
Cady Huffman (uma pequena cena que termina com uma faca nas
entranhas, mas que anuncia uma belíssima e grande actriz). LA
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Título original: Romance & Cigarettes 
Realização: John Turturro (EUA, 2005); Argumento: John Turturro; Fotografia (cor): Tom Stern;
Montagem: Ray Hubley; Casting: Todd M. Thaler; Design de produção: Donna Zakowska;
Direcção artística: Mario Ventenilla; Decoração: Elaine O’Donnell; Guarda-roupa: Donna
Zakowska; Direcção de produção: Miles Ferguson, Paul A. Levin, Montez A. Monroe, Matthew
H. Rowland; Assistentes de realização: Charlie Foster, Sarah Rae Garrett, Todd Pfeiffer, Shea
Rowan; Departamento de arte: Erik Knight, Laurent Lambert, Michael Lucas, Giovanni
Rodriguez; Som: Ryan Collison, Andrew Kris, Tod A. Maitland, Eliza Paley, Shari Schwartz,
Michael Scott, Dominick Tavella; Efeitos visuais: Krista Allain, Raymond Gieringer, Michael
Hatton, Wendy Lanning, Lon Molnar; Produção: Justin Berfield, Ethan Coen, Joel Coen, Bruce
Davey, Jana Edelbaum, Jason Felts, Robin Gold, Nick Hill, Laurent Lambert, John Penotti,
Matthew H. Rowland, Henry J. Simonds, Jon Turtle, John Turturro, J. David Williams, Judith
Zarin.
Intérpretes: James Gandolfini (Nick Murder), Susan Sarandon (Kitty Kane), Kate Winslet
(Tula), Steve Buscemi (Ângelo), Kumar Pallana (Da Da Kumar), Christopher Walken (Cousin
Bo), Mandy Moore (Baby), Aida Turturro (Rosebud), Mary-Louise Parker (Constance), Eddie
Izzard (Gene Vincent), Elaine Stritch (Grace Murder), Adam LeFevre, David Thornton, Barbara
Sukowa, P.J. Brown, Cady Huffman, Tonya Pinkins, June Stein, Brian Ach, Tricia Brouk, Bobby
Cannavale, Craig Castaldo, Michael Devine, Yianni Digaletos, Ivan Fatovic, Robert Feeley,
Tony Goldwyn, Daria Hardeman, Wendy Johnson, Laurent Lambert, Elizabeth H. Parkinson,
Amy Sedaris, John Selya, Valerie Striar, Amedeo Turturro, Diego Turturro, John Turturro, Ryan
Webb, Jeannette Gould, etc.  
Duração: 115 min; Distribuição em Portugal: ; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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Antes de entrar em “Sonhar com Xangai”, Prémio do Júri em Cannes 2005,
é necessário repetir o enquadramento social, político e cinematográfico
que o formou. Wang Xiaoshuai já é conhecido em Portugal pelo seu filme
“Bicicleta de Pequim”, versão actualizada e livre do mítico “Ladrões de
Bicicletas”. Trata-se de um dos novos cineastas lançados na “sexta
geração” do cinema chinês e à qual o nome de Jia Zhang Ke (realizador
de “Plataforma” e “O Mundo”) costuma ser associado. Esta “sexta
geração” reivindicou escolhas vitais. Novos cineastas saíram das escolas
e começaram a abordar a realidade do país, em oposição ao cinema
dominante. Falaram da queda de valores da China contemporânea, do
desnorte da sua juventude, do desemprego, da violência. Enfrentaram a
censura. Foi debaixo da sórdida pergunta “será que estreia na China?” que
“Sonhar com Xangai” chegou no ano passado à Croisette. Tal como em
“Bicicleta de Pequim”, é óbvio que o espírito de revolta e o olhar sobre o
mundo parte de um conflito geracional entre pais e filhos. “Sonhar com
Xangai” não se foca nos traumas do presente, antes na sua raiz, com a
ambição de uma saga histórica, tal como Jia Zhang Ke exemplarmente o
fez em “Plataforma” (e o mesmo se poderia dizer do recente “Summer
Palace”, de Lou Ye, presente em Cannes este ano).
Assombrado pelo seu passado de citadino exilado na província,
Xiaoshuai, em autobiografia não declarada, recorda uma página particular
da história chinesa, acompanhando uma família de Xangai forçada a
deslocar-se para a região remota de Guizhou, nos anos 60, pelos
dirigentes comunistas. Nos anos 60, as autoridades levaram parte da
população urbana a essa migração, sob o pretexto de distribuir os
cidadãos pelo território e de criar com isso uma “terceira linha de defesa”

SONHAR COM XANGAI



Outras Terras,
Outras Gentes

| 126 |
cineeco2006 em caso de invasão soviética. Os pais da jovem Qing Hong, protagonista

da história, escolheram seguir os dogmas do partido e acataram a ordem
com patriotismo. Após duas décadas frustrantes de trabalho, o patriarca
da família só pensa numa coisa: regressar à sua Xangai. O filme arranca
no início dos anos 80, tempo em que o “punk” e o “disco sound” (música
burguesa neste contexto, evidentemente...) chegam finalmente às terras
de Mao. Qing Hong tem 19 anos e sempre viveu na província. Quem
sonha aqui (com Xangai), afinal, é a geração dos pais, não a dos filhos,
já que a jovem Qing Hong, que agora descobre o primeiro amor, não vê
na mudança qualquer benefício, nem em Xangai qualquer Eldorado.
Xiaoshuai recorre à elipse, à discrição, à construção de um complexo de
culpa geracional para denunciar a falência dos heróis da Revolução
Cultural, apanhados entre a velha fidelidade ao partido e a nova
liberalização económica lançada por Xiao Ping. O pai de Qing Hong quer
voltar à cidade e exerce pressão sobre a filha, estudante aplicada, mas
proibida de sair com as amigas, de frequentar as “matinés dançantes” (é
brilhante a sequência em que a rapariga é seduzida pelo “bad boy” do
bairro), de usar saltos altos e de ter namorado “freak”. Com aquele pai
severo que incarna a disciplina do partido e a repressão sexual, Xiaoshuai
gera um fosso geracional e simbólico que pergunta: qual é o futuro da
juventude chinesa? Permanecemos até ao fim em território íntimo,
escondido pela sensibilidade de uma câmara que retira do pudor toda a
sua força expressiva, com destaque para o momento em que a rapariga,
sem coragem de rebelar-se frontalmente, se decide por uma greve de
fome contra a vigilância paterna. Menos conseguida é a série de eventos
melodramáticos que se acentuam na parte final. As personagens parecem
baixar os braços, sucumbem ao peso de um país onde a tradição ainda
é a regra e o remate deixa no ar a sensação de sacrifício. Afinal, Qing
Hong já nos deixou atrás uma avalanche de microficções que a fez existir
como personagem individual por inteiro, não como a enésima vítima
moral e passiva de uma revolução abortada pelos anos que passam.
Conseguir filmar o tempo sem ir atrás dele: Xiaoshuai, na parte final, não
atinge este princípio. Prefere inventar uma metáfora para o marasmo.
Neste ponto, fica longe de Jia Zhang Ke, ainda o maior dos novos
chineses. O seu filme, apesar de tudo, faz toda a diferença neste Agosto
português, onde são raras as propostas de um cinema alternativo.

Francisco Ferreira, in Expresso

SONHAR COM XANGAI
Título original: Qing Hong ou Shanghai Dreams 
Realização: Xiaoshuai Wang (China, 2005); Argumento: Xiaoshuai Wang; Música: Wu Zhang;
Fotografia (cor): Di Wu; Montagem: Hongyu Yang; Som:  Jingyan Zhang; Produção: Huatong
Li, Wei Li, Li Pi.
Intérpretes: Yuanyuan Gao (Qinghong), Bin Li (Xiao Gen Er), Yang Tang,  Xueyang Wang,
Anlian Yao, etc.
Duração: 123 min; Distribuição em Portugal: ; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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VOLTAR

Tenho que confessar que sou um almodovista convicto. Fartam-se alguns
de comentar que o cineasta se esgotou, se auto plagia, faz o mesmo
filme, não tem ideias, etc, e tal o costume. Pedro Almodôvar para mim é
indiscutivelmente um dos grandes, dos maiores cineastas europeus
contemporâneos, um daqueles raros que se entrarmos numa sala de
projecção com um filme a correr, e sem saber ao que vamos, acabamos
logo por saber que vamos por Almodôvar, tão forte é a sua imagem, a
sua voz, as suas obsessões, o seu universo, a sua estética. 
“Volver” é voltar a Almodôvar, o de início de carreira (“Que Fiz Eu Para
Merecer Isto?”), o de meio de carreira (“Mulheres à Beira de um Ataque
de Nervos”), o da carreira mais recente (“Tudo sobre a Minha Mãe”).
Voltar simplesmente a Almodôvar. Não o das obras-primas (“Volver” anda
longe de ser uma obra-prima, anuncia-se mais como um exercício de
estilo, um intervalo de entretenimento brilhante, mas não mais o que
isso). Mas quem anda só à procura de obras-primas? Acontece que irmãs,
tias, mães, conhecidas e outras tias também são gente, e Almodôvar
prova-o bem nesta comédia melodramática e kitsch como só ele seria
capaz de dirigir de forma a tornar plausível todo aquele universo de um
neo-realismo pós-moderno, garrido e estridente, repenicado de beijos,
beijinhos e beijões, com mulheres que já ultrapassaram o ataque de
nervos e vão à vida, como heroínas de um dia a dia que Almodôvar sabe
pintar como poucos. 
À saída dizia eu: “A Penélope Cruz está magnifica!”, e respondiam-me “E
a Cármen  Maura, extraordinária, dezassete anos depois!”, “E a miúda
(Yohana Cobo),, que trabalho fabuloso!”, “é verdade, mas que dizer
daquela actriz careca, a…” “A vizinha da aldeia?, a Agustina? É a Blanca



Outras Terras,
Outras Gentes

| 128 |
cineeco2006 Portillo. Soberba.” “Sim, mas não podemos esquecer Sole, a irmã, Lola

Dueñas, nem a velhota, a tia que morre, espantosa a Chus Lampreave.”
Assim é. Neste universo de mulheres, onde quase não há homens, e os
que há e são hetero e gostam de mulheres, ou são pedófilos, ou passam
a entregar as chaves do restaurante e vão embora, neste universo de
mulheres, dizia, Pedro Almodôvar sente-se à vontade, passeia-se com
uma curiosidade apaixonada, aproxima-se de mansinho, e dá-nos retratos
admiráveis de mulheres de sete ofícios que têm de se desengomar
sozinhas, que vão à luta, que ultrapassam mesmo as regras mais
elementares de conduta civilizada (há assassinatos para todos os gostos,
e sobretudo crimes perfeitos, perpetrados na mais completa
ingenuidade), mas que Almodôvar desculpabiliza (de certa forma atirando
todo o mal do mundo para cima dos homens “machistas” que não
controlam o desejo quando vêem uma fêmea). Mas que importância tem
isso? Os “autores” (e Almodôvar é um verdadeiro “autor” em toda a
acepção da palavra!) têm destas coisas, dizem-se e redizem-se, fazem
sempre o mesmo filme, andam pelos mesmo cenários, com as mesmas
personagens, pensam da mesma maneira, olham e filmam com o mesmo
olhar, e é isso mesmo que procuramos, esse universo único, impossível
de copiar a não ser pelo próprio. 
Aqui há uma mulher casada, Raimunda (Penélope Cruz) que tem em casa
um marido operário, acabado de ser despedido, que olha com apetite
para as pernas da suposta filha adolescente (Yohana Cobo), enquanto
emborca cerveja e vê jogos de futebol na televisão. Há a irmã de
Raimunda, Sole (Lola Dueñas), cabeleireira em casa, depois do marido a
ter deixado. Raimunda, Sole, e Paula viajam e passam por casa da tia
(Chus Lampreave) que vive na aldeia distante de Madrid. A tia habita uma
casa enorme, onde está aparentemente só, mas não, a seu lado está o
“fantasma” da irmã (Carmen Maura), mãe de Raimunda e Sole, e que
aparentemente terá morrido num incêndio, juntamente com o marido.
Agarrada a esse marido que era tudo quanto ela mais amava. Morreu
feliz, suspira Raimunda. Terá sido assim? A verdade é que o pai de
Raimunda e Sole era um mulherengo, e andava enrolado com a mãe de
Agustina (Blanca Portillo), que desapareceu desde o dia do incêndio que
vitimou o infeliz casal. Pois… “fantasmas” e “fantasmas de fantasmas”
que a memória engana enviando para um terreno desconhecido, à beira
de um rio, onde se gosta de passar o tempo e fazer um piquenique. 
Detestando a televisão (que desanca de filme para filme com uma
acutilância critica notável), Almodôvar cita Visconti e “Belíssima” (com a
belíssima Anna Magnani, que nesse filme “vende” a filha ao cinema, pelo
preço da “glória de um dia de fama”, tal como hoje se faz na televisão).
Oscilando entre o subúrbio de Madrid e o mundo rural, com os
majestosos moinhos de vento a pautar as viagens entre a cidade e as
serras, equilibrando-se entre o pender fantasmagórico das crendices
rurais e o realismo da cidade, onde o aparecimento de equipas de
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filmagem também cria os seus “milagres”, “Volver” é um filme magnifico,
brilhante, contagiante. Um daqueles filmes que não sei, nem me importa
saber, se é obra-prima ou não. Sai-se do cinema com vontade de voltar
a entrar. Melodrama sem lágrimas (nos espectadores, no filme são um
riacho), comédia sem gargalhadas, “Volver” nada tem de fácil. É uma
lição magistral de cinema e de representação. Que dizer de Penélope
Cruz? Meu Deus, onde chegaste pela mão de Almodôvar! Também aqui o
cineasta se mostra um dos mais seguros e comovedores directores de
actrizes. Saídos há poucas horas da sala de cinema, que saudades  já
daquelas personagens! LA

VOLTAR
Título original: Volver 
Realização: Pedro Almodôvar (Espanha, 2006); Argumento: Pedro Almodôvar; Música:
Alberto Iglesias; Fotografia (cor): José Luis Alcaine; Montagem: José Salcedo; Casting: Luis
San Narciso; Design de produção: Salvador Parra; Decoração: Mara Matey; Guarda-roupa:
Sabine Daigeler; Maquilhagem: Jessica Aguirre, Jessica Aguirre, Massimo Gattabrusi, Ana
Lozano, Mariló Osuna; Departamento de arte: Alejandra Loiseau; Som: José Antonio
Bermúdez, Miguel Rejas; Efeitos visuais: Aníbal del Busto, Eduardo Díaz, Luisma Lavin,
Ramón Ramos, Thorsten Rienth; Produção: Agustín Almodôvar, Esther Garcia.
Intérpretes: Penélope Cruz (Raimunda), Carmen Maura (avó Irene), Lola Dueñas (Sole),
Blanca Portillo (Agustina), Yohana Cobo (Paula), Chus Lampreave (Tía Paula), Antonio de la
Torre (Paco), Carlos Blanco (Emílio), María Isabel Díaz (Regina), Neus Sanz (Inês), Leandro
Rivera, Yolanda Ramos, Carlos García Cambero, Pepa Aniorte, Isabel Ayúcar, Magdalena
Brotto, Pilar Castro, Fany de Castro, Concha Galán, Eli Iranzo, Carmen Machi, Anna Magnani,
Natalia Roig, María Alfonsa Rosso, Raimunda Sánchez Expósito, Agustín Almodóvar, etc. 
Duração: 121 min; Distribuição em Portugal: Vitória Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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Há dez anos, Claude Nuridsany e Marie Pérennou realizaram
“Microcosmos: Le Peuple de l’Herbe” (1996), um filme sobre a vida dos
insectos, vista à luz de uma nova perspectiva planetária, ou se
preferirem, à luz de novas lentes, macros, que permitiam aumentar o que
se filmava até dimensões nunca vistas, e que se tornou um clássico e
uma obra de culto. Hoje os mesmos cineastas regressam com “Genesis”
(realizado em 2004, mas só agora chegado a Portugal) que foi rodado,
durante dois anos, em Aveyron e na Bretanha, na França, nas Ilhas
Galápagos, na Islândia e e Madagáscar, e que nos fala da origem da vida,
tendo por base as palavras de um velho músico africano, contador de
histórias, que vai recordando o nascimento do universo, as estrelas e os
planetas, o fogo e a água, o aparecimento de vida, o advento do tempo
e do “lugar”, o nascimento, a luta pela sobrevivência, o acasalamento, e
a morte e a degradação, a transformação da matéria que prolonga a vida
e cria este ciclo de mutação continua que assegura que uma anémona
que vai morrer na praia seja absorvida pela areia e as ondas do mar,
dando assim alimento a outros seres.
Esta obra é mais uma lição de história natural do que um documentário.
Aliás, já só muito dificilmente se poderia chamar documentário a
“Microcosmos”, todo ele “encenado”, tal como muito mais encenado é
“Génesis”, muito embora se esteja a falar de actores animais, neste caso,
um humano e milhares de “não humanos”.
A introdução do “humano” é mesmo a grande pecha desta película, que
consegue excelentes momentos, mas peca por um tom retórico, escolar,
de um simbolismo primário, sempre que aparece o actor do Mali Sotigui
Kouyaté (excelente actor diga-se de passagem, colaborador fetiche de



Peter Brook, para lá de outros, como Bertolucci), mas que, por imposição
dos realizadores, diz um texto pesadão e sem graça, impondo uma
clivagem na fluidez das imagens e das sequências. Um mero comentário
off seria preferível, e recusar toda a ganga metafórica e simbólica então
seria ouro sobre azul.
Mas, mesmo tendo em conta esse desequilíbrio formal, o filme tem
muitos atractivos que o tornam ainda interessante ao nível das imagens
inéditas que reuniu, com uma qualidade plástica e técnica invulgares.
Imagens espantosas de fenómenos naturais, de peixes e aves migratórias
(como as que fecham o filme), de repteis e batráquios (como a sequência
da serpente que engole um mega ovo inteiro, e que, passados instantes,
expele a casca). Tudo isto, entre a teoria do Big Bag, a Evolução das
Espécies, de Darwin, e algum panteísmo sincrético. Boa a banda sonora
de Bruno Coulais.
“Estar vivo é escrever uma história entre um princípio de que não nos
recordamos e um fim de que nada se conhece”, diz-se no início do filme.
Um mistério que se mantém.
Eis um título que poderá ter uma vasta utilização pedagógica nas escolas
(veja-se, para o efeito, o bem documentado dossier organizado e posto
a disposição dos professores franceses, em http://www.genesis-
lefilm.com/pedago/livret.pdf ). LA

GENESIS
Título original: Genesis 
Realização: Claude Nuridsany, Marie Pérennou
(França, Itália, 2004); Argumento: Claude
Nuridsany, Marie Pérennou; Música: Bruno
Coulais; Fotografia (cor): Patrice Aubertel,
William Lubtchansky, Claude Nuridsany, Marie
Pérennou, Cyril Tricot; Montagem: Pauline
Casalis, Marie-Josèphe Yoyotte; Design de
produção: Jean-Baptiste Poirot; Guarda-roupa:
Ester Marty Kouyaté; Direcção de produção:
Daniel Champagnon; Assistentes de
realização: Martin Abitbol, Nicolas Bodin,
Amiel Emdin; Departamento de arte: Philippe
Dufraisse, Christian Portal; Som: Vladislav
Boyadjiev, Benjamin Charier, Bruno Charier,
Gérard Lamps, Laurent Lévy, Laurent Quaglio;
Efeitos visuais: Luc Augereau, Berengere
Dominguez, François Vagnon; Produção:
Christine Gozlan, Alain Sarde. 
Intérpretes: Sotigui Kouyaté (o narrador).
Duração: 81 min; Distribuição em Portugal:
Atalanta Filmes; Classificação etária: M/ 6 anos. 
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Em Novembro de 1974, Werner Herzog decide fazer a viagem Munique-
Paris a pé, acreditando que o simples poder da marcha (peregrinação?)
poderá esconjurar a morte anunciada da grande crítica de cinema Lotte
Eisner. Delírio? Expiação? Loucura? Em Herzog, tudo isto se equilibra, na
vida e nos filmes. Lotte Eisner, fica a curiosidade, viveria mais uma
década. Nesse ano de 1974 já corriam histórias à volta dos seus filmes.
Ele tinha realizado há pouco «Aguirre: Der Zorn Gottes», no Peru: foi um
desafio de produção só digno de outros loucos, como Stroheim. A
rodagem, sabemo-lo através de «Mein Liebster Feind - Klaus Kinski», foi
catastrófica. Kinski, colérico, acreditou que tinha encarnado a sua
personagem, o descobridor Don Lope de Aguirre, e massacrava toda a
gente com explosivas crises de histeria. Os índios que faziam de
figurantes, conta Herzog, queriam degolá-lo, Kinski escapou por um triz.
Mais tarde, Herzog voltaria ao Peru, novamente com Kinski, para
«Fitzcarraldo». Pior ainda: falou-se de acidentes paranormais na
rodagem, de mortos enterrados à pressa. Ao mesmo tempo, a crítica
dividia-se entre a ambição dos filmes e as inacreditáveis ficções dos seus
bastidores.
Uma visita ao Festival de Marselha, onde 11 documentários de Herzog
foram exibidos, leva-nos a reafirmar que a sua obra precisa de
reavaliação urgente. Há em Herzog uma «sideração» especial que realinha
o cinema para além das convenções habituais, um cinema impuro,
necessário para o futuro. Uma modesta arrogância «made in Herzog» que
faz toda a diferença. Em «Die Grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner»,
filme sublime, o realizador segue o campeão suíço de saltos de esqui
Walter Steiner. Cada voo de Steiner é um desafio à sua própria vida: e a
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câmara-repórter de Herzog transforma o humano em sobre-humano. Sob
a mesma perspectiva, chegamos a «Grizzly Man».
Outro caso de «life and death» é-nos apresentado: Timothy Treadwell de
seu nome, louco mitómano e «dandy», personagem verídica (1957-2003)
que inventou a sua biografia e acabou, numa bela tarde, devorado por
um urso pardo do Alasca. Treadwell tratava os ursos como irmãos: talvez
pensasse ainda nos seus peluches de infância... Na busca do explorador
Treadwell pelo território selvagem, ele que já não podia mais suportar o
território dos homens, muitas horas de filmagens foram gravadas.
Treadwell, à sua medida, foi sem saber um cineasta herzoguiano, actor
dos seus próprios filmes: registou as suas expedições, monólogos
inesperados, deu nomes a cada urso que encontrou, viveu obcecado pelo
inventário e pela organização. Substituiu a linguagem da informação por
uma comunicação misteriosa que fechou à chave os seus segredos: bela
definição para o cinema. Herzog interroga de seguida o «found footage»,
prolonga o mesmo gesto, mas atenção: «Grizzly Man» não é apenas a
montagem de imagens já feitas. Treadwell, em «Grizzly Man», é Herzog.
E o que Herzog pratica é um acto de possessão sobre imagens alheias,
dirigindo-as directamente para o espectador: «off», a voz do realizador
transforma o espectador na testemunha desta aventura de risco - poesia
de um suplício humano. Num momento capital, Herzog ouve nos
auscultadores o que não nos é dado a ouvir: o som do ataque do urso
que roubou a vida de Treadwell e da sua namorada. Qualquer filme mal
intencionado não resistiria ao rebuçado, à reprodução dessa derradeira
agonia, porque afinal é da morte, e só dela, que «Grizzly Man» fala. Mas
o modo como Herzog traduz a morte não é uma questão de evidência:
Treadwell desespera face à sociedade que o rodeia, muda o seu nome,
inventa uma identidade, uma ficção - é o homem revoltado, o homem
que recusa o seu estatuto de homem porque não pode mais viver entre
eles e por isso deseja tornar-se urso. A qualquer preço. Tornar-se urso,
desafiar a morte, é a maneira que Treadwell encontra para se sentir vivo.
É esta a sua salvação. A salvação que Herzog consagra. Sagrado filme,
este «Grizzly Man».  

F.F. , in Expresso



GRIZZLY MAN
Título original: Grizzly Man 
Realização: Werner Herzog (EUA, 2005); Argumento: Werner Herzog; Música: Richard Thompson;
Fotografia (cor): Peter Zeitlinger; Montagem: Joe Bini; Direcção de produção: Jessica DeJong,
David S. Harding, Tom Koykka; Som: Ken King, Michael Klinger, Spencer Palermo, D.D.
Stenehjem; Produção: Kevin L. Beggs, Alana Berry, Billy Campbell, Phil Fairclough, Andrea
Meditch, Erik Nelson, Tom Ortenberg, Jewel Palovak.
Intérpretes: Werner Herzog, Carol Dexter, Val Dexter, Sam Egli, Franc G. Fallico, Willy Fulton, Marc
Gaede, Marnie Gaede, Sven Haakanson Jr., Amie Huguenard, David Letterman, Jewel Palovak,
Kathleen Parker, Warren Queeney, Timothy Treadwell, Larry Van Daele, etc. 
Duração: 103 min; Distribuição em Portugal: Filmes Castello Lopes; Classificação etária: M/ 12
anos. 
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A MARCHA DOS PINGUINS

Quando, em Outubro de 2002, uma pequena produtora francesa - a
Bonne Pioche - começou a procurar financiamentos para um
documentário de longa-metragem sobre pinguins não encontrou
quaisquer portas que se abrissem. Até então, a Bonne Pioche apenas se
dedicara a produtos para televisão em pequena escala, e um filme com
13 meses de rodagem nos gelos da Antárctida, sem que os financiadores
sequer pudessem ver um fotograma que fosse, dado o estado de
isolamento da equipa, não parecia nada de muito auspicioso. Luc
Jacquet, o realizador, era apenas um etólogo apaixonado pelos gelos do
Pólo Sul, onde trabalhava há anos no estudo dos comportamentos dos
pinguins - e não se lhe conheciam particulares aptidões cinematográficas,
apesar de já ter alguma experiência como operador. A Bonne Pioche nem
sequer conseguiu um distribuidor francês disposto a arriscar uma pré-
compra ou um canal de televisão que fosse parceiro no investimento.
Decidiu avançar, mesmo assim, para a rodagem do filme, apostando
numa espécie de boa estrela que não se sabia se haveria de brilhar. O
risco financeiro (quase 8 milhões de euros) foi de tal monta que a Bonne
Pioche esteve à beira da falência. Só com as filmagens concluídas os
produtores conseguiram interessar um distribuidor no mercado francês (a
Buena Vista France) e, sobretudo, um grande distribuidor internacional (a
Wild Bunch) especializado em produtos para nichos de mercado, que se
apressou a comercializá-lo.
Apresentado no Festival de Sundance em Janeiro de 2005, não houve
exactamente correria para a aquisição dos direitos americanos de A
Marcha dos Pinguins, e foi sem qualquer especial expectativa que se
soube que a Warner Independent Pictures (um ramo da Warner Bros) e a
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Warner era colocá-lo no circuito limitado das «arthouses», com uma
pequena abertura para os multiplexes, mas com uma divulgação sempre
limitada às grandes cidades. Apesar disso, o contrato previa que a Warner
pudesse fazer uma versão americana, mudando nomeadamente a banda
sonora e operando pequenos ajustes de montagem, algo com que os
produtores franceses concordaram sem reticências. A voz quente de
Morgan Freeman foi um dos trunfos que se juntaram às imagens de
Jacquet.
A estratégia de lançamento escolhida é a que usualmente se reserva aos
corredores de fundo. A Marcha dos Pinguins estreou em apenas quatro
cinemas de Nova Iorque, a 24 de Junho, e os resultados foram logo
espectaculares: 55 mil dólares por sala na primeira semana. Daí
expandiu-se para 20 salas, obtendo 35 mil dólares por sala na segunda
semana (avizinhando-se do primeiro milhão de dólares de resultados
totais) e 24 mil na terceira, apesar de ter passado a estar presente em
64 salas. Para se ter uma ideia da magnitude destes números, deve dizer-
se que um mega-êxito como Guerra dos Mundos, de Spielberg, fez, na
sua primeira semana de exibição, pouco mais de 25 mil dólares por sala
e que, habitualmente, as médias andam bem abaixo dos 10 mil dólares.
O ponto decisivo ocorreu na quarta semana, quando a divulgação se
expandiu para 132 salas e o filme continuou a facturar espantosamente
(18 mil dólares por sala). Foi este resultado que incentivou a Warner a
investir um pouco mais. Juntou «trailers» de A Marcha dos Pinguins a
cópias do seu grande êxito do momento (Charlie e a Fábrica de
Chocolate), refez «spots» publicitários na televisão e conseguiu uma forte
penetração promocional em «talk shows» (como o de Oprah Winfrey). O
grande público começava a ser um objectivo possível de alcançar. À
quinta semana, o filme-fenómeno do ano expandiu-se para 695 ecrãs e,
com mais de 10 mil dólares por sala, a Warner apercebeu-se
definitivamente que tinha nas mãos um imenso sucesso. A Marcha dos
Pinguins atingiu os grandes circuitos dos multiplexes (à oitava semana já
estava em 2063 ecrãs), e foi então que Mark Gill, o homem que, à frente
da Warner Independent, decidira comprar os direitos, declarou à «Variety»
que apostava a casa em como os resultados globais da fita haviam de
atingir 60 milhões de dólares. Enganou-se, por defeito. A 31 de Outubro,
o filme já rendera 76.289.499 dólares e ainda se encontra em exibição
em 288 salas nos Estados Unidos. Tornou-se, apenas, o segundo
documentário com melhores resultados de bilheteira de todos os tempos
(logo atrás de Fahrenheit 9/11, de Michael Moore) e o filme francês que
mais cativou os espectadores americanos desde sempre.
Mas o fenómeno não é estritamente americano. Da França à Alemanha,
da Rússia à China, as tabelas apontam números totais que excedem os
26 milhões de dólares nas bilheteiras até ao momento - e se há lamento
que a Warner se conceda é o de apenas deter os direitos para os Estados
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Unidos e Canadá. A única discussão ainda em curso é a de saber, para
cada país, que versão passar, se a americana se a francesa (esta última
foi a opção do distribuidor português). A Bonne Pioche tornou-se, no
espaço de meses, uma companhia com lucros inimagináveis, e o
realizador Luc Jacquet já está a preparar a sua próxima aventura: um filme
sobre uma rapariguinha que quer domesticar uma raposa. As filmagens
devem começar em Abril.       

Jorge Leitão Ramos, in Expresso

A MARCHA DOS PINGUINS
Título original: La Marche de l’ Empereur ou March of the Penguins 
Realização: Luc Jacquet (França, 2005); Argumento: Luc Jacquet, Michel Fessler; Música: Emilie
Simon, Alex Wurman (vesão americana); Fotografia (cor): Laurent Chalet, Jérôme Maison;
Montagem: Sabine Emiliani; Direcção de produção: Jean-Christophe Barret, Daniel Longuein;
Assistentes de realização: Jérôme Maison; Som: Scott A. Jennings, Laurent Quaglio; Efeitos
visuais: Armaud Damez, Thierry Flament, Sébastien Gombeau, Laurent Jentot, Marc Latil,
Georges Tornero, Karim Touzene; Produção: Jean-Christophe Barret, Yves Darondeau, Ilann
Girard, Christophe Lioud, Emmanuel Priou.
Intérpretes: (narradores) Charles Berling, Romane Bohringer, Jules Sitruk 
Duração: 85 min; Distribuição em Portugal: Vitória Filme; Classificação etária: M/ 6 anos. 
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“O Novo Mundo” é o mais recente filme de Terrence Malick, um dos mais
interessantes e originais realizadores do cinema norte-americano actual. Filho
de um executivo de uma companhia de petróleo, cresceu em Oklahoma e no
Texas, trabalhou nos campos de petróleo, estudou na High School em Austin,
no Texas, onde também jogava futebol. Depois cursou filosofia na Harvard
University. Passou pelo Magdalen College, em Oxford, mas desacordos com o
seu orientador, Gilbert Ryle, levaram-no a afastar-se do curso e do
doutoramento. Tinha ideias muito próprias acerca de Kierkegaard, Heidegger
e Wittgenstein. Mas em 1969, a Northwestern University Press publica uma
tradução de Malick de “Vom Wesen des Grundes” (A Essência da Razão). De
regresso aos EUA ensina filosofia no Massachusetts Institute of Technology e
trabalha como jornalista “free lancer”. Ainda em 1969 dirige “Lanton Mills” no
AFI Conservatory conseguindo um diploma como realizador. 
A sua primeira longa-metragem tem mais de trinta anos, data de 1973,
chamava-se “Os Noivos Sangrentos” (Badlands), a que se seguiu “Dias do
Paraíso” (Days of Heaven, 1978). Ambos são hoje considerados filmes de culto
e mais do que isso exemplos magníficos de um cinema independente e
perturbadoramente jovem. Terrence Malick só voltou a dirigir em 1998, depois
de vinte anos de exílio, com passagem por França, assinando uma das obras-
primas absolutas do cinema de guerra, “A Barreira Invisível” (The Thin Red
Line). Entretanto, consta que escreveu um argumento sobre Che Guevara, cuja
realização abandonou (ou desviou para Steven Soderbergh), para se dedicar
a um projecto que acalentava desde 1970, “The New World”, de que  iniciara
a escrita do argumento por essa altura, terminando uma versão definitiva em
2004. 
Estreado em circuito reduzido a 25 de Dezembro de 2005, para efeitos de
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concorrer aos Oscars, e lançado nas salas americanas realmente em Janeiro
de 2006, “The New World” é uma obra deslumbrante e desconcertante, que
nos fala de Pocahontas e nos oferecer uma visão muito pessoal, mas muito
próxima da História, do nascimento de um “novo mundo” que resultou do
encontro de europeus e nativos da América do Norte, corria o dealbar do séc.
XVII. Desse encontro que foi sobretudo choque conflituoso Malick dá-nos uma
obra de mais de horas de duração que é um poema admirável sobre a
aproximação e a absorção de duas culturas, duas civilizações, duas vontades. 
Um processo de canibalização em que os indígenas do “Novo Mundo” saíram
a perder e de que ainda hoje se notam sequelas e marcas profundas na
sociedade norte-americana. Mas os temas de Terrence Malick permanecem
inamovíveis: a eterna procura da pureza e da juventude, a Natureza
sumptuosa e sensual, agredida e ofendida, de certa forma o regresso do mito
do “bom selvagem”, a presença do homem guerreiro na natureza exuberante,
o entrechocar de culturas, tudo isso está presente em todas as suas obras,
nesta também de forma evidente, e parece que se irá manter no seu próximo
filme que, neste momento escreve, que irá rodar entre a Índia e a Inglaterra,
e que se irá intitular “Tree of Life”.
“O Novo Mundo” começa de forma simbólica, com imagens que são deste
logo definidores de uma intenção. Aliás a obra não tem quase diálogos,
muitas das considerações que se ouvem, que oscilam entre o poético e o
filosófico, são comentários em off ou pensamentos dos protagonistas,
sobretudo da nativa Pocahontas (que, curiosamente, ou talvez não, nunca
aparece nomeada por esse “pseudónimo” ao longo de todo o filme (há uma
altura em que a vão a chamar assim, e alguém interrompe a frase, para
interpor um outro nome). Nas margens de um rio, os nativos americanos
(erradamente chamados “índios”, porque os descobridores pensavam ter
chegado às Índias, mas que para sempre assim ficaram conhecidos) banham-
se despreocupadamente nas margens do James River,, quando avistam no
horizonte a chegada de três navios ingleses que se preparam para acostar.
São três embarcações de uma expedição financiada pela London Virgínia
Company que tentam descobrir tesouros e ouro. A data é conhecida por
relatos da época, 26 de Abril de 1607, dia em que o primeiro grupo de
ingleses chega à Baia de Chesapeake (Virgínia) e aí se instala, fundando a
colónia de Jamestown, na confluência dos rios James e Chickahiminy.
Comandados pelo Capitão Newport (Christopher Plummer), um grupo de 130
colonizadores prepara-se para se estabelecer no Novo Mundo. Muitos são
aristocratas falidos ou caídos em desgraça que pouco sabem da arte de
marear e muito menos da melhor forma de se adaptarem a condições naturais
adversas. O seu forte não é ser Robinson Crusoe, mas não despenham pedras
preciosas e ouro. Entre eles vem o Capitão John Smith (Colin Farrell), que, por
causa de uma tentativa de rebelião, vem preso e é desculpado, com a
promessa de não se voltar a meter em motins. 
Entre as várias expedições que os colonos fazem por terra, uma acaba por
correr mal e Smith é feito prisioneiro, capturado pelos índios e arrastado para
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a aldeia do chefe Powhatan (August Schellenberg), onde está prestes a ser
executado quando uma jovem com dez ou onze anos, se interpõe e salva o
inglês da morte. A rapariguinha ficou conhecida para a lenda como
Pocahontas (Q`Orianka Kilcher, uma bela estreante de catorze anos, de origem
índia), princesa e filha preferida do chefe, mas parece que o seu nome era
outro, Matoaka. As relações entre Pocahontas e Smith são matéria para
muitos tratados, sem em nenhum deles se chegar a respostas satisfatórias:
amaram-se, houve apenas uma atracção, personificando cada um deles uma
espécie de símbolo divino para o outro, uma imagem da diferença que
perseguem, tiveram mesmo relações sexuais? Pouco se sabe, e na obra muito
politicamente correcta de Disney, uma animação idealizada e romântica desta
história onde muitos pretendem ver o nascimento simbólico da América,
Pocahontas e Smith são jovens mais ou menos da mesma idade que se
apaixonam, cruzando assim civilizações num caldo cultural que estará na base
da sociedade multi-étnica que hoje em dia é visível nos EUA. Mas nem tudo
foi tão “mágico” como a fábrica de sonhos da Disney nos quer fazer querer.
As relações de Pocahontas com o Capitão Smith parece terem deixado algo a
desejar, por parte deste, que nem sempre terá lidado com a sua “princesa”
da forma mais correcta. Não há escritos seus a narrar esta aventura, senão os
que foram escritos dezassete anos depois, o que é margem mais do que
suficientes para estes conterem mais imaginação que realidade. 
Terrence Malick aproxima-se bem mais da verdade histórica, ainda que não
deixe de apresentar Pocahontas e Smith como símbolos de um encontro
sentimental que é também resultado de um desencontro de utopias: Smith
vê em Pocahontas a representação da ingenuidade, da beleza, da pureza
selvagem, em suma do “Paraíso Perdido”, enquanto Pocahontas olha para
Smith como o estranho, o que vem de longe, o mistério sedutor do perigo.
Tanto ela como ele são imagens do “outro” que se deseja, através de quem
se procura construir uma utopia irrealizável, uma sociedade sonhada, onde a
justiça, a igualdade e a fraternidade fossem possíveis em plena beleza e
prosperidade.
Mas este encontro entre ingleses do velho continente e nativos do novo
mundo é muito mais do que isso: há batalhas que mostram de um lado o
corpo nu dos nativos e, do outro, as armaduras de aço que encobrem os
soldados europeus. Estas danças guerreiras provam que o entendimento
nunca seria possível, são duas concepções do mundo opostas. Pocahontas
acredita que os ingleses vêm e vão embora, por isso salva Smith; os velhos
da tribo desconfiam das suas intenções e ficam certos delas quando os vêem
plantar cereais, explorar ouro e erguer casas e cidades amuralhadas, onde
começa a progredir a doença e os vícios de quem está contaminado. A
chegada dos ingleses a terra firme, a sua progressão no interior da natureza
intocável da Virgínia, perante o olhar admirado e incrédulo os nativos, é
idêntico ao olhar dos ingleses que, mais tarde, recebem no cais de Londres
a princesa índia. Para uns e outros, os que chegam representam o
desconhecido, mas a paisagem que os cerca é realmente muito diferente: à
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natureza luxuriante das terras da Virgínia opõe-se a lama nas ruas, a miséria
nos rostos, os animais encerrados em grades, os jardins geométricos, os
palácios grandiosos. Mas afinal são os muito civilizados europeus que caiem
como tordos num Inverno mais rigoroso, e é Pocahontas e os seus guerreiros
que os livram da morte, fornecendo alimento e agasalho. 
Pocahontas saberá um dia que o capitão John Smith partiu de regresso a
Inglaterra, dizem-lhe depois que naufragou e morreu. Em 1613, Pocahontas é
raptada pelo capitão Samuel Argall, que a leva para Jamestown como
prisioneira. Uma tribo rival traiu a princesa, que no ano seguinte se converte
ao Cristianismo e é baptizada pelo padre protestante Alexander Whitaker.
Dão-lhe o nome de Rebecca. Ao desgosto, sucede-lhe um tempo de
resignação e o casamento com o aristocrata John Rolfe (Christian Bale). Em
1915, nasce um filho ao casal, Thomas Rolfe. Convidados pelo rei Jaime I, na
Primavera de 1616, partem para Londres. Aí descobre que Smith não havia
morrido e com ele se encontra, não para recordar um amor mas para reafirmar
agora a solidez da sua ligação a John Rolfe. Em Março de 1617, de volta à sua
terra natal, Pocahontas não resiste e morre em Gravesend, ainda em
Inglaterra, possivelmente vítima de tuberculose, pneumonia ou outra doença
de vias respiratórias. Uma nativa em terras britânicas não resiste ao fog e á
poluição. Sintomaticamente. 
De resto, o filme de Malick é contemplativo, soberbamente fotografado,
musicado, ritmado. A montagem lança ao público o desafio de grandes
elipses que obriga o espectador a reflectir, investir, estar atento, raciocinar,
emocionar-se, sentir. O ritmo é por vezes lento. Dir-se-ia Manoel de Oliveira
no interior de uma super-produção norte-americana, o que não deixa de ser
surpreendente.  Pensa-se no que seria “Palavra e Utopia” com as condições
de produção de Hollywood. Mas Oliveira é apenas o exemplo caseiro a citar.
Terrence Malick pertence a um grupo de cineastas, não muito numeroso é
certo, mas significativo, que faz da originalidade da voz a sua grande
diferença. 
Pocahontas nunca se afasta da Mãe natureza e numa ou outra ocasião invoca-
a directamente. Quase no final, pede ao marido, John Rolfe, que “voltem para
casa”. Tal como no início, nessa outra invocação do Espírito (“Vem Espírito,
ajuda-nos a contar a história da nossa terra!”), é essa perspectiva telúrica de
quem pertence à terra e a ela quer regressar que redime a aventura destes
colonos invasores e destes nativos que aceitam que “as bênçãos da natureza
são concedidas a todos”. Com “Das Rheingold”, de Wagner, por pano de
fundo e a estonteante sinfonia das cores, das formas, e dos quatro elementos
(Água, Terra, Ar e Fogo) a agitarem-se no horizonte, “O Novo Mundo” assume-
se como uma das mais radicais experiências do mais moderno cinema norte-
americano, demonstrando que se pode ser experimentalista com um
orçamento de milhões e chegar aos corações de todos. Enfim, de quase
todos, tendo em conta algumas críticas bizarras por ai se leram. Mas se “as
bênçãos da natureza são concedidas a todos”, a sensibilidade parece que
não. LA, in História
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O MUNDO NOVO
Título original: The New World 
Realização: Terrence Malick (EUA, 2005); Argumento: Terrence Malick; Música: James Horner;
Wolfgang Amadeus Mozart  (“Piano Concerto No.23”), Richard Wagner  (de “Das Rheingold”);
Fotografia (cor): Emmanuel Lubezki; Montagem: Richard Chew, Hank Corwin, Saar Klein, Mark
Yoshikawa; Casting: Kathy Driscoll, Rene Haynes, Francine Maisler; Design de produção: Jack
Fisk; Direcção artística: David Crank; Decoração: Jim Erickson; Guarda-roupa: Jacqueline West;
Maquilhagem: Coni Andress, David Atherton, Gina Baran, John R. Bayless, Francesca Crowder,
Paul Engelen, Melissa Lackersteen; Direcção de produção: Christa Vausbinder, Heidi Vogel;
Assistentes de realização: Samantha Barber, Andy Cheng, Lucy Egerton, Peter Foster, Mark
Hedges, Alyson Latz, Emma Lawson, John Nasraway, Rudy A. Pérsico, Michele Ziegler;
Departamento de arte: David Balfour, Richard Blankenship, Kenneth Bryant, Jeffrey DeBell, Steve
George, Dale Haugo, Sarah Hauldren, Jonathan Holbrook, Jeff Juberget, Kristine Kennedy, Gordon
McVay, Mike Raybould, Taylor Savas Reese; Som: Erik Aadahl, Craig Berkey, Ed Callahan; Efeitos
especiais: Steve Lucas, Lisa Reynolds, Bob Shelley, Jeff Zook; Efeitos visuais: Krista Allain,
Patrick Clancey, Raymond Gieringer, Michael Hatton, Wendy Lanning, Lisa Maher; Produção:
Sarah Green, Ivan Bess, Toby Emmerich, Trish Hofmann, Peter La Terriere, Bill Mechanic, Rolf
Mittweg, Mark Ordesky, Sandhya Shardanand, Billy Weber; 
Intérpretes: Colin Farrell (Capitão John Smith), Christopher Plummer (Capitão Christopher
Newport), Christian Bale (John Rolfe), August Schellenberg (Powhatan), Wes Studi
(Opechancanough), David Thewlis (Capitão Edward Wingfield), Yorick van Wageningen (Capitão
Argall), Q’Orianka Kilcher (Pocahontas), Ben Mendelsohn (Bem), Raoul Trujillo (Tomocomo),
Brian F. O’Byrne (Lewes), Irene Bedard (mãe de Pocahontas), John Savage, Jamie Harris, Alex
Rice, Michael Greyeyes, Kalani Queypo, Noah Taylor, Ben Chaplin, Janine Duvitski, Eddie Marsan,
Joe Inscoe, Jake Curran, Thomas Clair, Ford Flannagan, Bev Appleton, Billy Merasty, Jonathan
Pryce (Rei Jaime I), Alexandra W.B. Malick (Rainha Anne), Jasper Britton, Myrton Running Wolf,
E. Danny Murphy, Jonathan Gonitel, Brian Merrick, Chris Nelson, Colin Cox, Will Wallace, Steven
Dawn, Rulan Tangen, Jesse Borrego, Todd Wallace, Kirk Acevedo, Nive Nielsen, Tayla Kean,
Thomas Steven McDonagh, James McDonagh, Gary Sundown, Michael Goodwin, Sam
Stevenson, Maria Pastel, Raynor Scheine, Jeremy Radin, Matthew Yeung, Gregory Labenz, etc. 
Duração: 135 min; Distribuição: Lusomundo; Classificação etária: M/12 anos; 
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SUPER-HOMEM: O REGRESSO

“Superman” é uma criação de “comic books”, ou banda desenhada, da
responsabilidade do escritor Jerry Siegel e do desenhador Joe Shuster.
Colegas de escola em Cleveland, ambos fervorosos adeptos de ficção
científica, começaram mesmo por publicar um “fanzine” chamado
“Science Fiction”, onde Joe era artista gráfico e Jerry editor.” Em Janeiro
de 1933, Siegel escreve “The Reign of the Superman”, que Shuster ilustra.
Nesse conto, “Superman” tornava-se um vilão por influência de um sábio
louco, na linha do que viria a ser futuramente o seu inimigo figadal, Lex
Luthor. Mais tarde, “Superman” iria adquirir os contornos e as
características por que hoje o conhecemos. Seria no verão de 1934 que
Siegel e Shuster, praticamente numa noite, conceberam e desenharam
Clark Kent, Lois Lane e Superman, já com o seu fato, o símbolo no peito,
a capa. Estava criada uma das personagens de maior impacto no
universo da banda desenhada, estava lançada uma das maiores
aventuras de sempre, estava igualmente em marcha uma das locomotivas
do mundo dos “comics” norte-americanos, que só tem rival no “Batman”
e no “Homem Aranha.” Com uma característica que faz toda a diferença,
como o recorda Quentin Tarantino, quando uma personagem sua fala do
super-herói: “Batman” e “Homem Aranha” são homens que adquirem
super-poderes. “Super-Homem” é um extra-terrestre que se mascara de
humano.”
Estávamos em pleno rescaldo da Grande Depressão, a América
reconstruía-se com enorme sacrifício, a imagem do Superman dava
alento. Não muito tempo depois, iria aparecer em animação, pela mão de
Dave e Max Fleischer, uma série de episódios que se inicia com
“Superman” (ou “The Mad Scientist”), de Dave Fleischer, estreado na
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televisão no dia 26 de Setembro de 1941. Estamos em plena II Guerra
Mundial, e o super-herói combatia as forças do Mal.
Em plena década de 50, Superman surge na televisão numa série que iria
durar vários anos. Serão 104 episódios, que irão ocupar seis temporadas,
de 1951 a 1958. O episódio piloto, ‘The Unknown People” seria dividido
ao meio e apresentado como 25º e 26º episódio da primeira série, com
o título “The Unknown People”. A série iniciara-se em Dezembro de 1951,
com o primeiro episódio, “Superman and the Mole Men” (67 min).
Em 1978, surge o filme que iria eternizar Superman no cinema. Chamava-
se “Superman – the Movie”, com realização de Richard Donner, produção
de Ilya Salkind e Pierre Spengler, com argumento baseado obviamente
nas aventuras criadas por Jerry Siegel e Joe Shuster, mas guião escrito por
Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman, Robert Benton e
contribuições de Tom Mankiewicz. Christopher Reeve era o Superman/
Clark Kent como nunca mais haverá outro, o pai era Marlon Brando,
Margot Kidder era Lois Lane, os vilões Gene Hackman, Ned Beatty, e havia
muita coisa brilhante neste filme que se estreou a 15 de Dezembro de
1978. Teve um orçamento de 55,000,000 dólares e teve receitas, nos EUA,
de 134,218,018 e de 166,000,000 fora da América, o que deu um
resultado bruto de 300,218,018. Histórico.
A este sucedeu-lhe “Superman II” (1980) e “Superman III” (1983), ambos
com a assinatura de Richard Lester. O primeiro Lester era igualmente
muito bom, o segundo já deixava adivinhar a queda futura: “Superman
IV: The Quest For Peace” (1987), de Sidney J. Furie era francamente mau,
e já não foi produzido por Salkinds, mas pela dupla Golan-Globus e
Cannon Films, ainda que em associação com a Warner Bros.
“Supergirl” é de 1984, com Helen Slater na figura da protagonista, e
direcção de Jeannot Szwarc. Uma mediocridade mais a acrescentar à lista.
Daí em diante, Superman não parou, ainda que a sua melhor fase
cinematográfica tenha ficado para trás. A partir daí são duas séries
televisivas que dão cartas e vão mantendo os fãs alerta: “Superboy”
(produzida igualmente por Alexander Salkind), “Lois and Clark: The New
Adventures of Superman”, “Superman: The Animated Séries”, e a mais
badalada das séries, “Smallville”.
Até que chega 2006. Afastado dramaticamente Christopher Reeve da
figura de Superman, para regressar ao grande ecrã era necessário
encontrar alguém que fosse credível para a personagem, e que se
aproximasse da figura legada por Christopher Reeve, hoje em dia
referência mítica inquestionável (porque foi um excelente Superman, e
por toda a dramática sequência de factos que o envolveu posteriormente,
e ajudou a criar a lenda). 
O escolhido foi um desconhecido Brandon Routh (que interviera apenas
em séries de televisão) que todavia não se comportou mal, apesar de
andar muito longe do carisma e da presença de um Christopher Reeve.
Mais grave porém foi a escolha de Kate Bosworth para o papel de Lois
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Lane (muito longe da composição de Margot Kidder), que estabelecia
com Reeves alguma faísca, coisa que pouco se sente neste par que agora
nos lançam e que tem a sexualidade muito por baixo, muito embora seja
neste filme que apareça pela primeira vez consumada uma cena de amor
(ou seja, a cena não se vê, mas vê-se o rebento dela gerado, nascido
cinco anos antes!). Quanto a actores, havia ainda o caso do vilão. Lex
Luthor aprece sob o rosto de Kevin Spacey que introduz algumas
nuances. O seu vilão é mais moderno, mais homem de boa cara, menos
brutal nas suas maneiras, ainda que o resultado seja idêntico. Para
terminar com as referências ao elenco, há ainda que registar Jimmy Olsen,
como o estagiário no jornal, Richard White, (James Marsden), como o
homem com quem Lois Lane vive e que é sobrinho do editor do jornal
Daily Planet, Perry White (Frank Langella), numa convincente e forte
composição. Mas quem não gosta de Frank Langella? Portanto, o elenco
não deslustra, mas não atinge o nível dos dois primeiros filmes da série
Christopher Reeves. Deixar saudades é sempre trágico.
Falemos do realizador. Bryan Singer tornou-se conhecido de um dia para
o outro com um filme invulgar, “Os Suspeitos do Costume” (The Usual
Suspects, 1995). Antes disso já tinha realizado “Lion’s Den” (1988) e “Sob
Chantagem” (Apt Pupil, 1998). A sua cotação no mercado americano
permitiu-lhe ser contratado para dirigir dois “blockbousters” retirados de
bandas desenhadas, “X-Men” (2000) e “X2” (2003), ambos com excelentes
resultados de bilheteira, o que lhe deu possibilidade de ser o escolhido
para regressar com “Superman Returns” (2006). Como o efeito Bryan
Singer não pára de brilhar lá onde os estúdios mais ambicionam, na
bilheteira, a sua carreira futura está assegurada. Em produção tem “You
Want Me to Kill Him?” e “The Mayor of Castro Street” (ambos para 2007)
e uma nova aventura de “Superman” (com estreia prevista para 2009).
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Voltando a “Superman – o Regresso” há que dizer que de certa forma o
filme retoma o aparecimento do super herói na Terra. Desta feita aparece
já crescidinho, depois de uma ausência de cinco anos, durante os quais
tentou saber qual o destino do seu planeta natal, Krypton, que descobre
completamente arruinado e sem vivalma. Volta então à Terra, a tempo de
descobrir que por cá as ameaças continuam, os vilões são desamparam
a loja, e, apesar de Lois Lane ganhar um Prémio Pulitzer com um artigo
que se intitulava “Não precisamos de Super Homens”, a verdade é que
todos precisamos cada vez mais de super-heróis. Tanto mais que Lex
Luthor foi libertado antes de tempo e já engendra novas aventuras na
área do imobiliário em alta escala, depois de ter visitado a “Fortaleza da
Solidão”, fazer-se passar por Superman para ouvir a voz (recuperada) de
Marlon Brando e roubar certos cristais que guardavam os ensinamentos
de Jor-El. Com eles tenta reproduzir o planeta Krypton na Terra,
afundando parte da América e destruindo milhões de vidas humanas.
Parker Posey (Kitty Kowalski) é a namorada tonta de Lex Luthor, mas nem
por isso deixa de se emocionar com as perspectivas sombrias da
Humanidade, e de torcer por ela no momento decisivo.
Nunca atingindo o nível do seu modelo, este regresso de Superman
aceita-se como um bom espectáculo, com uma cuidada realização de
Bryan Singer que se esmera nalgumas cenas de acção, com efeitos
especiais bastante bons, e alguma simbologia bem explorada. Há um
aproximar da personagem do Superman da figura de Cristo que é feito
de forma discreta, como por exemplo numa cena com o super-herói a
flutuar na atmosfera, ouvindo as preces dos humanos que procuram
auxílio. Mas as grandes criações cénicas não lhe ficam atrás, como a
Fortaleza da Solidão, toda em cristais, ou o cenário onde evolui Lex
Luthor, uma enorme e fantástica cidade em miniatura, com comboios e
carros, que se desmorona à medida que a verdadeira Metropolis é
abalada pela falta de energia. 
Numa crítica de Roger Ebbert a este filme, aparece citado Tom Mankiewicz
que descreve Superman como uma peça em três actos: o momento de
Krypton é “Shakespeareano”, a época de Smallville assemelha-se à obra
do pintor americano Andrew Wyeth, e finalmente Metropolis sai das
páginas de um “comic book”. Creio que Tom Mankiewicz não se refere a
este filme em particular, mas à criação na sua globalidade. Acontece que
esta trindade de influências, teatrais, pictóricas e de banda desenhada
está muito bem observada, e todas elas se podiam ver nos filmes de
Richard Donner e Richard Lester, e se entrevêem neste de Bryan Singer. 

LA, in História
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SUPER-HOMEM: O REGRESSO  
Título original: Superman Returns 
Realização: Bryan Singer (EUA, Austrália, 2006); Argumento: Michael Dougherty, Dan Harris, Bryan
Singer, segundo personagens criadas por Jerry Siegel e Joe Shuster; Música: John Ottman, John
Williams (“Superman: The Movie”); Fotografia (cor): Newton Thomas Sigel; Montagem: Elliot
Graham, John Ottman; Casting: Roger Mussenden, Ann Robinson; Design de produção: Guy Dyas;
Direcção artística: Hugh Bateup, Damien Drew, Lawrence A. Hubbs, Catherine Mansill, John Pryce-
Jones, Charlie Revai; Decoração: Brian Dusting; Guarda-roupa: Louise Mingenbach; Maquilhagem:
Nikki Gooley, Georgia Lockhart-Adams, Tania McComas, Tracy Reeby; Direcção de produção: Jennifer
Cornwell, Steven Kaminsky, Andrew G. La Marca, Michael J. Malone, Cherylanne Martin, Bill Draper;
Assistentes de realização: Drew Bailey, Dan Bradley, Jamie Crooks, Naomi Enfield, Kelly Johanson,
James Nicholas, Johnny Pacialeo, Darin Rivetti, Brian Smrz, Paul Sullivan, Eddie Thorne, Jeffrey
Wetzel; Departamento de arte: Hugh Bateup, J. André Chaintreuil, Todd Cherniawsky, Ted Haigh,
Robert Andrew Johnson, Jeff Julian, Nancy A. King, Josh Lusby, Victor James Martinez, Brett Phillips,
Michael Turner, Darrell L. Wight; Som: Erik Aadahl, Craig Berkey; Efeitos especiais: Neil Corbould,
Jabin Dickins, Rob Heggie, Adam Khamis, Tim Martin, David Young; Produção: Gilbert Adler, William
Fay, Stephen Jones, Chris Lee, Scott Mednick, Jon Peters, Bryan Singer, Thomas Tull.
Intérpretes: Brandon Routh (Clark Kent/Superman), Kate Bosworth (Lois Lane), Kevin Spacey (Lex
Luthor), James Marsden (Richard White), Parker Posey (Kitty Kowalski), Frank Langella (Perry White),
Sam Huntington (Jimmy Olsen), Eva Marie Saint (Martha Kent), Marlon Brando (Jor-El, arquivo), Kal
Penn (Stanford), David Fabrizio (Brutus), Tristan Lake Leabu (Jason White), Ian Roberts (Riley),
Vincent Stone (Grant), Jack Larson, Noel Neill, James Karen, Stephan Bender, Peta Wilson, Barbara
Angell, Ian Bliss, Ansuya Nathan, Warwick Young, Richard Branson, Bradd Buckley, Bill Young, David
Webb, Patricia Howson, Thomas Stewart, Mirren Lee, Steve Ostrow, Raelee Hill, Lee James, Michael
Duggan, Hank Roberts, Karina Brackenm, Frederique Fouche, Julian Pulvermacher, Rebecca Barratt,
Ted Maynard, Keegan Joyce, Ed Wightman, Prue Lewarne, Paul Shedlowich, Barry Quin, Francine
Bell, Penelope Heath, Genevieve Davis, Robert Meyer Burnett, Terrell Dixon, John Lucantonio, Rob
Flanagan, Darin Rossi, Kevin Fisher, Phillip Henry, Henry Browne, Andrew Cole, Michael Dougherty,
Dan Harris, Darren K. Hawkins, Bobby Roe, Jennifer Sciole, Gerry Sont, etc.
Duração: 154 min; Distribuição em Portugal: Columbia; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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Não sei se se poderá dizer que “An Inconvenient Truth” seja um
documentário ambientalista. Acho que o mais correcto será dizer que se
trata de um documentário sobre a actividade de Al Gore como
ambientalista. O “ex-futuro presidente dos EUA”, como ele próprio se
apresenta, e gosta de sublinhar que o faz sem ironia, possivelmente com
pesar por ter de enfrentar, e aceitar, as consequências de uma eleição
fraudulenta, tem passado os último anos da sua carreira como divulgador
da causa ambientalista um pouco por todo o mundo. Quando o filme é
rodado (estreou-se já em 2006), Al Gore diz que já deu mais de 1000
palestras, na América e por todo o planeta, a falar do aquecimento global
e das suas trágicas consequências que muitos não querem enfrentam nem
combater, nomeadamente os EUA, que nem sequer aderiram aos acordos
de Quioto (os EUA e a Austrália foram os dois únicos países a rejeitarem
associar-se ao esforço de contenção industrial na poluição atmosférica).
O filme, que conta com realização de um experimentado Davis
Guggenheim, com carreira firmada sobretudo em séries de televisão
(“Wanted”, “Numbers”, “E.R.”, “Deadwood”, “The Shield”, “Alias”, “24” ou
“The First Year”, para só citar algumas) parte de um pressuposto central:
acompanhar algumas intervenções de Al Gore em sessões de
esclarecimento que são filmadas em várias cidades, da América à China.
Enquanto Al Gore discursa, com um à vontade e um conhecimento da
matéria invulgares, atrás de si vai passando uma apresentação em “power
point” sobre as questões do aquecimento global, profusamente alicerçada
em estatísticas e demais elementos cientificamente provados que não
permitem deixar dúvidas no espectador. Estamos perante um caso
gravíssimo, uma aterradora caminhada para o abismo, que só idiotas e
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espíritos deformados pelo lucro fácil não vêem, ou não querem ver (no
filme há alguns exemplos gritantes de ambos os casos, com especial
incidência nalgumas personalidades que até conseguiram ser Chefes de
Estado. Percebem certamente a quem me refiro.)
A “verdade inconveniente” começa a ser exposta logo desde o início,
quando se colocam, uma a seguir à outra, duas fotografias da Terra,
colhidas uma pelo Apollo 8, em 1969, outra muito mais recente, tirada pelo
Apollo 17. A Terra está diferente, e não se pode dizer que esteja melhor. Al
Gore explica que o aquecimento global, provocado pela poluição em
grande escalada, está a criar uma camada de protecção da nossa atmosfera
cada vez mais espessa, o que impede que os raios solares que a penetram
dela saiam depois, criando assim um efeito de estufa que tem
consequências tremendas a vários níveis. Neste aspecto o filme é
absolutamente deslumbrante de clareza e simplicidade, mostrando como
esse aquecimento global pode provocar chuvas torrenciais aqui, aumentar
a potência de tornados e furacões ali, desertificar acolá, descongelar a
Antárctica, secar mares e lagos, provocar degelos.
Dizem muitos, e às vezes com boas intenções, que essas variações não são
dramáticas, acontecem ciclicamente ao longo da História. Verdade que
assim foi, é e será, mas convém acrescentar que, de há uns tempos a esta
parte, as variações são excessivas. Al Gore demonstra-o com quadros que
recolhem cifras cientificamente trabalhadas. Se se mantiver o ritmo, dentro
de 50 anos não se pode viver na Terra. Que me importa, pensam alguns,
que julgam que já cá não estão. Pois, mas estão os filhos, os netos, desses
e de outros que nos devem merecer a melhor atenção. Quando se põe o
ouro e o planeta Terra em dois pratos de uma balança, deve pensar-se que
o ouro de nada vale, se não existir o planeta. Mesmo na mais estrita
perspectiva capitalista e lucrativa, tudo terminará se não houver a quem
vender, nem o que vender.
Sobre a tese dos ciclos, Al Gore oferece estatísticas curiosas. Procurou uma
amostragem de artigos científicos sobre a matéria, e encontrou “zero”
especialistas que aceitassem o aquecimento global como uma questão
equívoca e empolada. Ao fazer a mesma amostragem em artigos de
imprensa generalista, muito mais dependente do poder económico e
politico, mais de 50 % abordam o tema como algo desajustado da
realidade e reflectindo apenas orientações ideológicas e políticas.
Significativo.
São vários os problemas abordados ao longo destas conversas, e um
deles, um dos mais gritantes da actualidade, é a cada vez mais frequente
carência da água, um bem de primeira necessidade. Uns querem privatizá-
la, outros não a tratam como deviam, aqueloutros esbanjam-na sem
consciência. Al Gore alerta para o perigo. 
Mas, se tudo isto está no documentário, há muito mais que também lá está
e é conveniente não esquecer. Al Gore afirma a certo passo, que “a questão
não é política mas moral”. Mas não podemos esquecer que este é um filme
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“político”, e “político” a vários níveis. Político porque todas estas questões
são políticas, reflectem ideologias e consciências diferentes (Al Gore é
politicamente diferente de Bush!), mas ainda político porque o filme se
mostra um objecto de propaganda política de Al Gore, que se serve da
causa ambientalista para assim intervir no combate político norte-
americano e mundial. Nada que me repugne. Posso mesmo dizer “Viva Al
Gore!”, e vou mais longe: esta obra reflecte o melhor que os EUA têm,
aquela zona de dignidade e combate pela justiça, a igualdade e a liberdade
que me fazem gostar deste País para lá de tanta coisa e tanta gente que
me desgosta. Mas é conveniente “ver” o filme tal como ele é. Até porque
me parece mais importante assim: como manifesto político ambientalista.
Mesmo a “humanização” de Al Gore, a sua infância, a vida na quinta onde
se cultivava tabaco (cultivo que o pai abandonou, por uma questão ética),
a morte da irmã, fumadora, com cancro do pulmão, a sua vida como
senador, habitando um quarto de hotel em Washington, a doença do filho
e o mês passado no hospital, as suas viagens de carro e de avião, o
candidato batoteiramente vencido arrastando sozinho a sua mala pelos
aeroportos do mundo (e como é simbólica aquela mala!), tudo isso são
aspectos que não chocam se percebermos que existem, estão lá,
emocionam-nos, manipulam-nos, fazem-nos agradar do homem que luta
por uma causa. Ora tudo isso funciona a favor da causa, por isso, sem o
esquecermos, alinhamos no percurso.
No genérico final, entrecortadas com as apresentações dos nomes dos
responsáveis pelo filme, são-nos sugeridas diversas formas de contribuir
pessoalmente para a causa. É imperioso reduzir drasticamente as emissões
de dióxido de carbono, e isso consegue-se consumindo menos
electricidade, gastando menos gasolina, poupando na água, plantando
árvores…
“Neves do Kilimanjaro”, sabe o que são? Leu o livro, viu o filme? Se não
se empenhar em reduzir a camada de protecção da atmosfera, não mais
haverá neve em Kilimanjaro. Nem, pouco depois, vida na Terra.
Finalmente uma nota ao lado da causa ambientalista, ainda que defender
o bom cinema também seja causa ambientalista: mais um documentário
entra (e bem, com público) no circuito comercial internacional. Algo está a
mudar. O que não pode deixar de nos regozijar: alguns dos melhores filmes
de sempre são documentários, uma das artes mais nobres da imagem.
Segundo ponto: é muito saudável, na América de Bush, ver uma produtora,
a Participant Productions, produzir obras como “Murderball” (2005), “Good
Night, and Good Luck” (2005), “Syriana” (2005), “North Country” (2005),
Fast Food Nation (2006) ou “An Inconvenient Truth” (2006). Numa América
dividida ao meio, segundo as últimas eleições, é bom saber que a
confiança não morreu. Alias, como afirmou o próprio Al Gore, se todos
quisermos, conseguimos. O buraco de ozono já está a regredir. Agora há
que combater o dióxido de carbono.                                          LA

| 152 |
cineeco2006



| 153 |
cineeco2006

Cinema e
Ambiente

UMA VERDADE INCONVENIENTE
Título original: An Inconvenient Truth 
Realização: Davis Guggenheim (EUA, 2006); Música: Michael Brook, Melissa Etheridge;
Montagem: Jay Lash Cassidy, Dan Swietlik; Direcção de produção: Gregory Bartlett, Beau J.
Genot, Steven M. Rood, Michelle Wilker; Assistentes de realização: Jonathan X; Som: George
Berndt, Joel Dougherty, P.K. Hooker, Skip Lievsay, Daniel S. McCoy, Mark A. Rozett, Sharon
Smith; Efeitos visuais: Kevin Prendiville; Produção: Lawrence Bender, Scott Burns, Scott Z.
Burns, Lesley Chilcott, Davis Guggenheim, Laurie Lennard, Jeff Skoll.
Intérpretes: Al Gore. 
Duração: 100 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 6 anos.
Saiba mais em: www.climatecrisis.net
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“La Vida Secreta de las Palabras”, de Isabel Coixet, que a escreveu e
dirigiu, é uma obra interessante com alguns bons momentos de cinema,
uma cena para recordar de futuro, duas interpretações acima da média,
e meia dúzias de excessos, ou de inevitabilidades retóricas da narrativa
que retiram ao filme o peso que poderia ter, se fosse mais seco e austero.
De todas as formas, um filme a ter em conta, uma boa continuação de
trajecto para esta jovem barcelonesa que um dia encontrei em Setúbal,
com quem falei demoradamente sobre um filme seu, “Cosas Que Nunca
Te Dije” (1995), surpreendente estreia na longa-metragem de ficção que,
desde logo, augurava uma autora de recursos e futuro. O futuro aí está.
Depois sucederam-se “A Los Que Aman” (1998), “Mi Vida Sin Mi” (2003)
até chegar a este “La Vida Secreta de las Palabras” (2005). Um bom
percurso, com reconhecimento internacional, várias presenças e prémios
em Festivais, actores de certa nomeada e prestígio (como Tim Robbins)
a aceitarem colaborar e impulsionar a carreira de Isabel Coixet. Ela
merece-o.
“A Vida Secreta das Palavras” é um filme sobre cicatrizes e silêncios. O
melhor do filme encerra-se neste casulo secreto. Numa plataforma
petrolífera no norte da Europa, um acidente, um incêndio, uma morte e
um ferido que tem de ser cuidado no interior dessa ilha metálica, antes
de ser transferido para um hospital. Não muito longe, Hanna, enigmática,
fechada, cumpridora operária de uma fábrica, come frango, arroz branco
e meia maçã, em frugais refeições. Jovem, miúda, metida consigo, surda
(por vezes por opção), é bem vista pela administração, mas segregada
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pelos companheiros que não a entendem. Nem aos silêncios. Nem à
distância. Uns olhos perdidos no passado, sabe-se depois, quando, em
vez de ferias que lhe recomendam, aceita ser enfermeira na plataforma
petrolífera e tratar de Josef, um queimado grave, que ainda por cima tem
uma perna e um braço partidos, e uma cegueira temporária.
Única mulher entre sete homens, Hanna mantém-se de poucas falas e de
grande eficácia e dedicação. Sombra de Josef, a quem de inicio nada diz,
ou apenas mentiras sem significado, vai lentamente despertando para
uma nova vida, à medida que aceita desvendar dores antigas e segredos
antes indizíveis. Para o horror não há palavras, ou há palavras a mais.
Quando Hanna, depois de ouvir as revelações de Josef, e enquanto lhe
limpa as cicatrizes de um acidente (que afinal não foi acidente), revolve
abrir-se para o homem cego que tem diante de si, não há palavras que
resistam: Hanaa abre a sua camisa e orienta as mãos de Josef num peito
de pele fina e branca, feito mapa também ele de cicatrizes de horror, de
vergonha. Essa é uma cena que fica para a recordação do espectador.
Uma cena de uma beleza dilacerante, de uma força e nobreza invulgares.
Está tudo dito, e quando, vinte minutos mais tarde, Julie Christie vem
contar por palavras o que já estava dito e redito, reforça a retórica, entra
num terreno de manipulação fácil, que o filme até aí não merecia.
Digamos que Isabel Coixet não confiou suficientemente no seu talento e
resolveu sublinhar, deixar bem claro. Pena que o filme não fosse todo ele
esse fabuloso exercício de câmara, fechado numa ilha onde se contam os
batimentos das ondas, e onde se estudam outras cicatrizes, as que os
homens provocam na crosta terrestre, em busca de petróleo. Silêncios e
cicatrizes num espaço fechado. A surdez e a cegueira. Cicatrizes. O terror
de um tempo de guerra e de brutalidade sem fim, que um abraço de puro
amor pode contrariar e levar lá para os terrenos da esperança e da
generosidade daqueles “que nem se suspeitam que ainda existam”.
Realmente a natureza humana comporta os extremos dos extremos, do
horror mais abjecto ao amor mais redentor. 
Afinal o que demonstra a “La Vida Secreta de las Palabras”, uma
produção espanhola (de “El Deseo”: Almodôvar), a que alguns actores
internacionais emprestam talento e presença (Sarah Polley, excelente, Tim
Robbins, com notável contenção, Julie Christie, Javier Camara, Sverre
Anker Ousdal, etc.). Se não fossem as reservas, seria um marco. Mas
Isabel Coixet vai lá chegar. LA
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Título original: La Vida Secreta de las Palabras ou La Vida Secreta de les Paraules ou The
Secret Life of Words
Realização: Isabel Coixet (Espanha, 2005); Argumento: Isabel Coixet; Fotografia (cor): Jean-
Claude Larrieu; Montagem: Irene Blecua; Casting: Shaheen Baig; Design de produção:
Pierre-François Limbosch; Direcção artística: Nigel Pollock; Guarda-roupa: Tatiana
Hernández; Maquilhagem: Ainhoa Eskisabel, Ana López Puigcerver; Direcção de produção:
Juan Lorenzo Prada; Assistentes de realização:  Jesús Salcedo; Departamento de arte: Nigel
Pollock; Som: Patrick Ghislain, Fabiola Ordoyo; Efeitos visuais: Eduardo Díaz, Juancho
Fernández, Guillermo Orbe, Ferrán Piquer, Thorsten Rienth, Carlos Trijueque; Produção:
Agustín Almodôvar, Pedro Almodôvar, Esther Garcia, Colin McKeown, Jaume Roures. 
Intérpretes: Sarah Polley (Hanna), Tim Robbins (Josef ), Javier Cámara (Simon), Eddie Marsan
(Victor), Steven Mackintosh (Dr. Sullitzer), Julie Christie (Inge), Danny Cunningham (Scott),
Emmanuel Idowu (Abdul), Dean Lennox Kelly (Liam), Daniel Mays (Martin), Sverre Anker
Ousdal (Dimitri), Leonor Watling, Reg Wilson, Peter Wright, etc. 
Duração: 115 min; Distribuição em Portugal: itória Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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Foi a grande surpresa da noite dos “Oscars”: quando toda a gente
esperava a coroação de “O Segredo de Brokeback Mountain”, de Ang Lee,
nos derradeiros prémios da noite, eis que “Crash”, de Paul Haggis,
arrebata as estatuetas para a melhor montagem, melhor argumento
original e, sobretudo, melhor filme do ano.
Paul Haggis não é um desconhecido, apesar de ter “explodido” com este
filme onde assina realização, argumento, alguma música e ainda a co-
produção. Mas Haggis já fora o argumentista premiado do filme de Clint
Eastwood, “Million Dollar Baby”, já assinara em 1993, “Red Hot”, e era
sobretudo conhecido no universo da televisão, dirigindo, escrevendo e
produzindo algumas séries de êxito (entre outras, “As Teias da Lei” ou
“Os Trintões”).
“Colisão” apenas vem confirmar talentos já descobertos, começando por
surpreender ao nível da sua estrutura narrativa, um puzzle de situações
que, partindo de um acidente de viação, se vai fragmentando em diversas
direcções, para depois voltar a convergir na sequência final. É evidente
que esta é a estrutura narrativa de Robert Altman há dezenas de anos
(de “Nashville a “Short Curts”), esta foi também a opção de obras como
“Magnólia”, “Grand Canyon”, “Traffic”, entre algumas mais, mas não é a
trama predominante no cinema norte-americano.
“Crash” arranca de forma obsessiva, oferecendo um retrato
absolutamente traumático da vida actual na sociedade norte americana,
particularmente na cidade de Los Angeles. É a visão apocalíptica de uma
sociedade pós “11 de Setembro”gravemente doente, com a desconfiança
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a assomar a cada esquina, o racismo a explodir à mais pequena
contrariedade, a violência a invadir cada centímetro da estrada, da casa,
do jardim. Uma personagem dá a explicação metafórica, logo no início:
“Em LA ninguém te toca. Nas outras cidades, caminhas pelas ruas é és
tocado pelas outras pessoas. Aqui estás sempre por detrás de metal e
vidro. Necessitamos muito desse toque, desse choque humano que nos
faz sentir alguma coisa.”
Após um acidente de automóvel, em consequência do qual aparece
morto um jovem negro, as situações e personagens vão surgindo numa
listagem de paranóia que inquieta até ao desespero. Etnicamente, há um
pouco de tudo, e ninguém aceita o vizinho por ser “diferente” ou não
falar correctamente o “americano”. Há os jovens negros que não toleram
“brancos” e explicam que os autocarros têm janelas grandes para
humilharem os “negros” que vão lá dentro; são eles que atacam o casal
branco (Brendan Fraser e Sandra Bullock) ou atropelam um chinês, que
transacciona “carne branca”. Sandra Bullock não acredita na honestidade
do serralheiro mexicano que lhe muda a fechadura de casa, grita-o bem
alto à frente deste, que, momentos depois, é igualmente agredido por
um iraquiano, tomado por árabe, dono de um pequeno comércio que é
assaltado, e se vinga no homem que não lhe quis mudar a fechadura,
por achar que a porta não aguentava a operação. Há um realizador de TV
mestiço que é “assaltado” por dois polícias brancos, numa rusga de
rotina, e vê a sua mulher ser sexualmente molestada pelo polícia
“racista” (Matt Dillon), perante o olhar aterrado do colega deste que se
recusa a voltar à vigilância de rua com ele, mas acabará por protagonizar
um caso ainda mais grave, por medo, por paranóia, pela criação de um
clima colectivo de psicose pura. Depois há os jogos de poder, a
hierarquia policial, os interesses políticos, o inspector (Cheadle), com um
irmão drogado e uma mãe de rastos… O ambiente assemelha-se muito à
antecâmara de uma guerra civil, com intolerâncias de parte a parte,
brancos contra negros, iraquianos contra hispânicos, negros contra
chineses, chineses explorando coreanos, um nunca acabar de azedumes
e ressentimentos intimamente armazenados que explodem à mais
pequena faísca. Uma Humanidade raivosa e perdida?
Ora aí dá-se o volte face de “Colisão”. Quando o espectador começa a
desacreditar do Homem, ou da honestidade do filme, este muda de
registo, tal como cada personagem o pode fazer no seu dia a dia, e
descobre o outro lado desta Humanidade complexa e contraditória que
tem dentro de si os genes do Bem ou do Mal. O mesmo polícia “racista”
é capaz de arriscar a vida por uma mulher negra, o polícia “bom” afinal
também se pode contagiar pelo terror quotidiano. O que está doente não
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são os homens, é esta sociedade que, em lugar de enaltecer e favorecer
o que de melhor há dentro de cada um, se apraz em trazer ao de cima
o que de mais primário e selvagem há no ser humano.
É evidente que, se lido de outra forma, este filme pode ser perigoso,
desculpabilizando os actos individuais com base numa explicação
colectiva: não há nada a fazer, o homem é mesmo assim, tão depressa é
um assassino como um anjo. Mas o que julgo estar mais certo como
interpretação é uma critica a um sistema político, social, económico e
educacional que condiciona desde criança cada um de nós, incutindo o
medo, colocando na mão de cada cidadão uma arma de defesa pessoal
e na cabeça uma sinalização de intolerância que instiga à violência. São
preconceitos e ideias feitas que fazem de cada um de nós potenciais
perigos para os outros. O que fica exemplificado de forma notável numa
conversa entre um produtor branco e um realizador negro, quando o
primeiro pede para repetir uma cena porque uma personagem negra não
falou suficientemente “à preto”, esquecendo-se que tem à sua frente um
negro que afinal não fala “à preto”.
Refira-se ainda a excelência de toda a representação, com particular
destaque para Matt Dillon, no polícia racista que tem em casa um pai
doente a que se dedica com carinho, e a quem a indiferença dos serviços
de saúde revolta. A revolta e a raiva coabitam diariamente com estes
seres frágeis que querem demonstrar uma força que não têm e apenas
revelam as fraquezas de que estão possuídos. LA

| 160 |
cineeco2006



| 161 |
cineeco2006

Guerra, 
Terror 
& $$$

COLISÃO
Título original: Crash 
Realização: Paul Haggis (EUA, Alemanha, 2004); Argumento: Paul Haggis, Robert Moresco;
Música: Mark Isham, e ainda Paul Haggis, Oliver Nathan, Shani Rigsbee,  Kathleen York
(canção); Fotografia (cor): James Muro e Dana Gonzales (fotografia adicional); Montagem:
Hughes Winborne; Casting: Sarah Finn, Randi Hiller; Design de produção: Laurence Bennett;
Direcção artística: Brandee Dell’Aringa; Decoração: Linda Lee Sutton; Guarda-roupa: Linda
M. Bass; Maquilhagem: RaMona Fleetwood, Kerry Mendenhall, Ben Nye Jr., Bunny Parker,
Theraesa Rivers, Kimberley Spiteri, Michelle Vittone; Direcção de produção: Brad Arensman,
Betsy Danbury, Mads Hansen, Robert Katz, Joel T. Pashby; Assistentes de realização: Scott
Cameron, Ime Etuk, Simone Farber, Casey Mako; Departamento de arte: Brian Barr, Joseph
W. Grafmuller, Jay Jergensen; Som: Tim Farrell, Marc Fishman, Sandy Gendler, Shiro Gutzie; 
Efeitos Especiais: Scott M. Austin, Ron Trost; Efeitos Visuais: Unjoo Lee Byars, Christopher
Dusendschon, Russ Honican, Glenn Morris, Ian Noe, Payam Shohadai; Produção: Don
Cheadle, Betsy Danbury, Sarah Finn, Marina Grasic, Paul Haggis, Mark R. Harris, Randi Hiller,
Jan Körbelin, Dana Maksimovich, Robert Moresco, Tom Nunan, Andrew Reimer, Cathy
Schulman, Bob Yari.
Intérpretes: Karina Arroyave (Elizabeth), Dato Bakhtadze (Lucien), Sandra Bullock (Jean), Don
Cheadle (Graham), Art Chudabala (Ken Ho), Sean Cory (policia de motorizada), Tony Danza
(Fred), Keith David (Tenente Dixon), Loretta Devine (Shaniqua), Matt Dillon (Policia Ryan),
Jennifer Esposito (Ria), Ime Etuk (Georgie), Eddie J. Fernandez (policia Gomez), William
Fichtner (lanagan), Howard Fong, Brendan Fraser (Rick), Billy Gallo (polícia Hill), Ken Garito
(Bruce), Nona Gaye (Karen), Octavio Gómez, James Haggis , Terrence Howard (Cameron),
Sylva Kelegian, Daniel Dae Kim (Park), Bruce Kirby (Ryan), Ludacris (Anthony), Jayden Lund,
Jack McGee, Amanda Moresco, Thandie Newton (Christine), Martin Norseman (Conklin), Joe
Ordaz, Greg Joung Paik (Choi), Michael Pena (Daniel), Yomi Perry (Maria), Ryan Phillippe
(policia Hanson), Alexis Rhee (Kim Lee), Ashlyn Sanchez (Lara), Molly Schaffer, Paul E. Short
(policia Stone), Marina Sirtis (Shereen), Bahar Soomekh (Dorri), Allan Steele, Kate Super,
Larenz Tate (Peter), Glenn Taranto, Beverly Todd (mãe de Graham), Shaun Toub (Farhad),
Kathleen York (policia Johnson), Nicholas George Stark (Jamal), etc. 
Duração: 113 minutos; Distribuição: Filmes Castello Lopes; Classificação etária: M/12 anos.
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Já foi estreado há algum tempo, mas os Oscars e o breve lançamento em
DVD voltam a chamar a atenção para “O Fiel Jardineiro” (The Constant
Gardener), uma realização do brasileiro Fernando Meirelles (“A Cidade de
Deus”), adaptando um romance forte e brutal de um dos mestres do
“thriller” contemporâneo, John Le Carré (o mesmo que já nos havia dado
um excelente e perturbante “O Alfaiate do Panamá”, este dirigido por
John Boorman). John Le Carré não se limita a escrever “policiais”, escreve
libelos violentos sobre as realidades sociais e políticas do mundo
contemporâneo, toca com o dedo nas feridas menos expostas, ataca a
diplomacia ocidental que permite (e incentiva por vezes) as mais
dramáticas negações dos direitos humanos e dos princípios da
democracia que diz defender. Falando da América Latina, “O Alfaiate do
Panamá” já assim se impunha, abordando a África, “O Fiel Jardineiro” não
esquece a lição, reforça-a.
No centro da trama, a industria farmacêutica, tida por milagrosa por
salvar milhões de vidas humanas com os seus produtos, mas que encerra
igualmente pecados graves, a maioria dos quais obviamente ligados ao
desejo de lucros rápidos e cada vez mais avultados. Muitas vezes os
produtos são lançados sem estarem suficientemente testados (podem
citar-se vários casos: Talidomida, Vioxx, Celebra, Bextra, etc.) e provocam
catástrofes sem limites, outras vezes experimentam os produtos de forma
abusiva, contrariando todas as regras humanitárias e éticas. Na ânsia de
procurarem produtos que combatam doenças e epidemias, e provoquem
igualmente (ou sobretudo?) lucros imensos, não se eximem a testar os



| 163 |
cineeco2006

Guerra, 
Terror 
& $$$

novos medicamentos de forma clandestina. “O Fiel Jardineiro”aborda um
caso desses, no interior do miserável Quénia, onde populações
esfomeadas, exploradas e doentes são vacinadas com um novo remédio
contra a tuberculose, sem no entanto se saber bem quais as
consequências desse teste. Um “responsável” dirá que “de qualquer
maneira esta população estava condenada à morte”. Até pode ser
verdade, o que não evita o arrepio deontológico e a falta de escrúpulos
que a avidez do lucro provoca. Uma avidez que não pára perante nada,
sequer o assassinato para calar as vozes incómodas. E o que acontece a
Tessa Quayle (Rachel Weisz), uma activista de direitos humanos, casada
com um diplomata inglês, Justin (Ralph Fiennes), que resolve investigar
por conta própria o que uma empresa farmacêutica, a ThreeBees, anda a
fazer nas favelas do Quénia, usando sem qualquer segurança os
ignorantes e miseráveis habitantes desses “bidonvilles”. De posse de
inquietantes informações resolve alertar as autoridades inglesas, mas, no
entretanto, aparece morta, justamente com um médico local, Arnold
Bluhm (Koundé), sendo o assassinato imputado a causas passionais. É
nesta altura que o filme começa, e o que iremos acompanhar é a
investigação levada a cabo pelo marido de Tessa, que quer saber o que
aconteceu na realidade à mulher, e descobrir os responsáveis por mais
aquele crime.
Justin é o diplomata por excelência, um homem “politicamente correcto”
que não compreende certos “excessos” da mulher, mas os aceita em
nome da paixão, até ter de enfrentar a realidade nua e crua de um corpo
queimado numa casa mortuária do fim do mundo. A morte de Tessa vai
alterar a visão do mundo de Justin e obrigá-lo a tomar partido, a optar,
a enfrentar a injustiça, a lutar pela dignidade, a deixar o escritório e o ar
condicionado e a sair para a rua, para o calor e a poeira.
Fernando Meirelles foi escolhido para esta obra em função da forma
como retratara as favelas brasileiras, com um vigor e uma acidez
invulgares. Aqui tinha um desafio idêntico, ao captar os “bidonvilles” do
desespero de um Quénia onde coexistem, lado a lado, os campos de
golfe dos “senhores” e as cidades de um sub mundo escravizado sem o
saber. As longas panorâmicas numa fotografia granulada de cores densas,
atravessando a paisagem africana, dão-nos essa vertigem do horror
social que todos tendem a esconder e esquecer. Mas que o talento do
olhar de Fernando Meirelles e a mestria da câmara de César Charlone
revelam-nos essa realidade, sem demagogia e com um rigor de exposição
que surpreendem. Um grande filme, a que as prestações de Rachel Weisz,
justíssimo Oscar para melhor actriz, e de Ralph Fiennes, acrescentam uma
sensibilidade discreta e uma envolvência emocional inesquecíveis.     LA
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O FIEL JARDINEIRO 
Título original: The Constant Gardener 
Realização: Fernando Meirelles (Inglaterra, Alemanha, 2005); Argumento: Jeffrey Caine,
Bráulio Mantovani, segundo romance de John le Carré; Música: Alberto Iglesias; Fotografia
(cor): César Charlone; Montagem: Claire Simpson; Casting: Leo Davis; Design de produção:
Mark Tildesley; Direcção arística: Christian Schaefer, Denis Schnegg; Decoração: Michelle
Day, Alexis Labra; Guarda roupa: Odile Dicks-Mireaux; Maquilhagem: Christine Blundell,
Julius Goosen, Gillianne Obaso, Zara Pasha, Matthew Smith, Lesa Warrener; Direcção de
produção: Alistair Hopkins, Nick Laws, Mark Nolting, Lisa Parker, Chris Wilding, Sonja B.
Zimmer; Assistentes de realização: David Antoniuk, Megan Basaraba, Charles Crossin, Susan
Drennan, Carlos Fidel, Thorne Mutert, Richard Styles; Departamento de arte: Carol Kupisz,
Chris Lightburn-Jones, Christian Schaefer, Laura Souter, Nick Thomas; Som: Nick Adams,
Phillip Mark Freudenfeld, Leon Johnson, Rob Killick, DeLane Lea, Joakim Sundström, Stuart
Wilson; Efeitos especiais: Mickey Kirsten, Jason Leinster, Paul McGuinness, Cordell McQueen,
Robert Yeager; Efeitos visuais: James Clarke, Michael Davis, Adrian De Wet, Alec East, Charles
Howell, Drew Jones; Produção: Jeff Abberley, Julia Blackman, Simon Channing-Williams, Gail
Egan, Robert Jones, Henning Molfenter, Thierry Potok, Donald Ranvaud, Tracey Seaward.
Intérpretes: Ralph Fiennes (Justin Quayle), Rachel Weisz (Tessa Quayle), Hubert Koundé
(Arnold Bluhm), Danny Huston (Sandy Woodrow), Daniele Harford (Miriam), Packson Ngugi
(ofcial na morgue), Damaris Itenyo Agweyu (mulher de Jomo), Bernard Otieno Oduor (Jomo),
Bill Nighy (Sir Bernard Pellegrin), Keith Pearson (Porter Coleridge), John Sibi-Okumu (Dr.
Joshua Ngaba), Donald Sumpter (Tim Donohue), Archie Panjabi, Nick Reding, Gerard
McSorley, Juliet Aubrey, Jacqueline Maribe, Donald Apiyo, Pete Postlethwaite, Samuel Otage,
Anneke Kim Sarnau, Mumbi Kaigwa, John Moller, Andre Leenheer, Lydia M. Manyasi, Steenie
Njoroge, Stuart Wheeler, Chris Payne, Nyajima Jial, Brigid M. Kakenyi, Katherine Damaris,
Christopher Okinda, Ainea Ojiambo, Peter King Nzioki, Ng’ang’a Kirumburu, Ben Parker, John
Keogh, Jeffrey Caine, Richard McCabe, Rupert Simonian, Teresa Harder, Thomas Chemnitz,
Joe Christopher Rhode, Edgar Nicholas Rhode, Eva Plackner, Claire Simpson, Sidede Onyulo,
Chris Lightburn-Jones, Ann Achan, Dang Wuor Dew, Ben Gardiner, Denis Schnegg, etc. 
Duração: 129 min; Distribuição em Portugal: LNK; Classificação etária: M/ 16 anos.
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INFILTRADO

No início do novo filme de Spike Lee - um monumento de ironia que
passa todo o seu tempo a fazer passar-se pelo que não é - há uma
esfinge masculina (Clive Owen) que se infiltra na consciência do
espectador através de um enigma que parece revelar mais do que
esconde, entregando-lhe de bandeja as respostas às perguntas o quê
(um assalto a um banco), onde (em Nova Iorque) e porquê (porque sim),
e deixando apenas em aberto a resposta à pergunta como. Depois, e uma
vez cativada a inteligência e a curiosidade do espectador, Denzel
Washington entra em cena (no papel de um negociador de reféns) e o
filme parece (lá está...) transformar-se num anódino trabalho de estúdio
que aponta as suas baterias ao «mainstream» - imaginem um «remake»
«blasé» de Um Dia de Cão, de Sidney Lumet, e não andarão longe
daquilo que Infiltrado parece ser. Sucede, porém, que as aparências
enganam e que, neste filme, têm mesmo o condão de nos enganar
duplamente. Em primeiro lugar, porque tudo o que aqui acontece é
alegoria, sinal de outra coisa que não ela mesma (todas as acções dos
assaltantes funcionam como uma cortina de fumo que dissimula os seus
reais objectivos e que nos deixam a tentar decifrar a invisibilidade das
intenções na visibilidade das aparências); e, em segundo lugar, porque,
sob a capa de um convencional filme de estúdio, Spike Lee acaba por
enxertar, de forma sub-reptícia, todos os temas recorrentes do seu
cinema. De tal modo que não seria absurdo pensar, em última análise,
que a personagem central de Infiltrado é o cenário - a Nova Iorque
multicultural e tensa do pós-11 de Setembro - e que, no fundo, o
verdadeiro infiltrado deste filme é, não propriamente Clive Owen, mas
antes o próprio Spike Lee.  V.B.M.
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INFILTRADO
Título original: Inside Man 
Realização: Spike Lee (EUA, 2006); Argumento: Russell Gewirtz; Música: Terence Blanchard,
A.R. Rahman (canções adicionais); Fotografia (cor): Matthew Libatique; Montagem: Barry
Alexander Brown; Casting: Kim Coleman; Design de produção: Wynn Thomas; Direcção
artística: Chris Shriver; Decoração: George DeTitta Jr.; Guarda-roupa: Donna Berwick;
Maquilhagem: Felice Diamond, Anita Gibson, Craig Lindberg, Kathrina Miccio, Kyra
Panchenko, Patricia Regan, Kenneth Walker; Direcção de produção: Colin Cumberbatch,
Susan Lazarus; Assistentes de realização: Mike Ellis, Tracey Hinds, Rodney ‘Bear’ Jackson,
Michael A. Pinckney, Jennifer D. Wilkins; Departamento de arte: Martin Bernstein, Chris
DeTitta, Gerard V. Engrassia, Paul Gaily, Leo Holder, Timothy Joliat, Stephen Krieger, Ross La
Terra, Leann Murphy, Timothy Powers, Dylan Sheridan; Som: Eugene Gearty; Efeitos
especiais: Fred Buchholz, Steven Kirshoff; Efeitos visuais: Eric Alba, Ella Boliver, Patrick
Clancey, Chris Halstead, Emil Kahr Nilsson; Produção: Jonathan Filley, Brian Grazer, Karen
Kehela, Jon Kilik, Daniel M. Rosenberg, Kim Roth.
Intérpretes: Denzel Washington (Detective Keith Frazier), Clive Owen (Dalton Russell), Jodie
Foster (Madeline White), Christopher Plummer (Arthur Case), Willem Dafoe (Capitão John
Darius), Chiwetel Ejiofor (Detective Bill Mitchell), Carlos Andrés Gómez (Steve), Kim Director
(Stevie), James Ransone (Steve-O), Bernie Rachelle, Peter Gerety, Victor Colicchio, Cassandra
Freeman, Peter Frechette, Gerry Vichi, Waris Ahluwalia, Rafael Osório, Rodney ‘Bear’ Jackson,
Daryl Mitchell, Ashlie Atkinson, David Brown, Robert C. Kirk, Frank Stellato, Ken Leung,
Marcia Jean Kurtz, Ed Onipede Blunt, Amir Ali Said, Lemon, Samantha Ivers, Peter Kybart,
Jason Manuel Olazabal, Jeff Ward, Anthony Mangano, Michael Devine, Ed Bogdanowicz,
Aaron Vexler, Anthony Borowiec, Joe Coots, Lionel Pina, Ken Ferrigni, Frank Hopf, Robert
Testut, Craig M. Spitzer, etc. 
Duração: 129 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos.
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UMA HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA

«Pode parecer chocante, mas não posso escolher um actor simplesmente
porque gosto dele», diz Cronenberg

Uma História de Violência parece fugir ao estilo narrativo a que os cinéfilos se
habituaram da parte de David Cronenberg. A razão poderá estar no facto de
o realizador não ser, desta vez, também o autor do argumento, que se inspira
numa «novela gráfica» (fórmula «politicamente correcta» de se designarem
agora as bandas desenhadas), da autoria de John Wagner e Vince Locke. Mas
é preciso estar muito distraído para não se perceber que tudo o que ali
decorre, assim como o retrato das personagens, está em perfeita sintonia com
o universo que Cronenberg tem construído ao longo da sua obra e,
particularmente, com a complexa relação entre o lado físico e psíquico do ser
humano e a emergência de pulsões primitivas reprimidas, numa variação de
Jekyll e Hyde. Como as personagens de A Mosca e Zona de Perigo (só para
dar dois exemplos), a que Viggo Mortensen representa é um homem com uma
zona de sombra na sua vida que, em circunstâncias especiais, irá irromper de
uma forma destruidora.
A linearidade narrativa de Uma História de Violência remete-nos de imediato
para o cinema clássico americano, em especial para uma série de «westerns»
que surgiram na década de 50, de que são exemplos O Homem do Oeste, de
Anthony Mann, A Vida ou a Morte, de Russell Rouse, e Ameaça de Morte, de
Alfred L. Werker. Como nos dois primeiros, Tom Stall (Viggo Mortensen) é um
homem com um passado obscuro que procura esquecer, mas que virá,
finalmente, pedir-lhe o ajuste de contas. Como no último, ele surge-nos, ao
começo, como um inocente apanhado numa inexorável teia de circunstâncias:
a de ter abatido dois perigosos malfeitores no café que explora numa
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pequena cidade do interior, tornando-se, por sua vez, o alvo a abater por
outros. O desenvolvimento, com as várias «visitas» que recebe e com a que
se vê forçado a realizar no fim, segue a mesma linha, mas a este olhar junta-
se agora um toque fordiano. Se, como em O Homem do Oeste, Tom tem de
destruir uma das suas famílias para que a outra sobreviva, a conclusão de
Uma História de Violência faz-se na linha de A Desaparecida, de John Ford, com
a casa feita local de convergência de todas as emoções e da ideia de família.
Mas Uma História de Violência conta-nos também como tudo isso se reflecte
na família que Tom quer preservar e como afecta os seus membros, em
especial o filho, que, também ele, verá irromper dentro de si o demónio da
violência, no confronto com um colega de escola, e atingindo a própria
relação que tem com a mulher que, na sequência mais brutal do filme, força
sexualmente. Assim como a violência irrompe bruscamente de forma
irreprimível de dentro das personagens, Cronenberg encena as cenas de
violência do mesmo modo, surpreendendo o próprio espectador.
Um notável elenco nesta obra-prima de Cronenberg, onde se destacam,
em particular, Ed Harris e William Hurt, nas mais sinistras personagens
das suas carreiras.

Manuel Cintra Ferreira, in Expresso

Para além da realidade: é aí que estamos desde o longo primeiro plano em
que os mafiosos entram no «snack-bar» de Tom. O movimento dolente e
ameaçador desse plano, o modo como transforma uma situação de
quotidiano em terror, basta para nos abrir imediatamente o território da
dúvida. A primeira pergunta que faz Cronenberg é esta: pode o espectador
ainda acreditar na ficção? Em Uma História de Violência o espectador não tem
qualquer controlo sobre a ficção, todos os códigos sedimentados pela
cinefilia e por uma ideia de argumento linear são baralhados. Assume-se que
uma personagem (neste caso influenciada por uma BD de John Wagner e
Vince Locke) é um portador do falso. Como se verá, Tom, o pai de família,
talvez nem seja o zeloso pai que tanto parece, e a sua «história de violência»
é menos a história do seu passado do que a mentira do seu presente, agora
ameaçado. Os «bons» e os «maus», a misteriosa revelação de quem é o quê,
não deixa de se redefinir até ao fim. De McTiernan a Verhoeven, passando
por Shyamalan, prova-se que a opacidade da personagem principal é a
grande obsessão do melhor cinema americano actual. Vale a pena sublinhar
que Cronenberg acaba com este gesto por destruir uma atitude psicológica
de reconhecimento, cada vez mais próxima da Hollywood maioritária. Jamais,
sobre Cronenberg, o cinema e a crítica poderão dizer de uma personagem:
«Eis alguém como nós». Desta impossibilidade de identificação nascem
efeitos sublimes. Cronenberg, que só por si é um género à parte dentro do
terror e do fantástico, reage com pudor perante a tecnologia. As suas
soluções para descobrir o estranho são sempre soluções de «mise-en-scène»,
ou então reacções a «clichés» do espectáculo. Por exemplo, em Crash, os
acidentes de automóvel eram filmados à «velocidade do cinema» (24
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fotogramas por segundo), ao contrário de 99% dos filmes de acção (onde
esses acidentes, filmados a uma velocidade muito superior, se tornam lentos
e espectaculares no ecrã). Em Uma História de Violência, as sequências de
acção em que as capacidades assassinas de Tom são postas à prova surgem
também num ápice, como um acidente de automóvel: a acção explode
sempre antes do susto. Poder descobrir através dessa sensualidade o filme
de acção que Uma História de Violência também possui não é seguramente
o menor dos seus triunfos.

Francisco Ferreira, in Expresso

«CUIDADO COM O QUE CONSIDERAM O BEM E O MAL»
David Cronenberg é um senhor sexagenário, grisalho, afável e sem
nenhuma marca exterior dos horrores e inquietações que desde há muito
nos faz passar nas salas de cinema. Nesta entrevista, feita em Maio de
2005, durante o Festival de Cannes, onde Uma História de Violência estava
em competição, o único elemento bizarro foi ter aparecido de câmara em
punho, fotografando-me, desprevenido. Tinha em curso o trabalho de
documentar o quotidiano de um realizador de proa no mais importante
festival do mundo. Por uma vez, nesta vida de jornalista, senti-me
perscrutado em vez de ser eu a perscrutar. Felizmente, Cronenberg posou
a câmara durante a entrevista e pude olhar-lhe os olhos. E sorriam...

Como é que escolhe o elenco dos seus filmes? Tem actores na cabeça, faz
audições?

Depende de quem está envolvido na produção do filme. Uma História de
Violência é da New Line, é um filme de estúdio, custou 32 milhões de dólares,
o que, para mim, é um orçamento enorme. Começou a aparecer uma lista de
protagonistas possíveis... Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney... e fomos
discutindo. Devo dizer que não fui pressionado para escolher este ou aquele
actor, pude sempre dizer «não» e acabámos num consenso. Um consenso que
me envolveu a mim, aos produtores e aos tipos do marketing. O elenco de
um filme é sempre um processo de consenso sobre o «star power» necessário.
Porque mesmo para um filme independente de baixo orçamento é preciso ter
no elenco alguém cujo nome seja reconhecido. Isto pode parecer chocante,
mas, de facto, não posso escolher um actor simplesmente porque gosto dele.
Se tivermos um elenco de desconhecidos é muito complicado vender o filme...
Mas posso dizer que, por meios maquiavélicos, caminhos obscuros e sórdida
manipulação, consigo sempre aquilo que quero. Até Woody Allen se queixou
recentemente da frustração que é preparar o elenco de um filme. A diferença
é que ele vivia num casulo e eu, desde o meu primeiro filme, que conheço
este processo. A questão de saber quem é a estrela aparece sempre. No caso
de Uma História de Violência havia o problema suplementar de os actores
serem credíveis como habitantes de uma pequena cidade do interior dos
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Estados Unidos. Não podia escolher alguém muito exótico ou glamouroso,
sobretudo para a protagonista feminina. Não queria que os espectadores se
perguntassem porque é que uma pessoa daquelas vivia ali.

O filme tem, desde a terrível sequência inicial, o problema do lado
fascinante que a violência carrega consigo. Tentou confrontar o espectador
com essa fascinação?

Antes de mais, quis confrontar-me com a minha própria fascinação pela
violência. Na América, a ideia da violência de rua, a ideia de alguém nos
entrar pela casa com uma arma na mão é algo que está presente na cabeça
de toda a gente - e em primeiro plano. A maneira como a sociedade
americana se desenvolveu, a pressão dos «media», as guerras sucessivas
em que a América se envolveu desde o Vietname criaram esse tipo de
paranóia. Portanto, eu não quis confrontar o público americano com a
violência, mas sabia que eles estariam interessados no tema.

Este é um dos seus filmes mais clássicos em termos formais...

Sim, porque esta é uma história clássica americana. E à minha cabeça vieram
filmes de A Leste do Paraíso aos «westerns» de John Ford. Foi isso, aliás, o
que pedi a Howard Shore, que compôs a música: um tom clássico que
casasse com a mitologia do homem solitário, com uma arma na mão, a
defender a casa e a família contra outros homens com armas nas mãos. É
um elemento fulcral na mitologia da América. E, neste momento, é um
elemento da mitologia política da América. Este não é um filme com uma
mensagem política, mas as ressonâncias estão claramente lá. E creio que
esse foi um dos motivos que levou Viggo Mortensen a aceitar interpretá-lo.

A sua abordagem da violência tem sempre uma componente aterradora, mas
também uma certa ironia...

Há ironia porque eu continuo a mostrar quais são as consequências da
violência, a complexidade dessas consequências e a sexualidade que está
envolvida. E isso é algo que não faz parte de uma agenda política óbvia,
pelo contrário, é algo que se tende a suprimir e a não falar.

A propósito dessa componente sexual, há duas cenas marcantes no filme,
ambas com uma particularidade muito curiosa: eles não actuam como são,
mas encarnando personagens, como se o erotismo envolvesse um elemento
de representação, de desencarnação da identidade para um lugar
desconhecido...

Sim, na primeira, a Maria Bello simula ser uma «cheerleader», uma
adolescente inocente e perversa. É um clássico. Na segunda, é mais
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complicado, ela faz sexo com o «outro», o «gangster», não com o marido
que sempre conheceu, e sente repulsa e atracção, ao mesmo tempo. A
cena foi feita para mostrar as duas coisas. Há pessoas que acham que é
uma sequência de violação, o que me horroriza, porque se a entenderem
desse modo então cometi um erro, não era nada disso que queria. Essa
cena foi, aliás, muito trabalhada, construímos dois cenários diferentes da
escada e foi filmada por partes, com vários dias de intervalo. Mas o que
eu acho mais interessante é que essas duas cenas de sexo sejam, no
fundo, vividas por duas pessoas que estão casadas há vinte anos, o que
não é muito comum no cinema...

Na fase presente da sua carreira, quais são os elementos temáticos ou formais
com que a definiria?

Só daqui a alguns anos é que vamos saber. O Picasso, quando estava no
período azul, não sabia que estava no período azul... E, depois, é tão difícil
conseguir fazer filmes interessantes nos dias que correm que eu acabo por
aproveitar as oportunidades que surgem, mesmo que me interessasse mais
seguir este ou aquele caminho. Porque, às vezes, um filme que nos
interessa muito demora mais tempo a conseguir financiamento e outro
aparece de permeio. É muito incontrolável.

Mas a questão da identidade, de alguém perguntar «quem és tu?», ou de eu
sentir o Outro em mim, continua muito presente...

Sim, Spider era sobre isso, sobre a criação de uma identidade. Mas Uma
História de Violência e Spider têm em comum também o serem dramas
familiares, histórias em que um passado obscuro se vem misturar com o
presente. Isto não quer dizer que tenha uma mensagem a dar sobre esses
assuntos - quando quero mandar mensagens uso o correio -, mas são temas
que me interessa explorar. Se há alguma mensagem subjacente, ela só pode
ser: «Cuidado com o que consideram o Bem e o Mal».

Será justo dizer que a questão da identidade é uma obsessão de David
Cronenberg?

Obsessão é talvez excessivo. Mas interessa-me profundamente. Quando se
tem crianças - e eu já sou avô - observamos como a personalidade se forma,
como a identidade evolui, e percebe-se que a identidade é algo de
construído, não vem nos genes, não é como a cor dos olhos, não é um dado
absoluto. Há um elemento de vontade na criação da identidade, podemos
escolher certas coisas e rejeitar outras. E, portanto, a identidade pode
mudar, se tivermos um motivo para tanto. Acho isso fascinante, porque é
um dos aspectos que está na própria essência do humano. 

Entrevista de Jorge Leitão Ramos, in Expresso
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UMA HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA
Título original: A History of Violence 
Realização: David Cronenberg (EUA, Alemanha, 2005); Argumento: Josh Olson, segundo
novela gráfica de John Wagner e Vince Locke; Música: Howard Shore; Fotografia (cor): Peter
Suschitzky; Montagem: Ronald Sanders; Casting: Deirdre Bowen; Design de produção: Carol
Spier; Direcção artística: James McAteer; Decoração: Peter P. Nicolakakos; Guarda-roupa:
Denise Cronenberg; Maquilhagem: Patrick Baxter, Stephan Dupuis, Mary-Lou Green-
Benvenuti, Christopher Pizzerelli; Direcção de produção: Jack Deutchman, Heather Meehan,
Lori A. Waters; Assistentes de realização:  Tyler Delben, Aric Dupere, Walter Gasparovic, Bob
Warwick; Departamento de arte: Joe Curtin, Gordon Lebredt, Gordon White; Som: Wayne
Griffin, Michael O’Farrell, Steve Switzer, Don White; Efeitos especiais: Jonathan Gording, Neil
Trifunovich; Efeitos visuais: Dennis Berardi, Rob Del Ciancio, Michael Eaves, Genevieve Forte,
Jef Lonn, Sarah McMurdo, Aaron Weintraub, Fiona Campbell Westgate; Produção: Kent
Alterman, Chris Bender, Cale Boyter, Josh Braun, Toby Emmerich, Justis Greene, Roger Kass,
J.C. Spink, Jake Weiner,
Intérpretes: Viggo Mortensen (Tom Stall), Maria Bello (Edie Stall), Ed Harris (Carl Fogarty),
William Hurt (Richie Cusack), Ashton Holmes (Jack Stall), Peter MacNeill (Xerife Sam Carney),
Stephen McHattie (Leland), Greg Bryk (Billy), Kyle Schmid (Bobby), Sumela Kay (Judy
Danvers), Gerry Quigley (Mick), Deborah Drakeford (Charlotte), Heidi Hayes (Sarah Stall),
Aidan Devine (Charlie Roarke), Bill MacDonald, Michelle McCree, Ian Matthews, R.D. Reid,
Morgan Kelly, Martha Reilly, Jason Barbeck, Bruce Beaton, Neven Pajkic, Brendan Connor,
Nick Antonacci, John Watson, Don Allison, Brittany Payer, Mitch Boughs, April Mullen, George
King, Shawn Campbell, Steve Arbuckle, Connor Price, Evan Rose, Michael Stevens, etc. 
Duração: 96 min; Distribuição em Portugal: Vitória Filmes; Classificação etária: M/ 16 anos.
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MIAMI VICE

O que fascinava nos policiais e nos “filmes negros” das décadas de 30 a
50 era, sobretudo, a atmosfera criada, o clima de um preto e branco
pesado, de sinistros presságios. Havia grandes actores, notáveis
realizadores, excelentes argumentistas, mas havia, por sobre tudo isso,
um “tempo” físico, humano, social que era restituído por essas obras que
ainda hoje mantêm a sua sedução intacta e reflectem muito da época em
que foram criadas.
Uma obra de arte ou “fala de nós” de alguma forma, ou não tem grande
interesse. Este “falar de nós” é que se pode expressar em muitas línguas.
Às vezes até é preciso dicionário, mas vale a pena tentar compreender. 
“Miami Vice”, à semelhança de algumas outras obras actuais (poucas,
mas certamente algumas, entre elas as de Steven Soderberg, como
“Ocean’s Eleven” (2001) ou Ocean’s Twelve (2004), consegue esse raro
privilégio de ser uma obra de arte, um típico e brilhante produto de uma
indústria que consegue por vezes ser espelho do seu tempo e do
ambiente estético predominante. Nesse aspecto Michael Mann é uma boa
referência, pois algumas outras películas suas, como “Heat” ou
“Colateral”, já eram exemplos significativos de um tipo actual de “filme
negro” norte-americano que tem características muito próprias e,
sobretudo, uma estética muito definida. Estamos nos domínios do
“tecno”, do “cool”, do “Postmodernismo”. Chame-se-lhe o que se quiser.
Todos estão certos.
Este “Miami Vice” começa por ser a adaptação ao cinema da popular
série televisiva que tinha o mesmo nome, produzida entre 1984 e 1989
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Crockett e Rico Tubbs, detectives, continuam a ser os protagonistas desta
nova aventura. Um é branco, o outro negro, formam uma equipa de uma
eficácia total, ambos funcionam como silhuetas de polícias incorruptíveis,
mas sem grandes espessuras psicológicas, que se infiltram no sub mundo
do tráfico de narcóticos e armas. A história também não é muito
importante. Diria mesmo que não é nada. Nenhuma novidade especial,
em relação às centenas de historietas sobre droga já vistas e revistas,
com vilões sul e centro americanos, e policias norte-americanos a impor
a lei. Não é por aí que se saúda o filme, mas sim pelo estilo que
consegue impor, mas um estilo que é só por si uma forma de “falar de
nós”. 
Não é um filme onde se discurse muito, onde se “digam coisas muito
importantes”. Ninguém afirma directamente que estamos numa sociedade
fria, distante, desapiedada, brutal. Mas sentimos isso pela “forma”, pela
maneira como Michael Mann trata a cidade, descreve os personagens,
enquadra a solidão, regista a paisagem (interior e exterior), trata as
cores, a iluminação, como coreografa esses bailados de carros, barcos,
helicópteros, como monta sem complacências, como resolve cada cena
de acção com uma economia de meios que chega a ser de uma
brutalidade incomparável. Nesse aspecto, “Miami Vice” é sem dúvida um
dos grandes filmes do ano, atrevo-me quase a dizer que uma das raras
obras-primas que vi nos últimos meses.
A desolação deste azul metalizado que perpassa pelo filme, o canto
desesperado desses corpos que se amam gritando uma cumplicidade de
sangue, lágrimas e esperma, sem futuro aparente (mesmo quando o
futuro parece ser um fugaz “happy end” sem continuidade), a terrível
solidão de cada personagem, mesmo quando a seu lado tem o “partner”
de sempre ou a amante de ocasião, tudo isso demonstra o brilhantismo
consequente, cheio de ideias e de intenções de um cineasta como
Michael Mann. 
Por vezes há em “Miami Vice” planos de cortar a respiração, figuras
enquadradas de costas, com o cenário ao fundo por onde investem as
tempestades tropicais ou paisagens que relembram Chiricó. Despidas.
Uma palmeira através de uma porta aberta. A solidão mais radical. A
beleza mais austera. O vento. A chuva. Os elementos a fustigarem uma
Humanidade sem inocência possível. Os sentimentos que se perseguem,
num universo onde nada é como deve ser, mas onde o crime avassala, e
a violência não pensa duas vezes. Raras vezes se vê, como aqui, a
rapidez do tiro fulminante, da explosão imediata, do gesto irreparável. 
Lembram-se todos daqueles filmes desesperantes em que o vilão
aprisiona o herói, e em lugar de o liquidar de imediato (e acabar com o
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filme!), começa a falar com ele, até este ter hipótese de fuga e recomeçar
a perseguição? Aqui nada disso é possível: inimigo aprisionado, inimigo
abatido. Guerra total, sem prisioneiros. Nenhumas complacências. O
deserto das emoções. Apenas a ambição do lucro, sem olhar a nada. O
mais puro dos cinismos, o mais completo dos desamores. Quando a
humanidade se perde, fica a tragédia. “Miami Vice” é Shakespeare, séc.
XXI.
De resto, tudo é bom em “Miami Vice”, dos actores aos técnicos. Até a
personagem meio “pimba” de Colin Farrell (o Detective James ‘Sonny’
Crockett), é um retrato brilhante, bem como o tom meio perdido,
escolhido por Jamie Foxx (o Detective Ricardo Tubbs), ou a fabulosa
personagem criada por Li Gong (Isabella), que, no meio deste deserto de
emoções, desencadeia uma onda de um romantismo lancinante. Mas se
as emoções parecem à deriva, sem porto de abrigo, já a sensualidade
dos corpos transpira em duas ou três cenas de um sexo feroz e de um
erotismo brutal. Faz-se amor de cada vez como se fosse a última. Há uma
cena entre Tubbs e a sua colega Trudy, e outra entre Sonny com a
inesperada Isabella que merecem figurar nas antologias do erotismo no
cinema. E, no entanto, é só talento que se vê. Só sugestão. Só desejo.
Como é belo o grande cinema! LA
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Título original: Miami Vice 
Realização: Michael Mann (EUA, 2006); Argumento: Michael Mann, Anthony Yerkovich; Música:
John Murphy; Fotografia (cor): Dion Beebe; Montagem: William Goldenberg, Paul Rubell;
Casting: Francine Maisler; Design de produção: Victor Kempster; Direcção artística: Carlos
Menéndez; Decoração: Jim Erickson; Guarda-roupa: Michael Kaplan, Janty Yates; Maquilhagem:
Mary Burton, Jay Cannistraci, LaLette Littlejohn, Vera Mitchell, Carol Raskin, Nikoletta Skarlatos,
Kathe Swanson, Allen Weisinger; Direcção de produção: Sarah Bradshaw, Robyn-Alain
Feldman, Pamela Jaeckle, Wayne Morris, Sam Restivo, John G. Scotti, Jeff G. Waxman;
Assistentes de realização: Chris Castaldi, Tudor Jones, Calvito Leal, Jeff Okabayashi, Alison C.
Rosa, Michael Waxman; Departamento de arte: François Audouy, Pedro Barquin, Robert A.
Blackburn, Martin Charles, Gus Coto, Amanda Crockett, Kasra Farahani, Mark Garner, Ryan
Heck, Seth Reed, Roger Sherman, Kat Wilson, Christopher Woodworth; Som: Elliott Koretz;
Efeitos especiais: R. Bruce Steinheimer; Efeitos visuais: Mat Beck, Collin Fowler, Rizza Go, John
F. Gross, Don Lee, Kim Lee, Kymber Lim, Ronald B. Moore, Fred Pienkos, Liz Radley, Robert
Stadd, Marty Taylor, Bryan Wengroff; Produção: Sarah Bradshaw, Pieter Jan Brugge, Bryan H.
Carroll, Gusmano Cesaretti, Michael Mann, Wayne Morris, Michael Waxman, Anthony Yerkovich. 
Intérpretes: Colin Farrell (Detective James ‘Sonny’ Crockett), Jamie Foxx (Detective Ricardo
Tubbs), Li Gong (Isabella), Naomie Harris (Trudy Joplin), Ciarán Hinds (Agente do FBI, Fujima),
Justin Theroux (Zito), Luis Tosar (Arcángel de Jesús Montoya), Barry Shabaka Henley (Castillo),
John Ortiz (José Yero), Elizabeth Rodriguez (Gina Calabrese), Domenick Lombardozzi (Switek),
Eddie Marsan (Nicholas), Isaach De Bankolé (Neptune), John Hawkes (Alonzo Stevens), Mario
Ernesto Sánchez (El Tiburon), Tom Towles, Frankie J. Allison, Tony Curran, Stephan Jones, Don
Frye, Maxim Danilov, Ana Cristina De Oliveira (portuguesa, no bar), Pavel Lychnikoff, Everlayn
Borges, Juanita Billue, Patrick Michael Buckley, Marc Macaulay, Mike Pniewski, Vivienne
Sendaydiego, Richard Katanga, Dexter Fletcher, Oleg Taktarov, Alexander Rafalski, Ilan
Krigsfeld, Juliana Guedes, Abdel Tornes, Maria Leon, Kenny Acevedo, Julia Yarbrough, Ryan M.
Phillips, Amir Aviram, Julia Perevedentseva, Gilbert Quintana, Ebony Y. Nichols, Chris Astoyan,
Jeannie Belgrave, Robert Berson, Jennifer Budhoo, Raniel David Castillo, etc. 
Duração: 134 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos.  
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MUNIQUE

Decorriam os Jogos Olímpicos de 1972, na Alemanha, nessa altura ainda
Ocidental. Numa noite de Setembro, de um “Setembro Negro”, um grupo de
palestinianos desta organização paramilitar entra na aldeia olímpica, dirige-
se às instalações onde se encontram alguns atletas israelitas a pernoitar
(onze, para se ser preciso) e, depois de matar dois que resolveram opor-se
de alguma forma pela força ao sequestro, informa o mundo que detém vários
atletas israelitas para troca por outros terroristas palestinianos ou
internacionais presos nas cadeias da RFA. Querem um avião para deixar o
país, exigem a libertação de presos, pretendem negociar. Mas ninguém os
ouve. Ou seja, o mundo ouve-os, esse é o principal alvo da operação, mas
não chega. Querem o triunfo em toda a linha ou a morte: a sua e a dos
reféns. O que acontece. É o massacre do aeroporto de Munique, que todos
recordam. Daí em diante o conflito israelo-árabe não pára de crescer, e de
alargar o seu alcance. Já vinha de muito de trás, mas foi ampliando o seu
eco. Os judeus chamam sua a terra de Israel, retirada aos árabes e
constituída em Estado depois do fim da II Guerra Mundial. Os palestinianos
sentem-se roubados e usurpados. A escalada começa. Munique 1972, NY, 11
de Outubro de 2001, Madrid, Londres, agora as caricaturas de Maomé na
Dinamarca, a reacção árabe, e o mundo na III Guerra Mundial sem o saber
ainda. Sim, porque ela já começou há muito, apenas que em moldes
diferentes das anteriores guerras. O que tem permitido a muita gente julgar
que o que passa não é uma guerra, mas é.
O judeu Steven Spielberg agarrou no tema Munique 1972 para realizar um
filme que é tudo menos apaziguador para o espectador. Principal virtude,
diga-se desde já. Este é um filme sobre a guerra que se instalou no mundo.
Quando se sai da projecção, olha-se em todas as direcções para se ver onde
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os amigos? Onde estão os justos e os pecadores? Haverá justos nesta guerra
tão injusta, que percorre as veias de toda a Humanidade? Não é por acaso
ou por motivos turísticos que o filme de Spielberg saltita de cidade em
cidade, de atentado em atentado, de perseguição em perseguição. Estamos
todos envolvidos e os danos colaterais são imensos. Milhares de inocentes
são esmagados por esta trama de ódio e vingança.
Golda Maier, então primeiro-ministro de Israel, decreta pessoalmente a caça
ao homem. Forma um grupo de “comandos” muito especiais (a maioria mais
parecem professores ou funcionários públicos administrativos) e lança-o na
perseguição de todos os que tinham estado na preparação e na concepção
do atentado. Quem dirige o grupo é Avner (Eric Bana), que passa a ex-agente
da Mossad, o serviço secreto israelita. Todos eles não existem “oficialmente”.
Desde que aceitaram integrar a operação que, como não podia deixar de ser,
tem um nome a puxar à religião, “A Cólera de Deus”, são párias com boas
contas na Suíça. 
Assim começa a vingança. Caem os primeiros palestinianos, um a um,
sistematicamente. Por um lado, “Munique” assemelha-se a um “thriller”
político. Mas a teia vai-se adensando. Uns matam outros, outros matam uns,
quer matar-se um árabe, mas mata-se também um russo, sabe-se que a CIA
está em negociações com o “Setembro Negro”, tal como os russos, e há uma
“família” francesa, bem instalada no negócio, que fornece “nomes” e
“moradas” a quem pagar mais. Hoje são os israelitas a pagar melhor. Mas
amanhã? Hoje perseguem-se os árabes, mas quando morrem os russos, estes
entram no jogo. E há ainda a ETA, o IRA, as Brigadas Vermelhas, os alemães…
Uma noite, numa casa “segura”, vários homens apontam as armas às
cabeças uns dos outros: quem é quem? Mas estão todos “seguros”. Dormem
lado a lado inimigos que amanhã se cruzam em tiroteios. A guerra está entre
nós. A partir de agora ninguém conhecerá mais a tranquilidade dos dias
felizes. Por detrás de uma árvore, dentro do carro que parou, na janela
entreaberta, no telefone, debaixo da cama, dentro do televisor pode estar a
morte. 
Há anos atrás discutia-se a moral de um filme como “O Justiceiro da Noite”,
com Charles Bronson (citado no filme), onde se defendia a justiça pelas
próprias mãos. Acusava-se o filme de ser fascista Os valores mudaram
radicalmente? Parece que sim, a dar crédito ao que os Estados fazem, e
podem fazer. Com que legitimidade? Com o terror a legitimar o inadmissível.
Um jogo macabro em que os extremos se tocam e ambos dançam a
compasso certo. 
Uma operação “santa”, efectuada em nome de Deus, contra outra operação
“santa”, efectuada em nome de Maomé, onde a vida de qualquer um não
tem o mais pequeno significado. A hipocrisia em estado puro. A instalação
do medo como processo de dissuasão, de um lado e do outro, e do outro…
Uma engrenagem que não pára. Quando os israelitas do grupo começam
também eles a ser perseguidos e ceifados de forma silenciosa, o que fica é
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o medo, o terror, a impossibilidade total de existir. É essa pavorosa imagem
que o filme de Spielberg destila intensamente depois de três horas que vão
preparando esse clima de fim de mundo. Com uma economia de meios
notável, um suspense que cresce de atentado em atentado, com uma
inspiração trágica invulgar, Spielberg assina uma das obras que melhor nos
descreve os nossos dias. 
A acção é entrecortada pela recordação de momentos do massacre de 72.
Por vezes de forma não muito inspirada (Avner a fazer amor com a mulher e
a recordar o massacre, por exemplo, é, no mínimo, discutível). Mas a
memória da acção terrorista, acrescentada à presença da vingança fria dos
israelitas, cresce na cabeça de Avner, até à obsessão total, à loucura. As
últimas imagens do filme, recordam-nos Nova Iorque, com as torres gémeas
ao fundo. Já lá não estão, como todos sabem. De vingança em vingança, até
à derrota final. Este é um filme contra os fanatismos, as xenofobias, os ódios,
os radicalismos. Contra esta espiral de violência que não ter fim. Contra esta
falta de escrúpulos que parece já não indignar ninguém. “Munique” começa
no inocência de um grupo de atletas que ajuda os terroristas a entrar na
aldeia olímpica (tomando-os por atletas faltosos) e acaba com assassinatos
frios, de mulheres nuas, com o corpo crivado de balas, que ficam assim
mesmo, nuas, para se exporem ao opróbrio, ou “killers” assassinados nas
suas camas de hotel ou em bancos de jardim. No silêncio do terror. Do medo.
O cinema de Splielberg cada vez se afasta mais do mundo da infância,
dos bons sentimentos, dos lares acolhedores e dos ETs amigos e cada
vez mais se projecta num universo de heróis de causas perdidas, homens
desesperados, sem raízes, vítimas de tragédias que não controlam e que
sobre eles se abatem. Como em “A Guerra dos Mundos”, filme com que
“Munique” mantém muitas e curiosas afinidades. Um dos grandes filmes
do ano. LA
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Título original: Munich; Realização: Steven Spielberg (EUA, 2005); Argumento: Tony Kushner,
Eric Roth, George Jonas (segundo obra “Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-
Terrorist Team”); Fotografia (cor): Janusz Kaminski; Montagem: Michael Kahn; Casting: Lucky
Englander, Fritz Fleischhacker, Jina Jay; Design de produção: Rick Cárter; Direcção artística: Ino
Bonello, Tony Fanning, Andrew Menzies, Anne Seibel, David Swayze, János Szabolcs, Karen
Wakefield; Decoração: John Bush; Guarda-roupa: Joanna Johnston; Maquilhagem: Nicola Buck,
Paul Engelen, Carl Fullerton, Judit Halász, Craig Lindberg, Alain Luzy, Rossana Parker, Florence
Roumieu, Julia Wilson; Direcção de produção: John Bernard, Gilles Castera, Aneta Cebula, Mike
Fantasia, Malcolm Scerri-Ferrante, Tamás Zákonyi S.; Assistentes de realização: Colin Azzopardi,
Paul Bennett, Jerome Borenstein, Ali Cherkaoui, William Dodds, Pierre Ellul, Gergely Fülöp,
Zsuzsa Gurban, Emma Horton, Ariane Lacan, Eric Richard Lasko, Gary S. Rake, Mélanie Ravot,
Simon Sansone, Adam Somner, Tamás Vass, Kevin J. Walsh; Departamento de arte: George
DeTitta Jr., Laura Dishington, Jools Faiers, Scott Herbertson, Robert Zorella; Som: Ben Burtt,
Richard Hymns, Ewa Sztompke, Matthew Wood, Gwendolyn Yates Whittle; Efeitos especiais:
Jeff Cunningham, Ferenc Deák, Grégoire Delage, Alexander Gunn, Charles-Axel Vollard, Joss
Williams; Efeitos visuais: Lance Baetkey, Grady Cofer, Pablo Helman, Richard Kratt, Gretchen
Libby; Produção: Kathleen Kennedy, Barry Mendel, Steven Spielberg, Colin Wilson. 
Intérpretes: Eric Bana (Avner), Daniel Craig (Steve), Ciarán Hinds (Carl), Mathieu Kassovitz
(Robert), Hanns Zischler (Hans), Ayelet Zorer (Daphna), Geoffrey Rush (Ephraim), Gila Almagor
(mãe de Avners), Michael Lonsdale (Papa), Mathieu Amalric (Louis), Moritz Bleibtreu (Andreas),
Valeria Bruni Tedeschi (Sylvie), Meret Becker (Yvonne), Marie-Josée Croze (Jeanette), Yvan Attal
(Tony), Ami Weinberg (General Zamir), Lynn Cohen (Golda Meir), Amos Lavi (General Yariv),
Moshe Ivgy (Mike Harari), Michael Warshaviak, Ohad Shahar, Rafael Tabor, Sharon Alexander,
Samuel Calderon, Oded Teomi, Alon Abutbul, Makram Khoury, Yigal Naor, Hiam Abbass, Mouna
Soualen, Mostefa Djadjam, Assi Cohen, Lisa Werlinder, Djemel Barek, Dirar Suleiman, Ziad
Adwan, Bijan Daneshmand, Rim Turkhi, Jonathan Rozen, Charley Gilleran, Jonathan Uziel, Guy
Zoaretz, Yossi Sagie, Liron Levo, Ohad Knoller, Lyes Salem, Carim Messalti, Hichem Yacoubi,
Omar Mostafa, Mahmoud Zemmouri, Souad Amidou, Amrou Alkadhi, Omar Metwally, Nasser
Memarzia, Abdelhafid Metalsi, Karim Quayouh, Michael Yannatos, Faruk Pruti, Rad Lazar,
Laurence Février, Habir Yahya, Mehdi Nebbou, Hicham Nazzal, Lemir Guerfa, Hisham Silman,
Brian Goodman, Richard Brake, obert John Burke, etc. 
Duração: 164 Min. Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 16 anos
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O PARAÍSO, AGORA

“Já foste ao Cinema”, pergunta ela. “Já, uma vez: incendiámo-lo.”, diz ele.
O que leva um homem de vinte e tal, trinta e poucos anos a enrolar à
volta da barriga uma carga de explosivos e a fazer-se explodir num
mercado, num autocarro, numa estação de metro, matando dezenas ou
centenas de pessoas, a maior parte das quais inocentes, sem terem nada
a ver com a causa que esse suicida poderá defender, ao assim se imolar?
Será fanatismo político e religioso? Será uma tal indiferença à vida que
nada o leva a querer manter-se por cá? Será um tal ódio ao resto da
humanidade que a todos pretende assassinar? Será uma mente
totalmente desequilibrada? Será que uma pessoa igual a nós, a mim ou
a si, seria capaz de um tal acto, se as circunstâncias fossem as mesmas? 
Estas as interrogações a que de certa forma responde um dos filmes
sensação desta temporada: “Paradise, Now”, assim no título inglês,
porque não sabemos escrevê-lo em árabe. 
Said (Kais Nashef ) e Khaled (Ali Suliman) são dois amigos que se
conhecem desde miúdos e trabalham juntos numa oficina de mecânica
de automóveis. Um dia, um deles é despedido e o outro reencontra uma
antiga amiga, Suha (Azabal), que estivera fora durante largo tempo e por
quem sente uma forte atracção. Retribuída, diga-se de passagem, apesar
da diferença social que existe entre ambos. Said é pobre, Suha vive nos
bairros mais elegantes da cidade, uma pequena cidade palestiniana, que
faz fronteira com Telavive. Onde explodem bombas, e ninguém quase dá
por isso, de tão frequente se tornou a violência. 
Este o início de “Paradise Now”, uma obra de Hany Abu-Assad (escrita
por este, de colaboração com Bero Beyer e Pierre Hodgson), que
conseguiu provocar a admiração de meio mundo, ganhar o Globo de Ouro
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Público, o Prémio de Melhor Filme Europeu e o Prémio Amnistia
Internacional, para lá de ter sido o primeiro filme palestiniano a ser
nomeado para Melhor Filme Estrangeiro na cerimónia dos Óscares 2006. 
Said e Khaled quando se sentam num velho banco de automóvel a olhar
a cidade, enquanto fumam narguilé, bebem café e conversam sobre a
vida, são dois gajos parecidíssimos com outros das zonas suburbanas de
Lisboa, Paris ou Nova Iorque. A cidade (Nablus) que se estende a seus
pés e que não tem nada a ver com as outras atrás mencionadas. A
miséria, a incultura, a crendice, a falta de horizontes são algumas das
razões que levam estes homens a entregarem-se a actos de desespero
como os atrás referidos. Aliás, o filme de Hany Abu-Assad não é de todo
ingénuo: há uma altura em que o “comissário político” palestiniano
explica a alguém que lhe pergunta se ainda anda pelas escolas, que as
continua a acompanhar, porque é muito importante saber o que se
ensina aos alunos. A “lavagem ao cérebro” é indispensável para eles
continuarem a acreditar no que lhes dizem durante o resto da vida e,
quando os mandam envolverem-se em plástico e explodirem, o fazerem
pensando que vão ser heróis cheios de honrarias na Terra (os cartazes
com os seus nomes na praça central) e no Paraíso, onde os espera o seu
Deus, rodeado de virgens. 
Assim acontece com Said e Khaled que são chamados por elementos da
resistência palestiniana para cumprirem uma “tarefa”, isto é, perpetrarem
um atentado suicida na capital israelita. Said e Khaled não pestanejam e
aprestam-se a cumprir o que foi deliberado. Vestem-se como se fossem
para um casamento, mas por baixo dos fatinhos pretos esconde-se a
morte, um hábil dispositivo de explosivos que basta puxar um cordelinho
para fazer ir pelos ares algumas dezenas de pessoas. Há então alguma
lógica neste mecanismo mental que leva homens a passarem por
bombas? Óbvio que há. “Paradise Now”, ao procurar humanizar essas
personagens que diariamente surgem nos nossos telejornais já quase
apenas como números, eles e as suas vítimas, reflecte obviamente sobre
o conflito do Médio Oriente que dramaticamente se estende por mais de
meio século. Sem solução aparente à vista e despoletando à sua volta
muitos outros conflitos a este indissociavelmente ligados. O que se joga
neste filme são críticas em diversas direcções, o que torna o filme
complexo e de maneira nenhuma maniqueísta. Hany Abu-Assad torna seu
porta-voz a jovem Suha, que “sabe” que este conflito se pode resolver
sem o sistemático recurso à violência de um lado e outro. Mas o
realizador, um árabe israelita nascido em Nazaré, que roda com capitais
alemães, franceses, holandeses e israelitas (que mistura!), apresenta
também a versão mais radical. É um dos jovens que explica que ”se
aceitarmos que os mais fortes devorem os mais fracos, então não
seremos melhores do que os animais”. Mais, um deles teve no pai um
colaboracionista que foi morto pelos resistentes. Ele sabe que o pai era
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um “homem bom”, mas sabe também que as traições se pagam. Sabe
muito pouco mais. Sabe apenas aquilo que diariamente lhe inocularam
no cérebro: “que Alá é grande e Maomé o seu profeta.”
“Paradise Now!” sobressai pelo humor com que consegue distanciar esta
história de horror que a televisão banaliza diariamente. As despedidas
dos heróicos suicidas são registadas em vídeo, mas nem tudo corre bem:
à pose digna da primeira “take” que a câmara não grava, sucedem-se
outras muito menos heróicas, incluindo o registo de recados para
familiares. Quando atravessam a fronteira para atingirem Telavive,
perdem-se um do outro e vários episódios caricatos se sucedem.
Regressam à base e voltam a partir, mas as dúvidas assaltam um e outro.
Ao contrário do que seria de supor, é o que tem mais razões para desistir
que vai até ao fim.
Seguramente que este é um filme visto com desconfiança pelos “falcões”
de Israel e da Palestina. Para uns torna simpáticos e “humanos”, iguais
a qualquer um de nós, os “homens-bombas”. Para outros, o simples
esboço das dúvidas dos protagonistas converte em perigosa esta obra.
Se Israel nunca é bem vista e no final o passeio por Televive torna
insuportável a comparação com a vida em Nablus, não é menos evidente
que os “controleiros” não são totalmente simpáticos (o diálogo entre um
deles e os futuros “heróis” é significativo da hipocrisia reinante: “E o que
acontece depois?”; “Dois anjos virão buscá-los”; “Tem certeza?”;
“Absoluta”.) e o negócio dos vídeos é um “achado” do mais acabado
humor negro: um negociante de vídeos explica que os registos que se
vendem melhor são os dos fuzilamentos dos “colaboracionistas”, muito
melhor que os das despedidas dos “ heróis mártires”. Enfim, nem aqui o
comércio da morte deixa de progredir. 
Há uma cena de alguma simbologia que não aparece por acaso: quando
se preparam para conduzir os dois “executantes” ao outro lado da
fronteira, todos os elementos do grupo resistente se sentam para uma
lauta refeição, que para dois será “uma última ceia”. As semelhanças são
muitas com a representação tradicional do “Ceia de Cristo”. Esta
aproximação iconoclasta tem apenas uma ideia: sublinhar o sacrifício em
nome de uma ideia, de uma causa. Também a cena final, elidindo o
atentado, antevisto apenas pelos olhos daquele que se vai imolar, é um
bom fecho para um filme que apela ao diálogo mas sempre vai
explicando por que algumas coisas acontecem: “Prefiro ter o Paraíso na
cabeça do que o inferno nesta vida.” LA
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Título original: Paradise Now 
Realização: Hany Abu-Assad (França, Alemanha, Holanda, Israel, 2005); Argumento: Hany
Abu-Assad, Bero Beyer, Pierre Hodgson; Música: Jina Sumedi; Fotografia (cor): Antoine
Héberlé; Montagem: Sander Vos; Design de produção: Olivier Meidinger; Direcção artística:
Bashir Abu Rabi’a; Drecção de produção: Baher Agbariya, Michael Reuter; Assistente de
realização: Sabina Franke; Som: Adrian Baumeister, Noemi Hampel, Uwe Haussig, Matthias
Lempert, Carsten Richter, Marcus Sujata; Produção: Bero Beyer, Amir Harel, Peter Hermann,
Gerhard Meixner, Hengameh Panahi, Roman Paul, Pasquale Scimeca.
Intérpretes: Kais Nashef (Said), Ali Suliman (Khaled), Lubna Azabal (Suha), Amer Hlehel
(Jamal), Hiam Abbass (mãe de Said), Mohammad Bustami (Abu-Salim), Ashraf Barhom (Abu-
Karem), Hamza Abu-Aiaash, Lotuf Neusser, Ahmad Fares, Waleed On-Allah, Asaad Dwikat,
Imad Saber, Mohammad Kosa, Nour Abd El-Hadi, Amjad Al-Imlah, Dina Titi, Yosef Abo Dheir,
Sadi El-Masri, Hana Sha’alan, Nabeel Shaheen, Ayman Swedan, Jamal Shaheen, Hafez
Mueen, Jamil Sawalmeh, Deya Deen Hamaideh, Thabet Abu-Zarour, Bassam Al-Nubani,
Mohammad Kaskas, Nabeeh Jum’a, Mohammad Arabbas, Saed Mayaleh, Dirar Suleiman,
Mohammad Jibreel, Wagde Ode, Tha’er Abu-Zarour, Olivier Meidinger, Salwa Ibrahim, Abd
Elrahman Thaher, Jamel Daher, etc.
Duração: 90 min; Distribuição em Portugal: Atalanta Filmes; Estreia: 31 de Agosto 2006;
Classificação etária: M/ 12 anos. 
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SYRIANA

Algo de muito visível está a mudar no cinema norte-americano nestes
últimos anos. Depois do atentado de 11 de Setembro e depois do
espanto que ele causou no interior dos EUA, depois desse período de
estupefacção que levou os americanos a perceber que eram vulneráveis
até no interior da sua terra, estes passaram a um estádio diferente, que
ia da defesa à revolta, da intransigência à violência ofensiva, utilizada
com o álibi de que a melhor defesa é o ataque. O presidente Bush foi o
arauto desse espírito falcão que desde sempre esteve subjacente a uma
parte da sociedade norte-americana, a mais conservador e direitista, que
curiosamente é também a mais militarista e endinheirada. De repente os
EUA estavam divididos ao meio, nas últimas eleições, e de repente
também o cinema norte americano, como nos melhores momentos da
sua vida, toma a defesa da dignidade e avança com o ataque à
corrupção, à prepotência, aos jogos de poder e de finança – de repente,
os EUA acordam com um cinema que quer sacudir as consciências e
despertam o que de melhor há nesta grande nação, tal como o fizera
durante o maccartismo, a guerra do Vietname ou o caso Watergate, entre
muitas outras crises nacionais ou mundiais.
Obras como “Boa Noite e Boa Sorte”, “O Fiel Jardineiro”, “Munique”, “A
Intérprete”, “Colisão”, “Fahrenheit 11.9”, “Enron: The Smartest Guys in the
Room”, “Os Diários de Che”, entre outras, recolocam o cinema de
consciência política e social numa primeira linha de actualidade. O
mesmo acontece com “Syriana”, de Stephen Gaghan (que escrevera o
argumento de “Traffic”, e que aqui junta à escrita do guião a direcção do
filme), que vem abordar um tema de uma escaldante oportunidade: os
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no Médio Oriente e as relações que os EUA mantêm com esta região do
globo.
Tal como tem acontecido com cada vez maior intensidade, “Syriana” é um
filme puzzle, dividindo a sua atenção por diferentes personagens, em
diversas acções que ocorrem em simultâneo em vários pontos da Terra:
Washington, Texas, Suíça, Espanha, Irão, ou nesse país fictício chamado
Syriana (na Wikipedia, pode ler-se que “Syriana é um nome usado para
se referir à Síria e, em outros contextos, como um rótulo arbitrário para
nações hipotéticas que se assemelhem em graus diferentes àquele país.
(...) Também é um termo usado em Washington para descrever uma
remodelação hipotética do Oriente Médio”.)
Partindo do romance “See no Evil”, de Robert Baer, Gaghan procura
esboçar um vasto painel das implicações políticas e económicas das
guerras do petróleo que presentemente assolam o mundo. A conclusão é
a de que não há a mínima noção de moral ou dignidade, a mais pequena
vergonha ou prurido humanista a tratar esta questão. Quando duas
companhias petrolíferas se fundem, o governo dos EUA procura saber se
há algo de errado nessa associação, mas cedo se percebe que o
advogado Jeffrey Wright não poderá levar a cabo uma investigação isenta,
pois os interesses económicos e geopolíticos sobrepõem-se a tudo o
mais. Não falamos já de simples legislação federal, mas sim de atentados
e eliminações físicas que são necessárias: se o velho agente da CIA
(interpretado por George Clooney) é um empecilho, “desactiva-se” e
deixa-se à sua sorte. Quando o príncipe Nasir Al-Subaai vende o seu
petróleo à China porque não aceita pactuar com os interesses americanos
no seu país (que o pai e um irmão aceitam sem escrúpulos), é óbvio que
não vai durar muito tempo com vida (“Aceito a oferta dos chineses, a
maior oferta, e de repente sou um terrorista, um comunista sem
religião”). Os atentados sucedem-se, ao radicalismo de um dos lados
responde o radicalismo do outro, as bombas explodem, os danos
colaterais multiplicam-se e finalmente em países corroídos pela fome, o
analfabetismo, a crendice e o desemprego é fácil “inventar” jovens
dispostos a imolarem-se em nome de fundamentalismos religiosos e
políticos.
Excelentes actores e uma montagem complexa que não dá tréguas ao
espectador fazem de “Syriana” uma obra particularmente interessante
que não se fica somente pela denúncia política e vai mais longe,
analisando de forma muito curiosa as relações de dependência e revolta
entre Estados (os grandes e os pequenos) e entre pais e filhos (que de
certa forma reflectem as relações de poder que se estabelecem entre os
Estados). LA
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SYRIANA
Título original: Syriana 
Realização: Stephen Gaghan (EUA, 2005); Argumento: Stephen Gaghan, segundo obra de Robert
Baer; Música: Alexandre Desplat; Fotografia (cor): Robert Elswit; Montagem: Tim Squyres;
Casting: Estelle Crottaz, Avy Kaufman, Lora Kennedy, Lucinda Syson; Design de produção: Dan
Weil; Direcção artística: Daran Fulham, Alan Hook, Andrew Menzies, Laurent Ott; Decoração:
Olivia Bloch-Lainé, Jan Pascale; Guarda-roupa: Louise Frogley; Maquilhagem: Candice Banks,
Christine Beveridge, Kay Georgiou, Mary Kim, Jim Knell, Waldo Sanchez, Petra Schaumann, Keith
VanderLaan; Direcção de produção: Zakaria Alaoui, Sarah Bradshaw, Georgia Kacandes, Mark
Mostyn, Mark Scoon, Will Weiske; Assistentes de realização: Tarik Ait Ben Ali, Peter Bennett, Julian
Brain, Darwin Brooks, Kate Carver, David Catalano, Yann Mari Faget, Richard Goodwin, Ahmed
Hatimi, Rami Hyasin, Martin Kenzie, Pierre Lacourt, Stephanie Lovell, Cian O’Clery, David Pinkus,
Eric A. Pot, Alison C. Rosa, Antonin Schopfer, Henry Tomlinson, Adrian Toynton, Simon Warnock,
Tobias Asam; Departamento de arte: Mark Bentley, Erik Boring, Alex Brandenburg, Carl Catanese,
Jana Chovancova, Ginny Galloway, Jeffrey Pratt Gordon, Eric Hunsaker, E. Parker Webb; Som: Larry
Blake; Efeitos especiais: Hank Atterbury, Everett Byrom III, William Catania, Chris Hampton;
Efeitos visuais: Timur ‘Taron’ Baysal, Eric Durst, Katie Eyster, Spence Fuller, John F. Gross, Michael
Meagher, Rob Meyers, Scott Michelson, Jeremy Oddo, Phillip Palousek, Colin Strause, Greg
Strause; Produção: Sarah Bradshaw, George Clooney, Ben Cosgrove, Jennifer Fox, Georgia
Kacandes, Elizabeth Kirkscey, Shannon Lail, Michael Nozik, Jeff Skoll, Steven Soderbergh.
Intérpretes: George Clooney (Bob Barnes), Matt Damon (Bryan Woodman), Kayvan Novak
(Arash), Amr Waked (Mohammed Sheik Agiza), Christopher Plummer (Dean Whiting), Jeffrey
Wright (Bennett Holiday), Chris Cooper (Jimmy Pope), Robert Foxworth (Tommy Barton), William
Hurt, Nicky Henson, Nicholas Art, Amanda Peet, Steven Hinkle, Daisy Tormé, Peter Gerety, Richard
Lintern, Jocelyn Quivrin, Mazhar Munir, Shahid Ahmed, Bikram Singh Bhamra, Roger Yuan, Jayne
Atkinson, Thomas McCarthy, Jamey Sheridan, Randall Boffman, Tony French, Max Minghella, Katie
Foster, Nadim Sawalha, Alexander Siddig, Ozzie Yue, Akbar Kurtha, Sonnell Dadral, Jon Lee
Anderson, Othman Bin Hendi, Bashar Atiyat, Ali Al Amine, William Charles Mitchell, Tim Blake
Nelson, Ahmed Aa Mohammed, Saïd Amadis, David J. Manners, Jamil Jabbar, Badria Timimi,
Mohamed Majd, Mark Strong, etc.  
Duração: 126 min; Distribuição em Portugal: Columbia; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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A história é, infelizmente, muito conhecida: na manhã do dia 11 de
Setembro de 2001, quatro aviões de carreiras comerciais norte-
americanas foram desviados dos seus destinos para efectuarem missões
de punição terrorista, mais tarde atribuídas à Al Qaeda, sob a direcção
de Osama bin Laden. Três desses aviões atingiram os seus alvos: dois,
atravessaram as Torres Gémeas, em Nova Iorque, um, afocinhou no
Pentágono; o quarto, dirigia-se para a Casa Branca, em Washington, mas
nunca chegou a alcançar esse objectivo. O que aconteceu nesse avião,
nas horas que antecederam a sua queda, em Shanksville, na Pensilvânia,
é o que está na base de “United 93”, o filme de Paul Greengrass que é
um dos primeiros relatos cinematográficos a chegar às salas de cinema
de todo o mundo, agora que se comemoram cinco anos sobre a
passagem de tão trágico acontecimento.
O filme tem a aparência, e também a construção de um documentário
dramatizado, aquilo a que vulgarmente se chama um “docudrama”. Quem
esperava um filme catástrofe explorando a emoção fácil ficou certamente
surpreendido com a rigorosa reconstituição, a recusa de qualquer
aproveitamento primário, a austeridade de processos, a opção pelo herói
desconhecido (ou se preferirem, o herói colectivo), em detrimento do
habitual herói individual, a escolha de actores desconhecidos (e de
muitos actores não profissionais a interpretarem os seus próprios
papeis), a rejeição da manipulação barata e da crucificação dos
terroristas (aqui apresentados como abnegados heróis, obviamente de
um fanatismo religioso, mas não simples bandidos internacionais).
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Com estas opções de base, que recusam a espectacularidade gratuita,
talvez não se esperasse uma obra de tal forma absorvente e
singularmente emotiva na sua negação da exploração dos sentimentos,
mas a verdade é que a austeridade de processos compensa e torna mais
densa a teia de tensões que se vive dentro e fora do “United 93”,
naquela manhã que se julgava igual a todas as outras, mas que se
revelaria inesquecível. De início o filme acompanha o movimento diário
normal num aeroporto, a torre de controlo, as reuniões de rotina. Mas
nós “sabemos” que a tempestade se aproxima. “Sabemo-lo” pelo que já
sabíamos, da televisão, dos jornais, mas “sabemo-lo” também pelo que
o filme nos vai revelando: quatro muçulmanos que preparam algo e vão
integrar a lista de passageiros daquele voo. Nós “sabemos” que alguma
coisa de muito invulgar se vai passar, enquanto todos os demais
intervenientes desconhecem tudo desse futuro imediato. Mesmo quando
um avião parece ter sido desviado, a surpresa é relativa, “há quantos
anos tal não acontecia”, perguntam-se com sorrisos de quem antevê mais
uma brincadeira de adolescentes em crise de identidade. Mas de repente
a tragédia explode nas Torres Gémeas: “Será um pequeno avião
desgovernado?”, questionam-se. Mas logo se sabe que a brecha na torre
é imensa. Quando se começa a digerir a primeira explosão, irrompe a
segunda. Depois o Pentágono. E eis que um avião sobra no ar, sem se
saber nada dele. Essa a odisseia do “United 93”.
O que se vive cá fora é a ansiedade galopante em saber o que se passa
dentro desse avião. Telefonemas do interior do avião para o exterior, para
os aeroportos, para familiares dos passageiros, vão alertando para o
desvio. Informações que chegam do exterior para o interior permitem aos
passageiros perceber que aquele não é um desvio qualquer e que, se
querem ter alguma hipótese de sobreviver, têm de intervir. Prepara-se a
acção, cresce a expectativa. Fazem-se telefonemas de despedida. “Amo-
te”, é o que mais se ouve neste avião comandado pelo ódio.
Infelizmente, não estamos num filme de ficção onde Bruce Willis ou
Harrison Ford conseguem no último minuto inverter a ordem da tragédia.
Aqui a tragédia acontece mesmo. Não tão grave como poderia ter sido,
porque finalmente o avião não atingiu o seu destino, mas
irremediavelmente grave para todos os que seguiam a bordo:
passageiros, tripulantes, terroristas.
De todos os aviões desviados nessa manhã que varreu de pânico a
América e o mundo, só este deixou marcas visíveis, testemunhos orais,
registos de conversas que permitem, de alguma forma, reconstituir
minuto a minuto esse tempo de ansiedade e cólera. Foi o que Paul
Greengrass arquitectou, investigou e, com base nessa recolha, escreveu.
O argumento de um filme que, não inaugurando um novo estilo
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cinematográfico, divulga novas formas de narrativa e permite ao mundo
repensar o impensável. Com a ligeireza de câmara que o tema requeria
(muitas vezes com a câmara ao ombro, quase sempre com uma
inesperada agilidade para quem filma em espaços muito fechados, uma
avião ou uma torre de controlo), Paul Greengrass com um olhar digno e
uma honesta perspectivas dos factos, dá-nos um filme que ficará
seguramente na história do cinema. Um filme que nos permite perceber
como tudo foi possível, como a surpresa apanhou de chofre a maior
potência do mundo, como agentes civis e militares meteram os pés pelas
mãos numa crise sem precedentes. Como a América sofreu o mais
profundo golpe no coração do seu orgulho e da sua confiança. O filme
mostra também como a América (e o mundo) recupera desse trauma que
não esquecerá tão cedo.
Paul Greengrass, inglês (nascido em Cheam, Surrey, Inglaterra, a 13 de
Augusto de 1955), depois de uma obra para cinema, “Resurrected”
(1989), iniciou a sua carreira sobretudo na televisão, com títulos como
“When the Lies Run Out” (1993), “Open Fire” (1994), “Kavanagh QC”
(1995) (série de TV), “The One That Got Away” (1996), “The Fix” (1997),
“The Theory of Flight” (1998), “The Murder of Stephen Lawrence” (1999),
passando depois ao cinema, onde assinou duas obras que marcaram e
definiram uma personalidade virada para temas sociais, “Domingo
Sangrento” (Bloody Sunday) (2002) e “Supremacia” (The Bourne
Supremacy (2004), chegando depois a “Vôo 93” (United 93) (2006),
tendo agora em produção duas novas produções, “The Bourne
Ultimatum” e “They Marched Into Sunlight” (2007). LA
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VOO 93
Título original: United 93 
Realização: Paul Greengrass (EUA, Inglaterra, França, 2006); Argumento: Paul Greengrass; Música:
John Powell; Fotografia (cor): Barry Ackroyd; Montagem: Clare Douglas, Richard Pearson,
Christopher Rouse; Casting: Sig De Miguel, Daniel Hubbard, John Hubbard, Amanda Mackey
Johnson, Cathy Sandrich; Design de produção: Dominic Watkins; Direcção artística: Romek
Delmata, Joanna Foley;  Guarda-roupa: Dinah Collin; Maquilhagem: Kirstin Chalmers, Francesca
Crowder, Waldo Mason, Sharon O’Brien, Eva Polywka, Laura Schiavo; Direcção de produção:
Sasha Harris, Michael Solinger, Bryan Thomas; Assistentes de realização: Julie A. Bloom, Tom
Brewster, Chris Carreras, Chris Forster, Robert Grayson, Sallie Anne Hard, Kiersten Pilar Miller, Matt
Power York; Departamento de arte: Alan Gilmore, Kathy Heaser, Eva Radke, Kevin L. Raper,
William F. Reynolds, Clem Price Thomas; Som: Harry Barnes, Eddy Joseph, Richard Mader, Stuart
Morton, Chris Munro, Oliver Tarney, Jack Whittaker; Efeitos especiais: Ben Broadbridge, Michael
Dawson, Joss Williams; Efeitos visuais: Harriet Donington, Stefan Drury, Laurens Ehrmann,
Stephen Elson, Sarah Hemsley, Simon Leech, Charlotte Raffi, Steve Street, Maria Stroka, Clare
Tinsley, Val Wardlaw, Howard Watkins; Produção: Zakaria Alaoui, Mairi Bett, Tim Bevan, Michael
Bronner, Liza Chasin, Eric Fellner, Debra Hayward, Lloyd Levin.
Intérpretes: J.J. Johnson (Capitão Jason Dahl), Gary Commock (oficial LeRoy Homer), David Alan
Basche (Todd Beamer), Opal Alladin (CeeCee Lyles), Starla Benford (Wanda Anita Green), Trish
Gates (Sandra Bradshaw), Nancy McDoniel (Lorraine G. Bay), Polly Adams ( Deborah Welsh),
Richard Bekins (William Joseph Cashman), Susan Blommaert (Jane Folger), Ray Charleson (Joseph
DeLuca), Christian Clemenson (Thomas E. Burnett, Jr.), Liza Colón-Zayas (Waleska Martinez),
Lorna Dallas (Linda Gronlund), Denny Dillon (Colleen Fraser), Trieste Kelly Dunn (Deora Frances
Bodley), Kate Jennings Grant (Lauren Catuzzi Grandcolas), Peter Hermann (Jeremy Glick), Tara
Hugo (Kristin White Gould), Marceline Hugot (Georgine Rose Corrigan), Cheyenne Jackson (Mark
Bingham), Joe Jamrog (John Talignani), Corey Johnson (Louis J. Nacke, II), Masato Kamo (Toshiya
Kuge), Becky London (Jean Headley Peterson), Peter Marinker (Andrew Garcia), Jodie Lynne
McClintock, Libby Morris, Tom O’Rourke, Simon Poland, David Rasche, Erich Redman, Michael J.
Reynolds, John Rothman, Daniel Sauli, Rebecca Schull, Chloe Sirene, etc. 
Duração: 111 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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“World Trade Center”, de Oliver Stone, o que é? Um homenagem aos
desaparecidos do 11 de Setembro de 2001, mas sobretudo aos
“aparecidos”, aqueles que, depois de terem sido dados como
“desaparecidos”, renasceram das cinzas e regressaram à vida. Foram vinte
segundo diz-nos o filme, num universo de quase 3.000 mortos. O filme
foca sobretudo os casos dos 18º e 19º que voltaram de sob os escombros,
dois polícias de Nova Iorque que pertenciam a um dos grupos que
primeiro entraram nas torres gémeas, depois destas terem sido atingidas,
mas antes de terem derrocado. John McLoughlin (Nicolas Cage)e Will
Jimeno (Michael Pena), do Departamento da Polícia Portuária, que estão
vivos e contaram ao cineasta a sua história verídica: como acordaram com
a cidade (belíssimas sequências do alvorecer de NY), como se dirigiram à
esquadra a que pertenciam, como foram colocados na rua em serviço de
rotina, como ouviram à distância algo de muito estranho, como voltaram
a ser chamados à esquadra e enviados para as torres gémeas, onde dois
aviões comerciais acabavam de embater, como procuraram ajudar as
pessoas a sair do edifício, como notaram que algo de mais grave ainda
se iria passar, como correram para o fosso dos elevadores, onde se
refugiaram da hecatombe que lhes caiu do céu. Como de um momento
para o outro, de um grupo de resgate sobreviviam apenas três, logo
depois dois, entaipados por montanhas de pedras, chamuscados por
ventos de fogo que atravessavam o ar, com o peito e as pernas desfeitos
por blocos de cimentos, e como não deviam adormecer, estar acordados,
sobreviver, sobreviver, sobreviver sempre, até que o milagre acontecesse.
Aconteceu. Foram descobertos e retirados com vida. Este o relato da
coragem de dois homens, de um grupo de pessoas, de uma cidade, de
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um país, da Humanidade: acreditar sempre que, mesmo nos piores
momentos, não devemos desistir, não nos devemos entregar, não
podemos adormecer. 
OK. Isto é uma das metáforas do filme. A outra: cá fora, em casa, na rua,
nos hospitais, nas esquadras de polícia, familiares e amigos torcem
bravamente, tragicamente, dolorosamente pela sorte dos que morriam e
desapareciam naquele trágico dia, naquele trágico local. É uma América
solidária, sem olhar a cores ou credos que se abraça, se une, se ajusta
para formar uma barreira contra a desgraça. Há um momento brilhante
numa sala de espera de um hospital, quando uma branca e uma negra
trocam confidências sobre marido e filho. E se abraçam, e choram, e
naquele momento não se compreende o que é isso de racismo, de
divisões sociais, de diferenças. É a humanidade que se abraça, a branca
e a negra, as lágrimas que se fundem, eu, tu, elas, eles. Segunda metáfora
do filme. 
Ok. Mas será este o filme desapaixonado politicamente que muitos
apregoam? Não há filmes apolíticos. Nada é apolítico. Tudo é político: um
filme, um texto, uma posição assumida, um olhar, um gesto. Um travelling
em cinema, como já dizia Godard. Uma questão de moral, logo uma
questão também estética, política. Tudo tem a ver com tudo. Logo após
os atentados de 11.9.2001, Oliver Stone parece ter afirmado “que os
Estados Unidos estavam a pagar pela arrogância com que tratavam o resto
do mundo”. Toda a gente pensava agora num filme que fosse uma crítica
contundente à administração de George W. Bush. Oliver Stone ignorou a
questão. Em lugar de um filme para dividir os americanos, tentou realizar
um filme para unir os americanos. Acontece que não ignorou George W.
Bush e colocou-o, numa emissão de televisão, a proferir um discurso
“anódino”. E não se esqueceu de citar também o fuzileiro Dave Karnes
(Michael Shannon, branco quando o verdadeiro Karne é negro), figura
central no salvamento dos dois polícias, mas que tem um discurso
(discreto, é certo), de vingança que parece ratificar toda a política
subsequente da Administração Bush. Às vezes, ao se querer ser muito
imparcial, cai-se no extremo oposto. “World Trade Center”, de Oliver
Stone, que os falcões americanos apreciaram, com alguma surpresa,
deixa-nos a nós também de alguma forma surpresos. Julgo que “United
93” cumpre muito melhor as suas funções. Além de que “World Trade
Center” não nos parece ser também cinematograficamente uma obra
brilhante, apenas um eficaz trabalho na linha do “filme catástrofe”,
ajudado por bons actores (além dos já citados, refira-se ainda a excelência
dos desempenhos de Maria Bello e Maggie Gyllenhaal), onde o talento
evidente de Oliver Stone vem ao de cima aqui e ali. Mas esta tendência
para ser, ao menos uma vez na vida, um “bom americano”, acho que o
tramou. Bom americano sempre foi quando foi irreverente e cáustico. Não
quando se curva à maioria (a 50% dos americanos, diga-se que há uns
anos já) em nome de uma unanimidade que não existe. LA
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Título original: World Trade Center 
Realização: Oliver Stone (EUA, 2006); Argumento: Andrea Berloff, segundo histórias
autenticas de John McLoughlin e Donna McLoughlin; William Jimeno e Allison Jimeno; Música:
Craig Armstrong; Fotografia (cor): Seamus McGarvey; Montagem: David Brenner, Julie Monroe;
Casting: Kerry Barden, Billy Hopkins, Paul Schnee, Suzanne Smith, Mary Vernieu; Design de
produção: Jan Roelfs; Direcção artística: Richard L. Johnson; Decoração: Beth A. Rubino;
Guarda-roupa: Michael Dennison; Maquilhagem: Marc Boyle, Carol Collini, Kimberly Félix,
Mindy Hall, Craig Lindberg, Mary L. Mastro, Suzy Mazzarese-Allison, Mariko Sakata, Mike
Smithson, Jay Wejebe; Direcção de produção: Chantal Feghali, Jan Foster, Matthew Spiegel,
Assistentes de realização: Christian Clarke, Les McDonough, Bradley Morris, Maggie Murphy,
Tony Phillippe, Darin Rivetti, Simon Warnock; Departamento de arte: Eric Bryant, Gregory S.
Hooper, Hinju Kim, Erik Knight, Kim Lincoln, Angela Stauffer, Randall D. Wilkins; Som: John
Pritchett, Wylie Stateman, Renee Tondelli, Michael D. Wilhoit, Scott Wolf; Efeitos especiais:
Eric Allard, Philip Bartko, Martin Bresin, Gary D’Amico, Chris Hampton, Jeremy Hays; Efeitos
visuais: Andy Brown, Carol Corwin, Hal Couzens, Suzanne Evans-Booth, Ron Frankel, Laura
LeFaivre, Matt Magnólia, Georgia Scheele, John Scheele, Kristopher Wright; Produção: Moritz
Borman, Chantal Feghali, Chantal Feghali, Norman Golightly, Debra Hill, Donald J. Lee Jr.,
Michael Shamberg, Stacey Sher, Oliver Stone.
Intérpretes: Nicolas Cage (John McLoughlin), Michael Pena (Will Jimeno), Maria Bello (Donna
McLoughlin), Maggie Gyllenhaal (Allison Jimeno), Stephen Dorff (Scott Strauss), Jay Hernandez
(Dominick Pezzulo), Connor Paolo, Anthony Piccininni, Alexa Gerasimovich, Morgan Flynn,
Armando Riesco, Jon Bernthal, William Jimeno, Nick Damici, Jude Ciccolella, Martin Pfefferkorn,
Nelson Peña, Marcos Palma, Andre Ward, Cliff Bemis, Harmonica Sunbeam, Ned Eisenberg,
Nicholas Turturro, Danny Nucci, Tyree Michael Simpson, Tawny Cypress, Robert Blanche, Tom
Wright, Terry Quinn, Ed Jewett, Maria Helan, Brad William Henke, Patti D’Arbanville, Donna
Murphy, Nicky Katt, Lucia Brawley, Kimberly Scott, Dara Coleman, Tiffany Romano, Gregory
Jbara, Michael Shannon, Jordan Lage, Wass Stevens, Peter McRobbie, Dorothy Lyman, Julie
Adams, Tony Genaro, Aixa Maldonado, Jay Acovone, Howard Samuelsohn, Arthur J. Nascarella,
Steve Chappell, William Mapother, Thomas F. Duffy, Frank Whaley, Stoney Westmoreland, etc. 
Duração: 129 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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O fim do cinema mudo, em 1927-28, viu surgirem uma série de obras em
Hollywood (e não só) que parecem resumir e celebrar todas as formas do seu
processo criativo e toda a arte que nascera no começo do século. Mas talvez
nenhuma mereça ser chamada o seu «canto de cisne» como Aurora, que é
também uma prodigiosa simbiose entre o cinema expressionista alemão do
seu realizador Friedrich Wilhelm Murnau (o autor de Nosferatu e Fausto) e a
função pictórica e lírica do cinema americano, em particular o de David Wark
Griffith (que tem o seu momento mais puro no belíssimo True Heart Susie).
Murnau era considerado o maior realizador de cinema alemão, ao lado de Fritz
Lang. Entusiasmado com o seu filme O Último dos Homens, William Fox, que
presidia à Fox Films, contratou-o para Hollywood, dando-lhe total liberdade
para fazer o filme que quisesse e como quisesse, facto invulgar para o tempo,
quando os estúdios se consolidavam e impunham a sua ditadura sobre a
produção.
Murnau escolheu um romance alemão, Die Reise Nach Tilsit, de Hermann
Sudermann (que em 1938 seria levado de novo ao cinema, na Alemanha, por
Veit Harlan, num filme com o mesmo título do romance e que a Cinemateca
Portuguesa nos revelou no mês passado), adaptado pelo seu argumentista
habitual, Carl Mayer, que transportou para a história a atmosfera onírica e
fatalista dos filmes alemães. É a história de um casal provinciano cujo
casamento entra em crise com a aparição de uma mulher da cidade por quem
o marido se apaixona e pela qual planeia matar a mulher. É também a história
da superação da crise e da reconciliação e da tragédia que enfrentam no
regresso (na mais expressionista sequência do filme: a tempestade e o
naufrágio).
O que fica dito só dá um breve lampejo do que conta (e como conta) este
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filme único na história do cinema, com a sua atmosfera dramática e também
onírica (a deslumbrante sequência do passeio pela cidade e a feira de
diversões, onde a câmara parece dançar, em movimentos e numa montagem
que superam o que Murnau fizera em O Último dos Homens). Ou o «milagre»,
que só o é para os que sabem ver o filme, que marca a reconciliação do casal
e que se concretiza na cena em que os dois assistem a um casamento, onde
parecem retomar os seus votos. Cena «milagrosa» a cujo sentido e função só
Rossellini chegaria quase 30 anos depois noutra reconciliação famosa: a do
casal (Ingrid Bergman-George Sanders) de Viagem em Itália.
Para conseguir esta beleza formal, Murnau precisava de controlar até ao
mínimo pormenor a criação dessa atmosfera. Para isso fez construir um
gigantesco cenário, tanto para o «campo» como para a «cidade», que foi dos
mais caros feitos em Hollywood (e que a Fox utilizaria ainda para outros
filmes, como a obra-prima de John Ford Os Quatro Filhos). Todo o filme foi
realizado neste cenário, o que permitiu a Murnau orientar alguns dos mais
sugestivos e elaborados movimentos de câmara de toda a história do cinema.
Como aconteceria mais tarde a Orson Welles, a liberalidade do produtor só
durou o tempo de um filme, dado o relativo insucesso de bilheteira (que
resultou mais da aparição do cinema sonoro). Os filmes seguintes foram já
controlados (e mesmo remontados), e Murnau só voltou a reencontrar a
liberdade criativa no seu último filme, Tabu, feito em 1931.
Eis outra vez, também milagrosamente, no circuito comercial, em cópia nova,
aquele que é, para uma imensa maioria, o mais belo filme do mundo.

Manuel Cintra Ferreira, in Expresso

AURORA
Título original: Sunrise: A Song of Two Humans 
Realização: F.W. Murnau (EUA, 1927); Argumento: Carl Mayer, segundo romance de Hermann
Sudermann (“Die Reise nach Tilsit”); Intertítulos: Katherine Hilliker, H.H. Caldwell; Música:
Hugo Riesenfeld (1928), R.H. Bassett (Los Angeles estreia), Erno Rapee (New York City
estreia), Timothy Brock (novo score), Richard Wagner (“Die Meistersinger von Nürnberg” e
“Siegfried”); Fotografia (p/b): Charles Rosher, Karl Struss; Montagem: Harold D. Schuster;
Direcção artística: Rochus Gliese; Assistentes de realização: Hermann Bing; Departamento
de arte: Alfred Metscher, Edgar G. Ulmer; Efeitos especiais: Frank Williams; Produção:
William Fox. 
Intérpretes: George O’Brien (o homem, Anses), Janet Gaynor (a mulher, Indre), Margaret
Livingston (a mulher da cidade), Bodil Rosing (o mórdomo), J. Farrell MacDonald (o
fotógrafo), Ralph Sipperly (o barbeiro), Jane Winton (a manicure), Arthur Housman, Eddie
Boland, Sidney Bracey, Gino Corrado, Sally Eilers, Gibson Gowland, Fletcher Henderson, Bob
Kortman, Barry Norton, Harry Semels, Phillips Smalley, Clarence Wilson, etc. 
Duração: 95 min ou 106 min; Distribuição em Portugal: Costa do Castelo; Classificação
etária: M/ 12 anos.
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Quando o príncipe de Salina irrompe pelo baile final deste filme, com a
jovem Angelica Sedara nos braços, deslumbrante no seu vestido branco,
nós não vemos só Burt Lancaster e Claudia Cardinale a dançar numa das
mais memoráveis cenas de festa de toda a História do Cinema. Também
não vemos só o mais perfeito e improvável «casamento» entre o cinema
americano e o europeu. Vemos, pelos olhos de Visconti, a trajectória
eterna das classes que se sucedem no poder, a tragédia de, mais uma
vez, os utópicos ideais de liberdade e igualdade e fraternidade se
dissolverem num cenário magnífico e com comparsas que são solenes e
grotescos, ao mesmo tempo. E, naquele par efémero, o drama de um
homem que sabe que o seu tempo está a chegar ao fim e queria - oh!,
se queria! - que aquela mulher não fosse a prometida daquele sobrinho
galante, mas falho de princípios. Naquela valsa, naquela última valsa, é
a impossível beleza de uma aristocracia esclarecida unida ao vigor jovem
de uma burguesia capaz de insuflar sangue novo que Visconti celebra, ele
próprio membro de uma das mais antigas e nobres linhagens de Milão e
com vontade revolucionária a correr-lhe nas veias. Só que sabe que, uma
e outra, estirpe e desejo, não vão a lado nenhum. Antes que, pelos anos
70 fora, a hipótese de mudança radical se houvesse apagado dos
horizontes da velha Europa, Visconti traçava-lhe o mais sublime dos
epitáfios: chamou-se O Leopardo e é, continua a ser, um dos mais belos
filmes do mundo.
Ver, hoje, esta fita de Visconti é penetrar num mundo que já não há. Não
me refiro à temática do filme, ao seu jogo subtil figurando a grande
mudança siciliana que Garibaldi e os seus camisas vermelhas trouxeram
com a conquista da ilha em 1860 e a proclamação do fim do domínio
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bourbónico. Nem ao mundo principesco, com os seus palácios
centenários, os padres vigilantes, as filhas enfermiças, os latifúndios a
perder de vista e as obras de arte nas paredes que ora projectavam uma
austera sombra tutelar ora lembravam aos viventes algumas verdades
acumuladas pela sabedoria dos séculos. Refiro-me à respiração
romanesca do filme, ao tempo em que cada cena decorre e se
desenvolve, misturando a explicitação dita a um imenso substrato de
signos que só a demora permite que sejam lidos ou inferidos, porque o
que de mais denso O Leopardo tem não são as frases célebres que
ficaram estratificadas na memória, ao ponto de se tornarem quotidianas
(«é preciso que algo mude para que tudo continue na mesma»), mas uma
incontável teia de olhares, de detalhes. Chama-se a isto a espessura de
uma ficção e, peço imensa desculpa aos amantes «high tech» da
modernidade dos dias de hoje, já ninguém filma com a densidade de que
Luchino Visconti era capaz.
Poder reencontrar este filme - agora na versão integral, belíssima e
restaurada que ainda não tinha sido vista entre nós num grande ecrã,
fora da Cinemateca - é entrar no universo de um cinema altaneiro e
sapiente, requintado e fogoso, em que era possível fazer casar Burt
Lancaster com um personagem principesco e actores vindos de tantos
lugares díspares num baile de rendas, monstros, desesperos e vanidades
em que se sentem profundas ressonâncias com o ar do tempo em que o
filme foi feito (1963).
O Leopardo é uma daquelas obras que entraram na galeria dos clássicos
e que se admiram museologicamente como exemplo do cinema de outras
eras. Não sei que estremecimento possa causar em quem o vá ver agora
pela primeira vez - mas quase tenho a nostalgia de o poder experimentar,
esquecendo que o vi há quatro décadas, adolescente extasiado a
descobrir mundos. Já nessa altura (andavam Godard, Rivette, Truffaut e
Chabrol a dinamitar o classicismo e a inventar a modernidade) era
qualquer coisa que resistia. Quarenta anos depois, temos a certeza que
resistiu.

Jorge Leitão Ramos, in Expresso

Filme que assegura a ligação entre as duas grandes tendências estéticas
(e políticas) que desde o início marcaram a obra de Luchino Visconti - a
saber, o barroco (de que Sentimento constitui o melhor exemplo) e o neo-
realismo (que atinge o seu apogeu em Rocco e os Seus Irmãos) -, O
Leopardo é, antes de mais, uma notável adaptação ao cinema do
romance homónimo de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Mas é, também
e sobretudo, um dos mais brilhantes jogos de espelhos de toda a história
do cinema (e note-se como os espelhos são uma presença constante ao
longo do filme), uma imensa valsa de reflexos onde a meditação sobre a
decadência histórica, politicamente figurada na luta de classes
estabelecida entre a aristocracia e a burguesia sicilianas do século XIX,
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se desdobra - a um só tempo e em perfeita réplica - numa meditação
sobre a decadência pessoal, fisicamente figurada no corpo do Príncipe de
Salina, um homem que se vê ultrapassado pelo seu próprio tempo. É
uma obra-prima absoluta que o espectador pode descobrir ou
redescobrir, em versão integral e restaurada. 

In Expresso

Todos os filmes de Visconti são filmes sobre a traição: de um amor, de
um ideal, de um compromisso de honra, de uma era... Na Sicília de
Garibaldi em meados do século XIX, o Príncipe de Salina (Lancaster) sabe
que a sua linhagem está condenada, ao permitir que o sobrinho Tancredi
(Delon), próximo dos «camisas vermelhas», se case com Angelica
(Cardinale), filha de um plebeu novo-rico - afinal, o germe do modo de
vida que hoje domina o mundo, um modo de vida que Visconti julgou
baixo, vil, abominável. Mas a traição do Príncipe neste grande fresco, o
mais belo do cinema sobre o Risorgimento, não se resume à traição de
classe de que o Visconti aristocrata, marxista e homossexual, tantas
vezes fora acusado. Salina é um poço de segredos impossível de resumir
unicamente numa perspectiva política. Num filme de espelhos sobre o
outro lado do espelho, é a morte que Visconti celebra, a morte que tanta
atracção lhe causou até ao seu filme-testamento, que é Gruppo di
Famiglia in un Interno (também com Lancaster). O que se revela do
pessimismo profundo de O Leopardo é um tempo de «mise en scène»,
um tempo dolente que se estende e aterroriza, sobretudo naquela
sequência do baile onde o rosto de uma mulher anuncia a Salina que os
seus dias chegaram ao fim. A cópia, sem cortes e na versão italiana pela
qual Visconti tanto se bateu, devolve-nos a obra-prima em todo o seu
esplendor. 

F.F., In Expresso
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O LEOPARDO
Título original: Il Gattopardo ou Le Guépard ou The Leopard
Realização: Luchino Visconti (Itália, França, 1963); Argumento: Suso Cecchi d’Amico,
Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo Franciosa, Luchino Visconti, segundo
romance de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa; Música: Nino Rota, e ainda Giuseppe Verdi
(valsa inédita), Vincenzo Bellini (“La sonnambula”), Giuseppe Verdi (“La Traviata”);
Fotografia (cor): Giuseppe Rotunno; Montagem: Mario Serandrei; Design de produção: Mario
Garbuglia; Decoração: Laudomia Hercolani, Giorgio Pés; Guarda-roupa: Piero Tosi;
Maquilhagem: Maria Angelini, Alberto De Rossi, Amalia Paoletti; Direcção de produção:
Giorgio Adriani, Gaetano Amata, Riccardo Caneva, Roberto Cocco, Enzo Provenzale, Bruno
Sassaroli, Gilberto Scarpellini; Assistentes de realização: Albino Cocco, Brad Fuller, Francesco
Massaro, Rinaldo Ricci; Departamento de arte: Emilio D’Andria, Ferdinando Giovannoni;
Som: Mario Messina; Efeitos especiais: Dino Galiano; Produção: Goffredo Lombardo, Pietro
Notarianni. 
Intérpretes: Burt Lancaster (príncipe Don Fabrizio Salina), Claudia Cardinale (Angelica
Sedara/Bertiana), Alain Delon (Tancredi Falconeri), Paolo Stoppa (Don Calogero Sedara), Rina
Morelli (princesa Maria Stella Salina), Romolo Valli (padre Pirrone), Terence Hill (Conde
Cavriaghi), Pierre Clémenti (Francesco Paolo), Lucilla Morlacchi (Concetta), Giuliano Gemma
(general Garibaldi), Ida Galli (Carolina), Ottavia Piccolo (Caterina), Carlo Valenzano (Paolo),
Brook Fuller, Anna Maria Bottini, Lola Braccini, Marino Masé, Howard Nelson Rubien, Tina
Lattanzi, Marcella Rovena, Rina De Liguoro, Valerio Ruggeri, Giovanni Melisenda, Giancarlo
Lolli, Vittorio Duse, Vanni Materassi, Giuseppe Stagnitti, Carmelo Artale, Olimpia Cavalli,
Anna Maria Surdo, Halina Zalewska, Winni Riva, Stelvio Rosi, Carlo Palmucci, Dante Posani,
Rosolino Bua, Ivo Garrani, Leslie French, Serge Reggiani, Marie Bell, Lou Castel, Sandra
Christolini, Franco Gulà, Maurizio Merli, Augusto Pescarini, Paola Piscini, Amalia Troiani, etc. 
Duração: 195 min ou 205 min (versão de realizador) ou 185 min (versão de estreia) ou 161
min (versão reduzida) ou 151 min (versão reduzida em Espanha); Distribuição em Portugal:
Costa do Castelo; Classificação etária: M/ 12 anos.



Clássicos

| 202 |
cineeco2006 PROFISSÃO: REPÓRTER

Repôs-se num cinema de Lisboa, um dos grandes filmes de Michelangelo
Antonioni, “Profissão Repórter”. Vou “repor” uma critica minha escrita
aquando da estreia do filme em Portugal, e aparecida da revista “Opção”,
uma excelente revista que deixou saudades. O texto surgiu no nº 109, de
25 de Maio de 1978. Aqui vai, com alterações apenas de letras. O curioso
é manter o sabor da época, para um filme de época. Talvez faça a
experiência de escrever outro, com os olhos de hoje. 
Continuando a deambular pelo mundo, recolhendo imagens e sons (qual
repórter), Antonioni viaja até à China de Mao Tse Tung, que lhe abre as
portas para um longo documentário. Os resultados, porém, não
agradaram às entidades oficiais chinesas, que tentaram “vetar” o filme
um pouco por todo o lado. Estamos em 1972. Dois anos depois, com
“The Passenger”, a rota de Michelangelo prossegue. Continuando a
trabalhar fora de Itália, o cenário muda, agora estende-se do Norte de
África até Londres, Munique e Espanha. 
David Locke (Jack Nicholson), jornalista inglês, “de formação americana”,
encontra-se no Norte de Africa, tentando entrar em contacto com os
guerrilheiros de um país não identificado. Frustrada a tentativa, encontra
num pequeno hotel incrustado no deserto um outro hóspede que
fisicamente se lhe assemelha muito. É esse mesmo Robertson que
aparece morto no seu quarto. Locke não resiste ao apelo da aventura,
troca as fotos dos passaportes, as vestes, as bagagens, e anuncia a
morte de David Locke, o repórter. A partir daí ele será Robertson, uma
incógnita que procurará desvendar. Donde o título original: “The
Passenger”, o passageiro, aquele que viaja a bordo de um corpo que não
é o seu, fugindo de uma vida que lhe não diz já nada. 



| 203 |
cineeco2006

Clássicos

Entre a bagagem de Robertson descobre uma agenda com vários
encontros marcados para as próximas semanas: Munique, Londres,
Barcelona. E alguns nomes enigmáti–cos: Daisy, Melisa, Lucy. De “rendez
vous” em “rendez vous”, Locke descobre a verdadeira actividade de
Robertson: tráfico de armas. No momento, procurando vender armas a
um grupo de guerrilheiros que tudo indica serem os mesmos com quem
Locke procurara estabelecer contacto em África.
Entretanto, em Londres, a mulher que se desinteressara de Locke há
algum tempo, considerando-o um jornalista demasiado contemplativo,
que aceita veicular a mentira, sem questionar a realidade até ao fim (o
que é documentado com uma entrevista com o chefe político do país
africano em questão, um presidente que anuncia eleições para o ano
seguinte e não admite a presença da oposição, “porque não há oposição.
Todos procuram trabalhar para o País. É um país cheio de futuro!”),
sente-se profundamente atraída por Locke, quando este é dado como
morto. Inicia mesmo um inquérito particular que procura saber em que
circunstâncias se deu essa morte. O inquérito levá-la-á até ao verdadeiro
Robertson, o outro hóspede do hotel onde Locke falecera. Estabelecesse
assim um duplo “suspense”, no interior deste filme que, tal como “A
Aventura” ou “Blow Up”, vai assentar a sua estrutura dramática numa
intriga de fundo policial, ainda que continuamente coarctada nos seus
possíveis desenvolvimentos. Temos por um lado Locke percorrendo o
caminho que Robertson nunca chegou a efectuar, para deste modo saber
quem ele era, o descobrir como “identidade” (e através dele, o
mundo);por outro lado, há Rachel procurando chegar a Locke que julga
morto, perseguindo Robertson que continuamente se lhe escapa. 
O interesse central de Antonioni não se dirige, porém, para esta intriga
que possibilita o “suspense”, mas para as razões que levam ao “disfarce”
de Locke. Quando este encontra uma rapariga inglesa, estudante de
arquitectura, que visita em Barcelona as casas projectadas por Gaudi, e
ela lhe pergunta quem ele é, a resposta adivinha-se: “Alguém que se faz
passar por outro”. Mais tarde, Maria (Maria Schneider) volta a colocar-lhe
uma pergunta definitiva: “De que foges?”. Locke, pedindo-lhe para se
voltar para trás, indica-lhe o cenário: a sua fuga é de todo um passado,
de tudo o que para trás vai ficando até esse momento de um furtivo
presente roubado a alguém.
Incapaz de penetrar a realidade com as armas que o jornalismo lhe
concede (incapaz de penetrar a fotografia até à minúcia, como fazia
Thomas, em “Blow Up”), Locke viaja agora sob a aparência de outro. As
primeiras sensações são de libertação (veja-se a sequência no teleférico
de Barcelona, com Locke “voando” por sobre a cidade, braços abertos
para o espaço que se lhe oferece, numa situação muito semelhante à que
o jovem de ‘Zabriskie Point” experimenta ao pilotar um avião roubado).
Mas viver “disfarçado” comporta igualmente os seus riscos. Conhecer o
mundo por interposta pessoa não será tão produtivo como enfrentá-lo
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uma agressividade insuportável. Locke, momentos antes de “sair de
campo” neste filme que o acompanha de princípio a fim, conta a Maria
uma história que funcionará como “chave”: “um amigo cego consegue um
dia, através de uma operação, passar a ver. Ao princípio, o mundo
encanta-o. As cores, as formas, os volumes. Mas, à medida que vai
conhecendo o mundo, este mostra-se bem mais pobre do que aquele
outro que ele idealizara quando cego, e suicida-se.” 
A história é premonitória, Maria sabe-o. Locke fecha-se num quarto de
uma pensão espanhola, abre a janela que se estende para uma praça, e
espera a chegada dos enviados de um país africano. Num plano
sequência admirável, de longuíssima duração (fala-se em sete minutos,
que não controlámos), a câmara começa por deixar Locke encerrado na
sua “prisão” (a identidade de Robertson e o seu negócio de tráfego de
armas), enquanto na praça se ouvem os acordes de um carro anunciando
uma tourada. De morte. A vítima fica estendida numa cama, esperando
deliberadamente a estocada final. De suicídio se trata, ainda que de
assassinato se fale. Locke chegou ao fim da caminhada. Ele que morrera
já no corpo de Robertson, oferece-se agora com a nova identidade. A
experiência não se mostrara enriquecedora. Cortado do mundo de que só
retinha as aparências, Locke perpetuava um novo caso de alienação.
Quando a recusa e aceita penetrar no significado interno e profundo da
realidade, esta esmaga-o. A câmara continua a viajar, sai agora do quarto,
rompendo as grades, percorre a pequena praça, volta-se sobre si própria,
regressa ao hotel “Gloria dela Osuna”, onde, por entre as grades de um
quarto, se redescobre Locke, enquanto a mulher lhe verifica a identidade.
“Reconhece-o?”, perguntam as autoridades. “Nunca o vi”, garante Rachel. 
Primeira incursão de Antonioni em terra africana, “Profissão: Repórter”
prolonga, no entanto, as referências que à África se fazem ao longo de
vários filmes seus, da “A Noite” a “Blow Up”. Sempre associado à ideia
de nostalgia, de exotismo, o continente que aqui nos aparece no deserto
dos seus hori–zontes, ajuda a caracterizar pela imagem o espaço vazio
de um personagem em crise. Num universo em constante ruptura
emocional, que é o de Antonioni, são ainda as mulheres quem quase
sempre comanda o jogo, neste caso quer através de Rachel que investiga
“Robertson”, quer de Maria que, por meio de vários expedientes,
consegue furtar Locke das diversas armadilhas em que continuamente se
vê envolvido. 
Mantendo a coerência da sua pesquisa, permanecendo perfeitamente fiel
a uma temática que se mostra obcecante no interior da sua filmografia
(por muitas inflexões de rumo que possa comportar), Michelangelo
Antonioni volta a atingir um momento alto da sua carreira, neste filme
rigorosamente trabalhado, milimetricamente calculado, por onde se
sente, todavia, perpassar a sinceridade espontânea de algumas das
dúvidas maiores que preocupam de há muito o cineasta. Numa sociedade
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em crise de valores, num mun–do em mutação e vertigem, qual o lugar
do homem, viajante transitório? No caligrafismo da sua escrita depurada,
Antonioni procura visar o essencial, os sentimentos deteriorados, a
realidade difusa, um frente a frente de um doloroso pessimismo. Será
dentro de nós que nos teremos de encontrar, conclui Antonioni. Ninguém
pode viajar “à boleia”. Os “passengers” acabam sempre por pagar
bilhete.

PROFISSÃO: REPORTER
Título original: Professione: Reporter ou The Passenger ou Profession: Reporter ou El
Reportero  
Realização: Michelangelo Antonioni (Itália, França, Espanha, EUA, 1975); Argumento:
Michelangelo Antonioni, Mark Peploe, Peter Wollen; Música: Ivan Vandor; Fotografia (cor):
Luciano Tovoli; Montagem: Michelangelo Antonioni, Franco Arcalli; Direcção artística: Piero
Poletto; Decoração: Osvaldo Desideri; Guarda-roupa: Louise Stjernsward; Maquilhagem:
Adalgisa Favella, Franco Freda; Direcção de produção: Ennio Onorati; Assistentes de
realização: Enrica Antonioni, Hercules Bellville, Federico Canudas, Ina Fritsche, Enrico
Sannia, Claudio Taddei; Som: Fausto Ancillai, Cyril Collick, Alessandro Peticca, Franca Silvi,
Michael Ellis; Produção: Carlo Ponti, Alessandro von Norman.
Intérpretes: Jack Nicholson (David Locke), Maria Schneider (rapariga), Jenny Runacre (Rachel
Locke), Ian Hendry (Martin Knight), Steven Berkoff (Stephen), Ambroise Bia (Achebe), José
María Caffarel (guarda de hotel), James Campbell, Manfred Spies, Jean-Baptiste Tiemele,
Ángel del Pozo, Charles Mulvehill, Narciso Pula, Jaime Doria, Joan Gaspart, Gustavo Re, etc.
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“Em Julho de 1996 apanhei um avião da Força Aérea para Sarajevo. O
cerco à cidade tinha terminado há 3 meses. Pessoas que não conheci
tornaram-se memórias que não me deixaram. Dois anos depois voltei a
Sarajevo. Tinha que voltar. Tinha que encontrar pessoas de carne e osso.
Este filme é o cruzamento de uma viagem pessoal com o trágico curso
da história. Uma viagem que fiz durante 10 anos. Pela guerra, pelas
imagens, pela memória.”                                        Joaquim Sapinho

A EXTINÇÃO DO GÉNERO HUMANO
Joaquim Sapinho, 41 anos, cineasta, autor de duas longas-metragens,
entre as quais o emblemático Corte de Cabelo (1995). Em 1996 e em 1998
foi à Bósnia e demorou a digerir uma experiência-limite.
Como é que um cineasta que não é um documentarista resolve partir para
a Bósnia e trazer de lá um filme?
Em 1996 fui completamente atraído por aquela espécie de vórtice do que
se estava a passar na Bósnia e que, às tantas, começou a meter medo a
toda a gente, pelo que poderia haver de arrastamento para o resto da
Europa. Nessa altura, o Centro Cultural Francês convidou-me a ir à Bósnia,
no momento em que o cerco a Sarajevo estava a ser levantado,
apresentar um filme meu. Era impossível recusar, mas era também
impossível aceitar sem dar o meu testemunho. E decidi fazer um filme.
Ainda sem qualquer financiamento...
Sem nada. Parti com o Luís Correia e uma câmara Betacam, era uma espécie
de filme privado. E, quando lá cheguei, muito rapidamente tudo o que eu
tinha pensado sobre a Bósnia se desvanece, desaparece diante das ruínas,
da destruição e do sofrimento. O que é que filmei? Ruínas e destruição...
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Volta para Lisboa... e não tem filme...
Tenho, mas tenho um filme em que sinto que não retratava a
complexidade do que eu vira: só tinha destruição, e uma guerra não é só
destruição. E decidi voltar lá, para ultrapassar o pudor que sentira da
primeira vez em me aproximar das pessoas. Porque, da primeira vez, a
vontade das pessoas em gritar era tal que eu não consegui filmar
enquanto elas choravam. Eu tinha de pousar a câmara e estar com as
pessoas...
Volta à Bósnia em 1998...
Sim, mas também foi muito difícil, porque agora as pessoas já não
gritavam, estavam feridas e mudas. Ou seja, passara-se do ruído e do
grito para o silêncio e o luto. Nessa segunda viagem já consigo filmar as
pessoas, mas é uma espécie de viático. A própria neve é um manto de
luto e de silêncio. E aí eu tive de aceitar que não estava a filmar com
actores, que não iria fazer uma terceira viagem em que pediria às
pessoas para se moverem daqui para ali ou para estarem de uma certa
maneira. Isso foi muito importante para mim como cineasta: aceitar que
o cinema é algo que só existe dentro da cidade dos homens livres. Ou
seja, só é possível filmar com pessoas que não estão a morrer à fome,
que não estão submetidas ao esmagamento da droga, ou da demência,
ou da guerra. Eu descobri que, para mim, o cinema é um contrato entre
homens livres que aceitam fazer certas coisas porque são livres.
Demora, depois, vários anos a dar corpo a «Diários da Bósnia»...
Sim, porque durante o trabalho de montagem, procurando dar a ver as dores
do nascimento de uma nação, tive de descobrir que me tinha de incluir no
filme. Em vez de dizer «a Bósnia é isto», dizer «eu vi isto na Bósnia». Eu vi
e dou-vos a ver o que vi. A ideia é mostrar que não há ali nada de objectivo.
Eu mostro o meu ponto de vista. Fui buscar as notas que tirei durante as
viagens e pus-me a dizer as coisas que naqueles dias escrevi.
Fez a segunda viagem à Bósnia para incluir pessoas, mas o que há de
mais forte no filme é o vazio, a ausência, os vestígios de um território
onde já estiveram pessoas e que agora está deserto...
Eu contemplei, na Bósnia, a extinção do género humano. Quando fui a
Srebrenica, pensava que era uma cidade, mas é mais do que uma cidade,
é uma região que tem o tamanho do distrito de Leiria. Eu andava à
procura de Srebrenica e, afinal, já estava em Srebrenica. Não havia era
ninguém. Antes de ir à Bósnia, quando ouvia falar em limpeza étnica,
pensava que era uma metáfora. Mas não é, é mesmo uma limpeza. É
como se viesse alguém com uma vassoura e limpasse... toda a gente.
Não há cães, não há nenhum sinal humano... Eu vi o que pode ser o
planeta Terra sem humanos. Vi o inimaginável. Só me apeteceu chorar.
É um território não reocupado?
É. Era habitado maioritariamente por muçulmanos e agora está na parte
sérvia da Bósnia. Senti que os conflitos entre as pessoas podem levar
não à vitória de uns ou de outros mas à destruição da espécie humana.
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técnica que extermina. Ali não, ali foi à mão, à paulada...
O filme evita qualquer tomada de posição, no sentido de apontar
culpados, de situar os maus e os bons...
É uma boa questão, porque eu, quando vou para a Bósnia, sei muito
bem, como sabe o Tribunal de Haia, da responsabilidade sérvia - e não
há qualquer dúvida quanto a isso. O problema é quando se chega ao
local e se encontra uma pessoa concreta - os sérvios que estão a morrer,
exilados nas instalações olímpicas, por exemplo - e se vê Sarajevo numa
situação de «apartheid» em que só há muçulmanos, quando se vêem
pessoas que viveram durante gerações em Sarajevo e não podem voltar
e dizem que a guerra para eles não acaba nunca, aí percebe-se que a
verdade colectiva não cabe. Porque aqueles três sérvios velhinhos que
estão ali à minha frente são vítimas. Essa é a força do cinema. Como o
cinema nos obriga a filmar o concreto num momento, os lugares-comuns
soçobram. Como é possível dizer que aquela pessoa naquele momento é
culpada? Não se pode. Porque o sofrimento dos sérvios e dos
muçulmanos não se distingue. Isto não põe em causa o Tribunal de Haia
e a punição dos criminosos. Mas não é fácil julgar um povo... 

Entrevista de Jorge Leitão Ramos, in Expresso

“Diários da Bósnia” não é uma reportagem. Não nos diz que aconteceu
isto e depois aquilo, não nos mostra declarações de protagonistas ou a
voz dos anónimos, não nos dá o frémito em cima da hora, a voz
entusiasmada do jornalista. Diários da Bósnia é um filme de alguém que
foi lá e viu e teve tempo para olhar para o que viu.
Não é um excelente documentário pela simples razão de que Sapinho
não é um documentarista. Mas é um filme que mostrou coisas que eu
nunca tinha visto. O silêncio de uma aldeia vazia, esventrada, depois do
massacre (e um dos homens que o perpetrou serve-nos de guia). Uma
civilizadíssima aldeia olímpica em estertor, com gente a morrer revoltada
no seu interior. O Museu de História Natural, onde se arquivou a ordem
natural das coisas, ali, silencioso, bombardeado, num sarcasmo
melancólico sobre como é vã a nossa vontade de entender o mundo, o
pasmo de percebermos como a ciência é coisa pouca quando o Mal que
os humanos engendram se levanta. O horror de uma foto abandonada no
chão de uma casa sem tecto, nem portas, nem nada, só esqueleto, a
fazer-nos pensar que houve um dia gente e alegria por ali. Um cavalo
esbaforido na névoa que parece saído de um filme de Tarkovski.
Vejo “Diários da Bósnia” e as pessoas suspensas de uma espécie de
torpor e a câmara de Joaquim Sapinho sem saber se há-de olhar
fixamente para aqui ou fazer um “travelling” sobre as ruínas. É a
indecisão um defeito? Talvez seja para os que têm, sobre o mais pequeno
facto da vida, um discurso. Que se danem, todavia, os doutos. Eu gosto
de um cinema que é capaz de se assombrar com o que vê, de uma
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câmara que tem pudor em filar os que sofrem em grande plano, de um
cineasta que consegue a humildade e a verticalidade de se deixar invadir
pelas suas estupefacções. Gosto, tendo a consciência de que a crítica de
cinema não é questão de gosto, mas de análise racional, e, por isso, este
texto não vale mais do que uma declaração parcial. Mas é o que “Diários
da Bósnia” me pede.                J.L.R., in Expresso

DIÁRIOS DA BÓSNIA
Título original: Diários da Bósnia 
Realização: Joaquim Sapinho (Portugal, 2005); Música: Hugo Alves; Fotografia (cor): Luís
Correia, Joaquim Sapinho; Produção: Maria João Cigalho, Amândio Coroado.
Documentário.
Duração: 82 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos.
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Num dos quadros desse extraordinário fresco sobre a vida imigrante em
Lisboa que é o filme «Lisboetas» de Sérgio Tréfaut, uma mulher russa,
sentada na praia, diz ao telefone qualquer coisa como: «Não te
preocupes com a escola da criança. Não se aprende nada, vai ser muito
fácil para ela. Aqui a vida é melhor, mas a escola é muito pior».
Gargalhada geral na sala - uma gargalhada que soa a suspiro de alívio.
Eu não sabia do mercado de escravos que acontece no Campo Grande,
às primeiras horas da manhã. E mesmo que soubesse, coisa muito
diferente é assistir aos diálogos concretos entre os potenciais senhores
e os potenciais escravos, homens vindos de África ou da ex-União
Soviética que estão dispostos a tudo por um eventual contrato que lhes
permita a legalização. Eu sabia das horas e dias que um cidadão
português pode perder numa acção aparentemente tão simples quanto a
de legalizar em Portugal o seu casamento com uma estrangeira -
acompanhei há uns anos um amigo que, muito honestamente, o tentou,
e acabou por desistir, depois de dois dias inteiros de espera em filas
diversas, até que uma funcionária lhe sugeriu que fosse à Conservatória
e se casasse de novo, como se não se tivesse já casado noutro país. O
meu amigo perdeu a hipótese de se tornar bígamo por conselho oficial,
e ia perdendo também a câmara de vídeo com que, candidamente e para
fins meramente domésticos, pretendia registar a odisseia legal. Assim que
começou a filmar, saltou um segurança para lhe confiscar o filme e, caso
a nossa argumentação prosseguisse, a própria máquina.
Sérgio Tréfaut conseguiu umas horas de especial simpatia fílmica no
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), depois de muitas requisições
e esperas. Sente-se que os funcionários (cujos rostos não aparecem)
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utilizam um tom de voz particularmente cordato - cinema é cinema. O
vício tão português de tratar os pobrezinhos por tu e por tontos com os
quais não vale a pena perder tempo em explicações - um vício que existe
nas repartições como nas consultas e nas camaratas dos hospitais - é
temporariamente arredado. Mas sente-se, no fundo daquelas vozes, a
impaciência da explicação: «Como é que quer trabalhar cá falando tão
mal o português?» - pergunta a funcionária. O candidato arregala os
olhos, tenta falar ainda menos, para não perder mais pontos na corrida
inglória para se tornar português. Este ostracismo para com o
estrangeiro, este absurdo de vermos, a meio da noite, uma enfermeira
angolana fazer um curativo no pé de um ex-piloto de aviões ucraniano
transformado em trolha lisboeta, não condiz com os discursos
catastróficos sobre o envelhecimento da força laboral lusitana. Se somos
poucos para trabalhar, porque é que não abrimos os braços aos que vêm
de fora com vontade de trabalhar de sol a sol? Em vez disso, ralham-nos
porque não nos reproduzimos o suficiente e anunciam-nos que o castigo
aparecerá na pensão de reforma, que veremos reduzida a uma sopinha
de pobres. Daqui para a frente, só os deputados e administradores da
Coisa Pública terão direito a trabalhar poucos anos e receber reformas
copiosas. À grande massa dos funcionários públicos cabe-lhes segurar a
Pátria, trabalhando até caírem da tripeça para que não caia o edifício da
Segurança Social.
Esta anunciada revolução da administração pública parte de um princípio
que já nos é familiar: o da nivelação por baixo. No ensino, há décadas
que não se faz outra coisa a não ser baixar a fasquia até que o
analfabetismo ganhe auto-estima suficiente para, supostamente, criar
alento para aprender alguma coisa. É o chamado método «lúdico», que
tem produzido gerações de jovens entediados e com uma vontade
acrisolada de, à míngua de os usarem, estoirarem com os miolos (os
próprios ou os dos outros). Substitui-se a música árdua da literatura e o
hábito do livro pelo chinfrim rápido dos textos de jornais ou pela
iniciação à escrita de texto burocrático (regulamentos, leis, etc.).
Substitui-se a interpretação dos textos por perguntas de escolha múltipla
- ou seja, de nenhuma escolha. Como escreve Maria do Carmo Vieira na
sua petição «Pela Dignidade do Ensino»: «Temos assistido à
sedimentação do culto do facilitismo, da permissividade e da ignorância.
Entretanto, valores como a delicadeza, a curiosidade, o espírito de rigor,
a exigência, o esforço ou o brio continuam a ser riscados do quotidiano
escolar». É que também os professores de hoje são já fruto desta cultura
do «eduquês» (para usar a exacta expressão de Nuno Crato, no seu
desassombrado livro «‘Eduquês’ em Discurso Directo: Uma Crítica da
Pedagogia Romântica e Construtivista»), sempre muito mais interessada
nos «métodos» do que nos conteúdos - porque esses... é preciso
conhecê-los, e isso do conhecimento a fundo dá muito trabalho.
Seria útil começar por avaliar os professores. Seria interessante solicitar
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Mestres - aí, sim, poderia iniciar-se uma belíssima revolução cultural... Ou
os estudantes só são inteligentes e sociologicamente relevantes quando
se trata de vir para as ruas gritar por propinas gratuitas ou contratos de
trabalho? Mas isso implicaria distinguir - curricular e financeiramente - o
mérito. Pois. Tentar perceber. Tentar abrir as comportas mentais do país.
Quem souber ler Camões, Agustina, Sophia ou Pessoa saberá, quando e
se for preciso, escrever um requerimento ou uma carta comercial. Até é
capaz de começar a fazer perguntas, a ligar coisas dispersas e interrogar
o sentido do estabelecido. Uma enorme maçada, claro - gente educada
assim tornar-se-ia incompatível com esta democracia da mediocridade
bem distribuída a que já nos habituámos. Assim, à medida que vão
desaguando em Portugal os homens e as mulheres do Leste, forçados a
esquecer os canudos para trabalharem nas obras ou lavarem escadas, a
nata dos nossos jovens cérebros emigra para os países onde o esforço é
premiado. Mas não é isto que se diz. O que se diz é que a culpa é dos
filhos que não temos. Ou seja, das calaceiras do costume.

Inês Pedrosa, in Expresso

Eles andam por aí, na nossa cidade. Foram chegando, devagar - e são
operários das obras, empregados de balcão, vendedores de rosas, sem-
abrigo. Trabalham, rezam, sofrem - e há miúdos que brincam nas fontes,
felizes. Em cada um deles uma história, um quotidiano, esperanças,
desalentos, rostos que a câmara de Sérgio Tréfaut foi descobrir,
descobrindo, ao mesmo tempo, um rosto para Lisboa que estranhamos
porque desconhecíamos. Quem sabe do ajuste de operários - com
contrato? sem contrato? - em plena rua, lembrando as velhas «praças»
para os assalariados rurais ou os engajamentos para a estiva que
conhecemos de filmes e que não sonhávamos estarem de volta, ali
mesmo, no Campo Grande, no coração desta capital que já foi de
Império? Quem imagina, num velho primeiro andar ali ao Martim Moniz,
uma mesquita paquistanesa? Ou uma igreja nigeriana onde um velho
pastor protestante lembra à sua comunidade que também Jacob serviu
sete anos em terra estrangeira por amor de Raquel? Quem supõe que a
qualidade do ensino em Portugal desagrada aos portadores da diáspora
do poderio soviético? Quem percebe, pela noite dentro, uma carrinha dos
Médicos do Mundo dando assistência aos deserdados que vieram de
longe e caíram no Inferno - e, de repente, a solidariedade com os
refugiados das catástrofes sociais não é na Somália, no Sudão ou no
Kosovo, mas aqui, ao pé da porta?
Sérgio Tréfaut foi vê-los, escutá-los, perscrutar sonhos e angústias, e no
olhar de Lisboetas, mais que praticar uma denúncia, acreditar que há
esperança, dobrado o cabo das tormentas - não é esse o sentido do
segmento final, em que uma criança nasce e o universo se recompõe? E
recompõe-se numa súbita identificação do espectador com aquele casal,
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depois de um percurso pautado pela estranheza e pela dificuldade de
aproximação, como se, agora, fôssemos nós os estrangeiros que
tivéssemos de aprender uma realidade e conviver com ela. Lisboetas
ensina o nosso olhar, ensina-nos a reconhecer - e, nesse gesto, faz do
Outro o nosso próximo. Sem apagar as diferenças, sem escamotear as
distâncias. Sai-se deste filme mais humano do que no momento de entrar
- e não sei que mais nobre vocação para aquilo a que chamamos
documentário. J.L.R., in Expresso

LISBOETAS
Título original: Lisboetas 
Realização: Sérgio Tréfaut (Portugal, 2004); Fotografia (cor): João Ribeiro; Montagem: Pedro
Marques; Produção: Sérgio Tréfaut
Documentário.
Duração: 105 min; Distribuição em Portugal: Atalanta filmes; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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BAMBI 2 – O GRANDE PRÍNCIPE DA FLORESTA

Parecem estar agora na moda nos estúdios Disney as “sequelas” de
velhos sucessos da animação, tendo em vista o mercado de DVD, mas
também espreitando o das salas. Já tivemos “Fantasia” revista e
transformada, uma nova Cinderella para lá do “viveram felizes para
sempre” (ou não?), e eis-nos agora com mais uma aventura de Bambi e
os seus companheiros Tambor e Flor (para quando a “Branca de Neve”?).
Os resultados não têm sido muito felizes, mas no caso de “Bambi 2” não
foi tão mau como o que se esperava. Na verdade, a ideia não era má de
todo: a de explorar a lacuna entre o episódio da morte da mãe e a sua
vida independente. O argumento foi buscar o pai, que no primeiro é
praticamente apenas uma sombra, e dar-lhe um papel de destaque, o de
educador para as formas de enfrentar a vida. O trabalho técnico é
perfeito com as novas tecnologias servindo, antes de mais, para uma
reprodução perfeita do mesmo fundo e do desenho das personagens, de
tal forma que a memória do passado se reencontra de forma plausível na
nova produção. Só é pena que lhe falte o que fazia a riqueza do primeiro:
o “pathos” emotivo, o suspense, o drama, enfim. Fica um filme simpático
onde as crianças reencontrarão com prazer os seus heróis.

M.C.F., in “Expresso”
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BAMBI 2 - O GRANDE PRÍNCIPE DA FLORESTA
Título original: Bambi II
Realizador: Brian Pimental (EUA, 2006); Argumento: Alicia Kirk, Brian Pimental; Música:
Bruce Broughton; Montagem: Jeremy Milton, Mark Solomon; Direcção artística: Carol Kieffer
Police; Direcção de produção:  Mark Bollinger; Departamento de arte: Holly Forsyth, Heidi
Friese, Ben Gluck, Carole Holliday, Karen A. Keller, Sue C. Nichols, Helen Orth, Robert Sledge;
Som: Dominick Certo, Erik Flockoi, Nathaniel Kunkel, Tim Lauber, Donald J. Malouf, Alyson
Dee Moore, Tom Steel, Bill Talbott; Efeitos visuais: Simon Alberry, Andrew Coates, David
Costello, Mark Evans, Eric Grimenstein, Elias Macute, Jörg Schulz-Gerchow; Animação: Olivier
Adam, Alex Casin, Andreas Deja, Pieter Lommerse, Andries Maritz, Christine O’Connor, Terry
O’Toole, Gie Santos, Toby Schwarz, Carin-Anne Strohmaier, Rizaldy Valência, Florian Wagner,
Kevin Wotton; Produção: Jim Ballantine, Jeffrey Moznett, Dave Okey.
Intérpretes (vozes):  Patrick Stewart (O grande principe/Stag), Alexander Gould (Bambi),
Brendon Baerg (Thumper),  Carolyn Hennesy (mãe de Bambi), Nicky Jones (Flor), Anthony
Ghannam (Ronno),  Andrea Bowen (Faline), Keith Ferguson, Cree Summer, Brian Pimental,
Makenna Cowgill, Ariel Winter, Mary Day, Harrison Fahn, Emma Rose Lima, Mary Matilyn
Mouser, Jordan Orr, Alexis Restrum,  Jennessa Rose, George Shenusay, Kath Soucie, Frank
Welker, etc. 
Duração: 72 min; Distribuidora: Lusomundo; Classificação etária: M/ 4 anos.
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A CASA FANTASMA

D.J., Chowder e Jenny (nas vozes de Mitchel Musso, Sam Lerner e Spencer
Locke), adolescentes, habitando num daqueles tão característicos bairros
suburbanos norte-americanos, descobrem que a casa fronteiriça à da
família de D.J. está assombrada. Para lá de ter um proprietário de meter
medo a qualquer incauto, sempre que lhe pisam a relva do jardim,
estranhos acontecimentos sucedem, demonstrando que a casa parece
estar viva e engolir o que lhe passa ao redor. A polícia não acredita na
versão dos jovens, e dado que assim é são eles próprios que resolvem
investigar o mistério. No dia em que o sinistro Nebbercracker tem (ou
julgam eles e julgamos nós que tem) um fulminante ataque de coração,
os jovens invadem a casa e vão descobrir quais os segredos que ela
encerra. Do piorio esta visita à casa fantasma, que até faz arrepiar os
cabelos aos adultos, quanto mais às crédulas criancinhas. É mesmo um
susto dos antigos, com portas a ranger, precipícios, terrores vários,
ameaças múltiplas. 
São Steven Spielberg e Robert Zemeckis, como produtores executivos,
que dão a cara por esta nova produção da “Dreamworks”, que tem
realização de Gil Kenan, um filme de animação tridimensional, técnica
que já estivera na base de “Polar Express”, em 2004. Deve dizer-se que
a qualidade técnica, sobretudo na animação das personagens humanas,
é muito melhor, o que importa referir numa obra onde estas são
essenciais. O filme repousa sobretudo em figuras humanas, três jovens,
muito bem caracterizados psicologicamente (e fisicamente!), um velho
rezingão, e alguns secundários, como os agentes de polícia ou os
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familiares adultos dos adolescentes. Não esquecendo obviamente o lado
espectacular do terror, que advém da terrifica humanização da casa. Ao
falar em humanização da casa há que referir que por detrás dela está a
voz, mas também os gestos de Kathleen Turner, e não esquecer que
quem procede de igual modo quanto a Nebbercracker é Steve Buscemi.
O que ajuda a esta bela festa do fantástico para jovens apreciadores
(será que não haverá, porém, alguns que se deixam intimidar em demasia
pelos efeitos especiais? Eis uma dúvida a manter. LA

A CASA FANTASMA
Título original: Monster House
Realizador: Gil Kenan (EUA, 2006); Argumento: Dan Harmon, Rob Schrab, Pamela Pettler;
Música: Douglas Pipes, Steven Severin (canção”Halloween”); Fotografia (cor): Paul C. Babin,
Xavier Pérez Grobet; Montagem: Fabienne Rawley, Adam Scott; Casting: Scot Boland, Victoria
Burrows; Design de produção:  Ed Verreaux; Direcção artística: Norman Newberry, Greg Papalia;
Decoração: Kate J. Sullivan; Guarda-roupa: Ruth Myers; Maquilhagem: Michèle Burke, Roxane
Griffin, Mark Landon, Gilbert A. Mosko, Tegan Taylor; Assistentes de realização: David Hyman,
Kristen Ploucha, Aldric La’Auli Porter; Departamento de arte: Jackson Bishop, Dianne Chadwick,
Todd Cherniawsky, Daren Dochterman, Marc Gabbana, Ethan Goodwin, Aaron Haye, Scott
Herbertson, Victor James Martinez, Sam Page, Andrew Reeder, Jim Wallis; Som: Kyrsten Mate
Comoglio, Teresa Eckton, Thomas Giordano, J.R. Grubbs, Scott Guitteau, William B. Kaplan,
Dennis Leonard, Gary Rizzo, Randy Thom; Efeitos especiais: Demian Gordon, Heather McCann,
Darin Velarde; Produção: Jason Clark, Ryan Kavanaugh, Jack Rapke, Bennett Schneir, Heather
Smith, Steven Spielberg, Steve Starkey, Peter M. Tobyansen, Robert Zemeckis. 
Intérpretes (vozes): Mitchel Musso (D.J.), Sam Lerner (Chowder), Spencer Locke (Jenny), Steve
Buscemi (Nebbercracker), Maggie Gyllenhaal (Zee), Jason Lee (Bones), Kevin James (policia),
Nick Cannon (policia), Catherine O’Hara, Fred Willard, Ryan Newman, Woody Schultz, Ian
McConnel, Jon Heder, Kathleen Turner (Constance), Erik Walker, Matthew Fahey, Marc Musso, etc. 
Duração: 91 min; Distribuição em Portugal: Columbia; Classificação etária: M/ 6 anos. 
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A estreia dos filmes de Hayao Miyazaki em Portugal começa a ser hoje um
facto adquirido, se pensarmos que muitas das suas realizações anteriores (da
primeira longa, O Castelo de Cagliostro, ao excelente Porco Rosso, por
exemplo) continuam inéditas. É certo que o mestre japonês conhecido em
Portugal desde a série de TV Conan, o Rapaz do Futuro é agora indissociável
das honras que alcançou, sobretudo a partir de A Viagem de Chihiro, premiado
com um Urso de Ouro em Berlim e um Óscar de Melhor Filme de Animação.
Já este ano, Miyazaki recebeu em Veneza um Leão de Ouro à carreira. O
Castelo Andante, última fantasia do estúdio Ghibli, que o realizador fundou
para garantir a sua independência artística e financeira, chega, portanto,
rodeado por esta exposição mediática. Entretanto, alguma coisa mudou:
Miyazaki foi perdendo pouco a pouco um certo «estatuto de culto» e afirma-
se agora como um grande cineasta popular (A Viagem de Chihiro é ainda o
maior êxito comercial japonês), numa escalada que parece estar muito perto
do topo da montanha.
Baseado num romance da inglesa Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle,
O Castelo Andante estabelece logo à partida uma relação de familiaridade com
o Ocidente, apresentando a acção numa cidade europeia imaginária da Belle
Époque, uma cidade de opereta que substitui o Japão contemporâneo de A
Viagem de Chihiro. Nesse espaço encontramos a heroína Sophie, rapariga de
18 anos pouco segura de si própria, e a sua história incrível. Sophie trabalha
numa loja de chapéus de um bairro da periferia e, durante um passeio pela
cidade, encontra o feiticeiro Howl, que se apaixona por ela. Esse encontro
provoca o ciúme de uma bruxa má, que mais tarde visita Sophie para lhe
lançar uma maldição, transformando-a numa velha de 90 anos. É uma bela
ideia, esta, a de uma rapariga que, por amor, perde a juventude. Revoltada,
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Sophie deixa a sua casa e tenta quebrar o feitiço que a transformou numa
velha corcunda com nariz de papagaio, vagueando por prados e montanhas,
em alguns dos momentos mais poéticos e expressivos do filme. Com a ajuda
de um espantalho, o Cabeça de Nabo, acaba por ser recolhida por um
estranho «castelo andante», como Jónas pela baleia. O dono do castelo é
precisamente o feiticeiro Howl, espécie de príncipe encantado, tão encantado
como aquele monstro ambulante que cedo descobrimos tratar-se de uma
máquina do tempo, movida por um fogo mágico de nome Calcifer. A partir
deste momento, projecta-se a liberdade da animação de Miyazaki, um
universo onde tudo é possível.
Há que fazer uma ressalva: as narrativas de Miyazaki são frequentemente
analisadas pela sua capacidade de delírio, cruzamentos incríveis entre
humanos e fantasmas, histórias de terror onde personagens aparentemente
fracas revelam a sua força numa situação adversa (como o caso de Sophie),
mas jamais se esquecem de procurar um lugar no mundo, uma relação com
a política e a história. Como este é um filme em que é ingrato revelar o que
quer que seja, acrescentemos apenas mais isto: a uma dada altura, numa das
portas do castelo (e cada porta descobre um espaço e um tempo diferentes),
apercebemo-nos que a maldição de Sophie é simbólica, ou seja, que a sua
passagem forçada da idade adolescente para a idade adulta representa
também uma passagem da inocência para a culpa. Aparece uma guerra que
se prepara, uma Europa militarizada que se arma, uma atmosfera pesada que
se estabelece e obriga o espectador a reflectir para além da pose do desenho,
do artifício de entretenimento, de qualquer gratuita mensagem ecologista.
A nível técnico, um plano animado de Miyazaki continua a ser um plano
superior de cinema (sem distinção), a atenção aos enquadramentos e aos
movimentos continua a ser notável, mas não julgamos que O Castelo Andante
traga à obra do realizador algo de muito inovador. Reconhecemos o «pitch»
de A Viagem de Chihiro, a mesma ideia de arquitectura urbana de Kiki,
Aprendiz de Feiticeira (1989), e a própria figura do castelo é recorrente na obra
de Miyazaki desde O Castelo de Cagliostro. O próprio príncipe Howl é uma
variação do jovem rebelde típico de Miyazaki desde Conan. O elemento mais
original do filme acaba por ser a presença da Sophie enquanto velha
reumática, desta vez colocada no centro da acção (e na qual se poderia ver,
com ironia, o próprio Miyazaki, curvado de tanto trabalho ao longo dos anos
na sua mesa de desenho; aliás, há um momento no filme em que a velha diz:
«Uma das vantagens da velhice é que já nem tudo nos surpreende»). No
patamar de qualidade a que Miyazaki nos habituou, conclui-se que há uma
quebra de inspiração geral neste O Castelo Andante, filme que volta a recorrer
ao esgotamento cromático da segunda parte de A Viagem de Chihiro ou a
personagens secundárias (o fogo Calcifer) cuja função serve sobretudo para ir
entretendo o povinho. Restam, contudo, grandes momentos de puro encanto
visual, grandes expressões de lirismo e uma bela história de amor: é mais do
que suficiente para transformar este «castelo» em mais um êxito nas salas
portuguesas. Francisco Ferreira, in Expresso
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O CASTELO ANDANTE
Título original: Hauru no ugoku shiro  ou Howl’s Moving 
Realização: Hayao Miyazaki (Japão, 2004); Argumento: Hayao Miyazaki, Cindy Davis Hewitt,
Donald H. Hewitt, segundo romance de Diana Wynne Jones (“Howl’s Moving Castle”);
Música: Joe Hisaishi, Youmi Kimura (Canção “Sekai no Yakusoku”); Fotografia (cor): Atsushi
Okui; Montagem: Takeshi Seyama; Casting: Ned Lott; Direcção artística: Yôji Takeshige,
Noboru Yoshida; Direcção de produção: David Candiff, Ryoichi Fukuyama, Cory Hansen, Seiji
Okuda, Nozomu Takahashi, Hiroyuki Watanabe; Assistentes de realização: Ryosuke
Kiyokawa, Yosuke Toba; Departamento de arte: Kohei Endo, Wataru Matsumoto, Fumiko
Numahata, Kanako Takayanagi, Kazuko Yamada, Tetsuya Yamai, Michiyo Yasuda; Som: Petra
Bach, Toru Noguchi, Kazuhiro Wakabayashi, Nobue Yoshinaga; Produção: Rick Dempsey,
Tomohiko Ishii, John Lasseter, Ned Lott, Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki.
Intérpretes (vozes): Chieko Baisho (Sofî), Takuya Kimura (Hauru), Akihiro Miwa (Arechi no
Majo), Tatsuya Gashuin (Karushifâ), Ryunosuke Kamiki (Marukuru), Mitsunori Isaki (Koshô),
Yo Oizumi, Akio Ôtsuka, Daijiro Harada, Haruko Kato, Jane Alan, Carlos Alazraqui, etc. 
Duração: 119 min; Distribuição em Portugal: New Age Entertainment; Classificação etária: M/
6 anos. 
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PULAR A CERCA

(...) Da qualidade técnica do objecto não há que falar, é classe A - ponto.
Mais apelativa que essa perfeição é, todavia, a capacidade sarcástica da
fita, o jogo de pôr habitantes da floresta - um esquilo, uma tartaruga,
uma doninha, uma raposinha, ouriços-cacheiros e “tutti quanti” - a
descobrir em manhã de despertar do longo Inverno de hibernação que
uma enorme sebe foi plantada ali e, do outro lado, um condomínio
fechado para humanos. A acção do filme é a descoberta do confronto
entre dois modos de vida, mas isso é já matéria batida. O melhor deste
filme é a súbita avidez que os animais da floresta desenvolvem pelos
pacotes de “snacks”, as paixões pelas batatas fritas, a volúpia das
bolinhas de queijo, a “junk food” que lhes parece paradisíaca em
comparação com as velhas nozes e raízes que constituía a sua dieta
natural. “Pular a Cerca” é, assim, uma sátira - onde se pensava que
iríamos assistir à enésima variação sobre as excelências da Natureza, o
filme dá-nos a volta. E vai por aí fora, de surpresa em surpresa, de “gag”
em “gag” (alguns saborosamente cinéfilos, que o cinema de animação
não é só para putos em tarde de domingo), com os seres amavelmente
desenhados já a pensar nos bonecos que se hão-de vender, mas não os
humanos, todos invariavelmente horríveis.
Sai-se do cinema com um sorriso nos lábios, comentando “lembras-te
daquela...?” - e mais um sorriso. Não atinge os cumes de “Shrek” ou de
“A Bela e o Monstro”? Não. Mas não se pode querer ópera todos os dias.

J.L.R., in “Expresso”
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PULAR A CERCA
Título original: Over the Hedge 
Realização: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick (EUA, 2006); Argumento: Len Blum, Lorne Cameron,
David Hoselton, Karey Kirkpatrick, Michael Fry, T. Lewis; Música: Rupert Gregson-Williams; Design
de produção: Kathy Altieri; Guarda-roupa: Jane Poole; Direcção de produção: Alison Fedrick
Donahue, Lori Korngiebel, Marny Nahrwold, Matt Pomeroy, Craig Rittenbaum, Bethany Wilksen;
Departamento de arte: Max Boas, Alessandro Carloni, Will Finn, Steven E. Gordon, Gary Graham,
Michael Lynn, Bill Riling, Bethany Wilksen; Som: Richard L. Anderson, Mark Binder, Thomas Jones,
Reuben Simon, Randy Thom; Efeitos especiais: Marty Havran, Heather M. Shepherd; Efeitos
visuais: Motohisa Adachi, Patrick Bonneau, Terran Boylan, David Caeiro Cebrián, Chung Chan,
Melanie Cordan, Nick Craven, Damon Crowe, Lou Dellarosa, Fabian Elmers, Ken Faiman, Peter
Farson, Alec Fredericks, T.J. Galda, Ashraf Ghoniem, Emilio Ghorayeb, Rick Glumac, Mariko Hoshi,
Sandy Kao, Heather Knight, Michael H. Lee, Victor Lew, Jeffrey B. Light, Hongseo Park, Aaron Pfau,
Sven Pohle, Craig Ring, Carlos M. Rosas, Nico Scapel, York N. Schueller, Taylor Shaw, Kevan
Shorey, David Spivack, John Truong; Animação: Chris Bancroft, Jeremy Bernstein, Arnaud Berthier,
Alessandro Carloni, Paul Chung, Scott Claus, Donnachada Daly, Eric Deuel, Bill Diaz, Roberto
Espanto Domingo, Thomas Estrada, Raffaella Filipponi, Jim Hull, Jeffrey Joe, Morgan R. Kelly, Chris
Kirshbaum, Heather Knight, Kevin Koch, Marek Kochout, Kevin MacLean, Sean McLaughlin, Claire
Morrissey, Fred Nilsson, Jason Reisig, Carlos M. Rosas, Ben Rush, William Salazar, Jason Schleifer,
Sean Sexton, Theodore Ty, Jim Van der Keyl, Chris Wahl, Scott Wright, Kathy Zielinski; Produção:
Bonnie Arnold, Ellen Coss, Jim Cox, Bill Damaschke, Christian Kubsch.
Intérpretes (vozes): Bruce Willis (RJ), Garry Shandling (Verne), Steve Carell (Hammy), Wanda Sykes
(Stella), William Shatner (Ozzie), Nick Nolte (Vincent), Thomas Haden Church (Dwayne), Allison
Janney (Gladys), Eugene Levy (Lou), Catherine O’Hara (Penny), Avril Lavigne (Heather), Omid Djalili
(Tiger), Sami Kirkpatrick (Bucky), Shane Baumel (Spike), Madison Davenport (Quillo), Zoe Randol,
Jessica Di Cicco, Debra Wilson, Sean Bishop, Jeannie Elias, Kejon Kesse, Paul Butcher, Sean
Yazbeck, Geoffrey Pomeroy, Joel McCrary, Lee Bienstock, Brian Stepanek, Steve Alterman, Kirk
Baily, Jessie Flower, Nicholas Guest, David Hiller, Bridget Hoffman, Sandy Holt, Talula Holt, Erin
Lander, Jordan Orr, Michelle Ruff, Greyson Spann, April Struebing, Marcelo Tubert, Ariel Winter, etc. 
Duração: 83 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 4 anos. 
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SELVAGEM

Nova animação produzida pela Disney com as mais recentes técnicas
digitais. O filme de estreia de Steve «Spaz» Williams, que trabalhou nos
efeitos especiais de “Parque Jurássico” e “A Máscara”, é directamente
inspirado em “Madagáscar”, dos estúdios DreamWorks. Como este,
conta-nos as aventuras de uma série de animais que se evadem do Zoo
de Nova Iorque para tentarem resgatar uma cria de leão que, por engano,
é levada para a África do Sul. Da mesma forma insiste nas aventuras em
África, sempre com referências mais ou menos humorísticas à vida dos
humanos. Mas, sendo um produto Disney, recorre também aos métodos
antigos de explorar o drama e o “pathos” nas relações familiares à
maneira de “Bambi”, fazendo o humor passar para segundo plano. É
neste campo que “Selvagem” fica aquém de “Madagáscar”, mesmo
mantendo-se como um trabalho de agrado certo para as crianças.

M.C.F., in “Expresso”
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SELVAGEM
Título original: The Wild
Realizador: Steve ‘Spaz’ Williams (EUA, 2006); Argumento: Ed Decter, Mark Gibson, Philip
Halprin, John J. Strauss; Música: Alan Silvestri; Montagem: Scott Balcerek, Steven L. Wagner;
Casting: Corbin Bronson, Jen Rudin; Design de produção: Chris Farmer; Direcção artística:
Chris Farmer, Michael E. Goldman, Steven M. Saylor; Direcção de produção: Dale Gagne,
Janice M. Jacobs; Departamento de arte: Tracy Blagdon, Aric Cheng, John Fox, Sophie Gallo,
Erik Gronfeldt, Halsted Craig Hannah, Benny Min Huang, Louis Katz, Mark Nonnenmacher,
Alexander Okita, Chad Owens, Mark Pacella, Monica Perez; Som: Courtney Bishop, Chris
Gridley, Aaron Heuser, David C. Hughes, Kenneth Karman, Michael Miller, Andy Newell, Larry
Schalit; Efeitos especiais: Boris Lai, Remko Noteboom, Don Parker; Efeitos visuais: Bob
Bennett, Robb Denovan, Mark Donald, Benoit Dubuc, James Finlay, Andrew ‘Spanky’ Grant,
Sho Hasegawa, Matthew Horner, Ian Hulbert, Scott Johnston, Shelagh Kitney, Matt
Kowaliszyn, Warren J.W. Leathem, Tom Nagy, Jihyun Nam, Mark Nonnenmacher, Gary J.
O’Brien, Richard Oey, Matthew Otto, Ken Ouellette, Alex Poei, Rick Sander, Daryl Sawchuk,
Nick Starcevic, Anja Stitic, David Stodolny, Benjamin Su, Tom Voll, Dimos Vrysellas, Ryan Yee;
Animação: Marshall Almeida, Mike Beaulieu, Dana Boadway, Bryan Engram, Andrew Hickson,
Jeremy Lazare, Oskar Urretabizkaia, Sebastian Weber; Produção: Jim Burton, Ed Decter, Beau
Flynn, Clint Goldman, Jane Park, Doug Short, John J. Strauss. 
Intérpretes: Kiefer Sutherland (Samson), James Belushi (Benny), Eddie Izzard (Nigel),
Janeane Garofalo (Bridget), William Shatner (Kazar), Richard Kind (Larry), Greg Cipes (Ryan),
Colin Cunningham (Hyrax), Colin Hay (Fergus Flamingo), Miles Marsico (Duke), Jack De Sena
(Eze), Don Cherry, Christian Argueta, David Cowgill, Lenny Venito, Joseph Siravo, Patrick
Warburton, Jonathan Kimmel, Eddie Gossling, Clinton Leupp, Kevin Michael Richardson,
Dominic Scott Kay, Nika Futterman, Julianne Buescher, Chris Edgerly, Bob Joles, Keith
Anthony, Greg Berg, Bob Bergen, Jason Connery, Debi Derryberry, Terri Douglas, Jeannie Elias,
Pat Fraley, Eddie Frierson, Nicholas Guest, Jess Harnell, Jason Harris, Bridget Hoffman, Emily
Johnson, John Kassir, etc. 
Duração: 94 min; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 6 anos. 
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Wanda Stuar t |  Mário Rui

Depois de ter estado no Casino Lisboa,

Wanda Stuart abre o Cine Eco 2006, com um

espectáculo intimista, cantando canções de amor,

francesas, brasileiras, americanas, alemãs, quase todas

elas retiradas de uma antologia de trechos de musicais

célebres, do cinema e do teatro.

Acontece que Wanda Stuart tem uma estaleca de fazer inveja a

uma ginasta experimentada e uma voz surpreendente que

trabalha cada vez melhor. Depois é uma mulher

simpatiquíssima. Gosto da Wanda. Aprendi a gostar dela numa

série de evocações de musicais que o meu bom amigo João

Pereira Bastos concebeu no São Luiz. A partir daí esta

“história de amor” por essa mulher de cabelo azul mantém-

se. Gostava de a dirigir numa peça de teatro ou num

musical. Vamos lá ver se consigo. Tenho um projecto a

pensar nela. Já tive outro, que falhou. 

Entretanto, quem goste de musicais, de Marlene, Kurt

Weil, Liza Minnelli ou Kate Bush, MPB ou clássicos da

canção francesa e alemã tem uma boa oportunidade de

matar saudades, numa voz magnifica,

acompanhada ao piano pelo

maestro Mário Rui. Em Seia,

num espectáculo único.

Diz a promoção da artista:

“Wanda Stuart nasceu em

Lisboa no dia 6 de Janeiro

de 1968. Começou a cantar

em bares, onde ganhava

para pagar aulas de canto.

Revelou-se no musical ‘Maldita

Cocaína’, de La Feria. Antes de

pintar o cabelo de azul,

experimentou “todas as cores do arco-

íris”. É considerada por muitos a Liza

Minnelli portuguesa. Em 2004, gravou

“Animais Nocturnos” e o espectáculo homónimo

foi estrado no Casino Estoril.” Continua de azul,

a experimentar todas as cores do arco-íris.

LA



| 231 |
cineeco2004FOTOGRAFIA_

Exposição de José Carlos Calado

Nasceu em Tortozendo, Covilhã, em 1962. Reside
em Seia. Participou em vários cursos e workshops
de fotografia, com destaque para o primeiro
workshop profissional Fuji Film (Lisboa) e o curso
de aperfeiçoamento da impressão a preto e
branco, na ARCA (Coimbra). Co-fundador da
Associação de Arte e Imagem de Seia. Iniciou a sua
actividade como fotógrafo profissional há 20 anos,
praticando actualmente a fotografia de autor,
encontrando-se já no circuito das exposições de
fotografia. Realizou reportagens fotográficas na
Hungria, Marrocos, República Checa e Roménia.
Trabalhos seus ilustram vários livros. Exposições
individuais: “Degraus do Tempo” (Winterthur
Seguros, Seia); “Rostos de Gente” (Casa Municipal
da Cultura, Seia).

Actividades
Paralelas
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