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ROSSELLINI, O HUMANISTA 
(de Janeiro a Junho de 2016) 

  
No último trimestre de 2009, mostramos três filmes incontornáveis de Roberto Rossellini –Roma Cidade 
Aberta, Stromboli, Viagem em Itália – integrados na rubrica Já Não Há Cinéfilos?! – onde avultavam duas 
actrizes: Anna Magnani e Ingrid Bergman. Com a reposição histórica de dez obras em sala do cineasta  
humanista, exibiremos seis filmes ao longo de um semestre, com títulos produzidos ao longo de mais de 
uma década, onde se destaca uma Europa saída de um conflito devastador e um cineasta em permanente 
disponibilidade para criar novas formas de narrativa e linguagem. 
 
LIBERTAÇÃO de Roberto Rossellini (Jan.2016) 

Paisà (Itália, 1946, 120 min) Um dos mais míticos filmes realizados em Itália no  
período que se seguiu ao fim da guerra. "Paisà" retrata, em seis episódios, a  
progressão das tropas americanas de libertação, desde o desembarque na  
Sicília até aos pântanos do vale do Pó. A descrição da realidade imediata, na  
linha de "Roma Città Aperta", a utilização de não profissionais, o aspecto de  
documentário da fotografia, tudo faz de "Paisà" uma obra em completa ruptura  
com o cinema italiano da década anterior. 
 
ALEMANHA, ANO ZERO de Roberto Rossellini (Fev.2016) 

Germania anno Zero (Alemanha / Itália, 1948, 75 min) O mais pungente e  
desesperado filme sobre o pós-guerra. A crise económica e moral na Alemanha, 
através do drama de uma criança sobrevivendo de pequenos tráficos e  
expedientes, sustentando um pai doente, e que acabará por envenenar por  
influência de um seu professor nazi. 
 
O AMOR de Roberto Rossellini (Mar.2016) 

L' Amore (Itália, 1948, 69 min) O filme é composto por dois segmentos. O  
primeiro, “Una voce umana”, é inspirado na obra “La voix humaine” de Cocteau  
e mostra uma chamada telefónica de uma mulher abandonada pelo seu amante. 
O segundo segmento, “Il Miracolo”, conta a história de uma agricultora,  
seduzida por um estranho. Quando engravida, a mulher acredita que foi graças  
ao poder do Espírito Santo. 
 

EUROPA’ 51 de Roberto Rossellini (Abr.2016) 

Europa’51 (Itália, 1952, 113 min) Ingrid Bergman interpreta Irene Girard, uma  
mulher rica e egocêntrica, habituada a uma vida luxuosa, em Roma. Quando o  
seu filho morre de forma dramática, Irene decide dedicar o seu tempo e  
dinheiro aos mais necessitados, de modo a lidar com a culpa e encontrar  
significado na sua vida. O seu novo propósito de vida leva a problemas  
conjugais e a questionar a sua sanidade. 
 
O MEDO de Roberto Rossellini (Mai.2016) 

Non credo più all'amore (La paura) (Itália / Alemanha, 1954, 75 min) "O  
Medo" representa o filme do fim e da separação. E é, talvez por isso, o mais  
perturbante de todos, porque se torna transparente que a personagem feminina 
é "mesmo" Ingrid e a masculina um alter-ego de Rossellini. É também um  
admirável "exercício" de suspense "à Hitchcock" num filme sobre a  
manipulação. [Cinemateca Portuguesa] 
 

INDIA de Roberto Rossellini (Jun.2016) 

India (Itália / França, 1959, 95 min) Como não recordar que Langlois e  
Rossellini estiveram juntos em Portugal em 1973, em memorável sessão?  
"Índia" é o filme que marca a ruptura de Rossellini com o cinema narrativo,  
abrindo caminho para os seus trabalhos na televisão. É um filme que procura  
mostrar "outros modos de vida e de pensamento", perscrutando as castas,  
raças e religiões que formam o povo indiano. 
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Billy WILDER – O Disfarce  

(de Fevereiro a Setembro de 2016, entrada livre) 
 

A Incrível Susana de Billy Wilder  

The Major and the Minor (EUA, 1942, 100 min) O primeiro filme americano de Billy Wilder que impõe, de imediato, o 
seu estilo "provocador". Uma jovem disfarça-se de "criança" (!) para poder usufruir da taxa reduzida numa viagem de 
comboio. Um major ajuda-a na situação, o que explica o trocadilho do título original. Toda a "perversidade" de Wilder está já 
presente na relação da jovem com o oficial. Wilder consegue mesmo passar uma famosa "rasteira" à  
censura, colocando o par na mesma cama, o que era, então, proibido. Como se tratava de uma  
"criança" os censores fecharam os olhos. O resultado acabou por ser ainda mais escabroso. Por  
alguma razão, em Portugal os censores vetaram o título "O Major e a Menor".  
[Cinemateca Portuguesa] 
 
 

Pagos a Dobrar de Billy Wilder  

Double Indemnity (EUA, 1944, 105 min) Considerado como o melhor " filme negro"  jamais  
feito e um dos filmes maiores da história do cinema americano, "Double Indemnity", o filme que  
impôs Billy Wilder, adapta uma novela de James M. Cain que conta a história de um encontro  
letal entre um angariador de seguros e a mulher insatisfeita de um cliente, que o levará ao crime.  
Barbara Stanwyck impõs-se como o arquétipo perfeito da "mulher fatal". [Cinemateca Portuguesa] 
 
 

O Crepúsculo dos Deuses de Billy Wilder  

Sunset Boulevard (EUA, 1950, 110 min) Clássico " film-noir" de Billy Wilder ("Quanto Mais  
Quente Melhor", "O Pecado Mora ao Lado"), com Gloria Swanson no seu esplendor como uma  
grande actriz acabada. Um argumentista falhado (William Holden) encontra uma actriz  
aposentada que quer regressar à ribalta de Hollywood e que o obriga a escrever um argumento  
para ela.  Ganhou três Óscares (em 11 nomeações): melhores argumento, banda sonora  
e direcção artística. 
 
 

O Grande Carnaval de Billy Wilder  

Ace in the Hole (EUA, 1951, 108 min) “O Grande Carnaval” é um dos filmes menos conhecidos  
de Billy Wilder, onde o cineasta reflecte sobre o papel da imprensa sensacionalista. Trata-se de  
um filme visionário, com muito a ver com a comunicação social moderna. Kirk Douglas interpreta  
o papel de Charles Tatum, um repórter sem escrúpulos que se dedica a dar ao público histórias  
de sensação, mesmo que para isso tenha de maquilhar um pouco a realidade. Walter Newman,  
Lesser Samuels e Billy Wilder foram nomeados para o Óscar de melhor argumento original de  
1952. Billy Wilder ganhou o prémio internacional do Festival de Veneza de 1951.  
 
 

O Pecado Mora ao Lado de Billy Wilder  

The Seven Year Itch (EUA, 1955, 100 min) Foi o filme que consagrou Marilyn Monroe  
como uma diva do cinema, com o inesquecível plano da actriz, num vaporoso vestido branco,  
a agarrar a saia, levantada pelo ar que sai de um respiradouro do metro de Nova Iorque. Na  
comédia "O Pecado Mora ao Lado", Richard Shermann (Tom Ewell) é um marido afectuoso e  
fiel que fica sozinho em casa enquanto a família vai de férias. As promessas íntimas de bom  
comportamento feitas por Shermann são fortemente abaladas quando ele se cruza com uma  
das suas vizinhas, uma rapariga loira cuja beleza é de cortar a respiração (Marilyn, é claro).  
 
 

Beija-me, Idiota de Billy Wilder  

Kiss Me, Stupid (EUA, 1964, 115 min) Um filme da penúltima fase da carreira de Billy  
Wilder, a menos respeitada, a que veio depois do Quanto Mais Quente Melhor, um filme sórdido,  
obsceno, pérfido, desesperado, desenganado. Vienense, judeu que andou por Berlim onde,  
disse ele, I was a gigolo, Billy Wilder é homem que filma a América sem ilusões. Nem lirismo.  
O que viu da humanidade (Stalag 17) chega-lhe para nunca mais acreditar em ninguém. No  
meio desta gente cúpida, há sempre uma mulher que Wilder olha com evidente misoginia - e desta vez é Kim Novak, a última 
das suas heroínas patetas, também as únicas a ser perdoadas.[Cinemateca Portuguesa] 
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Cinco Para Kiarostami  
Filme homenagem a exibir em estreia no Close-up – Observatório de Cinema de Vila Nova de Famalicão [*] 

 

Usando como influência o cinema de Abbas Kiarostami, cuja obra influenciou toda uma geração e ajudou a diminuir a 
ponte entre o cinema de autor e o espectador, delineamos a produção de um pequeno filme que corporizasse o legado 
deixado pelo cineasta no nosso meio. 
Partimos de um anúncio com o fito de descobrir diferentes personagens, perfeitos anónimos da nossa sociedade, que 
foram diretamente influenciados, na sua vida, pelo cinema de Abbas. A partir deste ponto sondamos o mundo pessoal 
de cada um destes indivíduos e procuramos perceber como é que a realidade que se vive no cinema do iraniano 
influenciou as suas vidas e a sua maneira de encarar o mundo, neste canto da Europa. Acima de tudo queremos 
demonstrar o quão internacional é a sua linguagem, com temas poderosos e transversais a diferentes culturas e 
latitudes. Para tal partimos à descoberta do quotidiano de cada uma destas pessoas, o lugar onde vivem, as suas 
famílias e as suas rotinas e tentar capturar as mesmas ao estilo do realizador, com um olhar cuidado sobre aquilo que 
nos rodeia. Misturando assim ficção com documentário e brincando com a linha ténue entre a realidade e o que é 
fabricado, ao bom estilo da obra Close-up, projectamos perceber os pontos comuns entre a realidade iraniana que 
ele filmou e a vida dos portugueses que a rodagem encontrou. 
A curta-metragem, de 25 minutos, evidencia um paralelismo com o projeto Five (Dedicated to Ozu) (Kiarostami, 2003), 
ao materializar um conjunto de planos, concretizados através de um diálogo entre a equipa de realização e as cinco 
pessoas selecionadas, que ambicionam transmitir o mesmo sentimento daquele, ao aplicar ao mundano o seu lado 
artístico e usando como ponto de partida a realidade dos personagens escolhidos para partilhar as suas histórias. 
Cinco para Kiarostami, filme encomenda, materializa uma homenagem deste Observatório de Cinema, edificado 
sob a influência do cineasta iraniano falecido recentemente, como se constata pela sua designação, tomada de 
empréstimo do seu filme de 1990, Close-up, uma galeria que se abriu sobre o cinema contemporâneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Uma Produção da Casa das Artes e do Cineclube de Joane para o Close-up – Observatório de Cinema de Vila 
Nova de Famalicão. 

 
Um filme de Mário Macedo e Vitor Ribeiro 

Com a participação de João Catalão, Cristiana Rocha e David Oliveira, Francisco Noronha, Nuno Miranda Ribeiro e 
Milene Vale 

 
[*] O Close-up—Observatório de Cinema de Vila Nova de Famalicão é uma organização da Casa das Artes e do 

Município de Vila Nova de Famalicão, sendo o Cineclube de Joane um dos parceiros—mais em www.closeup.pt  
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KRZYSZTOF KIESLOWSKI – TRÊS CORES + A DUPLA VIDA DE VERONIQUE 
 

 

Três Cores: Azul de  Krzysztof Kieslowski (Dez.2016) 

“Azul” é o primeiro dos filmes que compõem a famosa trilogia de Kieslowski, alusiva às três cores 
da bandeira francesa e representando os ideais da revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. 
Julie (Juliette Binoche) perde o seu marido, um famoso compositor, e a filha num acidente de  
automóvel. Ao contrário do que seria esperado, o tema da liberdade não é explorado na arena  
política, mas no campo das emoções, enquanto Julie tenta recomeçar a sua vida libertando-se de 
todos os laços e compromissos. Numa tentativa de suicídio espiritual, ela corta relações com os 
que até aí conhecerá para viver completamente anónima e independente no bulício de Paris.  
Apesar das suas intenções, as pessoas da sua antiga e da sua nova vida insistem em  
intrometer-se, com as suas próprias carências e preocupações. A realidade criada pelos que  
precisam e se preocupam com ela acaba por a trazer de volta ao mundo dos vivos. “Azul”  
venceu três César, prémios da indústria francesa de cinema, incluindo o de Melhor Actriz 
para Binoche 

 

Três Cores: Branco de  Krzysztof Kieslowski (Dez.2016) 

Segunda parte da trilogia francesa de Kieslowski, simbolizando a igualdade, "Branco" é uma  
comédia negra, centrada nas dinâmicas destrutivas de uma relação a dois baseada na  
desigualdade. Karol (Zbigniew Zamachowski ) é um cabeleireiro polaco, imigrado em França. A 
mulher Dominique (Julie Delpy), que ele ama obsessivamente, pede o divórcio alegando um  
casamento “não consumado”. Karol perde tudo o que tinha e regressa à Polónia, passando por 
sucessivas humilhações sexuais, económicas e físicas, as quais apenas reforçam a sua paixão 
obsessiva pela ex-mulher e o seu desejo de vingança. Os desencontros entre as vontades dos 
dois tornam sinuoso o caminho para a descoberta de que o amor necessita de tempo e  
compreensão mútua. Um olhar irónico sobre as recentes transformações no Leste europeu e  
simultaneamente sobre os mecanismos da paixão. Festival de Berlim 1994 – Urso de Prata  
para Melhor Realizador 

 

Três Cores: Vermelho de  Krzysztof Kieslowski (Fev.2017) 

Último filme da trilogia de Kieslowski sobre os ideiais da Revolução Francesa, “Vermelho”  
desenvolve o tema da fraternidade. Valentine (Irène Jacob) é uma jovem modelo que vive em  
Genebra. Quando um dia atropela um cão por acidente, acaba por conhecer um juiz aposentado 
(Jean-Louis Trintignant), que se dedica a espiar as conversas telefónicas dos vizinhos,  
alimentando, desta forma, o seu desprezo pela humanidade e a convicção de que os homens e 
as mulheres continuam todos os dias a ser traídos, tal como ele próprio foi. Um filme sobre as  
relações entre seres humanos, sobre o laço que une Valentine e o juiz, mas também sobre todos 
aqueles que, sem o saberem, acabam envolvidos na trama. Uma história de redenção, perdão, 
compaixão, num genial filme que encerra e descodifica, não só esta poderosa trilogia, como toda 
a obra do realizador. “Vermelho” foi nomeado para três Óscares da Academia em 1995,  
incluindo para Melhor Realizador. 

 

A Dupla Vida de Veronique de  Krzysztof Kieslowski (Fev.2017) 

Veronika vive em Cracóvia. Veronique vive em Paris. Não se conhecem, mas têm a mesma  
vocação para a música, os mesmos gostos, a mesma relação de proximidade com o pai, viúvo, 
e o mesmo problema cardíaco, para além do mesmo aspecto físico. Veronika aprende música, 
trabalha arduamente, mas morre subitamente na sua primeira performance. A partir deste  
momento, a milhares de quilómetros de distância, a vida de Veronique altera-se profundamente 
e ela decide deixar de cantar... 
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AUTOR AUTOR : Wang Bing (22 e 24 de Março) 

 

A Fossa Um drama de ficção em estilo de documentário baseado em factos reais sobre os campos de trabalhos 
forçados criados pelo Governo chinês durante os anos 1950 e 1960. Para lá foram enviados milhares de cidadãos que, 
por discordarem ou criticarem o Partido Comunista, eram considerados dissidentes. O realizador Wang Bing (“O Estado 
do Mundo”, “Três Irmãs”) baseou-se no romance “Goodbye, Jiabiangou” e em dezenas de testemunhos que recolheu 
sobre a realidade dos sobreviventes dos campos de trabalhos forçados de Jiabiangou, no Noroeste da China, no  
deserto do Gobi. Nas notas de produção deste filme, o cineasta explica a sua intenção de abordar sobretudo histórias 
de resistência, mas também da submissão do povo chinês, num  
registo documental misturado com um discurso fílmico realista. Este 
é, segundo as suas palavras, “um filme que fiz para nos recordarmos 
do que aconteceu, para sublinhar a importância da dignidade do ser 
humano. É um filme político no sentido em que para mim a política é 
um modo de trocar opiniões, e interessa-me falar desta situação  
devido ao sofrimento do povo, utilizar esta experiência para  
podermos reflectir sobre o nosso passado, a nossa história, o modo 
como eles influenciam o futuro”. 

 

Três irmãs, de quatro, seis e dez anos, vivem em Yunan, uma  
região montanhosa da China. Com a mãe desaparecida e o pai a  
trabalhar na cidade, estão praticamente entregues a elas próprias. 
Os dias são passados entre a escola e os trabalhos no campo.  
Naquele lugar de solidão e pobreza extrema, todos se esforçam por 
resistir a cada dia. Até que um dia o pai regressa para as levar para 
a cidade… 
Com realização do chinês Wang Bing (“O Estado do Mundo”, “A  
Fossa”) numa co-produção entre França e Hong Kong, “Três Irmãs” 
é um documentário sobre as dificuldades das populações de  
algumas regiões da China contemporânea, onde muitas famílias sobrevivem à miséria. Em 2012, o filme venceu em 
Veneza o Prémio de Melhor filme na secção Horizontes e o Grande Prémio no Doclisboa – Festival Internacional de  
Cinema. 
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LISBON REVISITED de Edgar Pêra _ 21 de Abril de 2016 
 

Sessão com a presença do realizador  

 

Uma viagem onírica vista através dos olhos espantados de um trans-humano e uma kino-
sinfonia de vozes dos inúmeros heterónimos de Fernando Pessoa. “Pensar é estar doente 

dos olhos”, disse Alberto Caeiro, o mais sensorial deles. Lisbon Revisited vive através desta 

doença, mostrando formas alternativas de ver (a cidade) e ouvir (Pessoa). Nova montagem 

do filme homónimo apresentado anteriormente. 

Prosseguindo com o 3D que começou a explorar com Cine-Sapiens, a sua contribuição para 

o projecto colectivo de Guimarães 3x3D, "Lisbon Revisited" é um filme-colagem à volta da 

obra de Fernando Pessoa. Como o cineasta explicou na introdução à primeira das duas  
projecções do filme em Locarno, Pessoa é para ele o poeta que melhor define o século XX 

“mas também os nossos dias”, de uma contemporaneidade omnipresente. A partir de uma 

selecção de escritos dos seus vários heterónimos (e de uma das cartas de Ofélia Queirós), 

Pêra constrói uma absorvente e inquietante paisagem sonora de vozes, fragmentos de tex-

to, música pré-existente (Berlioz, Schumann, Mahler) e construções abstractas, o todo  
ilustrado por imagens de Lisboa manipuladas ao extremo. Jorge Mourinha (Publico) 
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EXTENSÃO DO INDIE LISBOA 2016  
 

FILMES PREMIADOS _ 5 de Maio de 2016 
 

FLOTEL EUROPA de Vladimir Tomic 
 

Em 1992 o governo dinamarquês ordenou que muitos dos refugiados de 
guerra da Bósnia Herzegovina chegados ao seu país ficassem num barco 
gigante, Flotel Europa, nos canais de Copenhaga, até que a sua situação de 
asilo fosse resolvida. É nesse limbo, que durou dois anos, que vamos  
encontrar Vladimir, um jovem de 12 anos que fugiu da guerra com a família. 
É esta jornada de crescimento do realizador Vladimir Tomic que assistimos, 
duas décadas depois, juntamente com outras imagens-testemunho filmadas 
então por outros refugiados nesse peculiar hotel. 

 

 

Heroi Independente: PAUL VERHOEVEN _  AMOR E SANGUE _  6 de Maio de 2016 
 

sinopse Na Idade Média, um bando de mercenários rapta a noiva do filho de um lorde como vingança por este 
não lhes pagar o que prometeu. Com a peste e a guerra a devastarem aquelas terras, os mercenários decidem barricar
-se no castelo e aguardar o seu destino. 

Filme de aventuras numa Idade Média reconstituída sem romantismo, 
FLESH + BLOOD foi o primeiro filme de Verhoeven com capitais americanos 
mas ainda não uma típica produção hollywoodiana de estúdio – inclusiva-
mente, tudo foi rodado em Espanha, a fazer as vezes da Itália do final do  
século XV que é o cenário da ação. O filme foi um fracasso comercial,  
sobretudo nos EUA, o que Verhoeven explicou pelo “cinismo” de FLESH + 
BLOOD, demasiado, em seu entender, para o público americano. O seu  
filme seguinte, ROBOCOP, seria já rodado em Hollywood e dentro da  
dinâmica industrial do cinema americano. (Cinemateca Portuguesa) 

 

 

INDIE JUNIOR – SESSÃO PARA FAMILIAS _ 7 de Maio de 2016 (16h00) 
O IndieJúnior é uma secção do IndieLisboa dedicada aos mais novos e que visa contribuir para a formação estético-
cultural das crianças e jovens através de uma experiência artística e lúdica. É constituída essencialmente por sessões 
de cinema que incluem filmes de todo o mundo, em registos como a animação, documentário e ficção, e que possui  
duas vertentes principais: o IndieJúnior Famílias e o IndieJúnior Escolas. A programação das sessões é feita  
criteriosamente tendo em conta a idade das crianças às quais se destina. 

Indie Junior Famílias as sessões Famílias são realizadas  
especificamente durante os feriados e fins-de-semana. O seu principal  
objectivo é unir pais e filhos em torno de uma actividade comum que  
enriqueça ambas as partes e contribua para o aprofundamento dos laços 
afectivos. A programação é constituída pelas melhores curtas e longas  
metragens da competição IndieJúnior. 

Duração: 57 minutos (sete curtas-metragens de animação) 

Classificação: M/4 
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02.01.01 – TARKOVSKI, TEMPO DE VIAGEM  
 
 
NOSTALGIA  de Andrei Tarkovski  

Nostalgia (Itália / URSS, 1983, 120 min) No primeiro filme que fez fora da  
Rússia, Tarkovsky centra-se no significado da nostalgia. Gortchakov,  
poeta russo, viajando pela Itália num trabalho de investigação,  
confronta-se com as saudades pela sua terra natal, com os sentimentos  
que tem por Eugenia, a sua intérprete italiana, e com a influência de  
Domenico, uma personagem mística com um passado bizarro. 
 
SACRIFÍCIO de Andrei Tarkovski  

Offret (Grã-Bretanha/Suécia/França, 1986, 140 min) “Este filme”, explicou  
Tarkovski, “é uma parábola, onde cada episódio pode ser interpretado  
de várias maneiras”. "Offret" foi o último filme do cineasta russo, um  
dos grandes cultores modernos do plano-sequência. Foi rodado na  
Suécia, próximo da ilha de Färo, com vários colaboradores de Bergman  
(fotografia de Sven Nykvist, por exemplo). [Cinemateca Portuguesa] 
 
 
 
O exílio italiano de Tarkovsky 
João Lopes, DN de 13 de Fevereiro de 2005 
 
A obra do cineasta russo Andrei Tarkovsky (1932-1986) está, toda ela, marcada pela solidão e pelo exílio. Desde 
logo, no sentido especificamente cultural, já que a sua convivência com as autoridades soviéticas nunca foi pacífica, 
tendo alguns dos seus filmes encontrado sérios problemas de difusão interna (a começar por aquele que o projectou 
internacionalmente, em finais da década de 60 Andrei Rubliov ); mas também em termos geográficos, uma vez que, 
depois de Stalker  (1979), Tarkovsky optou por passar os seus derradeiros anos no Ocidente.  
Nostalgia  (1983), uma produção italiana com a chancela da RAI, é um dos dois títulos desse período final; o 
cineasta apenas dirigiria mais um filme, Sacrifício  (1986), este uma produção predominantemente sueca. 
Se há cinema que não se deixa reduzir a sinopses mais ou menos detalhadas, o de Andrei Tarkovsky é, certamente, 
dos mais ricos e singulares. Assim, por um lado, podemos dizer que Nostalgia  é a história de Gortchakov (Oleg 
Yankovsky), um poeta russo que, na companhia de uma tradutora, Eugenia (Domiziana Giordano), procura em Itália 
as informações perdidas sobre a existência de um compositor russo do século XVIII; por outro lado, os verdadeiros 
acontecimentos não são tanto os que se podem medir por sobressaltos mais ou menos factuais, mas sim os que nos 
remetem para as dimensões menos visíveis do comportamento humano.  
Nessa medida, há no trabalho de Tarkovsky um sentimento genuinamente contemplativo para ele, observar o real é 
descortinar as camadas dos seus sucessivos enigmas e, no limite, formular a possibilidade de alguma relação com 
Deus. 
Daí que a odisseia de Gortchakov esteja, também ela, marcada pela errância típica de alguém que, face a cenários 
estranhos e estrangeiros, depara com as memórias difusas (e nostálgicas) do seu próprio país de origem, a Itália de 
Nostalgia  é sempre um assombramento da Rússia longínqua.  
Eminentemente físico e sensual, esse é também um processo narrativo de crescente envolvimento com tudo o que 
está para além dos dados imediatos da consciência e, em última instância, remete para o sagrado. Daí que, na sua 
teia misteriosa e sedutora, Nostalgia  seja, talvez, o filme de Tarkovski mais próximo desse objecto eminentemente 
autobiográfico que é O Espelho  (1975). 
Com uma transcrição de excelente qualidade técnica, o DVD de Nostalgia , além das habituais informações 
biográficas e filmográficas, oferece apenas um extra, mas possui um valor especialmente didáctico. Chama-se 
Tempo de Viagem  e trata-se de um documentário, co-assinado por Tarkovsky e pelo seu argumentista Tonino 
Guerra, precisamente sobre a sua estadia em Itália para a rodagem de Nostalgia. Num tom de bloco-notas mais ou 
menos intimista, os dois homens falam da sua experiência conjunta, da poética transcendental de Nostalgia , da 
relação com as paisagens italianas e também de algumas referências que marcaram o imaginário de Tarkovsky (por 
exemplo, a importância de Michelangelo Antonioni na sua formação como espectador e autor). É, além do mais, um 
caso exemplar de uma produção televisiva (também da cadeia estatal RAI) ao serviço da divulgação do cinema e das 
suas especificidades. 
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02.01.02 – Douglas Sirk  – Imitação da Vida  

 

Sublime Expiação (1954) / O Que o Céu Permite (1955)  

O Meu Maior Pecado (1957) / Tempo para Amar  

e Tempo para Morrer (1958) 
 
 

Douglas Sirk Sublime Obsessão 
Mário Jorge Torres, Público de 28 de Dezembro de 2007 
 
O lugar comum, tantas vezes perpetuado, de que o cinema de Douglas Sirk se inscreve directamente na produção 
dos estúdios hollywoodianos, nomeadamente no esforço da Universal dos anos 50 para recuperar o melodrama 
lacrimejante, fazendo-o ascender a género de grande sucesso comercial, a partir de materiais de baixa categoria 
destinados a um público feminino pouco exigente, radica na ignorância da evolução da carreira do realizador e da 
sua formação no teatro, em Bremen e em Leipzig, passando por encenações marcantes do grande repertório 
clássico e moderno. 
(…) Tempo de Hollywood  Depois de uma fuga, sempre muito confusamente contada, para Roma, com paragens 
profissionais na Suíça e na Holanda, o cineasta aporta a Hollywood, primeiro contratado pela Warner, depois pela 
Columbia, acabando por fazer a sua estreia americana numa produção independente, distribuída pela MGM, "Hitler"s 
Madman" (1943), injustamente obscurecido por "Os Carrascos Também Morrem" de Fritz Lang, sobre o mesmo 
tema, a morte de Heydrich: o modo como Sirk abordava a propaganda anti-nazi era mais moderno e privilegiava a 
encenação à eficácia imediata. 
(…) Tempo de obras-primas "Sublime Expiação " (1954) provoca no cineasta, que embirra com o tom místico do 
romance de origem, grandes perplexidades: não vê como pode extrair do romance da ceguinha com o "playboy" 
regenerado mais do que uma fotonovela sentimentalóide, eivada de metafísica de pacotilha. Depois de visionar a 
versão de John M. Stahl parece começar a perceber que a sublimidade do material lhe advém do lado básico e 
contrastado do amor louco (e cego) que se vai construindo contra tudo e todos. Depois, é só deixar caminho livre às 
cores puras, aos filtros que esborratam as sombras de azuis ultramarinos e roxos. Hudson e Wyman fazem o par 
perfeito na improbabilidade. Tudo é "mise-en-scène", cada parede, cada porta estão à distância exacta do olho da 
câmara.  
"O Que o Céu Permite " (1955) aplica a mesma regra a um argumento em que pode vislumbrar-se uma atitude crítica 
consciente em relação à América (é esta a teoria de Scorsese, no seu documentário sobre o cinema americano "A 
Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies"), mas Sirk nunca foi cineasta de redutores 
maniqueísmos. Há sempre uma duplicidade no modo como se aceita o sentimento pela expressão do sentimento e 
se investe de um olhar cortante sobre o tecido social. Os filhos castradores (os de Jane Wyman, em "O Que o Céu 
Permite" ou os de Fred MacMurray em "A Vida não Pára", de 1956, talvez a grande obra ainda a recuperar para o 
cânone), quase carnívoros, dos seus filmes encarnam essa intervenção subterrânea sobre a política das emoções.  
Mesmo "O Meu Maior Pecado " (1957), apesar da caução cultural, que lhe vem do romance de Faulkner, "Pylon", 
mais não faz do que constituir dupla com a mais "telenovelesca" das suas obras maiores, "Escrito no Vento" (1956), 
antepassado sublime de todos os "Dallas", crónica em abismo da América da opulência, olhar desapiedado sobre a 
ninfomania e sobre a ambição capitalista. E, no entanto, tal como "O Meu Maior Pecado", um estudo sobre as 
fraquezas humanas, sem programa político explícito, nem ambições metonímicas particulares. O mesmo trio de 
actores - Hudson, Robert Stack e Dorothy Malone - parece transitar de um filme para outro, conservando a memória 
das personagens, como se o cinema de Sirk constituisse, nesta altura, um sistema de prodigiosos vasos 
comunicantes: os acrobatas pobres de um circo aéreo, perdidos no tempo e no espaço, não estão muito longe dos 
"pobres" milionários" de "Escrito no Vento". Neste contexto de luxuriantes paisagens da alma e do sentimento, um 
belíssimo filme como "Os Amantes de Salzburgo" (1956) parece representar um glorioso retrocesso à fase alemã e 
às musicalidades de "Acorde Final", enquanto "Abnegação" (1957) esbarra nalguma retórica excessiva do filme de 
guerra.  
Para colocar no panteão do sentimento melodramático, elevado ao seu máximo expoente, restavam ainda as 
dolorosas visitações à Alemanha da guerra, a transversal panorâmica sobre o filho perdido, sem que a componente 
autobiográfica se intrometa na distância da ficção, de "Tempo para Amar e Tempo para Morrer " (1958). Mais uma 
vez, Sirk não quer julgar, nem estabelecer uma bitola para aferir das verdades instituídas ou reformuladas. O seu 
olhar não é político, nem místico, quando muito filosófico, no sentido em que aceita as contradições com uma 
serenidade magoada. Mesmo quando o seu herói em carne viva vê as ruínas da Alemanha, Sirk não toma partido, 
mas também nunca se refugia numa desculpabilização sem sentido.  
A sua sublime obsessão, para cruzarmos os títulos, original e português, do mesmo filme, com a estratégia do 
sentimento puro e exacerbado, encontra em "Imitação de Vida", que neste momento está nas salas portuguesas, o 
seu ponto terminal. Provavelmente parou aqui porque não poderia, ou não quereria, ir mais longe.  
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02.01.03 – TATI integral no Verão  
 

 
 

Exibição pela primeira vez das duas últimas longas de Jacques Tati – Parade  e Trafic   - e 
reposição das restantes, em sala ou em sessões ao ar livre. No Verão de 2016. 
 
 

Há Festa na Aldeia  de Jacques Tati  

Jour de Fête (França, 1949, 80 min) Numa pequena aldeia do centro de  
França é dia de festa: os feirantes chegam à praça com as suas roulotes,  
carroças, carros, cestas, carrocéis, lotarias, fanfarras. Instala-se um cinema  
ambulante. É ocasião para os aldeões descobrirem um documentário sobre  
as proezas dos correios na América. Ridicularizado por toda a aldeia,  
François, o carteiro, decide aprender a executar o seu trabalho “à americana”. 
 
 

As Férias do Sr. Hulot de Jacques Tati  

Les Vacances de Monsieur Hulot (França, 1953, 80 min) Hôtel de la Plage,  
costa atlântica, Verão: as pessoas pousam as malas calmamente. Ao longe,  
o som incomodativo de um carro ruidoso. Ao volante, um veraneante pouco  
comum. É o senhor Hulot, que empurra a porta do hotel e provoca logo uma  
enorme corrente de ar. É a desordem total durante a estação balnear: ténis  
coreográfico, um barco de pesca partido. O Sr. Hulot, para gáudio das  
crianças, semeia involuntariamente o terror nesta pequena sociedade de  
veraneantes demasiado sérios. Festival Cannes - Prémio da Crítica Internacional  
 
 

O Meu Tio de Jacques Tati  

Mon Oncle (França, 1958, 111 min) O senhor e a senhora Arpel têm uma  
casa moderna num quarteirão asséptico. Eles têm tudo, conseguiram tudo,  
na casa deles é tudo novo: o jardim é novo, a casa é nova, os livros são  
novos. Neste universo tão confortável, tão "clean", tão "hich-tech", tão bem  
programado, o humor, os jogos e a sorte não têm lugar. E o filho Gérard  
aborrece-se de morte. É então que irrompe na sua vida o irmão da senhora  
Arpel, o tio, o Sr. Hulot (Jacques Tati). Personagem inadaptada, habituada  
ao seu mundo caloroso, vai, para delírio do sobrinho, virar tudo de pernas  
para o ar. Festival de Cannes 1958 - Prémio Especial do Júri ; Oscars 1959 – Melhor Filme 
Estrangeiro  
 
 

Playtime – Vida Moderna de Jacques Tati  

Playtime (França, 1967, 120 min) Na era das "Economic Air Lines", umas  
turistas americanas efectuam uma viagem organizada. O programa é  
composto pela visita de uma capital por dia. Quando chegam a Paris,  
apercebem-se que o aeroporto é exactamente igual àquele de onde partiram  
de Roma, que as ruas são como as de Hamburgo e que os candeeiros de rua 
se parecem estranhamente aos de Nova Iorque. Ao longo das 24 horas que dura a sua escala em Paris, 
as turistas conhecem alguns franceses - entre os quais o Sr. Hulot (Jacques Tati) - com quem 
estabelecem uma relação mais pessoal. "Playtime", um ensaio sobre a vida moderna que ainda hoje 
continua extremamente actual, é a obra mais visionária e ambiciosa de Tati, o cineasta imortalizado pelo 
Sr. Hulot. Por ocasião dos 20 anos da sua morte, o Festival de Cannes prestou-lhe homenagem exibindo 
uma cópia cuidadosamente restaurada deste filme. 
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Sim, Sr. Hulot de Jacques Tati  

Trafic (França, 1967, 95 min) A sociedade automobilística francesa Altra  
quer fazer-se vingar no salão Automóvel de Amesterdão com um protótipo  
engenhoso de caravana desenhado pelo Sr. Hulot. Este irá acompanhar,  
juntamente com Maria, a jovem e mimada relações públicas da empresa ,  
o camião onde o protótipo seguirá até Amesterdão. Nesta viagem irão  
surgir uma série de peripécias que atrasarão a chegada e mudarão a  
postura de Maria para com os que a rodeiam.  
National Board of Review 1973 – Melhor Filme Estran geiro  
 
 
Parade de Jacques Tati  

Parade (França, 1974, 90 min) Ao longo de “Parade”, adultos e jovens  
formam uma massa entusiástica, unida pelo espectáculo à sua frente. Desde  
o inicio, duas crianças demonstram, através de trocas de olhar, a alegria de  
estarem juntos. O público participa directamente no espectáculo de circo e  
music-hall enquanto Tati, o mestre de cerimónias, dirige e anima esta  
representação. Filmado em vídeo e transposto para película. "Parade" veio  
a ser o último filme de Tati, "o maior cómico francês desde Max Linder", na  
opinião de um ilustre crítico. Neste filme crepuscular, Tati abandona a sua  
personagem de Monsieur Hulot, porque "no circo, todos são Hulot, todos  
entram na dimensão mágica, lúdica, da vida" (José Navarro de Andrade).   
[Cinemateca Portuguesa] 
 
 
 
O humor entre a regra e a excepção 

João Lopes, DN de 12 de Agosto 
 

(…) Em 1958, ano de lançamento do seu filme de maior impacto internacional, O Meu Tio , Jacques Tati 
deu uma entrevista a André Bazin e François Truffaut para os Cahiers du Cinéma (nº 83, Maio). 
Especialmente importante era o modo como explicava que, desde o princípio, tentara demarcar-se de 
toda uma tradição de comédia ligada ao circo e ao “music-hall”. 
Lembrava ele que a personagem cómica tradicional se distingue, desde logo, pela diferença que anuncia: 
é alguém que se apresenta como especialista em explorar uma certa atitude circense, dançando, fazendo 
acrobacias, contando histórias divertidas... Ora, o efeito cómico pode nascer, não da excepção, mas da 
regra. Como dizia Tati, “não é necessário ser uma grande personagem de comédia para que nos 
aconteça uma situação cómica”. 
Na prática, isto significa que Tati, nomeadamente através do emblemático Sr. Hulot, se impôs, não pela 
sua diferença (social, simbólica, etc.), mas, ironicamente, através de uma certa indiferença. Afinal de 
contas, por exemplo em O Meu Tio , ele é apenas o tio que gosta de visitar o sobrinho para partilhar 
alguns momentos de carinho e diversão. 
Através da sua condição de “cidadão com os outros”, Tati acabou por construir uma visão metódica das 
transformações da sociedade francesa, desde a nostalgia burlesca de uma certa ruralidade, obviamente 
consagrada em Há Festa na Aldeia  (1949), até à visão delirante do mundo automóvel, em Sim, Sr. 
Hulot  (1971), passando, claro, pela apoteose urbana de Playtime  (1967). 
A possibilidade de revermos agora a obra de Tati (incluindo as curtas-metragens!) envolve algo mais do 
que o reencontro com um dos génios da história do cinema francês. Através dele, poderemos partilhar a 
sofisticada inteligência de um retrato da vida social em que, muitas vezes, o indivíduo se descobre 
apagado pela pressão dos valores colectivos. Por alguma razão, os cineastas da Nova Vaga, também 
eles apostados em criticar as ilusões da “sociedade de consumo”, viram em Tati a marca de um mestre. 
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02.02 – Programação Semanal de Cinema de Autor  
 

A Direcção do Cineclube de Joane concretizou em Janeiro de 2002 um dos objectivos a que se propôs 
desde a sua fundação em Setembro de 1998: a programação semanal de filmes, após a consolidação 
das sessões quinzenais no ano anterior. O critério de escolha das películas será o que adoptamos desde 
o início: o Cinema de Autor. Reforçamos a opinião de que existem muitas salas, cada vez mais em 
Multiplex dos centros comerciais e afastadas do contexto urbano, sendo que já existem vários distritos 
em Portugal sem exibição comercial de cinema, mas poucas propostas (os filmes exibidos são sempre os 
mesmos, embora espalhados pelas salas referidas acima). Iremos de encontro a outras cinematografias. 
Propomos, então, uma programação com identidade, pr ivilegiando a especialização, a exploração 
dos nichos. Vamos continuar a mostrar Todo o Cinema do Mundo , incluindo o que está 
“escondido” do público, que merece mais visibilidad e, promoção e discussão.  
Durante o ano de 2016, foram programadas sessões semanais (ver retrospectiva 01.02) , com uma 
consolidação do número de espectadores denotada principalmente desde a mudança, em Março de 
2002, para a Casa das Artes de V. N. de Famalicão, o que nos motiva, uma vez que houve um 
progressivo reforço na identidade da programação proposta. Pretende-se uma implantação crescente na 
cidade e no concelho de V. N. de Famalicão por forma a levar o Cineclube, e os seus filmes, a um maior 
número de público(s). 
Pretende-se, para o ano 2017, continuar a fomentar nas pessoas o hábito de frequentar o Cineclube de 
Joane (CCJ) semanalmente.  
Sabemos do declínio que as salas de cinema atravess am, com a crescente diminuição do número 
de espectadores. Relativamente a esta questão temos  adoptado uma posição pedagógica, uma 
vez que as causas do problemas estão determinadas: o uso crescente do dvd , a disponibilização 
de filmes em inúmeras plataformas (de televisão e o utras). Portanto, é necessário esclarecer os 
espectadores relativamente às diferenças entre uma sessão numa sala de cinema e uma sessão 
doméstica com o recurso ao dvd  (por vezes com versões de péssima qualidade das ob ras). Estas 
duas práticas são complementares, mas o que o espec tador deve perceber é que o Cinema como 
arte (maior que os homens!) deve ser visto numa sal a de Cinema. 
A estas dificuldades continuaremos a responder com inovação, sem limitar o projecto à exibição de 
filmes, tentando alargar o número de propostas a apresentar, angariando apoios em diversas áreas, por 
forma a constituir algo de singular. Continuaremos a privilegiar o Cinema Português para a programação 
regular e exibiremos, também, documentários e animação. Tal como em 2016, as sessões regulares 
serão complementadas com a rubrica Já Não Há Cinéfilos?!  (ver 02.04) e a Rede de Exibição 
Alternativa   (ver 02.03) promovida pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (I.C.A.).  
 

Prosseguiremos com a rubrica Traz Outro Amigo Também . Mensalmente, seleccionaremos um 
dos filmes em que um associado poderá trazer um ami go que, por esse facto, terá entrada livre na 
sessão em causa. É mais um modo de disseminar a act ividade do Cineclube, aproximando-nos do 
público.  
 

Para as primeiras semanas de 2017, dispomos de uma lista de filmes a exibir, designadamente: 
 

� MEMÓRIAS DE MARNIE de Hiromasa Yonebayashi  

(ver foto);  

� TAKLUB de Brillante Ma Mendoza ;  

� SE AS MONTANHAS SE AFASTAM  

de Jia Zhange-Ke ; 

� EXPERIMENTER de Michael Almereyda ; 

� EX MACHINA de Alex Garland ; 
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02.03 – Rede de Exibição Alternativa (REA) / I.C.A.  

 
O Cineclube de Joane, conjuntamente com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (I.C.A.) e os 

Cineclubes de Amarante, Fafe e Guimarães, firmou um protocolo válido para 2002 que permitiu a 

exibição de 25 filmes por cada um dos cineclubes, privilegiando o Cinema Português e da União 

Europeia. Esta rede alternativa de exibição cinematográfica, permitiu que o Cineclube de Joane pudesse 

assumir sessões com uma periodicidade semanal (ver item anterior). Nesse protocolo concretizou-se 

além da exibição dos filmes, a publicação de um boletim mensal, elaborado pelos quatro cineclubes e a 

edição de uma brochura no final de 2002 para assinalar esta iniciativa. 

Nos anos seguintes (2003 a 2016), o Cineclube de Joane firmou protocolos anuais ou bianuais com o 

I.C.A. para a exibição de mais de 30 filmes por ano, produzidos por países da União Europeia e por 

países Ibero-americanos, iniciativa que revelou um crescente interesse da parte do público, pelo cinema 

oriundo das referidas nacionalidades, e que foi, convêm dizê-lo, uma das apostas da Direcção do 

Cineclube de Joane desde a primeira hora. Esta REA permite a promoção de filmes de produção 

portuguesa e de géneros mais singulares, e que desde sempre nos interessaram, como seja o 

documentário. A regulamentação da REA (desde 2008), permitiu também a programação de uma parte 

de filmes de outras nacionalidades e, por isso, demos uma particular atenção às reposições (clássicos) e 

ao cinema asiático, como é possível constatar nas retrospectivas que apresentamos em anos anteriores, 

assim como nos filmes que indicamos abaixo e que iremos exibir em breve. 

 

Este programa foi descontinuado durante o ano de 20 12, tendo sido, atendendo à posterior 

aprovação da Lei do Cinema e respetivos regulamento s, reaberto em 2013, sendo necessário dotá-

lo de uma maior estabilidade e previsibilidade, par a permitir que as estruturas programadoras se 

libertem de uma permanente precaridade; a renovação  desse programa ou outro de 

características similares, é um instrumento crucial  para o equilíbrio financeiro do Cineclube de 

Joane , uma vez que permite promover de forma adequada as  cinematografias produzidas na 

União Europeia e nos países Ibero-americanos, e de uma forma particular os filmes produzidos em 

Portugal. 
 

A Direcção do Cineclube de Joane elaborou uma lista de filmes a exibir, no início de 2017, no âmbito 

desta REA, designadamente: 

 

 

� TESOURO de Corneliu Porumboiu ; 

� PELA RAINHA de John Boorman ; 

� ELA de Paul Verhoeven (ver foto); 

� EU, DANIEL BLAKE de Ken Loach ; 

� CHEVALIER de Athina Rachel Tsangari  
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02.04 – Já Não Há Cinéfilos?! (1) _ SIRK / TARKOVSKI / ANTONIONI 
 

Esta rubrica pretende traduzir-se num complemento às sessões semanais, empreendendo um percurso 

pela história do Cinema, homenageando os seus maiores autores, os iconoclastas.  
O título da rubrica – Já Não Há Cinéfilos?! – representa um desafio aos nossos associados e demais 

frequentadores das sessões promovidas pelo Cineclube de Joane. Vivemos tempos em que o 

imediatismo impera e a memória parece sucumbir e deixar de ter a relevância que, na nossa opinião, 

deveria ter.  
Ao longo destes 18 anos de existência, o Cineclube de Joane tem programado, em película ou em 
versões digitais restauradas, todas as reposições relevantes, das quais podemos destacar algumas: O 
Grande Ditador  de Chaplin; Sentimento  de Visconti; India Song  de Marguerite Duras; Aurora  de 

Murnau; Amarcord  de Fellini; Casamento Escandaloso  de Cukor; A Sede do Mal  de Welles; Uma 
Mulher Sob Influência  de Cassavetes; Vertig o de Hitchcock; O Acossado  de Godard; Deus Sabe 
Quanto Amei de Minnelli; Playtime  de Tati; Imitação da Vida  de Sirk.  

Nas sessões referidas acima, e outras da mesma índole, duplicamos a promoção, arrastamos os nossos 
amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos (!), por entendermos que são obras de visionamento 

fundamental e por serem filmes, que do ponto de vista do programador, se traduzem num gozo especial.  
Esta rubrica, que aqui apresentamos, permitirá compensar a escassez de reposições que, no nosso 

período de existência, vimos sentindo. Será possível, com recurso a projecções de vídeo (com entrada 

livre) e com uma qualidade de imagem e som inquestionável, encontrar todos os autores incontornáveis, 
conhecer os géneros (melodrama, policial, musical, western...), desde o cinema americano clássico, 

passando pelo cinema de cariz mais independente e pessoal e, claro, pelos grandes autores, e 
movimentos, do cinema europeu e asiático. Nestas sessões, por forma a reforçar a componente 

formativa, um dos objectivos pretendidos com a rubrica, serão distribuídos textos de apoio sobre a obra 

do realizador.  
A programação desta rubrica integrará em 2017 os seguintes realizadores: 
 

 

 

� Andrei TARKOVSKI  _Tempo de Viagem (ver 02.01.01). 

� Douglas SIRK  _ Imitação da Vida (ver 02.01.02); 

� Michelangelo ANTONIONI   _ Vida Moderna  

(em preparação, ver foto); 

 
 

A Direcção do Cineclube de Joane, desafia todos os seus associados,  e demais frequentadores das 

nossas sessões, a rebater o título desta  rubrica por forma a afirmar que sim, ainda há interessados em 
(re)descobrir os autores, aqueles que fizeram a diferença e que nos obrigam a amar o Cinema.  

  
 

(1) O cinéfilo por Eduardo Prado Coelho [De O Fim da Cinefilia, in Crónicas no Fio do Horizonte]  
  
“Quem eram os cinéfilos? Segundo um dos maiores críticos da história do cinema, Serge Daney, eram gente que 
gostava de se apresentar do seguinte modo: nós somos filhos do cinema (ciné-fils). Isto é, nós vemos o mundo 
através do modo como o cinema vê o mundo, porque essa é a melhor forma de tremer face ao medo, de olhar uma 
árvore ao fim do dia, de cantar numa praia nocturna a sonhar com o tesouro dos piratas ou de tocar os cabelos de 
uma mulher. E por isso consideramos os filmes não apenas como arte, e elementos centrais de uma história da 
cultura dos homens, mas também como objectos íntimos, segredos que se passam de mão em mão, rebuçados, 
fetiches, berlindes, abóbadas de cristal onde a neve cai silenciosamente.”  
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02.05 – AUTOR AUTOR  
 
02.05.01 – Edgar REITZ – Heimat - Crónica de uma Nostalgia (parte 1 + parte 2)  
 
Uma Alemanha a preto e branco 
João Lopes, Cinemax 
 
Edgar Reitz prossegue o seu monumental e fascinante projecto de  
revisitação da história da Alemanha: em "Heimat - Crónica de uma  
Nostalgia", segue os passos de uma família rural, em meados do séc. XIX. 
É uma pena, de facto: a produção cinematográfica alemã — até pelas muitas  
ligações que mantém com outros países europeus — é uma das grandes  
forças do cinema europeu, mas continua a ter uma presença discreta no  
mercado português. Quanto mais não seja por isso, a estreia do filme de  
Edgar Reitz, "Heimat - Crónica de uma Nostalgia" (primeira parte, 2 Outubro;  
segunda parte, 9 Outubro), constitui um especialíssimo acontecimento.  
Reitz nasceu em 1932, o que quer dizer que pertence a uma geração — anterior à de cineastas como Rainer Werner 
Fassbinder (1945-1982) ou Wim Wenders (n. 1945) — cujo património de memórias é inseparável da vivência directa 
da Segunda Guerra Mundial. Assim, ele é autor da monumental série televisiva "Heimat" que, desde 1984, num 
conjunto de 32 episódios, totalizando cerca de 53 horas, traçou a saga de uma família alemã através das convulsões 
do séc. XX.  
"Heimat - Crónica de uma Nostalgia" é um prolongamento desse projecto, propondo um significativo recuo temporal 
— trata-se de revisitar a família Simon, mas agora em meados do séc. XIX, numa ambiente rural em que as 
condições de pobreza levam muitos habitantes a procurar melhores condições de vida, algures em lugares da 
América do Sul. Motor dessa vontade é a personagem de Jakob (Jan Dieter Schneider), um jovem que, através das 
suas leituras, imagina a possibilidade de encontrar um "paraíso perdido"...  
Filmado em belíssimas imagens a preto e branco, "Heimat - Crónica de uma Nostalgia" apresenta, de vez em 
quando, breves momentos a cores, como se o seu realismo austero fosse contaminado pelos desejos mais secretos 
de quem vive (ou filma) os acontecimentos. Estamos, de novo, perante um objecto eminentemente cinematográfico, 
mas que aceita uma lógica de organização com claras componentes televisivas — a provar que as relações 
cinema/televisão não têm de existir submetidas aos formatos mais rotineiros e repetitivos. 
 
 
 
02.05.02 – Patricio GUZMÁN – Nostalgia da Luz (2010) + O Botão de Nácar (2015) 
 
Universais em particular 
Jorge Mourinha, Publico 
 
Dois ensaios sobre a geografia da memória que transcendem o simples documentário: Nostalgia da Luz  e O Botão 
de Nácar 
 
Faz todo o sentido que estes dois filmes do mestre chileno Patricio Guzmán - ensaios que utilizam a forma do 
documentário mas a transcendem - estreiem juntos, apesar dos cinco anos de intervalo entre ambos. Estamos 
perante obras gémeas, complementares, que olham de dois pontos de vista diferentes para uma mesma nação que 
se construiu praticamente de costas para a sua própria  
geografia, sempre a partir de um universo maior, e nesse  
movimento de partir do “infinitamente grande” para o  
“infinitamente pequeno” revelam como a própria história do  
país é literalmente dividida pela ruptura do golpe de estado que  
depôs Allende e instaurou o regime de Pinochet. 
Em Nostalgia da Luz  é o deserto de Atacama e as suas  
características únicas para a astronomia e para a investigação  
do espaço sideral que serve de ponto de partida; O Botão de  
Nácar  parte da história das tribos indígenas costeiras que viviam  
da enorme costa marítima chilena e que foram paulatinamente  
extinguidas por uma colonização ocidental que não foi capaz de  
compreender a chave do futuro que estava a deitar fora. São  
duas facetas de um mesmo diálogo sobre a memória histórica,  
entendida como uma forma de arqueologia infinitamente curiosa, mas a vantagem vai em nosso entender para 
Nostalgia da Luz , mais elegante formalmente e narrativamente mais conseguido que . 
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02.06 – EXTENSÕES DE FESTIVAIS DE CINEMA  
 

02.06.01 - CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho   
 

 
Reiterando a parceria que desenvolvemos há vários anos com o CINANIMA, iremos promover 
uma extensão do Festival de Cinema de Animação de Espinho, para assinalar a sua 40.ª 
edição. 
 
 
 
 

 
 
Cinanima assinala 40 anos com 76 filmes a concurso  
Lusa, 7 de Novembro de 2016,  
 
Na noite de abertura, a cerimónia oficial não será aberta ao público, mas, a partir daí e até ao próximo 
domingo, dia 13, a organização anuncia "50 programas diferentes para profissionais, amadores e fãs de 
todas as idades, para se celebrar as quatro décadas do mais antigo festival português e o terceiro de 
animação mais antigo do mundo". 
António Cavaca, membro da comissão organizadora do Cinanima, defendeu, em declarações a 
jornalistas, que a programação de 2016 não se fará do que se consideram novidades. "Sob o mote '40 
anos a divulgar a magia do cinema animado', os destaques desta edição centram-se na celebração do 
aniversário, para apresentarmos ao público e convidados uma perspectiva diferente sobre como assinalar 
uma data tão significativa", afirmou. 
Nesse sentido, a componente não-competitiva do festival também procurou "escolher e organizar um 
programa que evoque esta efeméride numa perspectiva global, mostrando a evolução da indústria e dos 
circuitos criativos do cinema animado nestes 40 anos, a nível nacional e internacional", acrescentou 
António Cavaca. 
Entre sessões competitivas, retrospectivas, exposições, workshops e marterclasses, o programa do 
Cinanima 2016 reparte-se por diferentes espaços culturais de Espinho, e tem este ano como uma das 
suas principais propostas o ciclo 40 anos, 40 filmes, que apresentará uma obra por cada ano de festival, 
explicou o membro da organização. 
Essa selecção não recairá necessariamente sobre as películas  
vencedoras de cada edição, já que, como realçou António Cavaca, o  
programa incluirá, por exemplo, a longa-metragem húngara Tempos  
Heróicos, em que József Gémes adapta o poema épico do século XIX  
que conta a lenda de Miklós Toldi, um dos principais heróis do folclore  
do seu país. 
"Este é um filme que marca a memória de muitos que, no Cinanima de  
1983, aclamaram a sua qualidade e se sentiram desiludidos por o júri  
do festival lhe ter atribuído apenas uma menção honrosa",  
recordou outra fonte ligada ao festival, acrescentando que "trinta e 
três anos depois, a organização do Cinanima repõe a justiça e  
dá à longa-metragem o destaque merecido". 
Dentro do mesmo espírito, a 40.ª edição do festival também pretende  
celebrar a animação portuguesa e, em retrospectiva, apresenta  
uma selecção dos melhores filmes realizados por três estúdios  
nacionais que este ano assinalam 25 anos de produção: o Anilupa, o  
Animais e a Animanostra. 
"Estas produtoras são a prova do boom da animação portuguesa  
nos anos 90 e o festival de Espinho sempre foi o seu maior impulsionador", realça a organização do 
Cinanima, atribuindo ao relacionamento entre os estúdios nacionais e o certame um contributo decisivo 
para a formação de públicos jovens e o aparecimento de novos realizadores portugueses.  
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02.06.02 -  INDIELISBOA  – Festival Internacional de Cinema Independente de  Lisboa 
 

 

Entre 24 de Setembro e 2 de Outubro de 2004 decorreu, no Cinema S. Jorge, a primeira edição do 

INDIELISBOA. A Direcção do Cineclube de Joane acompanhou essa primeira semana de festival, pois 

pensamos tratar-se de um certame com potencialidades, e que teve desde logo uma excelente 

programação assente no cinema designado independente. Ficou demonstrado que a designação não 

torna o festival redutor, permitindo uma extrapolação para vários géneros (documentário, ficção), formatos 

(curtas e longas-metragens) e proveniências (E.U.A., vários países da Ásia, América do Sul e Europa).  

Os filmes seleccionados foram enquadrados em três secções distintas, designadamente: 
 

� Competição  – A Competição Oficial é  composta por longas e  

curtas-metragens, primeiras e segundas obras, nunca antes apresentadas  

em Portugal; 

� Observatório  – No Observatório são apresentados filmes que, não  

podendo integrar a competição oficial, são obras essenciais no  

panorama do cinema independente contemporâneo; 

� Herói independente  – Homenagem a um festival independente de   

referência ou a uma filmografia (de um determinado país, por exemplo).  
 

O INDIELISBOA é um local privilegiado para a descoberta de novos  

autores e tendências do cinema mundial. O Festival dá especial atenção  

a obras e cinematografias com menor visibilidade no mercado de  

distribuição comercial português e integra uma competição de longas  

e curtas metragens de novos realizadores. 

Mantendo o seu foco na criatividade e independência dos autores, em cinco anos o INDIELISBOA tornou-

se num dos mais importantes festivais de cinema em Portugal. Segundo dados objectivos, homologados 

pelo ICA, o IndieLisboa é já o maior festival nacional, não só em número de espectadores (35.500), mas 

também no número de ecrãs utilizados (9), no número de sessões realizadas (265) e no número de filmes 

apresentados (226) 
 

Pelas razões expostas, o Cineclube de Joane  tem realizado extensões de todas as edições do 

INDIELISBOA, permitindo a programação em Famalicão de obras que de outra forma ficariam 

apartadas do público.  Em Maio de 2015, concretizam os mais uma extensão do Indie Lisboa  com a 

apresentação de três sessões, da Competição, Heroi Indie e Indie Junior (ver 01.05, p.15) 
 

A Direcção do Cineclube de Joane espera concretizar a extensão da edição n.º 14 do INDIE LISBOA, 

pois parece-nos que permitirá, aos nossos associados e demais espectadores, assistir a algumas das 

mais interessantes obras do cinema contemporâneo, tal como foi possível verificar na extensões 

realizadas nos últimos anos. 

 

 



Cineclube de Joane  
Plano de Actividades 2017 
 

28 

02.06.03  -  DOCLISBOA  – Festival Internacional de Cinema Documental de L isboa   
 
 

O DocLisboa é o único festival de cinema em Portugal exclusivamente dedicado ao documentário. Em 

2016, na sua 14.ª edição, o Doclisboa apostou na capitalização do renovado interesse dos espectadores 

portugueses pelo documentário e conseguiu trazer às salas da Culturgest, da Cinemateca Portuguesa e 

do Cinema São Jorge, um público muito numeroso e entusiasta.  

O documentário “foi assunto” e criou-se uma nova consciência da sua enorme riqueza, diversidade e 

potencialidades. O Doclisboa apostou também na descoberta de novos territórios, na grande diversidade, 

e na vitalidade do cinema do real. 
 

Em 2016 o festival manteve os principais objectivos das edições anteriores:  
 

� Mostrar ao público português filmes importantes  

multi-premiados internacionalmente que ainda não  

chegaram às salas de Lisboa;  

� Permitir uma reflexão mais aprofundada sobre  

temas contemporâneos e de actualidade;  

� Dar a conhecer de forma mais sistemática a  

cinematografia de outros países;  

� Organizar debates que mobilizem o público em  

torno de filmes importantes e de temas transversais,  

presentes em várias obras.  
 

O Doclisboa 2016 trouxe novamente a Lisboa, em primeira-mão, o melhor da produção nacional e 

internacional de documentário: foram onze dias de projecções em regime intensivo, ainda com mais 

filmes, mais secções e mais actividades complementares do que nas anteriores edições.  
 

Em Outubro, o Doclisboa foi, mais uma vez, um ponto de encontro privilegiado do público com 

realizadores e outros profissionais nacionais e estrangeiros do documentário (produtores, distribuidores, 

programadores, críticos...) e um fórum aberto de reflexão e discussão sobre o estado do mundo e a 

situação do cinema documental contemporâneo. 

 
 
Após a concretização das extensões realizadas em 20 07 e 2008, a Direcção do Cineclube de 

Joane , proporá à Direcção do DOCLISBOA a realização de m ais uma extensão do referido festival, 

de relevância incontestável, que regressa em Outubr o de 2017. 

O documentário esteve sempre presente nas prioridad es da nossa programação e fará todo o 

sentido manter uma colaboração estreita com o DOCLI SBOA que conseguiu, de forma 

indiscutível, um sucesso de programação e de públic o. 
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02.07  -  O Dia Mais Curto   

 

O DIA MAIS CURTO  (OMDC) 

 

A grande festa da curta-metragem está de volta! Depois do sucesso da estreia em Portugal em 2013, já 

estão em andamento os preparativos para mais uma edição d’ O DIA MAIS CURTO , a grande festa da 

curta-metragem!  

A iniciativa culmina a 21 de Dezembro, o dia mais curto do ano em pleno solstício de inverno. Este 

fenómeno astronómico inspirou a ideia de promover curtas-metragens para uma audiência local, 

incentivando sessões públicas em diversos espaços. Quer seja online, em cinemas ou em diferentes 

locais públicos ou comunitários, a apresentação de curtas-metragens durante este curto mas intenso dia 

proporciona ao público a oportunidade de descobrir um grande número de cineastas e as suas obras. 

Neste dia, em que a criatividade se baseia na riqueza dos filmes e na imaginação dos organizadores, 

oferece-se diversidade e colocam-se em prática iniciativas inovadoras para promover o cinema em 

formato curto, de forma a incentivar novos criadores e práticas profissionais, aumentando os admiradores 

do formato e o acesso à cultura. 

 

O Dia Mais Curto  nasceu em França em 2011 e, todos os anos, é celebrado em simultâneo por vários 

países de todo o mundo. 

 

Em Portugal, esta iniciativa será novamente desenvolvida pela Agência da Curta Metragem que assume 

um papel de extrema importância na projeção internacional das curtas-metragens portuguesas através da 

sua ação de promoção quer junto de festivais e eventos de natureza similar quer através da organização 

de iniciativas e programas especiais retrospectivos. 

 

O Cineclube de Joane  integrou a rede de estruturas  

participantes na edição de O Dia Mais Curto  de 2016, 

com a exibição de uma sessão na noite de 21 de  

Dezembro, com um conjunto de curtas-metragens 

estabelecido como um panorama da produção 

Europeia deste ano. 
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02.08  -  FESTA DA ANIMAÇÃO  

 

A FESTA DA ANIMAÇÃO é um evento único no mundo. Por ocasião do DIA MUNDIAL DA ANIMAÇÃO, a 

28 de Outubro, programadores e instituições de todo o mundo associam-se à efeméride para celebrar o 

cinema de animação. E a iniciativa replica-se por várias cidades em mais de 40 países do mundo. 

 

A CASA DA ANIMAÇÃO (CdA), atualmente responsável pela curadoria internacional deste grande 

evento, promove a Festa da Animação em Portugal, em parceria com agentes culturais de várias cidades 

do país. 

 

Entre 27 de Outubro e 01 de Novembro de 2015, celebrou-se a 14ª edição 

da Festa da Animação, e a 3ª edição em Portugal no seu novo formato:  

que inclui a atribuição do PRÉMIO NACIONAL DA ANIMAÇÃO e a  

eleição de uma cidade para CAPITAL DA ANIMAÇÃO. 

A CdA disponibiliza um programa com diferentes sessões de animação,  

procurando dar a conhecer o que melhor se faz na Animação  

Portuguesa e no panorama internacional. 

O impacto da Festa depende diretamente do envolvimento dos agentes 

culturais, programadores, municípios, museus, cineclubes, festivais e  

escolas, que se envolvem na sua organização, dando a descobrir a  

diversidade e magia da animação a uma comunidade vasta e  

heterogénea, que não se esgota no público infantil e juvenil. 

 

 

O Cineclube de Joane , em parceria com a Casa das Artes de Famalicão , associou-se à Festa da 

Animação de 2015, com a apresentação de uma sessão dupla: um  Panorama Infantil  e os 

nomeados para o Cartoon d’ Or , prémio europeu mais relevante no género da animaç ão. 

 

Em 2017 esperamos renovar esta parceria com a Casa da Animação. 
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02.09 – Masterclasses , Debates: o Cinema Português em destaque!  

 

O Cinema ao serviço de algo, ou vice versa. O Cineclube de Joane pretende ir mais além da mera 

projecção de filmes. Recuperar o gosto de discutir um filme. A ideia, que não é inédita, se arriscada, 

considerando as reservas do público para a discussão, é aliciante. Pretende-se escolher um filme que, 

pela sua temática, possa suscitar uma discussão entre o público: política, justiça, direitos humanos, 

racismo, ambiente. 

Temos promovido, ao longo destes últimos anos, vários debates, e também em 2016 como se pode 

consultar na retrospectiva (01.04, p.14), e sempre que a obra programada suscite assunto que promova a 

discussão e a troca de ideias, promoveremos debates após a realização das sessões. 

Sempre que possível, continuaremos a convidar realizadores e outras personalidades ligadas à produção 

cinematográfica, para debates em torno dos seus filmes.  

 

Como forma de aprofundar a relação com o Cinema Por tuguês e os seus autores prosseguiremos 

a realização de masterclasses , depois das que concretizamos com PEDRO SENA NUNES  e JOÃO 

CANIJO em 2009, com MANUEL MOZOS em 2010, com MARCE LO FÉLIX e JOAQUIM SAPINHO em 

2013, com PAULO LIMA e JOÃO BOTELHO em 2014, com IS ABEL RUTH em 2015 e com EDGAR 

PÊRA (ver 01.04). Trata-se de uma forma de promover  o nosso Cinema, de fomentar uma maior 

afinidade entre os espectadores e os realizadores d os filmes. Esta iniciativa tem como alvo os 

nossos associados que tenham interesse em determina da vertente, mas também, e em número 

relevante, estudantes das Escolas de Cinema e Vídeo , além de outras pessoas ligadas às 

diferentes componentes técnicas relativas à produçã o e exibição de filmes. 
 

Paralelamente, numa rubrica denominada Os Cineastas Também Programam , proporemos aos 

realizadores convidados a escolha de uma ou mais ob ras que terão influenciado a sua filmografia 

e o filme concreto que estarão a apresentar. 
 

Para 2017, temos previsto a programação de um conju nto de obras portuguesas que poderão 

resultar em relações mais efectivas com a obra prog ramada, das formas designadas no parágrafo 

anterior, nomeadamente: 
 

• Axilas  de José Fonseca e Costa (na foto); 

• Eldorado XXI de Salomé Lamas; 

• São Jorge de Marco Martins; 

• Paul de Marcelo Felix ; 

• Volta à Terra de João Pedro Plácido ; 

• A Vingança de Uma Mulher  

de Rita Azevedo Gomes ; 

• O Espectador Espantado  

de Edgar Pêra ; 
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02.10 – Cinema para as Escolas  

 
É inquestionável o elevado potencial que o cinema possui enquanto veículo transmissor de 

conhecimento, valores, emoções, etc., daí que faça cada vez mais sentido aproximar o cinema dos 
alunos em fase de formação, permitindo-lhes avistar novos horizontes, desmontar as linguagens do 

cinema e serem mais críticos e selectivos quanto aos produtos que lhes são oferecidos. Ao longo do 

nosso percurso temos programado sessões para escolas, ora em sala, ora em âmbito escolar, como 
sejam as realizadas na Didáxis de Vale S. Cosme e na Secundária Bernardino Machado em Joane, ou a 

realização de uma extensão do DocLisboa direcionada aos alunos da Escola Secundária Camilo Castelo 
Branco, mas também em parceria com outros projectos, como por exemplo com o Mais Vale Prevenir, 

com a realização de sessões na Escola Nuno Simões (Calendário) e Escola Júlio Brandão (Famalicão). 
 
Em Junho de 2012, foi publicada uma diretiva formul ada como Plano Nacional de Cinema , 
integrada na revisão da Lei do Cinema , e que visava promover a literacia cinematográfica , aliada 
às recomendações do Conselho Nacional da Educação  na utilização pedagógica dos meios 
audiovisuais. Procuraremos em articulação com o Close-up – Observatório de Cinema de Vila 
Nova de Famalicão  (uma produção da Casa das Artes e do Municipio de Vila Nova de Famalicão,  
www.closeup.pt ), que assenta nas sessões para público escolar (de  todos os escalões etários) 
uma das suas vertentes decisivas, executar um  prog rama aplicado à escala concelhia, relevando 
a importância conferida pelo município de Famalicão  à educação, com uma ligação estreita aos 
Agrupamentos de Escola, constituindo os professores  como parceiros e protagonistas do projeto, 
pretendendo-se constituir propostas que, por um lad o empreguem o Cinema como material 
didático (com ligação a disciplinas específicas) e,  de modo complementar, lancem as primeiras 
sementes na descodificação da linguagem das imagens  em movimento por parte dos alunos, 
deixando-lhes propostas que permitam o conhecimento  da história do Cinema, do seu notório 
legado sociocultural, edificando uma antecâmara par a se tornarem espectadores exigentes e 
formados. Esta proposta procurará intervalar  as se ssões em meio escolar com sessões em sala 
(na Casa das Artes de Famalicão), procurando uma re lação evolutiva dos alunos na capacidade de 
interpretação das obras apresentadas e facultando e lementos que enriqueçam a leitura dos filmes, 
contrariando a proliferação desregrada das imagens,  e a sua consequente banalização, 
promovidas em especial pelos media  e que encontram no público escolar um alvo prefere ncial. 
Um programa que tem a ambição de alcançar o público  escolar do meio urbano, mas também de 
todas as realidades de um concelho vasto, atribuind o uma atenção particular aos 
estabelecimentos escolares com formação voltada par a os audiovisuais. 
 
Em 2016, o Cineclube de Joane programou em parceria com o Agrupamento de Escolas de Gondifelos, 

um conjunto de sessões que procurou chegar não só aos alunos, mas também à comunidade, sempre 

com a presença de convidados, para introduzir e comentar os filmes em conjunto com a plateia. 

Deixamos abaixo os filmes exibidos: 
 
A Esquiva  Abdellatif Kechiche 
The Kid – O Garoto  de Charlie Chaplin 
Ponyo à Beira Mar  de Hayao Miyazaki 
O Tesouro do Barba Ruiva  de Fritz Lang 
O Feiticeiro de Oz  de Victor Fleming 
Aniki Bobó  de Manoel de Oliveira 
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02.11 – Cinema Paraíso   
 

Chega o Verão, o tempo aquece e convida a uma sessão de cinema ao ar livre. Em Julho e Agosto de 

2016, o Cineclube de Joane realizou, em parceria com a Casa das Artes de Famalicão, a 17.ª edição do 

Cinema Paraíso, preenchido com os melhores filmes do ano e voltados para o grande público, com 

sessões no Parque da Devesa  em Famalicão (pelo quarto ano consecutivo, com uma afluência de 

público notável nas seis sessões realizadas, ver foto à esquerda),  e nas freguesias de Castelões (ver 

foto à direita) e Arnoso Santa Maria, sempre sem qualquer dispêndio financeiro para os assistentes. A 

adesão em 2016 foi mais uma vez notória, e o Cinema Paraíso assumiu-se definitivamente como uma 

verdadeira atracção no Verão dos famalicenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As quatro últimas edições contaram como principal p arceiro a Casa das Artes , associada ao 

Municipio de Vila Nova de Famalicão  e ao Instituto do Cinema e do Audiovisual . 

Pretendemos em 2017 prosseguir com o Cinema Paraíso  no Parque da Devesa , que se revelou um 

óptimo local para a realização, com indiscutível sucesso, desta iniciativa. Também se pretende 

prosseguir com a itinerância pelo concelho de Famal icão  (presente em mais de 25 freguesias e 

empreendimentos habitacionais ao longo das anteriores edições). 

 

Deverão ser realizadas entre 9 e 12 sessões, distribuídas pelos meses de Julho e Agosto. Continuado 

com a ideia de conciliar as sessões do centro da cidade com o périplo pelo concelho, em cada edição do 

Cinema Paraíso, este ano pretendemos visitar algumas das freguesias que ainda não foram abrangidas 

pela iniciativa. 

 

Esperamos conseguir, em 2017, divulgar massivamente a iniciativa, por forma a chegar ao maior número 

possível de famalicenses (e outros) por forma a concretizar a máxima que preside a esta iniciativa: levar 

o Cinema às populações. 



Cineclube de Joane  
Plano de Actividades 2017 
 

34 

02.12 – O Homem da Câmara de Filmar 
 
O Cineclube de Joane tem vindo a desempenhar, desde o início da sua existência, um esforço no âmbito 

da criação cinematográfica de autor, repousando grande parte da sua programação numa esfera de 

divulgação e acompanhamento do trabalho de gentes do cinema. 

O Homem da Câmara de Filmar , belíssimo e marcante filme de Dziga Vertov, emprestar-nos-á o seu 

título para encabeçar um projecto de divulgação de filmes que caracterizem, da forma mais fidedigna e 

interessante possível, a vida e obra de alguns dos artistas mais determinantes da História do Cinema. 

Longe de ser uma mera divulgação dos “magnum opus” de certos realizadores, “O Homem da Câmara de 

Filmar” pretende atingir algo mais: traçar perfis característicos em obras do (e sobre o) artista e cruzá-las 

com alguns dos seus trabalhos; buscar, através do filme documental, a personalidade por detrás do 

artista e suportá-la com base no seu trabalho; pegar em obras actuais e tentar justificá-las à luz daquele 

ou daqueles que a terão inspirado, inclusive obras anteriores de artistas distintos. 

Embora a atenção mais devida e mais sonante seja dada aos realizadores enquanto principais obreiros 

da criação cinematográfica (algo a que o título da rubrica faz jus), também é verdade que outras 

personalidades com diferentes papéis carecem de especial atenção em matéria de inspiração. É por isso 

que a Câmara de Filmar de que falamos não é aquele suporte físico que comanda a rodagem, mas antes 

o olhar virtual que existe antes de se materializar. 

Nesta primeira edição, contamos começar com um  

documentário sobre Roman Polanski intitulado Polanski:  

Wanted and Desired , permitindo o debruçar sobre a vida e  

obra do famoso realizador, e da forma como ambas  

facilmente se influenciam e determinam mutuamente.  

Será, a nosso ver, um começo fulgurante! 

Em registos paralelos, outros trabalhos são potenciais  

apostas já nesta primeira edição de 2016: Caçador Branco,   

Coração Negro  (White Hunter, Black Heart ) com Clint Eastwood a realizar e a interpretar uma 

referência a John Huston e a uma das suas maiores obras, The African Queen ; num registo próximo, 

Directed by John Ford , a visão de Peter Bogdanovich sobre [aquele que achamos ser] o maior autor 

clássico americano; e, Dangerous Game , obra reflexiva de Abel Ferrara próxima de 8 ½ de Fellini , em 

que o cineasta italo-americano coloca Harvey Keitel, o protagonista de Bad Lieutenant , como sua 

projecção, num indiscernimento entre ficção e realidade, cenário e rua. 

“O Homem da Câmara de Filmar” será uma rubrica estreante e inicialmente experimental, não se 

abstendo ainda assim de se debruçar sobre o carácter artístico que certamente marca a criação autoral 

que tanto primamos em preservar e divulgar. 
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02.13 – Página na Internet 
 
 

Desde 2003 que o Cineclube de Joane beneficia de uma página online onde figuram todas as 
informações relativas à sua actividade e que poderão ser do interesse dos associados presentes, dos 

potenciais futuros membros e de demais espectadores. Esta possibilidade de consulta online dos 
projectos e intenções do Cineclube de Joane reveste-se de ainda maior importância se for tida em conta 

a disponibilização da informação em tempo real e a periódica actualização dos conteúdos do website. 

À semelhança do página, o Cineclube de Joane também disponibiliza um endereço de correio 
electrónico, que usa para comunicação com os associados e com as entidades directamente ligadas à 

programação: correio@cineclubejoane.org 
O website, alojado em www.cineclubejoane.org, tem como página inicial um destaque das notícias mais 

recentes do Cineclube, a par das devidas actualizações que eventualmente poderão constituir matéria 
relevante. Provido de um interface funcional e apelativo, o website é simultaneamente bastante intuitivo, 

estando a sua estrutura baseada em categorias claramente identificadas, nomeadamente: 
� Programação  – Uma barra lateral constantemente visível em toda a navegação do site para que a 

consulta dos elementos dos filmes a exibir no mês corrente seja de consulta fácil e rápida; 
� Quem Somos   - Contém uma breve descrição das actividades já desenvolvidas pelo Cineclube de 

Joane, desde a sua fundação até ao presente, com a enunciação de todo o historial relevante; 
� Contactos  – A informação relativa aos contactos do Cineclube de Joane; 

� Inscrições   - Aqui são apresentadas as condições para as inscrições de futuros associados; 
� Arquivo  – Um espaço onde se podem consultar as programações dos meses anteriores e uma 

coluna criada com o intuito de enunciar todos os filmes já exibidos pelo Cineclube, com as sessões 

devidamente datadas e historicamente organizadas. 
 

Paralelamente, criamos uma página no facebook : https://www.facebook.com/cineclubejoane – onde se 

pretende estreitar ainda mais o relacionamento, e a interactividade, entre o Cineclube de Joane, os seus 
associados e demais espectadores das sessões que promovemos, pois sabemos quão importantes são 

as suas opiniões e pontos de vista no sentido de edificar melhor a estrutura do Cineclube. Esta página, 
na rede social mais utilizada por estes dias, tem-se traduzido num sucesso palpável e com tradução na 

participação das sessões por parte dos nossos amigos. A página contava, no início de Dezembro de 

2016, com mais de 2100 amigos. 
 
 

 
02.14 – Edição do Boletim Mensal  
 

Em Fevereiro de 1999, foi editado o primeiro Boletim Mensal do Cineclube de Joane, sendo esta 

publicação enviada aos sócios no início de cada mês. 

É mais uma iniciativa que comprova a diferença entre um Cineclube, neste caso o CCJ, e uma sala onde 

decorrem exibições comerciais.  

Em Setembro de 2003 (coincidindo com 5.º aniversário do Cineclube de Joane), editamos um boletim 

mensal com novo grafismo, assim como novos cartazes e “flyers”. Em 2004 melhoramos a qualidade do 

boletim mensal, através da impressão numa gráfica. Em breve, pretendemos apresentar uma 

remodelação gráfica dos vários elementos usados na divulgação das nossas actividades, 

designadamente, o Boletim Mensal, o Cartaz e a página na Internet. 
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03 – ORÇAMENTO 

02.01.01  Tarkovski, Tempo de Viagem  

02.01.02  Douglas Sirk, Imitação da Vida  

02.01.03  TATI integral no Verão  

02.02.  Programação Semanal de Cinema de Autor 

02.03.  Rede  de Exibição Alternativa – R.E.A. / I.C.A. 

02.04.  Já Não Há Cinéfilos?!  

02.05.  Autor Autor: Edgar Reitz / Patricio Guzmán 

02.06.  Extensões de Festivais de Cinema 

02.06.01. CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho 

02.06.02 INDIELISBOA – Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa 
02.06.03 DOCLISBOA – Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa 

02.07.  O Dia Mais Curto 
02.08.  Festa da Animação 

02.09.  Masterclasses, Debates: O CINEMA PORTUGUÊS em Destaque  

02.10.  Cinema para as Escolas 

02.11.  Cinema Paraíso _ sessões de cinema ao ar livre, uma itinerância por Famalicão 

02.12.  O Homem da Câmara de Filmar 

02.13.  Página na Internet  

02.14.  Edição do Boletim Mensal  
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ACTIVIDADE DATA CUSTO / unidade CUSTO / total RECEITA DI FERENCIAL

02.01 - Destaques - Ciclos Anual 400,00 €. 800,00 €. 210,00 €. 590,00 €.

02.02 - Programação Semanal de Cinema de
Autor (inclui Rede de Exibição Alternativa-02.03 
e Já Não Há Cinéfilos?! - 02.04 e Autor Autor-
02.05)

Anual 200,00 €. 8 800,00 €. 4 950,00 €. 3 850,00 €.

02.06 - Extensões de Festivais de Cinema
02.06.01 CINANIMA - Festival Internacional de 
Cinema de Animação de Espinho (39.ª edição)

Fevereiro 50,00 €. 50,00 €. 0,00 €. 50,00 €.

02.06.02 INDIELISBOA - Festival Internacional de 
Cinema Independente de Lisboa (12.ª edição)

Maio 425,00 €. 425,00 €. 250,00 €. 175,00 €.

02.06.03 DOCLISBOA - Festival Internacional de 
Cinema Documental de Lisboa (13.ª edição)

Novembro 425,00 €. 425,00 €. 250,00 €. 175,00 €.

02.07 - O Dia Mais Curto Dezembro 125,00 €. 125,00 €. 50,00 €. 75,00 €.
02.08 - Festa da Animação Outubro 125,00 €. 125,00 €. 50,00 €. 75,00 €.
02.09 - Masterclasses, Debates: o Cinema 
Português em destaque!

Anual 125,00 €. 250,00 €. 0,00 €. 250,00 €.

02.10 - Cinema para as Escolas Anual 100,00 €. 200,00 €. 0,00 €. 200,00 €.
02.11 - Cinema Paraíso Julho / Agosto 1 100,00 €. 11 000,00 €. 0,00 €. 11 000,00 €.
02.12 - Página na INTERNET (alojamento) Anual 130,00 €. 0,00 €. 130,00 €.
02.13 - Edição do Boletim Mensal Anual 130,00 €. 1 430,00 €. 0,00 €. 1 430,00 €.

TOTAL 23 760,00 €. 5 760,00 €. 18 000,00 €.
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Nota: O diferencial verificado, resultado da subtracção de montantes entre a despesa e a receita, deverá ser absorvido através da celebração de protocolos com 
entidades públicas, nomeadamente e a exemplo de anos anteriores:

2) Câmara Municipal de V. N. de Famalicão  - Celebração de protocolo para a realização de Sessões Semanais e do Cinema Paraíso                                                       
[Em 2016, a CMVNF atribuiu uma verba de 13.000 euros ao Cineclube de Joane]

1) I.C.A. - Instituto do Cinema e do Audiovisual   - Participação na Rede de Exibição Alternativa                                                                                                          
[Em 2016, o ICA atribuiu uma verba de cerca de 5.000 euros ao Cineclube de Joane]  
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ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

capa – Magnificent Obsession de  Douglas Sirk  

Índice – Heimat de Edgar Reitz 

retrospectiva – Germania Anno Zero de Roberto Rossellini 

plano de actividades – Nostalgia de Andrei Tarkovski 

orçamento – El botón de Nácar de Patricio Guzmán 

índice de fotografias – All That Heaven Allows de Douglas Sirk  


