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Grandes Secundários

Prosseguindo as sessões de “Grandes Secun dários”, Junho é um mês dedicado a quatro novos nomes: BETSY 
BLAIR, FRANK MORGAN, JOHN CARRADINE e KIM HUNTER. De BETSY BLAIR apresentamos tanto fi lmes do seu 
período americano – A DOUBLE LIFE ou A DELICATE BALANCE – como fi lmes que fez na Europa, depois de ter 
deixado os Estados Unidos, entre os quais IL GRIDO, de Antonioni. FRANK MORGAN, actor imortalizado pela 
sua participação em THE WIZARD OF OZ, à semelhança de BLAIR, dedicou grande parte da sua carreira a papéis 
secundários, muitos dos quais no seio da MGM. Em THE SHOP AROUND THE CORNER, de Lubitsch, ou THE GOOD 
FAIRY, de William Wyler, podemos assim rever alguns dos seus mais notáveis trabalhos. Com uma reputação de 
excêntrico e conhecido pelo hábito de recitar Shakespeare nos tempos mortos com a sua inesquecível voz, JOHN 
CARRADINE apresenta uma extensa galeria de papéis, todos eles associados a excelentes fi lmes como demonstra 

a elevada qualidade expressa na nossa escolha. O nome de KIM HUNTER fi cará sempre ligado à personagem de Stella em A STREETCAR NAMED 
DESIRE, interpretação que lhe garantiu um Oscar. Formada no Actors Studio, estreou-se na Broadway precisamente na peça que daria origem ao 
fi lme. A MATTER OF LIFE AND DEATH representa um outro importante marco na sua prolífi ca carreira.

THE PRISIONER OF SHARK ISLAND
O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões
de John Ford
com Warner Baxter, Gloria Stuart, Claude Gillingwater, JOHN CARRADINE, Harry Carey, Francis McDonald
Estados Unidos, 1936 - 95 min / legendado em português
Um clássico de John Ford da década de 30. THE PRISIONER OF SHARK ISLAND conta a odisseia do médico Samuel Mudd, injustamente 
condenado por cumplicidade no assassinato de Abraham Lincoln ao degredo na sinistra Ilha de dos Tubarões. Ao mesmo tempo que a família 
luta pela sua libertação, Mudd vai conquistar o respeito de todos, presos e guardas, durante um epidemia de febre amarela que ali eclode.
Ter. [01] 15:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro 

LILITH
Lilith e o Seu Destino 
de Robert Rossen
com Warren Beatty, Jean Seberg, Peter Fonda, Kim Hunter, Gene Hackman
Estados Unidos, 1964 - 110 min / legendado electronicamente em português
Robert Rossen adaptou o último fi lme da sua carreira de um romance de J.R. Salamanca, que tem por cenário um hospício onde um jovem 
estagiário se apaixona por uma perturbante jovem ali internada e onde, progressivamente, vai ele próprio deslizando para a loucura. Possivelmente 
o fi lme defi nitivo sobre a passagem dessa frágil fronteira entre a razão e a loucura, a que Rossen dá uma estranha atmosfera poética, valorizada 
pela singular fotografi a de mestre Eugen Schufftan.
Qua. [02] 15:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE WIZARD OF OZ  
O Feiticeiro de Oz
de Victor Fleming
com Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, FRANK MORGAN
Estados Unidos, 1939 - 101 min  / legendado em português
A viagem pela estrada de tijolos amarelos até à cidade de Esmeralda é a mais transparente metáfora de Hollywood e foi também o início da 
caminhada para a glória de Judy Garland, que ganhou um Oscar especial. Premiada foi também a canção que se tornou o “leit motiv” da vida 
de Judy, Over the Rainbow, que culmina a sequência de abertura, a preto e branco, dirigida por King Vidor.
Sex. [04] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

A DOUBLE LIFE
Abraço Mortal
de George Cukor
com Ronald Colman, Signe Hasso, Edmond O’Brien, Shelley Winters, Ray Collins, BETSY BLAIR
Estados Unidos, 1947 - 104 min / legendado electronicamente em português
Oscar da Academia para Ronald Colman pela sua notável interpretação de Anthony John, um actor que se identifi ca de tal modo com os 
personagens que interpreta que acaba por adquirir os seus tiques e viver as suas obsessões. Quando essa personagem é Otelo, o ciúme 
patológico acaba por dominá-lo e levá-lo ao crime. Raras vezes a relação “vida-representação” atingiu tal nível dramático no cinema.
Seg. [07] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro
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MARY OF SCOTLAND
Maria Stuart, Rainha da Escócia
de John Ford
com Katharine Hepburn, Fredric March, Florence Eldridge, Donald Crisp, JOHN CARRADINE
Estados Unidos, 1936 - 123 min / legendado em português
Um “star vehicle” em que Katharine Hepburn interpreta um papel com o qual todas as vedetas devem sonhar: o de uma rainha, neste caso, 
Maria Stuart. Este luxuoso fi lme histórico ilustra um género muito pouco habitual em John Ford. No período mais denso da sua colaboração 
com Cukor, o “realizador das mulheres”, Katharine Hepburn tem neste fi lme a sua única colaboração profi ssional com John Ford, o rea lizador 
dos homens.
Ter. [08] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

A MATTER OF LIFE AND DEATH
Caso de Vida ou de Morte
de Michael Powell e Emeric Pressburger
com David Niven, Kim Hunter, Raymond Massey, Roger Livesey
Reino Unido, 1946 - 104 min / legendado em português
Uma obra-prima do cinema fantástico, que é também uma das mais deslumbrantes experiências com a cor no cinema. Um piloto ferido em 
combate é sujeito a uma melindrosa operação, e o tempo dela é também o de uma digressão pelo “outro mundo” (a preto e branco, contrastando 
com a cor do mundo real), onde tem de enfrentar um julgamento.
Qua. [09] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE SHOP AROUND THE CORNER 
A Loja da Esquina 
de Ernst Lubitsch
com Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan, Joseph Schildkraut, Felix Bressart
Estados Unidos, 1940 - 97 min / legendado em português
Um dos fi lmes mais amados de Ernst Lubitsch, embora bastante diferente das suas obras-primas dos anos 30, em que a elegância igualava o 
cinismo e que só têm dois temas: o sexo e o dinheiro. Por comparação, THE SHOP AROUND THE CORNER, adaptado de uma peça húngara, é 
quase sentimental, com a história de dois modestos colegas de trabalho que se vêem todos os dias na loja, sem suspeitar que trocam, um com 
o outro, uma correspondência amorosa. Mas, também neste registo, a mise en scène de Lubitsch é um prodígio de perfeição.
Seg. [14] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

IL GRIDO
O Grito 
de Michelangelo Antonioni
com Alida Valli, Steve Cochran, BETSY BLAIR
Itália, 1957 - 107 min / legendado em português
A paisagem como reveladora dos sentimentos, no cinema de Antonioni. O que se adivinhava já em CRONACA DI UN AMORE tem aqui o seu 
momento de transição para a famosa trilogia da alienação aberta com L’AVVENTURA. A paisagem refl ecte o estado de alma de Aldo, desde a 
separação da amante até à verifi cação da falta de sentido da sua vida.
Ter. [15] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

MAN HUNT
Feras Humanas
de Fritz Lang
com Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders, JOHN CARRADINE, Roddy McDowall
Estados Unidos, 1941 - 105 min / legendado em português
Em vésperas da II Guerra, um turista inglês é apanhado pela Gestapo quando tinha Hitler na mira da sua espingarda de caça… descarregada. Os 
nazis exploram a situação como um atentado para tentar responsabilizar o governo britânico. Conseguindo evadir-se, é alvo de uma perseguição 
por agentes alemães (comandados por George Sanders) na Grã- -Bretanha, até ser encurralado numa caverna numa montanha.
Qua. [16] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

A STREETCAR NAMED DESIRE
Um Eléctrico Chamado Desejo
de Elia Kazan
com Vivien Leigh, Marlon Brando, Karl Malden, KIM HUNTER
Estados Unidos, 1951 - 122 min / legendado em espanhol
Adaptado de uma das mais conhecidas peças de Tennessee Williams, A STREETCAR NAMED DESIRE é, com ON THE WATERFRONT, um dos mais 
célebres fi lmes de Kazan. Pode dizer-se que, baseado numa peça estreada no ano da criação do Actors’ Studio, é o fi lme que levou o “Método” 
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ao cinema. Brando trouxe uma nova forma de representar que veio revolucionar o teatro e o cinema. A história tem a ver com os recalcamentos 
sexuais de uma mulher sulista, que acabará violada pelo cunhado, e valeu a Vivien Leigh o segundo oscar da sua carreira. Kim Hunter e Karl 
Malden foram os restantes vencedores. Mas o actor que este fi lme mais imortalizou (Marlon Brando) fi cou-se pela nomeação e perdeu o prémio 
para… Humphrey Bogart, em tudo o seu oposto.
Qui. [17] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE MORTAL STORM 
Tempestade Mortal 
de Frank Borzage
com Margaret Sullavan, James Stewart, Robert Young, FRANK MORGAN
Estados Unidos, 1940 - 100 min / legendado em português
Uma obra-prima de Frank Borzage e um dos momentos maiores do cinema americano dos anos 40. James Stewart e Margaret Sullavan formam 
um par de eleição, na fi gura de dois apaixonados que o nazismo na Alemanha vem separar. Uma família e um amor destruídos pela barbárie 
totalitária. Culmina com uma das mais belas cenas fi lmadas por Borzage, com o par perdendo-se na neve, na morte e na eternidade.
Sex. [18] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

A DELICATE BALANCE
Equilíbrio Instável
de Tony Richardson
com Katharine Hepburn, Paul Scofi eld, Lee Remick, Joseph Cotten, Kate Reid, BETSY BLAIR
Estados Unidos, Grã-Bretanha, 1973 - 133 min / legendado em português
Adaptação da peça homónima de Edward Albee, A DELICATE BALANCE é um exemplo típico de um fi lme feito para os actores brilharem. Neste 
caso, graças, por um lado, a diálogos brilhantes e, por outro, a um sexteto de actores à altura, este drama, cuja acção se passa no seio da classe 
média de Connecticut, vale a pena sobretudo por isso. O que já não é pouco.
Seg. [21] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

HITLER’S MADMAN
de Douglas Sirk 
com JOHN CARRADINE, Patricia Morson, Alan Curtis, Ralph Morgan
Estados Unidos, 1942 - 85 min / legendado electronicamente em português
Primeiro fi lme americano de Sirk (se excluirmos um documentário sobre os vinhedos da Califórnia). Foi produzido com um orçamento baixíssimo 
por uma pequena companhia independente e mais tarde comprado pela MGM, que o distribuiu, depois de acrescentar algumas cenas, também 
realizadas por Sirk. HITLER’S MADMAN aborda um tema da actualidade, que Fritz Lang fi lmaria no ano seguinte em HANGMEN ALSO DIE, 
o assassinato de Heydrich, o “carrasco de Praga”. Neste fi lme Sirk adoptou um estilo mais próximo do documentário, que lhe pareceu mais 
adequado ao tema.
Ter. [22] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

DEADLINE U.S.A.
A Última Ameaça
de Richard Brooks
com Humphrey Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter, Ed Begley, Warren Stevens, Paul Stewart, Martin Gabel
Estados Unidos, 1952 - 87 min / legendado electronicamente em português
Possivelmente o melhor fi lme de Richard Brooks e um dos melhores que se fi zeram sobre a imprensa. A intransigente defesa da liberdade de 
expressão, leva a personagem de Bogart a um último grande combate para denunciar um poderoso chefe de gang da cidade, ao mesmo tempo 
que o seu jornal vai ser encerrado por um rival que o adquiriu.
Qua. [23] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE GOOD FAIRY
A Conquista da Felicidade
de William Wyler
com Margaret Sullavan, Herbert Marshall, Frank Morgan
Estados Unidos, 1935 - 90 min / legendado em português
Adaptada por Preston Sturges de uma peça de Ferenc Molnar (autor também de LILIOM), trata-se de uma divertidíssima comédia sobre o 
casamento. Um milionário interessado numa mu lher promete-lhe tornar rico o marido dela. Ela escolhe um homem ao acaso, na lista telefónica, 
e tenta ser a sua “boa fada”, enquanto o milionário continua a assediá-la. Naturalmente, multiplicam-se os quiproquós. A história voltou a ser 
fi lmada em 1947, com Deanna Durbin e Adolphe Menjou, com o título I’LL BE YOURS, mas a versão original é superior.
Qui. [24] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro
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BETRAYED
Atraiçoados
de Costa-Gravas
com Debra Winger, Tom Berenger, John Heard, BETSY BLAIR, Robert Shaw
Estados Unidos, 1988 - 127 min / legendado em português
Debra Winger é uma agente do FBI infi ltrada num quinta, perto de Chicago, para desvendar um crime de contornos políticos. Acaba por 
se apaixonar pelo dono e principal suspeito, um respeitável pai de família interpretado por Tom Berenger. Misturar sentimentos e o dever 
profi ssional acaba, neste caso, por se revelar trágico.
Sex. [25] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE TRUE STORY OF JESSE JAMES
A Justiça de Jesse James
de Nicholas Ray
com Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope Lange, Agnes Moorehead, Alan Hale, JOHN CARRADINE
Estados Unidos, 1957 - 92 min / legendado em espanhol
A história e a lenda de Jesse James adaptam-se que nem uma luva ao universo temático de Nicholas Ray. Se é verdade que Ray “renegou” o fi lme 
após uma intervenção abusiva dos produtores no processo de montagem, não é menos verdade que o fi lme contém variadíssimos momentos que 
estão ao nível do melhor do autor de JOHNNY GUITAR. Uma utilização belíssima da cor e do cinemascope.
Seg. [28] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

PLANET OF THE APES
O Homem Que Veio do Futuro
de Franklin J. Schaffner
com Charlton Heston, Roddy MacDowall, KIM HUNTER, Maurice Evans, James Whitmore
Estados Unidos, 1967 - 105 min / legendado em português
Adaptado do romance de Pierre Boulle, é o mais popular fi lme de fi cção científi ca anterior a 2001, ODISSEIA NO ESPAÇO e deu origem a 
uma longa série de fi lmes e de televisão de que se destaca a nova versão por Tim Burton. Uma nave interplantária sofre um acidente e é 
arrastada numa turbulência que a leva para um planeta estranho cujos habitantes, macacos e humanos, estão na ordem inversa daquela que 
tiveram na Terra. Heston, o sobrevivente, vai descobrir que se trata do mesmo planeta Terra no futuro. Nesta versão destacam-se os efeitos de 
caracterização. 
Ter. [29] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE GHOST GOES HOME
O Fantasma Voltou
de Wilhelm Thiele
com FRANK MORGAN, Bilie Burke, Ann Rutherford, John Shelton, Reginald Owen, Donald Meek
Estados Unidos, 1940 - 70 min / legendado em português
Reencontro de Frank Morgan e Billie Burke um ano depois de THE WIZARD OF OZ, THE GHOST GOES HOME é uma divertida e despretensiosa 
comédia: Frank Morgan era suposto apanhar um navio para a Austrália, mas acontece que na véspera de embarcar, bebe um copo a mais, 
envolve-se em zaragatas e acaba por ser condenado a 60 dias de prisão. Quando é solto, descobre que o navio em que devia estar se afundou 
e que a família já recebeu o dinheiro do seguro.
Qua. [30] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

75 ANOS DA 20TH CENTURY FOX (CONCLUSÃO)
EM COLABORAÇÃO COM A CASTELLO LOPES MULTIMEDIA

Prosseguimos o Ciclo dedicado a assinalar os 75 anos de existência da 20th Century Fox, fundada em 1935 
por fusão da Fox Film Corporation e da Twentieth Century Pictures, respectivamente nascidas em 1915 e 
1933, por iniciativa de William Fox (a primeira) e de Joe Schrenck e Darryl F. Zanuck (a segunda). Em Portugal, 
a partir dos anos 1950, os fi lmes da 20th Century Fox, são distribuídos pela Filmes Castello Lopes, hoje 
Castello Lopes Multimédia. Em Junho, completamos o tributo aos 75 anos da Fox programando oito sessões 
que reúnem King, Leisen, Lubitsch, Wise, Preminger, Mankiewicz, Scorsese e Tim Burton.

HEAVEN CAN WAIT
O Céu Pode Esperar 
de Ernst Lubitsch
com Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn, Louis Calhern
Estados Unidos, 1943 - 110 min / legendado electronicamente em português
O penúltimo fi lme de Lubitsch e o seu único fi lme a cores, se exceptuarmos THAT LADY IN ERMINE, que o realizador não completou, por morte 
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durante a rodagem. HEAVEN CAN WAIT tem vários aspectos testamentários: o tom é mais sereno do que de costume em Lubitsch (embora não 
menos cínico). Já não estamos na “comédia sofi sticada”, em bora o fi lme seja uma comédia, e o seu tema é o balanço da vida de um homem 
que morre e, à entrada do Inferno, conta a vida a Sua Excelência, o Diabo. Da infância à ve lhice, o homem nunca soube resistir aos encantos 
femininos. No fi m do fi lme, Sua Excelência decide mandá-lo “para o andar superior”.
Ter. [01] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE SOUND OF MUSIC
Música no Coração
de Robert Wise
com Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Peggy Wood, Richard Haydn
Estados Unidos, 1965 - 174 min / legendado electronicamente em português
Segundo oscar para Robert Wise como melhor realizador, depois de WEST SIDE STORY (1961). Com o seu fenomenal sucesso de bilheteira, THE 
SOUND OF MUSIC foi o antecessor dos “blockbusters” da década seguinte. Versão musical, de Rodgers e Hammerstein, da história da família 
Von Trapp, que formou um grupo coral e fugiu ao regime nazi na Áustria ocupada.
Ter. [01] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE KING OF COMEDY
O Rei da Comédia
de Martin Scorsese
com Robert De Niro, Jerry Lewis, Dianne Abbott, Sandra Bernhard
Estados Unidos, 1982 - 110 min / legendado em português
Um fi lme singular marcado pelo cruzamento de dois universos criativos: o de Martin Scorsese e o de Jerry Lewis. Os gags clássicos do último 
surgem sublinhados a negro com a perspectiva inquieta de Scorsese. Lewis é um famoso comediante raptado por um admirador (De Niro) que 
apenas deseja a sua oportunidade para chegar ao “show biz”.
Qua. [02] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

WHIRLPOOL
Turbilhão
de Otto Preminger
com Gene Tierney, Jose Ferrer, Richard Conte, Charles Bickford, Eduard Franz
Estados Unidos, 1950 - 98 min / legendado electronicamente em português
Gene Tierney interpreta a fi gura de uma mulher que sofre de cleptomania e é alvo de manipulação por um misterioso hipnotizador, o doutor 
Korvo (José Ferrer) que procura comprometê-la implicando-a num crime que cometeu. Um dos policiais de Preminger na linha de LAURA, e 
com a mesma esplendorosa actriz.
Qua. [09] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

CLEOPATRA
Cleópatra
de Joseph L. Mankiewicz
com Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, George Cole, Hume Cronyn, Cesare Danova, Roddy McDowall, Martin 
Landau
Estados Unidos, 1963 - 243 min / legendado electronicamente em português
Um dos grandes espectáculos de Hollywood. O fi lme que “arruinou” a Fox: detestado na altura, tornou-se, com o tempo, um clássico, sendo 
reconhecido como um dos melhores do género. Liz Taylor é uma Cleópatra perfeita, neste fi lme que é, também, um epitáfi o por um certo estilo 
de produção. Oscar para a fotografi a de Leon Shamroy.
Qua. [16] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

JESSE JAMES
Justiça de Jesse James 
de Henry King
com Tyrone Power, Henry Fonda, Nancy Kelly, Randolph Scott, Henry Hull, Brian Donlevy
Estados Unidos, 1939 - 105 min / legendado electronicamente em português
O mestre da “americana” adapta a vida do mais famoso salteador do Oeste. A admirá vel fotografi a a cores de George Barnes reforça a 
atmosfera romântica da história de Jesse e do seu irmão Frank (com os actores ideais, Tyrone Power e Henry Fonda), vindos da guerra entre os 
Estados para encontrar a sua terra à mercê dos “carpetbaggers” do Norte, acabando por se tornar símbolos da luta contra a exploração.
Sex. [18] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

EDWARD SCISSORHANDS
Eduardo Mãos de Tesoura
de Tim Burton
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com Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Vincent Price
Estados Unidos, 1990 - 100 min / legendado em português
Um dos melhores fi lmes de Tim Burton, fantasiosa e negra variação do tema de Pinóquio. Eduardo Mãos de Tesoura é o “boneco” deixado 
incompleto (mãos de tesoura) por um novo Gepetto que é a última aparição no cinema do grande Vincent Price, numa homenagem prestada 
por Tim Burton, seu grande admirador.
Ter. [22] 19:30 | Sala Luís de Pina 

MIDNIGHT
Meia-Noite
de Mitchell Leisen
com Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore, Francis Lederer, Mary Astor, Hedda Hopper, Monty Woolley
Estados Unidos, 1939 - 94 min / legendado electronicamente em português
A história de uma “Cinderela” moderna, em Paris. Claudette Colbert encontra o príncipe encantado na fi gura de um motorista de táxi e a 
mais inesperada “fada madrinha” na pele de John Barrymore, que passa o fi lme inteiro a gozar com a sua imagem de marca, completamente 
etilizado.
Ter. [29] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

A FESTA do CINEMA ITALIANO: MARCO BELLOCCHIO
(CONCLUSÃO) EM COLABORAÇÃO COM 8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO
Este mês completa-se o programa dedicado a Marco Bellocchio, realizada em colaboração com 8 ½ Festa do 
Cinema Italiano. Neste contexto exibimos fi lmes como IL PRINCIPE DI HOMBURG, adaptação da famosa peça 
de Heinrich von Kleist ainda associada ao período da colaboração do cineasta com o psicanalista Massimo 
Fagioli, ou os mais recentes BUONGIORNO, NOTTE e IL REGISTA DI MATRIMONIO, já de 2006. Um Ciclo que 
pelo seu carácter retrospectivo chama a atenção para a evolução dos temas de eleição de Bellocchio e para 
a dimensão subversiva da sua obra, em que sobressai uma constante vontade de confronto dos opostos, um 
questionamento da fronteira da loucura, e uma refl exão acutilante sobre a sociedade italiana. 

MARCIA TRIONFALE
de Marco Bellocchio
com Michele Plácido, Franco Nero, Miou-Miou, Patrick Dewaere
Itália, França 1976 - 118 min / legendado em português
MARCIA TRIONFALE retrata o mundo de uma caserna e os primeiros tempos de um jovem que presta serviço militar no exército italiano. 
Realidade que revela as contradições de um mundo que se extrapola facilmente para um ambiente mais amplo, persistindo o mesmo espírito de 
provocação que se prolonga aos fi lmes mais recentes de Bellocchio. Um dos mais belos fi lmes do cineasta. Primeira exibição na Cinemateca.
Ter. [01] 19:30 | Sala Luís de Pina 

IL PRINCIPE DI HOMBURG
de Marco Bellocchio
com Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli, Anita Laurenzi
Itália, 1997 - 89 min / legendado electronicamente em português
Adaptação de uma peça de Heinrich von Kleist que capta a essência do confl ito interior que atravessa a trágica fi gura deste príncipe alemão, 
acusado de trair a sua pátria e sentenciado com a pena de morte. Este é o fi lme em que Bellocchio reencontra um certo equilíbrio após 
um período dedicado ao mundo da loucura. Todavia, a realidade – a guerra, a prisão, o medo da morte – coexiste ainda com imagens do 
inconsciente. Primeira exibição na Cinemateca.
Qua. [02] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

L’ORA DI RELIGIONE (IL SORRISO DI MIA MADRE)
de Marco Bellocchio
com Sergio Castellitto, Jacqueline Lustig, Chiara Conti, Gigio Alberti, Alberto Mondini 
Itália, 2002 - 105 min / legendado electronicamente em português
Ernesto é um pintor bem sucedido e vê a vida virada às avessas quando a família resolve canonizar a sua falecida mãe. A desaprovação de tal 
beatifi cação aproxima-o do irmão com problemas mentais que assassinou a mãe, e afasta-o dos restantes. Um dos grandes fi lmes de 2002 
que, com este insólito argumento, retrata um confl ito de poderes e vontades. Primeira exibição na Cinemateca.
Sex. [04] 19:30 | Sala Luís de Pina 

BUONGIORNO, NOTTE
Bom Dia, Noite
de Marco Bellocchio
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com Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Roberto Herlitzka, Paolo Briguglia, Pier Giorgio Bellocchio
Itália, 2003 - 106 min / legendado em português
Uma fi cção baseada em factos reais: o rapto, e subsequente assassínio, de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas em 1978. Um fi lme inspirado 
por um evento trágico que traumatizou Itália e que, com a singularidade que é característica de Bellocchio, se centra no ponto de vista de 
Chiara, uma das revolucionárias, que tem por função vigiar o prisioneiro. Primeira exibição na Cinemateca.
Seg. [07] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

IL REGISTA DI MATRIMONIO
de Marco Bellocchio
com Sergio Castellito, Donatella Finnocchiaro, Sami Frey, Bruno Cariello
Itália, França, 2006 - 97 min / legendado electronicamente em português
Franco Elica é realizador, e encontra-se a rodar um fi lme em Roma. Um escândalo fá-lo refugiar-se na Sicília onde conhece Palagonia, que lhe 
propõe fi lmar o casamento da sua fi lha. Elica apaixona-se então pela rapariga, fazendo tudo para evitar a boda. Um fi lme que, desafi ando 
o realismo e a lógica natural das coisas, interroga a sanidade mental de Elica, um dos temas de eleição de Bellocchio. Primeira exibição na 
Cinemateca.
Ter. [08] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

SALTO NEL VUOTO
de Marco Bellocchio
com Michel Piccoli, Anouk Aimée, Michele Placido, Gisella Burinato
Itália, França, 1980 - 120 min / legendado electronicamente em português
Maria atravessa uma série de problemas de ordem psicológica que preocupam Mauro, o seu irmão mais velho, que, tendo sido criado por ela, 
é agora um reconhecido juiz. Maria parece recuperar da sua depressão e enceta uma relação com Giovanni, actor brilhante na fronteira da 
legalidade. Ciumento, Mauro procura prender Giovanni. Primeira exibição na Cinemateca.
Qua. [30] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

A IMAGEM-ARQUIVO
EM COLABORAÇÃO COM O DOC’S KINGDOM

Associando-se ao Doc’s Kingdom – Seminário Internacional sobre Cinema Documental, que desde 2000 
se realiza em Serpa como um fórum de refl exão em torno do cinema documental contemporâneo, a 
Cinemateca apresenta um conjunto de seis sessões dedicadas ao tema “A Imagem-Arquivo” que ocupa a 
edição deste ano. O texto de apresentação do Seminário explicita que o tema é olhado na perspectiva do 
fi lme com imagens de arquivo e a noção de arquivo na génese do acto de fi lmar, sublinhando-se a ideia 
de reco lha, colecção, inventário, retorno a uma origem e, simultaneamente, impulso criador. 

Antecedendo a realização do Doc’s Kingdom 2010 em Serpa, entre 16 e 20 de Junho, o programa a exibir na Cinemateca – composto por 
títulos que não serão mostrados durante o Seminário – foi concebido pela Cinemateca e pelo Doc’s Kingdom, a partir do mesmo conceito, 
reunindo autores que trabalharam ou têm vindo a trabalhar imagens pré-existentes e apontando para o conceito de arquivo como espaço (re)
fundador. Exceptuando os fi lmes de Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, os títulos apresentados, de Hollis Frampton, Hartmut Bitomsky, 
Peter Nestler, Travis Wilkerson e John Gianvito são primeiras exibições na Cinemateca.

PLAYBACK
de Hartmut Bitomsky
Alemanha, 1995 - 80 min / legendado electronicamente em português
O fi lme regista um “workshop” realizado no Netherlands Filmmuseum de Amesterdão em 1995 sobre as origens do cinema documental, 
centrando-se no período que medeia entre 1919 e 1920. Em PLAYBACK, Bitomsky trabalha imagens de arquivo tendo por referente directo o 
cinema e a sua história.
Ter. [01] 22:00 | Sala Luís de Pina 

DIE UFA
de Hartmut Bitomsky
Alemanha, 1992 - 85 min / legendado electronicamente em português
Neste fi lme, Bitomsky olha para a UFA e os seus estúdios em Berlim-Babelsberg, detendo-se detalhadamente nas imagens e no itinerário da 
UFA, dos esplendor dos seus anos 1920 à submissão à propaganda do Estado nazi nas décadas seguintes. Capítulo importante do trabalho de 
Bitomsky sobre imagens de arquivo e a noção de memória, DIE UFA, realizado 75 anos depois da criação da produtora alemã, é uma refl exão 
em torno das relações entre o cinema e o poder, ou entre a estética e a política, uma análise detalhada do imaginário alemão que confronto 
a situação política do país e as imagens produzidas pela UFA.
Qua. [02] 22:00 | Sala Luís de Pina 
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CESARE LOMBROSO
de Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi
Itália, 1976 - 12 min / mudo, sem diálogos

KARAGOËZ: CATALOGUE 9,5
de Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi
Itália, 1979-1981 - 48 min / mudo, sem diálogos
Dois fi lmes dos anos 1970 de Gianikian-Ricci Lucchi, que em 2001 apresentaram uma retrospectiva da sua obra na Cinemateca. A abrir, 
uma das primeiras experiências na realização da dupla, que corresponde à série de “fi lmes perfumados”, curtas-metragens fi lmadas em 8 e 
16mm cuja banda imagem era acompanhada por uma “banda olfactiva”, dando igualmente conta da paixão pela série e pela classifi cação de 
Gianikian e Ricci Lucchi. KARAGOËZ corresponde a um trabalho inicial sobre material de arquivo, no formato amador 9,5mm, a partir de um 
espólio encontrado pelos realizadores em 1977 e onde, para além da variedade da natureza das imagens e das suas múltiplas combinações, a 
passagem do tempo sobre elas, e por conseguinte o rasto da memória das imagens e da sua utilização, é um dos dados de partida.
Sex. [04] 22:00 | Sala Luís de Pina 

GLORIA!
de Hollis Frampton
Estados Unidos, 1979 - 10 min / versão original em inglês sem legendas

ZORNS LEMMA
de Hollis Frampton
Estados Unidos, 1970 - 59 min / versão original em inglês sem legendas
A sessão apresenta dois trabalhos de Hollis Frampton (1936-1984), importante autor do cinema experimental emergente da vanguarda nova 
iorquina da década de 1960. ZORNS LEMMA, intitulado a partir de um conceito matemático e concebido no terreno estruturalista a que o 
trabalho de Frampton é associado, é um dos seus mais importantes e conhecidos fi lmes. Em GLORIA!, dedicado à sua avó materna, Frampton 
trabalha imagens dos primeiros anos do cinema e textos contemporâneos compondo “uma meditação cómica, por vezes comovente, sobre a 
morte, a memória e o poder da imagem, da música e do texto para ressuscitar o passado” (Bruce Jenkins).
Seg. [07] 22:00 | Sala Luís de Pina 

NATIONAL ARCHIVE V.1
de Travis Wilkerson
Estados Unidos, 2001 - 15 min / legendado electronicamente em português

PROFIT MOTIVE AND THE WHISPERING WIND
de John Gianvito
Estados Unidos, 2007 - 57 min / legendado electronicamente em português
Meditação visual sobre a história do activismo americano olhada a partir das inscrições gravadas em lápides fúnebres, monumentos e memoriais, 
que compõem o texto do fi lme que para além dele dispensa voz off e diálogos, o documentário de Gianvito propõe-se como uma ode a todos 
os que lutaram pelas suas convicções e foram esquecidos pelos manuais da historiografi a ofi cial. A importância devida às vozes de protesto e 
a persistência da paisagem, soprada pelo vento, são a matéria de PROFIT MOTIVE AND THE WHISPERING WIND. A abrir a sessão, NATIONAL 
ARCHIVE V.1, em que Travis Wilkerson trabalha material de arquivo em 16mm, de fi nais dos anos 1960 início dos 1970, captado a partir dos 
aviões de combate no Vietname. As imagens são acompanhadas por uma banda sonora que adensa a pers pectiva meditativa do fi lme.
Ter. [08] 22:00 | Sala Luís de Pina 

VERTEIDIGUNG DER ZEIT
“Defesa do Tempo”
de Peter Nestler
Alemanha, 2007 - 25 min / legendado electronicamente em português

TOD UND TEUFEL
“A Morte e o Diabo”
de Peter Nestler
Alemanha, 2009 - 56 min / legendado electronicamente em português
Os mais recentes fi lmes de Peter Nestler retratam Jean Marie Straub e Danièle Huillet (VERTEIDINGUNG DER ZEIT), que aqui surgem em 
imagens de arquivo, e Eric von Rosen, avô materno de Nestler, a partir de álbuns fotográfi cos, diários e cadernos de viagens (TOD UND TEUFEL). 
VERTEIDINGUNG DER ZEIT é uma apresentação “dos Straub”, o seu trabalho e os seus métodos, com narração de Nestler que começa por 
prestar tributo a Danièle Huillet, que conheceu intimamente, pondo em seguida a tónica na força e clarividência do cinema de Straub e Huillet. 
TOD UND TEUFEL foca as contradições do explorador, arqueólogo, antropólogo e caçador conde Eric von Rosen e do seu simultâneo interesse 
pelos habitantes de África e pelo racismo colonial.
Qua. [09] 22:00 | Sala Luís de Pina 
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CENTENÁRIO DE JACQUES-YVES COUSTEAU

Assinalamos o centenário do nascimento de Cousteau com três sessões e quatro fi lmes. Se três destes fi lmes 
fi  zeram parte de um Ciclo mais amplo que lhe dedicámos em 2000 (“Oceanos” 2000 – Os Oceanários de 
Cousteau), DU GRAND LARGE AUX GRANDS LACS, o seu último documentário, é exibido em estreia. Oceanógrafo 
mundialmente famoso pelas suas explorações a bordo do Calypso, que deram origem a inúmeros documentários 
para televisão, eis alguns dos seus grandes trabalhos cinematográfi cos menos conhecidos do grande público, que 
nos conduzem a uma viagem ao fantástico mundo do fundo dos mares. 

LE MONDE SANS SOLEIL
O Mundo sem Sol
de Jacques-Yves Cousteau
França, Itália, 1964 - 90 min / legendado electronicamente em português
Viagem ao fundo dos mares que se inscreve na continuação de LE MONDE DU SILENCE, que Cousteau co-realizou em 1956 com Louis Malle, e 
Palma de Ouro no Festival de Cannes desse mesmo ano. Neste admirável documentário submarino, Cousteau prossegue assim a descoberta de 
um mundo fascinante e estranho, submerso na profundidade dos oceanos. Filme que ganhou o oscar em 1965 para melhor documentário. 
Sex. [04] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

ÉPAVES
de Jacques-Yves Cousteau
França, 1946 - 21 min / legendado electronicamente em português

DU GRAND LARGE AUX GRANDS LACS
de Jacques-Yves Cousteau
Canadá, França, 1982 - 96 min / legendado electronicamente em português
No seu último fi lme, DU GRAND LARGE AUX GRANDS LACS, Cousteau e a tripulação do Calypso exploram o Rio St. Lawrence e os Grandes 
Lagos no Canadá, avaliando o que aconteceu a este sistema aquático nos últimos quatrocentos anos de intensiva ocupação humana. Recuando 
até às origens, ÉPAVES é a segunda obra de Cousteau e corresponde ao período em que começa a fi lmar as suas explorações submarinas, 
constituindo um assombroso ensaio que nos conduz a um universo desconhecido. DU GRAND LARGE AUX GRANDS LACS é uma estreia na 
Cinemateca.
Seg. [07] 19:30 | Sala Luís de Pina 

LE MONDE DU SILENCE
O Mundo do Silêncio
de Jacques-Yves Cousteau, Louis Malle
França, 1956 - 86 min / legendado electronicamente em português
Ver entrada em “Cinema e Ambiente”.
Ter. [15] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

PINA BAUSCH: O PESO E A GRAÇA

Um ano após o falecimento de Pina Bausch, é tempo para uma pequena homenagem. Bailarina e 
coreógrafa excepcional que, na segunda metade do século XX, se impôs como um dos principais nomes 
da dança contemporânea, Bausch e a sua Tanztheater Wuppertal, a companhia que criou em 1973 
para levar a cabo as suas inovadoras pesquisas que cruzam dança e teatro no contexto da tradição 
expressionista alemã, foram várias vezes retratadas através do cinema. A par de fi lmes que registam 
o seu processo criativo, como UN JOUR PINA M’A DEMANDÉ, de Chantal Akerman, e LISSABON 
WUPPERTAL LISBOA, documentário de Fernando Lopes que acompanha a produção de Masurca Fogo, 
ou de ou tros fi lmes que englobam trabalhos acabados, apresentamos uma obra por si realizada: DIE 

KLAGE DER KEISERIN / O Lamento da Imperatriz. Se Bausch afi rmou várias vezes que o que lhe interessava verdadeiramente era o que movia 
os bailarinos, e não tanto como se moviam, este é um pequeno Ciclo que esperamos possa contribuir para uma explicitação das motivações 
da própria coreógrafa.

E LA NAVE VA
O Navio
de Federico Fellini
com Freddie Jones, Florenzo Senna, Pina Bausch
Itália, 1983 - 130 min / legendado em português
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Sumptuosa e operática encenação de Fellini sobre uma viagem num paquete transatlântico (num mar totalmente construído em estúdio) 
para, nas palavras do rea lizador, “cumprir um ritual que testemunha uma profunda nostalgia por qualquer coisa que já não existe”. Ao mar 
serão lançadas as cinzas de uma famosa cantora, em vésperas da Primeira Guerra Mundial. Pina Bausch interpreta de forma exemplar a cega 
princesa Lherimia.
Sex. [04] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

DIE KLAGE DER KAISERIN
“O Lamento da Imperatriz”
de Pina Bausch
com Mariko Aoyama, Anne Marie Benati, Bénédicte Billet, Rolando Brenes Calvo 
RDA, França, 1990 - 106 min / legendado electronicamente em português
Mais do que a documentação de uma performance, esta estreia de Bausch na realização, em que coexistem bailarinos e não bailarinos, revela-
nos uma realidade inóspita em que viver se torna uma arte. Longe de uma narrativa clássica, o fi lme evoca associações enigmáticas, traduzindo 
a mesma intensidade e vontade de experimentação que o seu trabalho coreográfi co. Primeira exibição na Cinemateca.
Seg. [14] 19:30 | Sala Luís de Pina  
Ter. [15] 22:00 | Sala Luís de Pina

HABLE CON ELLA
Fala Com Ela
de Pedro Almodóvar
com Javier Câmara, Dário Grandinetti, Leonor Watling, Rosario Flores, Geraldine Chaplin
Espanha, 2002 - 112 min / legendado em português
Um dos fi lmes mais populares de Pedro Almodóvar. A história de dois homens que se ligam de amizade, quando se encontram no hospital onde 
um deles trabalha. Um vela amorosamente uma jovem bailarina em coma há vários anos. O outro não sabe como agir com a mulher também 
em coma. “Fala com ela”, diz-lhe o primeiro. Enquanto esperam um milagre, passam os sonhos, ilusões e a fantasia. O fi lme é também uma 
oportunidade para ver ou rever excertos de Cafe Müller, uma das mais extraordinárias coreografi as de Pina Bausch, apresentada pela primeira 
vez ainda na década de 70, e de Masurca Fogo. 
Ter. [15] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

LISSABON WUPPERTAL LISBOA
de Fernando Lopes
com Pina Bausch, e os bailarinos da Tanztheater Wuppertal
Portugal, 1998 - 35 min / legendado em português

UN JOUR PINA M’A DEMANDÉ
de Chantal Akerman
com Pina Bausch e os bailarinos da Tanztheater Wuppertal
França, Bélgica, 1983 - 57 min / legendado electronicamente em português
Um documentário que acompanha a residência em Lisboa de Pina Bausch e da sua companhia, a Tanztheater Wuppertal, que conduziu à 
criação de Masurca Fogo, coreografi a inspirada na nossa cidade. Ao incidir sobre o trabalho concreto deste conjunto de baila rinos, o fi lme 
testemunha uma experiência única, compartilhando o peso e a graça do universo de Bausch. Quinze anos antes, Akerman fi lma a coreógrafa 
durante várias se manas, naquele que pretende ser um retrato íntimo da força que está por detrás de todo o seu trabalho. Primeiras exibições 
na Cinemateca.
Qua. [30] 19:30 | Sala Luís de Pina 

HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA

Em Junho, três sábados e quinze sessões de “História Permanente do Cinema”. Como habitualmente, sábado 
a sábado, os fi lmes são apresentados na perspectiva de um programa conjunto, reunindo títulos de diferentes 
épocas, géneros e origens de produção. CATTLE DRIVE, GOLDEN EARRINGS e COMTESSE HACHISCH são primeiras 
exibições na Cinemateca e, de entre os títulos que a Cinemateca não mostra há já algum tempo, permitimo-nos 
destacar PHASE IV, de Saul Bass, aqui exibido uma única vez, em 1985, por ocasião do “Ciclo de Cinema de Ficção 
Científi ca”.

CATTLE DRIVE
A Manada Perdida
de Kurt Neumann
com Joel McCrea, Dean Stockwell, Chill Wills, Leon Ames, Henry Brandon 
Estados Unidos, 1951 - 77 min / legendado electronicamente em português
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Neste western fi lmado em Death Valley, a personagem de condutor de gado de Joel McCrea tem a seu cargo a missão de fazer da personagem 
“menino de família” de Dean Stockwell um homem. CATTLE DRIVE é um dos títulos da prolífera e variada fi lmografi a de Kurt Neumann (1908-
1958), o cineasta alemão que fez carreira em Hollywood a partir dos anos 1930 e ao qual se associa a produção de série B em que se afi rmou 
assinando fi lmes de diversos géneros.
Sáb. [05] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

WEEK-END 
Fim de Semana 
de Jean-Luc Godard
com Jean Yanne, Mireille Darc, Jean-Pierre Léaud
França/Itália, 1967 - 102 min / legendado em português
Segundo Godard, um fi lme “perdido no cosmos” e “encontrado no ferro velho”. Em forma de antecipação, WEEK-END é a mais radical 
parábola sobre a civilização de hoje. Refl exo do mal estar do seu tempo, o fi lme de Godard anunciava o Maio de 68. Um casal em férias, caos e 
drama ao longo da estrada (com um fabuloso e célebre plano-sequência de um travelling de 10 minutos) e estranhos encontros com a história 
e a fi cção (Saint-Just, Alice, Lautréamont, etc.).
Sáb. [05] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

TRUE HEART SUSIE
de D.W. Griffi th
com Lillian Gish, Robert Harron, Clarine Seymour, Walter Higby, Loyola O’Connor
Estados Unidos, 1919 - 83 min / mudo, intertítulos em inglês
Um dos fi lmes mais complexos de Griffi th, entre o romance pastoril e o melodrama, centrado numa jovem que se apoia na sombra do homem 
que ama, que, por sua vez, só a reconhece como amiga. Tom Gunning, um dos mais destacados críticos griffi thianos, defende que TRUE HEART 
SUSIE representa, ao lado de BROKEN BLOSSOMS e WAY DOWN EAST, “o máximo da depuração da obra de Griffi th, na inefável aproximação 
ao mistério dos seres humanos.”
Sáb. [05] 19:30 | Sala Luís de Pina 

SEVEN WOMEN
Sete Mulheres
de John Ford
com Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon, Flora Robson, Mildred Dunnock, Anna Lee, Betty Field, Eddie Albert, Mike Mazurky
Estados Unidos, 1966 - 85 min / legendado em português
O último fi lme de John Ford é também uma das suas obras mais importantes, onde se expõe, com inesperado vigor, aquilo que esteve sempre 
mais ou menos presente na sua obra: uma atmosfera sensual, marcada pelos estigmas do recalcamento sexual, e que acaba por se manifestar 
face à intrusão de um elemento estranho. A uma missão religiosa, formada por mulheres, na China sujeita aos horrores da guerra civil, chega 
uma médica (Anne Bancroft, numa das suas melhores criações) cuja maneira de ser provoca uma crise.
Sáb. [05] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

KOMOEDIE OM GELD
“A Comédia do Dinheiro” 
de Max Ophuls
com Herman Bouber, Matthieu van Eysden, Rini Ote
Holanda, 1936 - 80 min / legendado em inglês
Um fi lme raríssimo de Max Ophuls, realizado na Holanda no período em que o grande realizador andava de um país para o outro, depois de ser 
forçado a deixar a Alemanha, para fugir ao nazismo. Trata-se da história do empregado de um banco que perde cinquenta mil fl orins e passa 
por várias peripécias antes de provar a sua inocência. Ophuls conta esta história com a maior extravagância, num tom cómico. Embora nada 
inferior aos fi lmes que Ophuls realizou em França nos anos 30, KOMOEDIE OM GELD foi arrumado por historiadores que não o viram como 
um fi lme “menor”. Só quem não o viu pode dizer uma coisa dessas.
Sáb. [05] 22:00 | Sala Luís de Pina 

THE GREAT MAN’S LADY
A Mulher do Grande Senhor
de William Wellman
com Barbara Stanwyck, Joel McCrea, Brian Donlevy
Estados Unidos, 1942 - 90 min / legendado electronicamente em português
Baseado no conto The Human Side, de Viña Delmar, THE GREAT MAN’S LADY é um western protagonizado por uma mulher cuja história de vida, 
no Oeste americano dos pioneiros, é singular pela sua extraordinária energia, e marcada pelas vidas dos dois homens que a amaram. É esta que 
se evoca em fl ashback na velhice da personagem (Stanwyck, envelhecida pela caracterização como uma velha senhora de mais de 100 anos). Foi 
um dos papeis favoritos da actriz embora não tenha sido um dos seus grandes sucessos em termos de reconhecimento público.
Sáb. [19] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro
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PHASE IV
de Saul Bass
com Michael Murphy, Nigel Davenport, Lynne Frederick, Alan Gifford, Robert Henderson
Estados Unidos, 1973 - 93 min / legendado electronicamente em português
Saul Bass é porventura mais conhecido como autor dos fabulosos genéricos dos fi lmes de Preminger, Wilder, Hitchcock, Kubrick ou Scorsese 
concebidos segundo as regras de um catálogo gráfi co “de unidades abstractas” ao longo de 40 anos (por exemplo, as espirais e o olho de 
Kim Novak em VERTIGO) do que como realizador. PHASE IV foi a sua única longa-metragem, concebida dentro do modelo de género (a fi cção 
cientifi ca) e dando largas a um espírito criativo a que se aliam o sentido plástico e de ritmo. Para descobrir ou redescobrir Bass-realizador.
Sáb. [19] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

DIE BUCHSE DER PANDORA
A Boceta de Pandora
de G.W. Pabst
com LOUISE BROOKS, Fritz Kortner, Francis Lederer
Alemanha, 1929 - 111 min / mudo, intertítulos em inglês 
Um dos fi lmes míticos da história do cinema, e o fi lme que esteve na origem de outro dos grandes mitos dessa história: LOUISE BROOKS. 
DIE BUCHSE DER PANDORA, com os seus temas e alusões explícitas (para a época, pelo menos) e com o pudor do olhar de Pabst, é um dos 
apogeus do erotismo no cinema.
Sáb. [19] 19:30 | Sala Luís de Pina 

UGETSU MONOGATARI
Contos da Lua Vaga 
de Kenji Mizoguchi
com Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori, Machiko Kyo
Japão, 1953 - 96 min / legendado em português
Este é não só o mais célebre título da obra de Mizoguchi, mas provavelmente também o mais complexo, e o preferido de inúmeros cinéfi los. 
Uma extraordinária experiência narrativa, que mistura um clássico da literatura japonesa, lendas chinesas e ainda umas pitadas de Maupassant 
(sem falar no teatro tradicional japonês) para criar um universo fantástico (inclusive em termos visuais) onde tempo e espaço se dissolvem 
e se transformam numa “coisa mental”.
Sáb. [19] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

COMTESSE HACHISCH
de autor desconhecido
com actores desconhecidos
França, 1936 - 61 min / legendado electronicamente em português
Neste fi lme, sem autor nem actores creditados, preservado pela Cinemateca Francesa em 1993, a Condessa Hachisch convence o capitão 
Mario a transportar droga no seu barco. “É possível supor que este fi lme é obra de um Ed Wood francês” (Philippe Arnaud). Uma obra rara, 
a descobrir.
Sáb. [19] 22:00 | Sala Luís de Pina 

GOLDEN EARRINGS
A Cigana Feiticeira
de Mitchell Leisen
com Ray Milland, Marlene Dietrich, Murvyn Vye, Bruce Lester
Estados Unidos, 1947 - 95 min / legendado electronicamente em português
História de espionagem sob o fundo da II Guerra Mundial, GOLDEN EARRINGS foi um grande (e o último) êxito de Mitchell Leisen e se hoje 
não é dos mais lembrados da fi lmografi a de Marlene Dietrich continua a ser um dos seus títulos mais inesperados. Aqui encontramo-la 
atipicamente morena e cigana. Não menos atipicamente, na pele de um personagem que se vê obrigado a disfarçar-se de cigana, Ray Milland 
surge no fi lme como refl exo da imagem de Marlene.
Sáb. [26] 15:30  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE SMILING LIEUTENANT
O Tenente Sedutor
de Ernst Lubitsch
com Maurice Chevalier, Miriam Hopkins, Claudette Colbert, Charlie Ruggles, Elisabeth Patterson
Estados Unidos, 1931 - 84 min / legendado electronicamente em português
Um dos mais brilhantes fi lmes de Lubitsch, onde Chevalier é um aristocrático e galante tenente de cavalaria de um imaginário reino da Europa 
Central, apaixonado por uma violinista, mas forçado a casar com uma princesa. A primeira tem bastante mais prática do que a segunda, mas 
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uma grande cumplicidade se estabelece entre as duas, num processo de transferências em que o estilo de Lubitsch (com as suas elipses e 
subententidos) faz maravilhas. “As raparigas que começam pelo pequeno-almoço não costumam fi car para o jantar”, diz-se num dos diálogos. 
Por conseguinte, trata-se de fazer triunfar o prazer pessoal, fi ngindo aceitar a moral convencional.
Sáb. [26] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

LA PASSION DE JEANNE D’ARC
A Paixão de Joana d’Arc
de Carl Th. Dreyer
com Renée Falconetti, Antonin Artaud, Michel Simon
França, 1928 - 107 min / mudo, intertítulos em francês traduzidos em português
Com LA PASSION DE JEANNE D’ARC, Dreyer leva a estética do grande plano ao seu momento mais sublime. Tudo decorre durante o processo 
que condena Joana à fogueira, com Dreyer opondo o seu rosto humilde e iluminado a uma assombrosa galeria de rostos, onde a mais pequena 
expressão está carregada de sentido. O mais belo fi lme sobre Joana d’Arc, com uma intérprete de eleição: Falconetti.
Sáb. [26] 19:30 | Sala Luís de Pina 

THE LONG GOODBYE
O Imenso Adeus
de Robert Altman
com Elliott Gould, Nina Van Pallandt, Sterling Hayden, Arnold Schwarzenegger
Estados Unidos, 1973 - 112 min / legendado electronicamente em português
Na tradição do fi lme negro, THE LONG GOODBYE adapta o romance de 1953 de Raymond Chandler e tem argumento de Leigh Brackett, um 
dos argumentistas de THE BIG SLEEP. Como protagonista, reencontramos o detective privado Philip Marlowe. A acção é contemporânea da 
época da produção do fi lme e refl ecte a Hollywood dos anos 1970, cuja sociedade satiriza. 
Sáb. [26] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

SELLAISENA KUIN SINA MINUT HALUSIT
“Como Tu Me Desejaste”
de Teuvo Tulio
com Marie-Louise Fock, Ture Ara, Kunto Karapäa, lauri Korpela
Finlândia, 1944 - 102 min / legendado en inglês
Adaptado de uma história de Ahti H. Einola, este fi lme é um dos clássicos do cinema fi nlandês, um melodrama feito no fi nal da guerra, por um 
dos mais importantes realizadores daquele país, que é simultaneamente produtor e montador do fi lme. Na Cinemateca foi apresentado pela 
primeira vez em 2005 por Peter von Bagh e Aki Kaurismaki.
Sáb. [26] 22:00 | Sala Luís de Pina 

IN MEMORIAM WERNER SCHROETER

Werner Schroeter, autor de uma obra singularíssima que tem sido presença regular na Cinemateca 
(assim como ele próprio nos visitou diversas vezes), faleceu no passado mês de Abril. Distinguido 
em 2008 com um Leão de Ouro de Carreira no Festival de Veneza, Schroeter impôs-se desde as 
suas primeiras obras como um dos maiores nomes do cinema alemão ao apresentar um universo 
único, que conjuga domínios como a ópera, o teatro, a literatura e a pintura. Prestamos-lhe 
agora uma pequena homenagem, deixando em aberto uma grande retrospectiva para 2011, 
altura em que os seus fi lmes poderão ser exibidos em cópias novas, resultantes de uma grande 
operação de restauro actualmente em curso na Alemanha.

DER ROSENKÖNIG
O Rei das Rosas
de Werner Schroeter
com Magdalena Montezuma, Mosteffa Djadjan, António Orlando, Karine Fallenstein
Alemanha, França, Holanda, Portugal, 1986 - 106 min / legendado em português
O REI AS ROSAS é uma súmula esplendorosa do voraz imaginário literário, musical e pictural do seu autor, impossível de resumir ou explicar. 
Filme críptico, cujo sentido não é para ser revelado, e o derradeiro trabalho de Magdalena Montezuma, actriz obcecante e obsessiva da obra 
de Schroeter.
Seg. [07] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro



C I N E M AT E C A  P O R T U G U E S A
M U S E U  D O  C I N E M A | Programação | 

PALERMO ODER WOLFSBURG
“Palermo ou Wolfsburg”
de Werner Schroeter
com Nicola Zarbo, Otto Sander, Ida di Benedetto, Brigitte Tig
Suíça, Alemanha, 1980 - 176 min / legendado electronicamente em português
Um dos fi lmes mais acessíveis de Schroeter, história de um siciliano que emigra para a Alemanha, onde passa a ser operário numa fábrica 
automóveis. O fi lme de certa forma prolonga o que alguns à época consideraram um “novo estilo” de Schroeter, já exemplifi cado em IL REGNO 
DI NAPOLI, com uma produção mais “profi ssional” e um universo mais “realista”. Mas PALERMO ODER WOLFBURG também é o fi lme de 
um sacrifício, uma paixão laica: fi lme da passagem da luz à treva, da vida à morte. “Caminho da paixão, comédia divina, PALERMO ODER 
WOLFSBURG é uma das maiores obras religiosas (no sentido de religação) dos tempos contemporâneos” (João Bénard da Costa).
Qua. [16] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

NUIT DE CHIEN
Esta Noite
de Werner Schroeter
com Pascal Greggory, Bruno Toddeschini, Éric Caravaca, Bulle Ogier, Elsa Zylberstein
Portugal, Alemanha, França, 2008 - 110 min / legendado em português
É numa cidade em guerra, que o sol parece ter abandonado para sempre, que Ossório, herói de uma resistência à deriva, procura encontrar 
os seus aliados e aquela que o ama. Um homem, numa cidade em estado de sítio, conduz-nos assim a uma viagem ao seu próprio interior. 
Adaptação de um romance do escritor Juan Carlos Onetti, esta é uma viagem ao fi m da noite onde não falta “um sorriso na batalha contra o 
desastre” (Werner Schroeter).
Seg. [21] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro 
Ter. [22] 22:00 | Sala Luís de Pina

OS FILMES DOS PRESIDENTES

No âmbito das comemorações do Centenário da República, tal como aqui foi descrito em Maio 
último, a Cinemateca entendeu convidar quem ocupa e ocupou o mais Alto Cargo da República 
para a rea lização deste Ciclo, apresentando um fi lme da sua escolha. Sua Excelência o Presidente 
da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, esteve já na Cinemateca a apresentar O 
PIANISTA, de Roman Polanski. Em Junho são os seus antecessores que honram a Cinemateca 
com a sua presença. O Dr. Jorge Sampaio apresenta IL GATTOPARDO, de Luchino Visconti no dia 
8. No dia 23, o Dr. Mário Soares apresenta O MILAGRE SEGUNDO SALOMÉ, de Mário Barroso. 
E, no dia 29, o General Ramalho Eanes apresenta SAVING PRIVATE RYAN, de Steven Spielberg.

IL GATTOPARDO
O Leopardo
de Luchino Visconti
com Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Serge Reggiani, Rina Morelli, Paolo Stoppa
Itália, 1963 - 185 min / legendado em português
Adaptado do romance de Tomasi De Lampedusa, IL GATTOPARDO é um exemplo maior do cinema histórico, pelo rigor da análise social, pelo 
retrato das personagens e pela descrição dos confl itos. O pano de fundo é a libertação da Itália por Garibaldi e o tema o fi m de uma era e o 
nascimento de outra, com as soluções de compromisso e as cumplicidades do poder com as “ex” classes dirigentes. Burt Lancaster compõe 
um fabuloso Príncipe de Salina, que sabe que “é preciso que alguma coisa mude para que fi que tudo na mesma”.
Ter. [08] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

O MILAGRE SEGUNDO SALOMÉ
de Mário Barroso
com Nicolau Breyner, Ana Bandeira, Ricardo Pereira, Filipe Duarte
Portugal/França, 2004 - 97 min
Primeira incursão de Mário Barroso na realização (depois de ANIVERSÁRIO, feito para a televisão), O MILAGRE SEGUNDO SALOMÉ adapta 
o romance de José Rodrigues Miguéis: no contexto social e político das primeiras décadas portuguesas do século XX, uma jovem prostituta 
e devota torna-se objecto das atenções de um banqueiro. O fi o narrativo do fi lme segue a história da sua protagonista, cruzando  - -a com a 
dos relatos das aparições de Fátima seus contemporâneos. Retrato de uma época, O MILAGRE SEGUNDO SALOMÉ é também um fi lme que 
se detém na questão da aparência.
Qua. [23] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro
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SAVING PRIVATE RYAN
O Resgate do Soldado Ryan
de Steven Spielberg
com Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel
Spielberg fi lma a II Guerra Mundial centrando-se no episódio da invasão da Normandia. Os 30 primeiros minutos de fi lme, duração da 
sequência do desembarque dos fuzileiros navais das forças aliadas a 6 de Junho de 1944 na praia de Omaha, tornaram-se de antologia na 
obra do realizador. O Soldado Ryan a que o título alude é o homem a quem oito outros se dedicam a salvar depois de este ter perdido todos 
os irmãos em combate. SAVING PRIVATE RYAN foi um dos grandes sucessos de Spielberg dos anos 1990.
Ter. [29] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

CENTENÁRIO DE PAULETTE GODDARD

Paulette Goddard nasceu a 3 de Junho de 1910 em Long Island, Nova Iorque, e morreu a 23 de Abril de 
1990 na Suiça. Estreou-se nos palcos aos 13 anos nas celebérrimas Ziegfi eld Follies. Só em 1931 rumou 
a Hollywood, onde entre 1932 e 1935 apenas conseguiu papéis como fi gurante, sem direito a nome no 
genérico. Foi Charles Chaplin, que conheceu em 1934 e com quem foi casada entre 1936 e 1940 (no 
segundo dos seus quatro casamentos), quem lhe ofereceu o papel da protagonista feminina de MODERN 
TIMES (1936), e posteriormente o de THE GREAT DICTATOR (1940), assim lançando a sua carreira: entre os 
dois fi lmes de Chaplin foi protagonista, entre outros, de THE YOUNG IN HEART de Richard Wallace e THE 

WOMEN de George Cukor, e foi uma das pré seleccionadas para o papel de Scarlett O’Hara em GONE WITH THE WIND.
Em 1940, assina um contrato com a Paramount, onde permaneceria até 1949, durante o período em que, protagonizando cerca de 20 fi lmes, 
foi a mais produtiva fase da sua fi lmografi a. Depois de ter sido dispensada pela Paramount ainda participou em meia dúzias de fi lmes de baixo 
orçamento que nada acrescentaram à sua glória. Desencantada e rica expatriou -se para a Suiça em meados dos anos 50, retirando-se do 
cinema e participando, muito esporadicamente, em séries televisivas. A única excepção foi GLI INDIFFERENTI, de Francesco Maseli em 1964. 
Teve uma única nomeação para o Óscar de Melhor Actriz Secundária em SO PROUDLY WE HAIL (1943), perdendo-o para Katina Paxinou (em 
FOR WHOM THE BELL TOLLS).

THE YOUNG IN HEART 
Viver Não Custa 
de Richard Wallace
com Janet Gaynor, Douglas Fairbanks Jr., Paulette Goddard, Roland Young
Estados Unidos, 1938 - 90 min / legendado electronicamente em português
THE YOUNG IN HEART é uma produção ambiciosa de David Selznick, onde se destacam Janet Gaynor, Douglas Fairbanks Jr. e Paulette Goddard, 
numa divertida comédia sobre uma família de vigaristas que se reforma. O último fi lme de Janet Gaynor, que só regressou ao cinema cerca de 
20 anos depois para um papel secundário em BERNARDINE. 
Qua. [09] 19:30 | Sala Luís de Pina 

HOLD BACK THE DAWN
A Minha História
de Mitchell Leisen
com Charles Boyer, Olivia de Havilland, PAULETTE GODDARD, Victor Francen, Curt Bois
Estados Unidos, 1941 - 116 minutos / legendado electronicamente em português
Depois de MIDNIGHT (que também exibimos este mês), Mitchell Leisen volta a apostar (e bem) na dupla de argumentistas Billy Wilder e 
Charles Brackett. Em HOLD BACK THE DAWN, Charles Boyer é um gigolo franco-romeno que, para conseguir fi xar-se nos Estados Unidos (via 
México) opta por casar com uma ingénua professora americana (Olivia de Havilland). Uma vez chegado a solo americano, troca a mulher pelos 
braços da amante (Paulette Goddard). O caso torna-se mais complicado quando descobre que se apaixonou pela sua mulher.
Seg. [14] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE GREAT DICTATOR
O Ditador ou O Grande Ditador
de Charles Chaplin
com Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert
Estados Unidos, 1940 - 124 min / legendado em português
Charlot entra em guerra contra o fanatismo e a intolerância, e aparece pela última vez no ecrã no papel de um barbeiro judeu que tem um 
sósia. Nem mais nem menos do que o ditador do país, Adenoid Hynkel (e a referência não podia ser mais transparente). Um dia é confundido 
com ele e vai fazer um discurso às massas. Portugal esperou anos para ver este fi lme, de exibição então considerada pouco condicente com a 
“neutralidade” do nosso país.
Qui. [17] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro
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MODERN TIMES
Tempos Modernos
de Charles Chaplin
com Charles Chaplin, Paulette Goddard
Estados Unidos, 1936 - 89 min / legendado em português
Charlot desafi a os tempos modernos, fazendo da indústria mecânica e dos confl itos la borais o alvo da sua sátira. Charlot apanha uma bandeira 
vermelha e é preso como agitador, domina uma revolta na cadeia (depois de ter tomado cocaína sem o saber) e é louvado pelo poder. No 
fundo, uma irresistível crítica à desumanização e a luta, sempre actual, da busca do amor. O último fi lme mudo de Charlot (ou melhor, quase 
mudo) e da sua personagem de vagabundo.
Sex. [18] 19:30 | Sala Luís de Pina 

THE WOMEN
Mulheres 
de George Cukor
com Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind Russell, Paulette Goddard, Joan Fontaine, Mary Boland
Estados Unidos, 1939 - 132 min / legendado em francês e electronicamente em português
Por ter trabalhado com quase todas as grandes vedetas femininas de Hollywood, Cukor foi cognominado o “cineasta das mulheres”. E nenhum 
fi lme ilustra melhor esta defi nição do que THE WOMEN, cujo elenco é exclusivamente formado por mulheres: diz-se que até os animais são 
fêmeas! Todas estas mulheres, excepto uma, são muito ricas e muito preocupadas com homens, sejam eles os seus maridos, ex-maridos ou 
os maridos alheios. Filmada a preto e branco, mas com uma sequência a cores de um desfi le de modas, esta é uma das grandes comédias 
sofi sticadas de Hollywood.
Seg. [21] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

UNCONQUERED
Inconquistáveis
de Cecil B. DeMille
com Gary Cooper, Paulette Goddard, Howard Da Silva, Boris Karloff, Katharine DeMille
Estados Unidos, 1947 - 146 min / legendado electronicamente em português
Ao lado de REAP THE WILD WIND, UNCONQUERED é provavelmente o melhor fi lme de aventuras de DeMille. Nele o realizador celebra o 
espírito dos pioneiros que desbravaram o “Novo Mundo” que se tornaria nos Estados Unidos. Paulette Goddard é uma inglesa injustamente 
condenada e enviada como escrava para as colónias, onde é resgatada por Gary Cooper. Ambos enfrentam uma rebelião dos índios contra os 
colonos ingleses.
Sex. [25] 19:30 | Sala Luís de Pina 

NORTH WEST MOUNTED POLICE
Os Sete Cavaleiros da Vitória
de Cecil B. DeMille
com Gary Cooper, Madeleine Caroll, PAULETTE GODDARD, Preston Foster, Robert Preston, George Bancroft, Akim Tamiroff, Lon Chaney Jr.
Estados Unidos, 1940 - 126m / legendado electronicamente em português
NORTH WEST MOUNTED POLICE é mais um exemplo, entre tantos, na longa carreira de Cecil B. DeMille, de um fi lme que extremou posições. 
Das críticas mais violentas (um dos piores dez fi lmes de todos os tempos) aos elogios mais entusiastas, viu-se (e leu-se) de tudo. Passado no 
Canadá no século XIX, durante a Rebelião de Saskatchewan, em que os francófonos, aliados aos índios, tentam a independência da coroa 
britânica, NORTH WEST MOUNTED POLICE, para além de ser um dos maiores e mais belos exemplos de aproveitamento do Technicolor, é talvez 
o fi lme que melhor sintetiza o universo e a estética de Cecil DeMille.
Sex. [25] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

O BOXE (INÍCIO)

Sabe-se lá porquê, mas, entre tantos e tantos desportos, colectivos e individuais, foi o boxe que o cinema 
escolheu para criar uma relação tão íntima, tão particular, tão específi ca. O caso é tanto mais estranho e 
inexplicável quanto o boxe, sendo indiscutivelmente um desporto popular, nunca movimentou as massas que, 
por exemplo, o basquetebol ou o basebol (nos Estados Unidos) ou o futebol (na Europa) movimentaram e 
movimentam. Por outro lado, o boxe, no cinema, percorre todos os géneros (drama, comédia, documentário, 
cinema de animação) e todas (ou quase todas) as cinematografi as, portuguesa incluída. Um “Ciclo Boxe” era 
algo que portanto, parece-nos, se impunha.
Assim em Junho e Julho, exibem-se longas e curtas metragens, documentários animações e fi cções, num 
programa composto por, trinta e cinco fi lmes das mais variadas proveniências, realizados entre 1897 (o registo 
fílmico e integral do combate entre James Corbett e Bob Fitzsimmons, fi lme que será das primeiras longas-
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metragens da história do cinema) e 2010 (AFTER THE FIGHT, de Bruno Almeida, curta-metragem que o cineasta fez propositadamente para 
este Ciclo; e o vídeoclip dos Linda Martini, Belarmino, a partir de imagens do fi lme homónimo de Fernando Lopes).

RAGING BULL
O Touro Enraivecido
de Martin Scorsese 
com  Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, John Turturro
Estados Unidos, 1980 - 125 min/ legendado em português
Um dos fi lmes mais importantes da década de 1980, RAGING BULL conta a história de Jake LaMotta, campeão mundial de pugilismo em 
pesos-médios. Um prodigioso exercício cinematográfi co de Scorsese, fi lmado a preto e branco. Oscar para De Niro e para a montagem de 
Thelma Schoonmaker.
Seg. [14] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE SET-UP 
Nobreza de Campeão
de Robert  Wise
com Robert Ryan, David Clarke, Audrey Totter, George Tobias, Alan Baxter
Estados Unidos, 1949 - 72 min / legendado em português
Baseado num poema de Joseph March, THE SET-UP foi a última realização de Robert Wise para a RKO antes de uma mudança para a MGM. 
Robert Ryan (também ele pra ticante de boxe na juventude) é Stoker, um pugilista em fi m de carreira, que, a meio de um dos seus últimos 
combates, fi ca a saber que o seu empresário recebeu dinheiro para que ele vá ao tapete, confi ante que estava na sua derrota. Efi caz fi lm noir 
sobre a corrupção no mundo do boxe que tem como imagem de marca a continuidade temporal (o tempo do combate), mecanismo que HIGH 
NOON, de Fred Zinneman, voltou a utilizar três anos volvidos. 
Ter. [15] 19:30 | Sala Luís de Pina  
Qua. [16] 22:00 | Sala Luís de Pina  

THE RING
de Alfred Hitchcock
com Carl Brisson, Lillian Hall-Davies, Ian Hunter, Gordon Harker
Grã-Bretanha, 1927 - 73 min / mudo, com intertítulos em inglês 
O primeiro argumento escrito por Hitchcock, a partir de uma história da sua autoria, e onde se afi rma mais, depois de THE LODGER, a subtileza 
da sua mise en scène (o paralelismo entre a pulseira e o ringue de boxe), nesta história da rivalidade entre dois pugilistas no amor de uma 
mulher.
Qua. [16] 19:30 | Sala Luís de Pina  
Sex. [18] 22:00 | Sala Luís de Pina  

WALKOWER
de Jerzy Skolimowski
com Jerzy Skolimowski, Aleksandra Zawieruszanka, Krzysztof Chamiec
Polónia, 1965 - 77 min / legendado em português
A segunda longa-metragem de Skolimowski é uma espécie de parábola. Um pugilista envelhecido encontra um emprego e abandona os 
ringues. Mas cede à tentação de um último combate, que ganha por falta de comparência do opositor. Só que este aparece mais tarde, 
reclamando metade do dinheiro do prémio, alegando que a falta de comparência fora combinada. Num preto e branco áspero, WALKOWER 
(ou WALKOVER, como fi cou conhecido fora da Polónia) chamou as atenções internacionais para Skolimowski.
Qui. [17] 22:00 | Sala Luís de Pina   
Seg. [28] 19:30 | Sala Luís de Pina 

BELARMINO
de Fernando Lopes
com Belarmino Fragoso, Albano Martins, Júlia Buisel
Portugal, 1964 - 72 min
A projecção de BELARMINO é antecedida das curtas-metragens de Fernando Lopes AS PEDRAS E O TEMPO – ÉVORA (1961) e AS PALAVRAS 
E OS FIOS (1962). E conta ainda com a apresentação do videoclip Belarmino (Ricardo Tabosa, 2010, 3’) de um tema da banda Linda Martini 
que recorda Belarmino Fragoso a partir das imagens do fi lme de Fernando Lopes. Sobre a personagem que inspira o tema do seu single dizem 
os Linda Martini que “Belarmino é a cidade de Lisboa, os ‘campeões com jeito’ de O’Neill, ser-se bom a perder quando não se quer ganhar.” 
Ver entrada em “Cinema Português: Primeiras Obras, Primeiras Vezes”.
Seg. [21] 19:30 | Sala Luís de Pina 
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THE CHAMP
O Campeão
de King Vidor 
com Wallace Beery, Jackie Cooper, Irene Rich, Roscoe Ates
Estados Unidos, 1931 - 87 min / legendado electronicamente em português
O primeiro dos vários fi lmes de uma das duplas mais populares dos anos 30: Wallace Beery e Jackie Cooper. É a história de um pugilista 
alcoólico (Beery, num papel que lhe deu o oscar), ex-campeão de pesados, idolatrado pelo fi lho que o não quer abandonar mesmo quando a 
mãe, de novo casada, vem buscá-lo para o novo lar. Um dos grandes melodramas da época.
Seg. [21] 22:00 | Sala Luís de Pina 

SOIGNE TON  GAUCHE
de René Clement e Jacques Tati
com JacquesTati, Max Martel
França, 1936 - 13 min / legendado electronicamente em português

CITY LIGHTS
Luzes da Cidade
de Charles Chaplin
com Charles Chaplin, Virginia Cherril, Harry Myers, Hank Mann
Estados Unidos, 1931 - 85 min / mudo, intertítulos em inglês
SOIGNE TON GAUCHE é uma curta-metragem de Tati, antes de ser Sr. Hulot e antes de se atrever a comandar o seu próprio destino passando 
também para trás da câmara. No entanto, apesar de a realização ter sido assumida por René Clement, é já bem evidente o génio e o talento 
inato de um dos maiores cómicos da história do cinema. A sessão prossegue com CITY LIGHTS: em pleno triunfo do cinema sonoro, Chaplin 
teve a ousadia de realizar este fi lme mudo, apenas com acompanhamento musical gravado com as imagens. Mas foi pela sua hábil mistura 
de burlesco e melodrama que CITY LIGHTS se tornou um dos mais célebres e admirados fi lmes de Chaplin. O vagabundo Charlot corteja uma 
fl orista cega, que o julga milionário e consegue recuperar a vista, graças aos esforços do vagabundo. A última imagem do fi lme, um grande 
plano do rosto de Chaplin, atravessado por emoções contraditórias depois do reencontro com a rapariga, é das mais célebres e inesquecíveis 
de toda a história do cinema.
Ter. [22] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

GENTLEMAN JIM
O Ídolo do Público
de Raoul Walsh
com Errol Flynn, Alexis Smith, Ward Bond, Alan Hale, Jack Carson, John Loder, Arthur Shields
Estados Unidos, 1942 - 104 min / legendado em espanhol
Há quem considere GENTLEMAN JIM a obra-prima de Walsh. Seja ou não, trata-se de um dos fi lmes mais “felizes” jamais feitos, pletórico de 
vida, de humor, de ternura e emoção. É também, ao lado de THE SET-UP e RAGING BULL, um dos grandes fi lmes sobre pugilismo, por mais 
romanceada e edulcorada que seja esta versão da vida de “Gentleman Jim” Corbett, campeão de pesados, vencedor de John L. Sullivan, e 
responsável por trazer um novo estilo a este desporto.
Qua. [23] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro 
Qui. [24] 22:00 | Sala Luís de Pina  

AFTER THE FIGHT
de Bruno de Almeida
Portugal, 2010 - 17 min / legendado em português

BOBBY CASSIDY, COUNTERPUNCHER
de Bruno de Almeida
com Bobby Cassidy, Bobby Cassidy Jr., Chris Cassidy, Nick Sandow
Estados Unidos, Portugal, 2009 - 72 min / legendado em português
Boxeur profi ssional durante 18 anos, Bobby Cassidy participou em mais de 80 comba tes contra grandes pugilistas como Luis Rodriguez, Sandro 
Mazzinghi, Rodrigo Valdez, Gypsy Joe Harris, Tom “The Bomb” Bethea e Jimmy Dupree. Na sua longa carreira, conta 60 vitórias, 16 derrotas, 
3 empates, 1 indecisão e 27 KO’s. Embora nunca tenha conquistado o título, Bobby Cassidy, pugilista canhoto de pulso forte famoso pelo seu 
contra-ataque, foi considerado em 1976, pela World Boxing Comission como o n.º 1 da divisão de meio-pesados. Ao reformar-se nos anos 80 
foi ainda treinador de dois campeões do mundo, Donny Lalonde e Lonnie Bradley. Construído a partir de uma longa entrevista com o boxeur e 
de material de arquivo dos seus combates nos anos 60 e 70, o documentário de Bruno de Almeida dá-nos um olhar humanista sobre o universo 
do boxe, retratando a vida de um pugilista que desde criança aprendeu a odiar até se tornar num pai que aprendeu a amar. A abrir a sessão, o 
inédito AFTER THE FIGHT, que Bruno de Almeida se prontifi cou a realizar em montagem exclusiva para a Cinemateca, propositadamente para 
este Ciclo. Trata-se de uma curta com imagens e sons originais de vários boxeurs fi lmados pelo realizador em Brooklyn, Nova Iorque, entre 
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2001 e 2003, que eram destinados a um documentário sobre boxeurs reformados, e deram origem a BOBBY CASSIDY. A Cinemateca agradece 
muito especialmente este gesto de Bruno de Almeida.
Qua. [23] 22:00 | Sala Luís de Pina 

BODY AND SOUL 
Corpo e Alma
de Robert Rossen
com John Garffi eld, Lilli Palmer, Hazel Brooks, Anne Revere, William Conrad
Estados Unidos, 1947 - 104 min / legendado electronicamente em português
Um dos mais importantes fi lmes que têm por tema o boxe, num argumento escrito pelo futuro “blacklisted” Abraham Polonsky, e com 
fotografi a de James Wong Howe. John Garfi eld (nomeado para o oscar pelo seu trabalho) é um pugilista cuja carreira se vê travada pelas 
manobras de um empresário corrupto.
Qui. [24] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE MILKY WAY 
Via Láctea
de Leo McCarey
com Harold Lloyd, Adolphe Menjou, Veree Teasdale
Estados Unidos, 1936 - 90 min / legendado electronicamente em português
Uma divertida comédia com Harold Lloyd, que, durante o período mudo, foi uma das grandes vedetas do cinema burlesco americano. Aqui, 
Lloyd é um pacífi co leiteiro que um dia se vê diante de um bêbedo agressivo, que põe inadevertidamente KO. O homem era um lutador de boxe 
profi ssional e o agente dele pensa ter descoberto em Lloyd um novo campeão… Dez anos depois, seria feito um remake com Danny Kaye.
Seg. [28] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro 
Ter. [29] 19:30 | Sala Luís de Pina  

GOLDEN BOY
Paixão Mais Forte
de Rouben Mamoulian
com Barbara Stanwyck, Adolphe Menjou, William Holden, Lee J. Cobb, Joseph Calleia, Sam Levene
Estados Unidos, 1939 - 99 min / legendado electronicamente em português
Adaptação da peça homónima de Clifford Odets, que conta a história de um jovem dividido entre a sua paixão pela música, com uma carreira 
de violinista, e a profi ssão de pugilista a que se entrega. A estreia no cinema de William Holden, desde este fi lme conhecido como “Golden 
Holden”.
Qua. [30] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

CINEMA PORTUGUÊS: PRIMEIRAS OBRAS, PRIMEIRAS VEZES

OS VERDES ANOS e BELARMINO são os fi lmes inaugurais do Cinema Novo Português dos anos 1960 e 
a estreia na realização de Paulo Rocha e Fernando Lopes, este último nas longas-metragens. São as suas 
“primeiras vezes” que assinalamos este mês, voltando a estas reveladoras “primeiras obras” do cinema 
português.

OS VERDES ANOS
de Paulo Rocha
com Isabel Ruth, Rui Gomes, Ruy Furtado, Paulo Renato
Portugal, 1963 - 85 min
“É a história da iniciação de dois jovens provincianos nos problemas da cidade e do amor” (Paulo Rocha). O primeiro fi lme de Paulo Rocha é 
um olhar sobre Lisboa, desencantado, terno e amargo. O fi lme que, juntamente com BELARMINO, de Fernando Lopes, marca o arranque do 
Cinema Novo Português e o começo de uma nova geração de actores e técnicos do cinema português. É também indissociável do tema original 
de Carlos Paredes, na sua primeira composição para cinema.
Seg. [14] 22:00 | Sala Luís de Pina 

AS PEDRAS E O TEMPO – ÉVORA
de Fernando Lopes
Portugal, 1961 - 15 min 
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AS PALAVRAS E OS FIOS
de Fernando Lopes
Portugal, 1962 - 12 min

BELARMINO
de Fernando Lopes
com Belarmino Fragoso, Albano Martins, Júlia Buisel
Portugal, 1964 - 72 min
BELARMINO capta uma Lisboa nocturna e marginal como até então ninguém tinha fi lmado. Utilizando métodos semelhantes aos do cinema 
directo, Fernando Lopes segue Belarmino Fragoso, um pugilista, e através dele mostra os sinais de uma cidade (e de um país) à beira do 
sufoco. A anteceder a sessão, duas das primeiras curtas-metragens documentais de Fernando Lopes: com o seu primeiríssimo fi lme, AS PEDRAS 
E O TEMPO (produção do Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo), Lopes quis, como disse na altura, “fazer sentir 
a presença do tempo em Évora”. Retratando um universo industrial, AS PALAVRAS E OS FIOS re vela por seu lado uma óbvia inspiração 
na exploração do movimento e da cor. Como em BELARMINO (que tem igualmente música de Justiniano Canelhas), a sua banda musical 
apresenta o jazz de Manuel Jorge Veloso.  BELARMINO é também exibido no contexto do Ciclo “O Boxe” e conta ainda com a apresentação 
do videoclip de três minutos Belarmino da banda Linda Martini, de um tema que recorda Belarmino Fragoso a partir das imagens do fi lme de 
Fernando Lopes.
Seg. [21] 19:30 | Sala Luís de Pina 

CINEMA E AMBIENTE
EM COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Prossegue o Ciclo centrado em temáticas ambientais organizado entre a Cinemateca e a Fundação Calouste 
Gulbenkian ao ritmo de uma sessão mensal até Setembro de 2010. Todas as sessões são comentadas por um 
convidado numa escolha (de fi lmes e comentadores) norteada pela vontade de diversifi car temas e abordagens. 
Em Junho, mês em que assinalamos o centenário do nascimento de Jacques-Yves Cousteau, apresentamos LE 
MONDE DU SILENCE, de Jacques-Yves Cousteau e Louis Malle.

LE MONDE DU SILENCE
O Mundo do Silêncio
de Jacques-Yves Cousteau, Louis Malle
França, 1956 - 86 min / legendado electronicamente em português
O título do fi lme realizado pelo oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau e por Louis Malle, numa das suas primeiras obras, deriva do livro publicado 
por Cousteau em 1953, The Silent World: A Story of Undersea Discovery and Adventure. Trata-se de um dos primeiros fi lmes a usar imagens 
subaquáticas (a cores) e foi fi lmado a partir do Calypso, no Mar Mediterrânico, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho e no Oceano Índico. Foi 
ainda o primeiro, e um dos raros, fi lmes documentais premiados em Cannes com uma Palma de Ouro. “Cousteau trouxe às suas aventuras 
e observações um espírito poético, assim se tornando o veículo através do qual milhões de pessoas fi zeram a sua primeira comunhão com o 
vasto mundo da vida subaquática” (Greg Rubinson).
Ter. [15] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

ERAM OS ANOS 80 (INÍCIO)

Eis uma oportunidade para ver e rever o que melhor se fez no cinema dos anos 80. Vinte anos depois de um 
período com características tão particulares, dominado por um grande conservadorismo, imposto contra as décadas 
anteriores, muitos são os olhares que se voltam para estes dez anos cuja produção artística tem sido objecto de 
inúmeras exposições e retrospectivas em todo o mundo. E se a vida mudou, o cinema também. Os anos 80 assinalam 
defi nitivamente o fi m das grandes salas de cinema e uma alteração crucial da relação do espectador com as suas 
imagens, que passam em grande parte a ser mediadas pelo vídeo e pelo ecrã televisivo. O que até aí correspondia 
à experiência colectiva da sala de cinema (e das grandes salas de cinema) desloca-se gradualmente para o pólo 
individual, ou dissemina-se pelos pequenos “multiplexes” que então proliferam. Mas, por outro lado, este é também 
um período fértil se pensarmos na emergência de novas cinematografi as e de correntes alternativas que, de algum 
modo, reagem contra o estado das coisas. Assim, tal como aconteceu com os Ciclos que, num passado recente, 
dedicámos aos anos 60 e 70, este programa pretende dar conta da multiplicidade da produção da década de 80, 
organizando-a de acordo com as suas principais tendências e constelações. Um papel de destaque é conferido ao 
cinema independente americano, dada a importância que assumiu, revolucionando as classifi cações e os modos 
de produção vigentes. Entre os jovens realizadores que partilhavam os mesmos orçamentos limitados, narrativas 
elípticas, e uma atracção por personagens marginais conotadas com ambientes melancólicos, encontramos Jim 
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Jarmusch, que se estreia logo em 1980 com PERMANENT VACATION. De Jarmusch apresentamos STRANGER THAN PARADISE, um dos seus 
mais belos fi lmes, que revela toda a liberdade deste período do seu cinema. No capítulo dos independentes incluímos também Hal Hartley 
e Amos Poe, cineastas cuja obra se diluiu com os anos, ou Spike Lee e Gus Van Sant, que, tal como Jarmusch, foram enveredando por uma 
via mais convencional na década seguinte, sem contudo abandonar as “margens”. No domínio de uma certa independência já longe desta 
vaga nova iorquina encontramos ainda Egoyan, com o seu admirável FAMILY VIEWING, ou ROUTE ONE USA, de Robert Kramer. Mas se 
começamos pelos independentes as restantes cinco partes deste programa, que se prolonga até Outubro, corresponderão, respectivamente, 
aos “Americanos “Mainstream”, Europeus, Novos Europeus, Velhos Mestres, terminando com um último capítulo dedicado ao Oriente.

STRANGER THAN PARADISE
Para Além do Paraíso
de Jim Jarmusch
com John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson
Estados Unidos, 1984 - 89 min / legendado em português
Começou por ser apresentado como uma curta-metragem, que foi depois expandida e integrada numa longa-metragem que levou o mesmo 
nome. STRANGER THAN PARADISE confi rmou as promessas de PERMANENT VACATION e fi rmou o nome de Jim Jarmusch como ponta de 
lança do universo dos “independentes americanos”. De Nova Iorque ao Ohio natal do cineasta, seguimos as deambulações de um grupo de 
suaves “misfi ts”. Minimalista, estilizado, lacónico, e com toda a melancolia do universo “jarmuschiano”, este é defi nitivamente um dos seus 
melhores fi lmes.
Sex. [18] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

THE UNBELIEVABLE TRUTH
A Incrível Verdade
de Hal Hartley
com Adrienne Shelly, Robert John Burke, Chris Cooke
Estados Unidos, 1989 - 90 min / legendado electronicamente em português
Hal Hartley é um dos grandes autores do cinema independente americano a surgir no fi nal dos anos 80, período fértil para este tipo de cinema. 
THE UNBELIEVABLE TRUTH, TRUST e SIMPLE MEN foram os títulos que fi zeram conhecer o nome de Hartley. Filmes que dei xam transparecer o 
seu fascínio por um certo cinema europeu, resultando numa obra extremamente singular, assente no poder corrosivo dos seus diálogos, onde 
não falta muito humor. Uma obra de culto de toda uma geração em Primeira exibição na Cinemateca.
Ter. [22] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

FAMILY VIEWING
de Atom Egoyan
com David Hemblen, Aidan Tierney, Gabrielle Rose, Arsinée Khanjian, Selma Keklikian
Canadá, 1987 - 86 min / legendado em espanhol
Se Egoyan é essencialmente conhecido entre nós por um conjunto de fi lmes que realizou a partir da década de 90, como EXOTICA ou FELICIA’S 
JOURNEY, o seu universo forma --se nos seus primeiros trabalhos, entre os quais FAMILY VIEWING, que retrata uma família cujo quotidiano é 
fi lmado incessantemente por Stan, refl ectindo a importância que o vídeo assumirá na obra do cineasta. Uma das obras mais livres de Egoyan, 
antes de se adaptar a uma maior conformidade face ao sistema. Primeira exibição na Cinemateca.
Qua. [23] 19:30 | Sala Luís de Pina 

SUBWAY RIDERS
Os Viajantes da Noite
de Amos Poe
com Robbie Coltrane, Charlene Kaleina, Cookie Mueller, John Lurie, Amos Poe  
Estados Unidos, 1981 - 120 min / legendado electronicamente em português
Um saxofonista psicótico (interpretado por Amos Poe e por John Lurie) usa o poder da sua música para atrair vítimas a lugares desertos e 
depois as assassinar. Uma narrativa que aponta desde logo para o carácter assumidamente alternativo de toda uma geração de realizadores 
independentes americanos, de que faz parte Amos Poe. A música é outro dos grandes trunfos do fi lme. Primeira exibição na Cinemateca.
Qui. [24] 19:30 | Sala Luís de Pina 

SHE’S GOTTA HAVE IT
Os Bons Amantes
de Spike Lee
com Tracy Camilla Johns, Tommy Redmond Hicks, Spike Lee
Estados Unidos, 1986 - 85 min / legendado em português
Antes de pertencer ao mainstream do cinema americano, Spike Lee fez este fi lme moderno e sofi sticado sobre as aventuras de uma mulher 
que tem três amantes muito diferentes que competem pela sua preferência. O próprio Spike Lee faz um dos papéis e a música é do seu pai, 
Bill Lee. Um dos raros exemplos do cinema negro americano a deixar de lado a “questão negra” em favor da pintura dos sentimentos das 
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personagens. O fi lme que impôs o cineasta.
Sex. [25] 19:00  | Sala Dr. Félix Ribeiro

ROUTE ONE USA
de Robert Kramer
com Paul McIsaac
Estados Unidos, 1989 - 255 min / legendado em francês
Da fronteira do Canadá a Miami, em percurso de Norte a Sul pela zona leste dos Estados Unidos. É este o périplo, ao longo da “Estrada 
nº1”, que Robert Kramer segue naquele que foi o seu primeiro fi lme rodado na América depois de um exílio voluntário de mais de dez anos. 
Estranheza (a estranheza que marca a própria relação de Kramer com os EUA) e familiaridade num fi lme que não está longe de ser um “fresco” 
sobre a vida quotidiana americana, as suas contradições, a sua diversidade interna. Para muitos, é o “magnum opus” de Robert Kramer.
Sex. [25] 22:00 | Sala Luís de Pina 

MALA NOCHE
Mala Noche
de Gus Van Sant
com Tim Streeter, Doug Cooeyte, Ray Mongee
Estados Unidos, 1986 - 78 min / legendado em português
Um dos grandes nomes do cinema independente de hoje, que conquistou fama com DRUGSTORE COWBOY e A CAMINHO DE IDAHO. Revelou-
se em 1985 com MALA NOCHE, um fi lme onde o preto e branco da fotografi a evoca o melhor fi lme “negro” dos anos 40, e que relata a 
história de amor entre dois homens na cidade de Portland, um deles emigrante clandestino. Rever hoje MALA NOCHE, mais de vinte anos 
depois da sua estreia, permite-nos olhar para a obra de Van Sant a partir das suas origens.
Seg. [28] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

ANIVERSÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DE  MOÇAMBIQUE

Foi a 25 de Junho de 1975 que Moçambique nasceu como nação soberana. 35 anos depois, associamo-nos 
à festa do povo moçambicano, assinalando a efeméride com a exibição de MÚSICA, MOÇAMBIQUE!, de 
José Fonseca e Costa.

MÚSICA, MOÇAMBIQUE! 
de José Fonseca e Costa
com Naguirele, Chacacha, Grupo Coral de Manica, Miriam Makeba

Moçambique, Portugal, 1981 - 90 min
Documentário sobre o I Festival da Canção e da Música Tradicional de Moçambique, realizado na cidade de Maputo entre 28 de Dezembro e 
6 de Janeiro de 1981, dando conta da diversidade e da riqueza da cultura moçambicana, num período de consolidação da independência de 
uma nação. Como escreveu Fonseca e Costa, este é um fi lme em que a música tem primazia, acrescentando “à imagem uma qualidade que 
ela, por si só, não possuía: a alma”. Primeira exibição na Cinemateca.
Qui. [24] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

INÉDITOS - PIERRE LÉON

Nos Inéditos de Junho, foco para Pierre Léon. No fi nal do ano passado vimos aqui na Cinemateca o seu último 
fi lme, o muito belo L’IDIOT, mas praticamente toda a sua obra anterior permanece inédita em Portugal. Vamos 
descobrir uma parte dela, em presença do autor. Nascido em 1959 em Moscovo, onde o pai era correspondente 
do L’Humanité, Léon passou boa parte da juventude na Rússia, não sendo de espantar a presença regular, nos 
seus fi lmes, da Rússia e de elementos da cultura russa - OCTOBRE ou L’ADOLESCENT, que é, como L’IDIOT, uma 
adaptação de Dostoievski. Em Paris fez-se “cinéfi lo” (também como “personagem”: vimo-lo nos CINÉPHILES de 

Louis Skorecki), crítico de cinema (pertence ao conselho de redacção da Trafi c, escrevendo assidua mente na revista), actor (por exemplo em 
fi lmes de Jean-Claude Biette, de quem foi colaborador regular) e realizador, alternando fi cções “clássicas” (Chekhov, para além de Dostoievski) e 
outras menos ortodoxas, frequentemente num registo “familiar” (e videográfi co), em torno de um núcleo constante de amigos e colaboradores 
(como o irmão Vladimir, também cineasta, com quem Pierre co-assinou NISSIM DIT MAX, sobre o pai de ambos, um dos raros fi lmes dos irmãos 
Léon já mostrados em Portugal). Nestas três sessões, que serão acompanhadas por Pierre Léon, vamos então descobrir um cineasta singular, 
daqueles para quem o cinema é, de facto, um exercício de liberdade.

LI PER LI
de Pierre Léon
com Renaud Legrand, Serge Renko, Mathieu Riboulet, Vladimir Léon, Pierre Léon
França, 1994 - 61 min / legendado electronicamente em português
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GUILLAUME ET LES SORTILÈGES
de Pierre Léon
com Guillaume Verdier, Anne Benhaiem, Serge Bozon, Valerie Crunchant
França, 2007 - 62 min / legendado electronicamente em português
GUILLAUME ET LES SORTILÈGES, que integrou a secção competitiva do Festival de Locarno de 2007, foi descrito por Pierre Léon como uma 
“feérie civil”, e pela crítica como um “conto fi losófi co” ou como uma “fábula fantástica”. Desenrola-se dentro dum apartamento parisiense, 
e baseia-se nos encontros do jovem Guillaume com uma série de personagens alegóricas que o vêm visitar. LI PER LI, feito em moldes 
praticamente amadorísticos, é o mais antigo fi lme de Léon neste programa e reúne um grupo de personagens numa casa de campo – podia 
ser um cenário de Chekhov – para o que o rea lizador descreve como um outro tipo de “feérie”.
Seg. [28] 22:00 | Sala Luís de Pina 

L’ADOLESCENT
de Pierre Léon
com Nikos Maurice, Jean-Claude Biette, Eva Truffaut, Anne Benhaiem, Serge Bozon
França, 2001 - 75 minutos / legendado electronicamente em português
Como L’IDIOT, L’ADOLESCENT é a encenação de um texto de Dostoievski, mais até do que sua “adaptação”. Léon transpõe para a época 
contemporânea as angústias do protagonista na relação com o mundo e com a família, conservando no essencial a característica mais 
distintiva da narração dostoievskiana, o monólogo. Foi o primeiro fi lme de Pierre Léon rodado em película.
Ter. [29] 22:00 | Sala Luís de Pina 

OCTOBRE
de Pierre Léon
com Pierre Léon, Vladimir Léon, Sébastien Buchmann, Renaud Legrand, Naum Kleiman
França, 2006 - 78 min / legendado electronicamente em português
Pierre Léon sonhava já com O Idiota de Dostoievski, que é o centro de OCTOBRE. Rodado em improvisação, sem guião nem nenhuma estrutura 
defi nida, passa-se inicialmente num comboio que faz a viagem entre Bruxelas e Moscovo, e parte do encontro entre três homens que não se 
conhecem mas se descobrem a partir do interesse comum no livro de Dostoievski. É de assinalar a presença no elenco do grande historiador 
de cinema russo Naum Kleiman.
Qua. [30] 22:00 | Sala Luís de Pina 

O QUE QUERO VER

Este mês, a rubrica regular “O Que Quero Ver” é preenchida com a programação de um fi lme de 
Bergman cuja última passagem na Cinemateca remonta a 1995, quando foi exibido no contexto de um 
Ciclo dedicado ao “Sagrado no Cinema”: LUZ DE INVERNO.

NATTVARDSGÄSTERNA
Luz de Inverno
de Ingmar Bergman

com Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin, Max von Sydow, Gunnel Lindblom
Suécia, 1963 - 81 min / legendado em português
Segundo capítulo da trilogia “O Silêncio de Deus”, onde também cabem EM BUSCA DA VERDADE (1961) e O SILÊNCIO (1963), LUZ DE 
INVERNO segue o drama do Pastor de uma pequena igreja rural que atravessa uma grave crise de fé, encontrando consolo junto de uma 
professora que não é crente em Deus, mas a cujo amor resiste. O subtítulo do fi lme é “Certeza Desmascarada” e a sua génese foi a peça 
musical A Sinfonia dos Salmos, de Stravinsky. É tido como um dos mais arrepiantemente depurados fi lmes de Bergman.
Qua. [02] 19:30 | Sala Luís de Pina 

ABRIR OS COFRES

Nas duas sessões de Junho da rubrica em que regularmente apresentamos trabalhos de preservação que valorizam o 
património cinematográfi co português e propõem a colecção da Cinemateca ao olhar de investigadores, apresentamos 
dois programas de curtas-metragens. O primeiro centra-se nos primeiros fi lmes documentais de José Fonseca e Costa 
nos anos 1960, a apresentar em cópias que resultam de um processo de preservação recente em sessão comentada 

pelo realizador. O segundo, concebido como um retrato da indústria portuguesa de fi nais dos anos 1910 e década de 1930, é apresentado por 
Luciano Amaral, professor de economia da Universidade Nova de Lisboa.

...E ERA O MAR
de José Fonseca e Costa
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Portugal, 1966 - 8 min 

A METAFÍSICA DOS CHOCOLATES
de José Fonseca e Costa
Portugal, 1967 - 18 min 

REGRESSO À TERRA DO SOL
de José Fonseca e Costa
Portugal, 1967 - 21 min 

A CIDADE
de José Fonseca e Costa
Portugal, 1968 - 20 min 
O programa reúne os primeiros trabalhos de José Fonseca e Costa, as primeiras quatro das curtas-metragens que realizou antes da sua 
estreia nas longas de fi cção com O RECADO (1971), no contexto comum à geração de realizadores surgidos nos anos 1960 portugueses da 
realização de fi lmes de encomenda empresarial e institucional ou de promoção turística, que em muitos casos revelaram a emergência de 
autores de fôlego. …E ERA O MAR (também conhecido pelo título ERA O VENTO… E O MAR), A METAFÍSICA DOS CHOCOLATES e A CIDADE 
são produções Francisco de Castro. REGRESSO À TERRA DO SOL foi produzido pela Unifi lme, fundada pelo próprio Fonseca e Costa nesse 
ano de 1967. O primeiro retrata Sesimbra e muito particularmente o edifício do Hotel de Mar projectado pelo arquitecto Conceição da Silva. 
O segundo constrói-se a partir de imagens da fábrica de chocolates Regina. Em REGRESSO À TERRA DO SOL, Fonseca e Costa regressa a 
Angola, onde nasceu, e realiza o que é tido pelo primeiro fi lme anticolonial do cinema português. Retratando o espírito de Évora, a paisagem e 
o artesanato alentejano, A CIDADE dá subtilmente conta de um país sufocado pela falta de liberdade. A exibir em cópias novas, recentemente 
tiradas no laboratório fílmico da Cinemateca no âmbito da preservação destes fi lmes.
Ter. [08] 19:30 | Sala Luís de Pina  

AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA
Portugal, 1917 - 37 min / mudo

UMA FÁBRICA DE TRIGO
de Artur Costa de Macedo
Portugal, 1931 - 36 min / mudo

TIN SARDINES / CONSERVAS DE SARDINHA
Portugal, 1935 - 13 min / versão original em inglês
Produção da Invicta Film, AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA retrata exaustivamente a actividade da indústria do carvão em fi nais dos 
anos 1910, naquela localidade, oferecendo, para além do registo das várias fases do processo (extracção, condução e distribuição) e de um 
panorama das unidades fabris (as minas, a central eléctrica, cooperativa do pessoal, instalações médicas e sociais dos trabalhadores, fábricas 
de Salgueiros, Fiação e Tecidos Santo Tirso e Rio Vizela, Riba d’Ave, Central Termo-Eléctrica de Varosa), belas imagens de assinalável qualidade 
visual. A mesma observação se aplica a UMA FÁBRICA DO TRIGO (em Alcochete), realizado por Artur Costa de Macedo no início da década 
de 1930, neste caso focando uma actividade fabril agrícola. De meados da mesma década, produzido pelo Instituto Português de Conserva de 
Peixes tendo em vista a publicitação comercial dos produtos conserveiros portugueses em mercados externos, e possivelmente realizado por 
Leitão de Barros, TIN SARDINES é um curioso registo do seu processo fabril.
Qui. [17] 19:30 | Sala Luís de Pina 

ANTE-ESTREIAS

Duas sessões para três fi lmes. Na primeira, o documentário de Ricardo Machado QUINTÃ – MEMÓRIAS. A segunda 
dá a ver duas produções de Ambar Filmes – O ESPELHO LENTO, de Solveig Nordlund, e PERDIDA MENTE, de 
Margarida Gil.

QUINTÃ – MEMÓRIAS
de Ricardo Machado
Portugal, 2009 - 50 min
QUINTÃ – MEMÓRIAS é a primeira parte de um documentário que regista os testemunhos de habitantes da aldeia alentejana da Quinta, 
passando em revista experiências e acontecimentos como o trabalho nas Minas de S. Domingos, o contrabando ou os refl exos da Guerra Civil 
Espanhola nas aldeias fronteiriças portuguesas. Primeira exibição absoluta. 
Qua. [09] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro
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O ESPELHO LENTO
de Solveig Nordlund
com Gracinda Nave, Marta Penedo 
Portugal, 2010 - 23 min

PERDIDA MENTE
de Margarida Gil
com José Airosa, Eunice Correia, José Pinto
Portugal, 2010 - 63 min
O programa da sessão é composto por duas produções da Ambar Filmes – O ESPELHO LENTO de Solveig Nordlund e PERDIDA MENTE, 
de Margarida Gil. Em O ESPELHO LENTO, Solveig Nordlund parte de uma história de Richard Zimler para contar “a história de Carla, uma 
professora de Lisboa e a sua fi lha que está gravemente doente. Carla compra um espelho para a sua fi lha em Barcelona, mas não é um espelho 
vulgar, é um espelho lento que vai transformar a vida delas de forma misteriosa.” A sinopse de PERDIDA MENTE apresenta o fi lme escrito 
e realizado por Margarida Gil centrando-se em duas personagens: “um homem sente o mundo a fugir-lhe, a fi lha prende-o à vida com as 
palavras.”
Qui. [17] 21:30 | Sala Dr. Félix Ribeiro

CINEMATECA JÚNIOR

Está prestes a chegar o fi m do ano escolar, já se sentem no ar as tão desejadas férias. Junho parece 
preparar-nos para o período de estio oferecendo-nos vários feriados, pelo que a Cinemateca Júnior só 
terá três sessões públicas. Como a introdução já vai longa, passemos a elas para falar do que realmente 
nos interessa: OS FILMES.
Começamos dia 5 com os animais mais adoráveis do mundo, os pinguins: o fi lme de animação HAPPY 
FEET, realizado em 2006, narra-nos a história de um jovem pinguim desprezado no seio da sua 
comunidade por não saber cantar como é habitual nestes animais para poderem impressionar a sua 

amada. A voz de cana rachada do protagonista é um verdadeiro tormento e um desgosto para os seus pais. O que eles não sabem é que o 
verdadeiro talento do fi lho está nos pés, sendo o jovem Mumble um extra ordinário bailarino cujo talento salva a espécie da extinção.
É também um fi lme de animação e muitos animais o título a apresentar no dia 19, o clássico O Livro da Selva, de 1967, última obra produzida 
pelo mágico Walt Disney: um bebé, Mogly, é criado na selva tendo como protectores lobos, ursos e panteras, e sobrevive aos mais terríveis 
perigos até à puberdade, idade em que os seus mentores decidem que é tempo de ele voltar para junto dos humanos.
Fechamos o mês com uma “pérola” do cinema clássico, a exibir no dia 26, Serenata à Chuva. Este musical de 1952 é por muitos considerado 
o me lhor fi lme do género. A não perder. 
Neste mesmo dia 26, às 11h30, a Cinemateca Júnior apresenta um dos seus “Ateliers Família”, em Junho dedicado a “O Mondo Novo: O Dia 
e a Noite nas Cidades Antigas”, vocacionado para um público dos 5 aos 12 anos, um máximo de 10 participantes e uma duração máxima de 
duas horas. O atelier requer marcação prévia para cinemateca.junior@cinemateca.pt. 
De segunda a sexta-feira, a Cinemateca Júnior tem sessões de cinema, ateliers e visitas guiadas à exposição permanente de pré-cinema para 
escolas no Palácio Foz e, este mês, um programa especial para os ATL, que é possível consultar em www.cinemateca.pt. Não esqueça a nossa 
velha máxima: O CINEMA VOLTOU AOS RESTAURADORES. Venha ao ci nema e aproveite, veja, toque e brinque com as magnifi cas máquinas 
da nossa exposição permanente. 

HAPPY FEET 
Happy Feet
de George Miller, Warren Coleman
animação
Estados Unidos, 2006 - 109 min / dobrado em português 
Todo o cuidado é pouco com os ovos de pinguim por parte dos progenitores. Ainda mais quando se trata de um pinguim imperador: a 
distracção de um pai pinguim provoca um ligeiro acidente, o resultado é que o seu fi lho, em vez de voz de tenor nasce com pés de bailarino, o 
que causa grande desgosto aos seus progenitores. Mas são estes maravilhosos e ágeis pés que acabarão por salvar a espécie da extinção.
Sáb. [05] 15:00 Salão Foz

THE JUNGLE BOOK
O Livro da Selva
de Wolfgang Reitherman
animação
Estados Unidos, 1967 - 76 min / dobrado em português do Brasil 
O último grande fi lme de animação controlado pelo lendário Walt Disney. É a adaptação de um livro muito popular entre os adolescentes (e 
não só), escrito nos fi ns do século XIX por Rudyard Kipling e conta a história de um menino adoptado por lobos na fl oresta indiana e as suas 
aventuras a caminho da aldeia dos humanos, ao lado do urso Baloo e da pantera Baghera, alvo de caça pelo perigoso tigre Shere Khan.
Sáb. [19] 15:00 Salão Foz
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SINGING’IN THE RAIN 
Serenata à Chuva
de Gene Kelly e Stanley Donen
com Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Cyd Charisse
Estados Unidos, 1952 - 103 min / legendado em português
O maior musical da história do cinema? É a opinião geral e a sua fama está estabelecida. Mas é também uma maravilhosa homenagem à 
Sétima Arte e à conturbada fase da transição do mudo para o sonoro no fi nal da década de 20, que está na base de alguns dos melhores gags 
do fi lme. E é ainda a antologia das grandes melodias daquele tempo, incluindo a que dá o título ao fi lme, com um bailado fi nal de homenagem 
às coreografi as de Berkeley.
Sáb. [26] 15:00 Salão Foz

para o Mês que vem

KEN JACOBS
JACQUES ROZIER
ESPLANADA: JOGOS DE VERÃO
IN MEMORIAM WILLIAM LUBTCHANSKY
CENTENÁRIO DE HENRIQUE ALVES COSTA
ERAM OS ANOS 80
O BOXE
HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA
CINEMA E AMBIENTE
INÉDITOS
GRANDES SECUNDÁRIOS
CINEMA PORTUGUÊS: PRIMEIRAS OBRAS, PRIMEIRAS VEZES
O QUE QUERO VER
ANTE-ESTREIAS
ABRIR OS COFRES
CINEMATECA JÚNIOR

Programa sujeito a alterações • Preço dos bilhetes: 2,5 Euros • Horário da bilheteira: De Segunda a Sábado, 14:30 - 15:30 e 18:00 - 22:00 • Não há lugares marcados - Os 
bilhetes para as sessões só serão vendidos no dia em que as mesmas se realizam • Sala 6 X 2, Sala dos Carvalhos e Sala dos Cupidos, de Segunda a Sábado, 13:30 - 22:00 - 
entrada gratuita • Amigos da Cinemateca / Marcação de Bilhetes: Tel. 21 359 62 62 - Os Amigos da Cinemateca têm direito a 2 bilhetes, mas o bilhete do(a) acompanhante é 
vendido sem desconto. • Classifi cação Geral dos Espectáculos: Maiores de 12 anos
Informação diária sobre a programação: Tel. 21 359 62 66 • Transportes: Metro: Marquês de Pombal, Avenida • Bus: 2, 9, 36, 44, 45, 90, 91, 732, 746 • Venda das EDIÇÕES DA 
CINEMATECA no Centro de Documentação/Biblioteca • Espaço dos 39 Degraus: Restaurante/Bar de Segunda a Sábado, das 12:30 às 00:30 • Biblioteca, de Segunda a Sexta, 
14:00 - 19:30


