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PROJECTO

A 1ª Mostra Documental de Montemor-o-Novo pretende
afirmar-se como uma plataforma de projecção e debate
consciencioso feito a partir do documento
Cinematográfico. Nesta primeira mostra convergem  
diferentes pontos de vista sobre o mundo, a partir de um
leque diversificado de filmes que atravessam um período
situado entre os anos 60 e a actualidade. 

Um olhar exterior sobre a nossa cultura a partir de 
documentários como "Cenas de Luta de Classes em
Portugal" de Robert Kramer, realizador que dedicou parte
da sua obra ao estudo da sociedade portuguesa ou "Torre
Bela" de Thomas Harlen sobre a ocupação da Herdade da
Torre Bela no Ribatejo, através de um acutilante olhar
político sobre uma época, uma utopia e as suas 
contradições. Paralelamente a esta visão exterior sobre 
cultura portuguesa uma outra de dentro para fora. 
Um olhar de realizadores portugueses sobre o mundo e
um olhar profundo sobre Portugal, feito a partir de filmes
como "Bab Sebta" de Frederico Lobo e Pedro Pinho, "Nhô
Simplício" de Pedro Conceição, "Outside" de Sérgio Cruz,
“Gosto de ti como és” e “Queria Ser” de Silvia Firmino,
“Um Pouco Mais que o Indiana” de Daniel Blaufuks ou
"Jumate Jumate" de Diogo Costa Amarante entre muitos
outros... 

“Uma câmara na mão, uma ideia na cabeça, uma
história no coração" 
Miguel littin
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16 Julho
Sessão de Abertura

21:00 Jumate Jumate Diogo Costa Amarante 35 min.

21:45 Os Respigadores e a Respigadora Agnès Varda 82 min.

23:15 Grandes Esperanças Miguel Marques 74 min.

17 Julho
14:30 Queria Ser Sílvia Firmino 55 min.

15:30 Mulheres Traídas Miguel Marques 55 min.

16:45 Um Pouco Mais Pequeno Que o Indiana Daniel Blaufuks 78 min

18:15 Outside Sérgio Cruz 15 min

18:40 Conferências 1º PAINEL
OS CONCEITOS DE DOCUMENTÁRIO

Relativização e contexto histórico

21:30 Mais Alma Catarina Alves Costa 56 min.

00:00 DJ Ride, Convento de S.Francisco
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18 Julho
Torre Bela Thomas Harlan 105 min. 15:00 

Cenas de Luta de Classes em Portugal Robert Kramer 86 min.17:00 

Conferências 2º PAINEL 18:30

REFLEXÕES SOBRE PORTUGAL

Uma Visão Processual     

Bab Sebta Frederico Lobo e Pedro Pinho 110 min. 21:30 

Nhô Simplício Pedro da Conceição 68 min. 23:30

Polar, Performance de Luis Teixeira e Pedro Maia, Convento de S.Francisco 00:45

19 Julho
Resultado do Workshop com Frederico Lobo e Tiago Afonso 15:00

Cinema Volante Apresenta (resultado de workshop) 15:30

Traces Sonores d'une Écoute Engagée Suzanne Durand 55 min. 16:00 

80000 Shots Manfred Walther  and Andreas Czeschka 53 min. 17:00 

Conferências 3ºPAINEL 18:45

MOVIMENTAÇÕES NA ESTRUTURA SOCIAL E ESPACIAL

Wolfram, a Saliva do Lobo Joana Torgal e Rodolfo Pimenta 45 min. 21:30

Gosto de Ti Como És Sílvia Firmino 57 min. 22:30

Balaou Gonçalo Tocha 77 min. 23:30 
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JUMATE JUMATE

Camelia, tal como os demais membros da família que 
partilhavam da sua condição física, nasceu e cresceu num
circo ambulante romeno que pertencia a seu pai. Após a
morte deste o circo desaparece. A Camelia deixa os
números de ilusionismo, os vestidos e principalmente a
forma de ver a própria figura não como uma limitação mas
como uma opção de criação que lhe permitirá correr mundo
com diferentes personagens. Decidida a conhecer novos
mundos, contacta com um grupo de pessoas de 
nacionalidade romena que se dedica a transportar romenos
com incapacidades físicas para que mendiguem para si. 
Na esperança de poder vir a ser a boneca da rambla que
lhe envolve a bagagem de sonho, decide partir com Andrea
para Barcelona. Ao chegarem encontram uma vida feita de
metades. No final apenas uma criança consegue entender
que há um truque bem maior que uma simples carta de
magia.

Realização: Diogo Costa Amarante
Produção: Dalila Reyes, Rinio Dragasaky, Paloma Garcia
Assistente de Realização: Rinio Dragasaky
Direcção de Fotografia: Rinio Dragasaky, Diogo Costa Amarante
Som: Paloma Garcia
Edição: Diogo Costa Amarante
Música: Amad Araújo     
Iluminação de Estúdio: Juan Pablo Zurita
Direcção Artística de estúdio: Eva Tusquets, Nico Superuei
Tradução: Lavinia Stefan, Adriana Butnariu
Formato de exibição: DVD Pal
Duração: 35 min.          
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OS RESPIGADORES E A RESPIGADORA
Titulo Original

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE

A partir de um célebre quadro de Millet, o filme de Agnès
Varda é um olhar sobre a persistência na sociedade 

contemporânea dos respigadores, aqueles que vivem da
recuperação de coisas (detritos, sobras) que os outros não
querem ou deixam para trás. A respigadora, nesse sentido

é Agnès Varda, que experimentando pela primeira vez uma
pequena câmara digital, se quer assumir como uma 

"recuperadora" das imagens que os outros não querem ver
nem fazer, e que portanto deixam para trás ("le filmage est

aussi glanage"). Um filme lúcido e livre, mediado pelas
"mãos que envelhecem" da própria cineasta.

Equipa Artística e Técnica:
Agnès Varda, Bodan Litnanski, François Werheimer

Fotografia: Stéphane Krausz, Didier Rouget, Didier Doussin, Pascal
Sautelet, Agnès Varda

Som: Emmanuel Soland, Nathalie Vidal
Montagem: Agnès Varda, Laurent Pineau; Música Joanna Bruzdowicz

Produção: Cine Tamaris com a participação de CN, CPROCIREP,
Canal +

França, cor, 1:1,66, 2000, 
Formato de exibição: Película 35mm

Duração: 82 min. 
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GRANDES ESPERANÇAS

Entrar nos meandros da burocracia é uma aventura q.b.
cómica.
Grandes Esperanças dá-nos uma visão de conjunto e
quase trágica dos processos de legitimação do indivíduo
perante o Estado, mostrando como toda a nossa existên-
cia depende, do nascimento à morte, da Instituição que
organiza a vida em sociedade e que aqui aparece na sua
dimensão abstracta e coerciva. 
E só lhe vemos a ponta do icebergue.

Miguel Marques 
Formato original 16/9, 
Produção Cine-Clube de Avanca.
Formato de exibição: DV
Duração: 74 min. 
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QUERIA SER

Uma escola primária em risco de fechar no interior de
Portugal. Dez alunos, do primeiro ao quarto ano lectivo,

numa mesma sala. Um filme que vai à procura de um pro-
grama de reforço à leitura e encontra a força, as

ambições e os medos destas crianças.

Ficha técnica:
Realização e Imagem: Sílvia Firmino

Som: Patrícia Bateira
Montagem: Hugo Santiago
Produção: Nuvem do Fogo

Direcção de Produção: Conceição Narciso
Assistência de Produção: Nelson Guerreiro

Formato e suporte 
Digital Betacam, PAL, 16 : 9, stereo

Formato de exibição: DV
Duração: 55 min. 



12

MULHERES TRAÍDAS [making of]

Um documentário de Miguel Marques
sobre a obra de Maria José Silva 

Maria José Silva é uma figura ímpar da cultura portuguesa:
realizadora, escritora, actriz e cantora, vive no Porto e faz
cinema amador há mais de 20 anos. “Mulheres Traídas” é o
seu mais recente filme, uma história de infidelidades 
contada na voz feminina. Este documentário acompanha de
perto a rodagem, reflectindo sobre como a ficção se faz
espelho de uma realidade social.   

Câmara e realização: Miguel Marques
Montagem: Leonor Areal
Pós-produção audio e trailers: João Cordeiro
Co-produção: Cine-clube de Avanca
Produção: Videamus, 2007
Formato original: HDV
Formato de exibição: DV
Duração: 55 min.



UM POUCO MAIS PEQUENO QUE O INDIANA

Viagens na Minha Terra(memórias de uma rodagem)

No Verão passado atravessei Portugal para filmar o meu
projecto: um roadmovie sobre um país que se atravessa

em seis horas de norte a sul e em hora e meia de leste a
oeste. A paisagem que percorremos, o João Ribeiro e eu,

era o Portugal pós-Euro 2004 e prestes a entrar no 
governo provisório de Santana Lopes. É um país parecido

com a imagem que todos nós ainda temos da “nossa terra”,
mas que já deixou de corresponder à realidade e é quase

irreconhecível, como num postal. Foi esse pensamento que
me levou a querer fazer este filme e que esta viagem, feita

num velho Mercedes, apelidado de Rocinante, veio 
confirmar, por vezes, de forma assustadora.

Ficha Técnica:
Director: Daniel Blaufuks

Produtor: Catarina Alves Costa, Patrícia Faria 
LARANJA AZUL

Formato de exibição: DVCam
Duração: 78 min.
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OUTSIDE

O filme é o resultado de uma residência artística em
Pequim, é o diário filmado de um período de um mês
(Setembro de 2007) observando as ruas da cidade 
chinesa de Pequim, onde uma intensa vida cultural aflora
a cada esquina. Numa clara transição do antigo para o
moderno, a cidade prepara-se a ritmo acelerado para
receber os Jogos Olímpicos 2008.

Portugal, 2008, DOC·EXP, Betacam SP, Cor, 
Realização, produção, argumento, fotografia,montagem e som:
Sérgio Cruz
Formato de exibição: DVCam
Duração: 15 min.
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MAIS ALMA

Durante um Verão, o filme segue, em duas ilhas do
arquipélago de Cabo Verde, o processo de criação dos

espectáculos que serão apresentados no festival de
teatro do Mindelo. 

Um olhar também sobre a vida fora do palco, acompan-
hando de perto pessoas que querem encontrar formas de

exprimir uma identidade nova, “uma África…”. 
Os ensaios e bastidores, o nascimento e a discussão das
ideias dos grupos de dança Raiz di Polon e Terra a Terra,

do grupos de teatro Otaca e dos Acrobatas da Pedra
Rolada. O uso do corpo como instrumento de criação. E

um músico, Orlando Pantera que nos indica o caminho da
inspiração: mais alma…

Ficha Técnica
Catarina Alves Costa, 2001

Betacam Digital
Realização e Câmara: Catarina Alves Costa

Som: Olivier Blanc
Montagem: Pedro Duarte

Pós-produção de som: João Lucas
Produção: Catarina Mourão

Co-produção: Laranja Azul -RTP
Apoios: ICAM, RTP, IPAE, Fundação C. Gulbenkian 

Formato de exibição: DVCam
Duração: 56 min.
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TORRE BELA

No dia 23 de Abril de 1975, cinco semanas depois do
golpe de 11 de Março e dois dias antes do aniversário da
revolução 500 desempregados da região de Manique, no
Ribatejo (ex-trabalhadores agrícolas, antigos imigrados
que voltaram ao país, reincidentes, bêbedos, prisioneiros
políticos libertados), juntam-se num movimento
campesino e ocupam as quatro propriedades de Dom
Manuel de Bragança, o Duque de Lafões.

Equipa Artística e Técnica
Um filme produzido por Alexandre Duly e Luísa Orioli
Fotografia: Russel Parker
Som directo: Norbert Chayer
Montagem: Roberto Perpignani em colaboração com Clàudio Cutry,
Russel Parker e Giorgio De Vicenzo
Montagem sonora: Sandro Peticca, Michel Billingsley
em colaboração com Antonella Bussoletti
Produtor executivo: Peter Willats
Realizador: Thomas Harlan
Formato de exibição: DVD Pal
Duração: 105 min.
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CENAS DE LUTA DE CLASSES EM PORTUGAL

A queda do fascismo em Portugal e a acção das forças par-
tidárias, num processo revolucionário que se liga à descolo-

nização e à luta nacional dos povos pela sua independência e
autodeterminação. Com a evolução dos acontecimentos
sociopolíticos após o 25 de Abril de 1974, segundo uma

análise militante, salienta-se a necessidade de os camponeses
e os operários responderem, de armas na mão, ao avanço da

direita, apoiada pelo capitalismo e o imperialismo interna-
cionais. O papel do MFA. As nacionalizações e a reforma

agrária. Oposição da burguesia à via socialista (“controlo da
economia pelos trabalhadores”). Influência da Igreja no Norte
do país. Os casos "República" e Rádio Renascença. Os SUV

(“vanguarda política dos soldados dentro dos quartéis”). As
Brigadas Revolucionárias. A independência de Angola. Greve

na construção civil. O estado-de-sítio. O processo do 25 de
Novembro. A campanha presidencial de Otelo Saraiva de

Carvalho, com o apoio da classe operária.

35 mm - c, b - 2622 mt - 86 mn. 
Realização: Robert Kramer, Philip Spinelli. 

Produção:  Barbara & David Stone 
Fotografia: Robert Kramer, Philip Spinelli. 

Direc de Som: Robert Kramer, Philip Spinelli. 
Locução: Philip Spinelli, Barbara Rorich; Artur Albarran, Lia Gama. 

Montagem: Robert Kramer, Philip Spinelli. 
Data Rodagem: 1975/76. 

Distribuição: Helene Vager (Paris). 
Data Apresentação: 1976.

Formato de exidição:Película 35mm
Duração: 86 min.
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BAB SEBTA

“Nós não atravessamos fronteiras, as fronteiras 
atravessaram-se entre nós”
Graffiti em Ceuta

Partindo de todas as partes de África corre uma multidão
de homens invisíveis preparados para atravessar 
continentes inteiros perseguindo uma ideia eternamente
negada àqueles que vivem na periferia - a de uma vida
melhor. Enfrentam desertos, máfias, sede e fome até 
colidir contra um muro de arame farpado ou atravessar
uma trágica e precária travessia marítima - os obstáculos
que os separam do seu objectivo quase mitológico:
a Europa. 

Ficha Técnica:
Ano de Produção: 2008
Formato Original : HDV
Realização:Frederico Lobo e Pedro Pinho
Produção: Luísa Homem
Co-Produtores: Filipa Reis e Gil Ferreira
Imagem e Som: Luísa Homem, Pedro Pinho e Frederico Lobo
Montagem: Rui Pires, Pedro Pinho, Frederico Lobo, Luísa Homem,
Cláudia Silvestre
Assistência de Montagem: Gerónimo Ribeiro
Pós Produção Audio: Ivan Castiñeiras e Miguel Cabral
Direcção de Produção: Tiago Nabais, Filipe Quaresma, João Pereira
Produzido por: Patê Filmes
Formato de exibição: DVCam
Duração: 110 min.
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NHÔ SIMPLÍCIO 

Este documentario retrata a personalidade singular de um
homem, um Cesteiro chamado Simplício, que um dia

recebe um convite para viajar. É a oportunidade por ele
esperada quase toda uma vida. Sair do seu mundo 

quotidiano, dos limites do horizonte que se vislumbra
desde a porta de sua casa, para alcançar o mundo 

exterior que se expande para lá do oceano que envolve a
sua ilha. Onde acontecem e existem as coisas de que já
ouviu contar mas nunca pode conhecer. A história de um

homem perante a realização de um sonho.

Realização: Pedro da Conceição
Argumento: Pedro da Conceição

Montagem e Edição: João Bastos, João Bento, Pedro da Conceição
Genérico: João Bento

Edição Áudio e Sonoplastia: João Bastos
Design gráfico: Tiago Fróis

Imagem: João Bastos, João Bento, Pedro da Conceição
Formato de exibição: DV

Duração: 68 min.
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TRACES SONORES DÚNE ÉCOUTE ENGAGÉE

Antoine Bonfanti, nascido na Córsega mas cubano por
adopção, morreu em Março de 2006. Foi um dos engenheiros
de som mais empenhados da sua geração, aliando a gravação
de som directo e a mistura em mais de 400 filmes. Ao lado dos
melhores, acompanhou a história do cinema, de Jean-Luc
Godard a Alain Resnais, passando por Gérard Oury, Chris
Marker, René Vautier, Paul Vecchiali, Amos Gitaï e André
Delvaux. Foi, igualmente, um pedagogo extraordinário 
formando gerações de engenheiros de som por todo o mundo:
em Cuba, em Angola, em Moçambique, no Chile, e em
numerosos países nos quais fazer cinema é uma luta. 

Ficha técnica 
Réalisation : Suzanne Durand
Son : Suzanne durand et Emmanuelle Villard
Images : Nicolas Eprendre et Bruno Flament
Montage : Suzanne Durand et Cécile Fernandez
Musique : Sonothèque Antoine Bonfanti
France, 2003 
Tourné en Corse, à Cuba, Paris et au Burkina-Faso
Formato de exibição: DVD Pal
Duração: 55 min.
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80000 SHOTS

A uma desenfreada velocidade, 80000 disparos é um 
documentário sobre a reconstrução da Potsdamer Platz em

Berlim . O filme de 53 minutos, filmado em “timelapse”
entre 1990 e 2000 teve sua primeira apresentação no

Festival Internacional de Cinema de Berlim, “Berlinale”
2002. 

Em 1990, depois da queda do Muro de Berlim, a Sony e a
Daimler Benz fizeram planos para construir as suas sedes

europeias na Potsdamer Platz. Nessa altura, a zona era
semelhante a um terreno baldio : um lugar históricamente

marcado, consequência do corte que dividiu a cidade de
Berlim no início dos anos 60. Para além dos eixos 
históricos e alguns edifícios, como o antigo Hotel

“Esplanade” com sua Kaisersaal e o Weinhaus Huth, não
havia nada para nos lembrar a arquitetura marcante e a

precoce vida urbana no famoso centro da cidade.

Um Filme de Manfred Walther e Andreas Czeschka
Formato de exibição: DVD Pal

Duração: 53 min.
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WOLFRAM, A SALIVA DO LOBO

Um documentário filmado nas Minas da Panasqueira
entre 2008/9. A narrativa é criada em torno do processo
de extracção de minério e surge como uma abordagem à
matéria orgânica em constante mutação. Uma realidade
capturada por um olho-observador que não interfere, mas
que acompanha um composto que nasce da terra e é
decomposto pelo homem-máquina.

A escuridão da mina, invadida pela luz dos mineiros,
pelas máquinas ruídosas e pelo permanente e intenso
odor a minério no ar, transporta-nos para um ambiente
em que o tempo e o espaço se confundem.

Ficha técnica
Realização: Joana Torgal e Rodolfo Pimenta
Formato: HDV
2009  
Formato de exibição: DV
Duração: 45 min.



23

GOSTO DE TI COMO ÉS 

Uma família de Lisboa. Um bairro antigo e uma Marcha
Popular: a Marcha da Bica. Este documentário constrói-se

na aproximação a este sítio e a estas pessoas. 
Do sentido local do acontecimento popular à dimensão

universal do desejo de sucesso, das vivências em 
comunidade e da procura da glória por mais efémera ou

transitória que seja. Ensaios, conversas em família,
encontros à esquina até à chegada do momento 

preparado ao longo de três meses: a apresentação 
pública da Marcha e a sujeição à avaliação de um júri. 

A expectativa e a crença na vitória crescem até de manhã
quando a notícia chega ao bairro.

Ficha técnica:
Realização: Sílvia Firmino

Imagem: João Ribeiro
Camera adicional: Sílvia Firmino 

Som: Olivier Blanc
Montagem: João Nicolau, Sílvia Firmino

Produção: Laranja Azul 
Documentario
Portugal 2005

Formato de exibição: DV
Duração: 57 min.
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BALAOU

“Faz agora sete meses que a Blé, minha mãe, morreu.
Estou em frente do mar de São Miguel nos Açores, a terra
da família distante.
Encontro a tia-avó Maria do Rosário, 91 anos, à procura
do seu momento para partir.
Fala-me de Deus. À sua volta, os bebés nascem. Todos
passam pelo mar da ilha, negro, vulcânico. É aqui que
encontro a Florence e o Beru, um casal francês que todos
os anos cruza o Atlântico no Balaou, um barco à vela.
Convidam-me a continuar a viagem com eles. Mando fora
o bilhete de avião e faço-me ao mar alto.
Dividido em três momentos e oito lições, BALAOU é uma
viagem para aceitar o esquecimento das coisas.”

Ficha Técnica:
Um filme de Gonçalo Tocha 
DV, Cor, 16:9
2007
Formato de exibição: DVCam
Duração 77 min.





1973 “ A SOCIEDADE DO ESPECTÁCULO”

Partindo de seu texto, Debord realiza o filme homônimo
Sociedade do espetáculo, numa tentativa crítica de repre-
sentar imageticamente aquilo que ele considera cada vez
mais venal e espetacular. O filme faz uso de grande parte
do corpo do artigo de 1973, narrado pelo próprio Debord,
enquanto na tela são mostradas imagens de arquivo, de
filmes consagrados, numa articulação que procura sem-
pre o caráter do espetáculo. Longe de serem ingênuas,
essas imagens são colocadas em seqüências propositais
com o intuito de apresentar sempre uma busca constante
pelo ostentoso. O teórico francês acredita que a melhor
maneira de se realizar uma crítica é a de ser semelhante
ao objeto criticado. Se ele critica uma sociedade que se
orienta pela representação das coisas, a melhor forma de
se fazer isso é criando um filme-espetáculo. E é exata-
mente o que ele faz. Ele imprime um tom na narrativa que
ganha cada vez mais essa característica. Enquanto car-
ros cruzam as ruas, operários trabalham nas fábricas,
imagens de uma apresentação de ballet, de bandas de
rock, de qualquer diversão são articuladas de forma a se
contrapor ao que se vê na tela. É a forma, segundo
Debord, de apresentar a invasão do capital na cultura e
principalmente na vida das pessoas.

26

Instalação videográfica no Cineteatro Curvo Semedo



FICHA TÉCNICA:
Escrito e Realizado por: Guy Debord
Montagem: Martine Barraqué
Assistente de montagem: Manoela Ferreira
Chefe Operdor: Antonis Georgakis
Assistente de Operador: Philipe del Pont
Assistente de Realização: Jean Jaques Raspaud e Gianfranco
Sanguinetti
Documentalista: Suzanne Schiffmann
Director de Produção: Christian Lentretien
Enginheiro de Som: Antoine Bonfanti
Legendagem e Tradução: Joana Torgal
Exibição: DVD Pal
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CONFERÊNCIAS

17 Julho 17:30 
1º PAINEL
OS CONCEITOS DE DOCUMENTÁRIO
Relativização e contexto histórico
Documentarismo, sua história, tendências recentes. 
O contexto português. O cinema documentário de vocação 
etnográfica e a sua ligação com a representação da cultura popular
de matriz rural e a identidade nacional.
Cinematografia e Etnologia, o caso da Etno-ficção.
Orador: Catarina Alves Costa

18 Julho 18:30
2º PAINEL
REFLEXÕES SOBRE PORTUGAL. 
Uma Visão Processual
Contextos sócio-políticos do país no período situado entre os anos
60 e a actualidade.
Reflexos de um país em mudança.
Imagens de um país: o documentário etnográfico como reflexo de
políticas e mudanças.
Orador: Maria Clara Saraiva
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19 Julho 18:45 
3ºPAINEL

MOVIMENTAÇÕES NA ESTRUTURA SOCIAL E ESPACIAL
A cidade contestada: movimentos sociais e reestruturação do espaço

urbano.
Experiência urbana e Bairros populares.

Relação entre as transformações sociais e os modos de concepção
e elaboração do espaço.
Orador: Teresa Fradique

WORKSHOP DE DOCUMENTÁRIO
De dia 6 a 16 de Julho de 2009

Formadores: Frederico Lobo e Tiago Afonso

" Nestes dez dias pretendemos criar um espaço onde se pense o
cinema como uma arte do tempo, de reflexão e compreensão que

extrapola as fronteiras do meramente visível, onde o registo das
coisas que pensamos banais e comuns são de facto especiais e

idiossincráticas, e que a sua impressão pode não alterar mundo em
si mesmo mas o seu decorrer, pela forma como o vemos e 

encaramos. O imprimir de um tempo que pensamos eterno mas que
finalmente se mostra fugaz, torna o objecto cinematográfico

( um testemunho de criação pessoal ) numa obra de cariz 
universal, onde para além dum tema ou de uma personagem se

desvenda um olhar único, onde a interpretação do mundo se 
transporta para uma criação que é ,em si mesma, autónoma e 

independente.
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POLAR

Uma performance de Luis Teixeira e Pedro Maia
POLAR é uma performance, uma construção de um filme através da
comunicação entre projecções super 8, da sua banda sonora inerente
e duma composição musical, é a criação de um cinema executado em
tempo real.
Filmes, vulgo “found footage”, são manipulados visual e sonoramente,
criando assim uma nova leitura e uma nova abordagem, surgindo a
reapropriação como mote criativo. A banda sonora desses mesmos
filmes é usada como matéria-prima musical, manipulada em tempo
real sendo invadida por vozes e pequenos apontamentos musicais.
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DJ RIDE
Ride é um talento emergente da musica urbana portuguesa, um dos

produtores e dj's mais solicitados, com distintas colaborações e edições
em nome próprio. Tudo começou com os campeonatos de dj/scratch

que ganhou (duplo campeão nacional, pelo reputado DMC e ITF), com
seu cd de estreia, Turntable Food, que foi considerado um dos 

melhores lançamentos de 2007 e o primeiro vinil de scratch portugues
em conjunto com a Red Bull Home Groove (180GR). Já este ano editou

pela OPTIMUS DISCOS, um novo trabalho, 'Beat Journey', que tem sido
considerado como um dos lançamentos do ano.
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