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introdução

programa lisboa 
programa cascais 

programa belmonte 
programa castelo de vide

longas-METRAGENS 

UMA HISTÓRIA DE AMOR E TREVAS 
uma turma difícil (sessão escolas) 

PÁSSAROS DE FOGO 
FINSTERWORLD 

POR UMA MULHER 
EICHMANN, O ESPECTÁCULO 

CÂNTICO DOS CÂNTICOS 
FEBRE AO AMANHECER 

A QUEDA DE GRUNINGER 
RABIN, O ÚLTIMO DIA 

FRITZ BAUER – AGENDA SECRETA 
FALAFEL ATÓMICO

documentários 

FILMES PROIBIDOS 
TODOS OS ROSTOS TÊM UM NOME (SESSÃO SOLIDÁRIA) 

A MINHA HERANÇA NAZI: O QUE OS NOSSOS PAIS FIZERAM 
JERUSALÉM ORIENTAL /JERUSALÉM OCIDENTAL 
O CÔNSUL DESOBEDIENTE – EXÍLIO EM PORTUGAL 

NO SALÃO DA FIFI 
o filme árabe 

A ESCANDALOSA SOPHIE TUCKER 
FESTINS IMAGINÁRIOS 

CLAUDE LANZMANN: ESPECTROS DA SHOAH 
NA FILA POR ANNE FRANK (sessão famílias)

curtas-METRAGENS 

O BACON E A IRA DE DEUS 
ELLIS 

Querido deus 
QUE FÉRIAS... (sessão famílias)

sessões especiais 

‘OS BEBÉS DE AUSCHWITZ: NASCIDOS PARA SOBREVIVER’ (apresentação do livro) 
KLEZMER-SEFARDITA: DUAS MÚSICAS, UM MUNDO (debate) 

EXÍLIO E IDENTIDADE - UMA CONVERSA COM EVA RAIMANN CABRAL,  
AUTORA DO LIVRO ‘ÁRVORE COM ASAS, PASSARINHO COM RAÍZES’ 

O QUE NOS ENSINA O SHABBAT? 
‘BOAS FADAS QUE TE FADEM’ (apresentação do livro) 

O QUE NOS ENSINA O SHABBAT? (tertúlia ao fim da tarde) 
À CONVERSA COM RICHARD ZIMLER E CAROLINO TAPADEJO 

‘OS DESAFIOS DE GARCIA DE ORTA – COLÓQUIOS DOS SIMPLES  
E DROGAS DA ÍNDIA’ (apresentação do livro)

eventos paralelos 

INQUISIÇÃO, CRIPTO-JUDAÍSMO E MARRANISMO (colóquio internacional) 
VISITAS GUIADAS ÀS JUDIARIAS DE LISBOA, BELMONTE E CASTELO DE VIDE 

DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA JUDAICA (eXposição) 
Degustação de Cachafrito

concertos 
DANIEL KAHN & THE PAINTED BIRD 

TRADIÇÃO JUDAICA NA MÚSICA CLÁSSICA (recital) 
SEFARDITA-KLEZMER: UMA VIAGEM MUSICAL

convidados

participantes

contactos e bilheteira
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elena Piatok, directora executiva
judaica – mostra de cinema e cultura

em lisboa, somos levados por um fio condutor da maior relevância para os tempos que correm: 
‘refugiados e sobrevivência’.

na sessão de abertura, com Uma História de amor e trevas, de natalie portman – actriz que se 
estreia na realização com este filme baseado na autobiografia de amos oz – escutamos a voz de 
Fania, mãe do autor, que, apesar de não ter passado pelos horrores do Holocausto, não consegue 
sobreviver à nova vida numa jerusalém demasiado diferente do seu rovno natal.

chegamos depois ao porto de malmö, na suécia, onde em 1945 desembarcam centenas de milhares  
de sobreviventes e refugiados da guerra, à procura de reencontrar a vida. em todos os rostos 
têm um nome, o realizador magnus gertten faz um paralelo entre a situação vivida nessa época 
turbulenta e a crise cada vez mais grave que se instalou na europa. em lisboa, o realizador irá 
dialogar com pedro calado, alto-comissário para as migrações, e com rui marques, presidente 
da plataforma de apoio aos refugiados (par). esta será uma sessão solidária da judaica, 
revertendo as receitas a favor da par – linha da Frente. 

por fim, encerramos com a história de um sobrevivente desembarcado nesse mesmo porto de 
malmö. diagnosticado com uma doença terminal, recusa-se a morrer. o seu objectivo é casar 
com uma das 117 raparigas oriundas da sua terra e chegadas a malmö na mesma situação. É esta 
a trama de Febre ao amanhecer, extraordinária história de amor dos pais do realizador e escritor 
húngaro péter gárdos, convidado da judaica para a estreia absoluta do filme e lançamento do 
romance carta à mulher do meu futuro, beseado nesta história de amor. 

pelo meio, teremos as honrosas presenças de niklas Frank, filho do governador-geral da polónia 
ocupada, Hans Frank, e do reconhecido advogado inglês philippe sands, para debater as com- 
plexas questões da culpa e do amor/ódio filial, colocadas no brutal documentário a minha Herança 
nazi: o que os nossos pais Fizeram.

igualmente relevante – como indica o enorme alvoroço causado pela reedição de mein Kampf – é 
o documentário do realizador Felix moeller, Filmes proibidos. o cineasta vai estar presente para 
responder à polémica e fulcral questão: proibir ou não proibir? neste caso, a exibição na alemanha 
de filmes de propaganda nazi ainda fechados a sete chaves.

temos também grande orgulho em exibir claude lanzmann: espectros da shoah, nomeado para 
o óscar de melhor curta-metragem documental. Um retrato quase íntimo que revela facetas da 
vida e das motivações deste gigante documentarista, que mudou para sempre a filmografia do 
Holocausto com o seu monumental shoah.

É ainda com enorme prazer que trazemos de volta a casa o jornalista Henrique cymerman, na 
pele de realizador, dando a conhecer o seu belo e significativo documentário jerusalém oriental / 
jerusalém ocidental. muito mais do que o registo da gravação de um álbum discográfico, é a 
prova de que a arte pode vencer a inimizade entre os povos.

em cascais, duas estreias absolutas: o cônsul desobediente – exílio em portugal, da realizadora 
austríaca Uli jürgens, que também nos visita para a exibição deste documentário-homenagem 
a aristides de sousa mendes; e Fritz bauer – agenda secreta, que narra o drama deste herói, 
considerado também um traidor da pátria por perseguir criminosos nazis, numa alemanha do 
pós-guerra minada por admiradores de Hitler.

impossível continuar a descrever a lista de excelentes longas, documentários e curtas que temos 
para oferecer. já para não falar dos fantásticos concertos – com destaque para daniel Kahn & 
the painted bird, com o seu klezmer revolucionário – que não deixarão ninguém indiferente. 
mais música clássica e sefardita, conversas à volta de exílios e identidades, richard zimler em 
castelo de vide, Hana moran – protagonista de os bebés de auschwitz – em lisboa, e a conferência 
internacional em belmonte sobre inquisição, cripto-judaísmo e marranismo a reunir os mais 
destacados especialistas sobre o tema. tudo isto – e muito mais – complementado com produtos 
kosher e a já tradicional Feira do livro da leya.

nada seria possível sem o precioso apoio das câmaras municipais de lisboa, cascais, belmonte 
e castelo de vide, da egeac, da empresa municipal de promoção e desenvolvimento social do 
concelho de belmonte (empds), da Fundação d. luís i, do cinema são jorge como co-produtor, 
de todas as embaixadas nossas amigas, dos parceiros e parceiros media e de todos aqueles que 
sempre acreditaram neste projecto. a cada ano que passa, a judaica adquire maior relevância e, 
com todo o orgulho, podemos dizer que estamos numa trajectória imparável. 

para celebrar o seu quarto aniversário, 
a judaica – mostra de cinema e cultura 
vai estar presente neste ano em quatro 
localidades (lisboa, cascais, belmonte 

e castelo de vide), com programas 
diferentes, para todos os gostos e idades.
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QUA.  
16 mar.

QUI.  
17 mar.

SeX.  
18 mar.

SÁB.  
19 mar.

dOm.  
20 mar.

O BACON E A IRA DE DEUS (curta)
Sol Friedman | 2015 | 9’ 

UMA HISTÓRIA DE AMOR 
E TREVAS (longa)
natalie Portman | 2015 | 97’

QUERIDO DEUS (curta)
e. tadmor e G. nattiv | 2014 | 13’

FINSTERWORLD (longa)
Frauke Finsterwalder | 2013 | 91’

FILMES PROIBIDOS (documentário)
Felix moeller | 2014 | 94’
sessão de perguntas e respostas 
com a presença do realizador. 

PÁSSAROS DE FOGO (longa)
Amir Wolf | 2014 | 105’

ELLIS (curta)
JR | 2015 | 14’ 

TODOS OS ROSTOS TÊM UM NOME (doc.)
magnus Gertten | 2015 | 76’
com a presença de magnus gertten, 
pedro calado e rui marques. 
debate moderado por irene pimentel.

A MINHA HERANÇA NAZI: 
O QUE OS NOSSOS PAIS FIZERAM (doc.)
david evans | 2015 | 96’
debate com niklas Frank, 
philippe sands e renato barroso.
moderação de josé Fialho gouveia.

CLAUDE LANZMANN: 
ESPECTROS DA SHOAH (documentário) 
Adam Benzine | 2015 | 40’

FESTINS IMAGINÁRIOS (documentário) 
Anne Georget | 2015 | 69’

NO SALÃO DA FIFI (documentário)   
Iris Zaki | 2015 | 36’

O FILME ÁRABE (documentário) 
eyal Sagui Bizawe e Sara tsifroni 
2015 | 60’

EICHMANN, O ESPECTÁCULO (longa)  
Paul Andrew Williams | 2015 | 92’

LISBOA JUDAICA:
AO ENCONTRO DO ÚLTIMO
CABALISTA DE LISBOA
duração: 2h 
partida: igreja de são domingos

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
OS BEBÉS DE AUSCHWITZ: 
nascidos para sobreviver
com a presença de Wendy Holden 
e Hana moran, em conversa com 
cláudia ninhos. duração: 1h 

KLEZMER-SEFARDITA: 
DUAS MÚSICAS, UM MUNDO
Uma conversa com 
rui vieira nery, daniel Kahn, 
merlin shepherd e manuel rocha.
duração: 1h 

UMA TURMA DIFÍCIL (longa)
marie-castille mention-Schaar
2014 | 105’
com a presença de Hana moran, 
protagonista de os bebés de 
auschwitz.

QUE FÉRIAS... (curta)
Anne S. Lewis | 2014 | 6’

NA FILA POR ANNE FRANK (documentário)
Robert Schinkel e martijn Bink
2014 | 54’

10h00

11h00

14h00

15h00

16h30

17h30

18h30

19h00

19h30

21h30

22h00
DANIEL KAHN 
& THE PAINTED BIRD
daniel Kahn (voz, acordeão,  
guitarra, cavaquinho) 
merlin Shepherd (clarinete, saxofone)
michael tuttle (baixo) 
Hampus melin (bateria)

CÂNTICO DOS CÂNTICOS (longa)
eva neymann | 2015 | 76’
apresentado por antónio 
carvalho, quando se assinala 
o centenário da morte de 
sholem aleichem.

JERUSALÉM ORIENTAL/  
JERUSALÉM OCIDENTAL (documentário)
Henrique cymerman e erez miller 
2014 | 80’
sessão de perguntas e respostas 
com Henrique cymerman 
e o produtor gidi avivi.

FEBRE AO AMANHECER (longa)
Péter Gárdos | 2015 | 110’
estreia absoluta do filme  
e lançamento do livro, com  
a presença do realizador 
e autor péter gárdos.

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira | Sessão de Abertura

A ESCANDALOSA 
SOPHIE TUCKER (documentário)
William Gazecki | 2015 | 96’

Sala 3

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira | Sessão Solidária 

Sala manoel de Oliveira

POR UMA MULHER (longa)
diane Kurys | 2013 | 110’

Sala 3

Sala 3

Sala manoel de Oliveira

Sala 3 | Sessão Famílias

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira | Sessão escolas

Sala manoel de Oliveira

Sala manoel de Oliveira

Sala 2 | debateSala 2 | Sessão especial

Sala 2 | concerto

exterior | visita Guiada

LISBOA
cinema são jorge
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SeX.  
8 abr.

SÁB.  
9 abr.

dOm.  
10 abr.

10h00

11h00

14h00

16h00

17h00

17h00

18h00

19h30

21h30

UMA TURMA DIFÍCIL (longa)
marie-castille mention-Schaar
2014 | 105’

O CÔNSUL DESOBEDIENTE –  
EXÍLIO EM PORTUGAL (documentário)
Uli Jürgens | 2015 | 45’
estreia absoluta do documentário, 
com a presença da realizadora 
Uli jürgens.

O cinema da villa | Sessão escolas

EICHMANN, O ESPECTÁCULO (longa)  
Paul Andrew Williams | 2015 | 92’

RABIN, O ÚLTIMO DIA (longa)
Amos Gitai | 2015 | 153’

NO SALÃO DA FIFI (documentário)   
Iris Zaki | 2015 | 36’

FESTINS IMAGINÁRIOS (documentário) 
Anne Georget | 2015 | 69’

QUERIDO DEUS (curta)
e. tadmor e G. nattiv | 2014 | 13’

A ESCANDALOSA 
SOPHIE TUCKER (documentário)
William Gazecki | 2015 | 96’

O BACON E A IRA DE DEUS (curta)
Sol Friedman | 2015 | 9’ 

FRITZ BAUER – AGENDA SECRETA (longa)
Lars Kraume | 2015 | 105’

O cinema da villa

EXÍLIO E IDENTIDADE
conversa entre Filipa melo 
e eva raimann cabral, autora 
do livro Árvore com asas, 
passarinho com raízes.
duração: 1h

A QUEDA DE GRUNINGER (longa) 
Alain Gsponer | 2014 | 96’

..

TRADIÇÃO JUDAICA 
NA MÚSICA CLÁSSICA
solistas da orquestra de 
câmara de cascais e oeiras.
maestro nikolay lalov.

O QUE NOS ENSINA O SHABBAT?
com o rabino eli rosenfeld.

QUE FÉRIAS... (curta)
Anne S. Lewis | 2014 | 6’

NA FILA POR ANNE FRANK (documentário)
Robert Schinkel e martijn Bink
2014 | 54’

O cinema da villa | Sessão Famílias

O cinema da villa

ELLIS (curta)
JR | 2015 | 14’ 

TODOS OS ROSTOS 
TÊM UM NOME (documentário)
magnus Gertten | 2015 | 76’

O cinema da villa

O cinema da villa | Sessão de encerramento

O cinema da villa

O cinema da villa | Sessão de Abertura O cinema da villa

O cinema da villa

centro cultural de cascais | Sessão especial

centro cultural de cascais | Recital

O cinema da villa | Sessão especial

CASCAIS

POR UMA MULHER (longa)
diane Kurys | 2013 | 110’

O cinema da villa

centro cUltUral de cascais
o cinema da villa
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QUI.  
14 abr.

SeX.  
15 abr.

SÁB.  
16 abr.

9h30

10h00

11h00

14h00

16h00

18h00

18h30

21h00

UMA TURMA DIFÍCIL (longa)
marie-castille mention-Schaar
2014 | 105’

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
BOAS FADAS QUE TE FADEM
O CÔNSUL DESOBEDIENTE –  
EXÍLIO EM PORTUGAL (documentário)
Uli Jürgens | 2015 | 45’

TERTÚLIA AO FIM DA TARDE
O QUE NOS ENSINA O SHABBAT?

O BACON E A IRA DE DEUS (curta)
Sol Friedman | 2015 | 9’ 

JERUSALÉM ORIENTAL/  
JERUSALÉM OCIDENTAL (documentário)
Henrique cymerman e erez miller 
2014 | 80’

FALAFEL ATÓMICO (longa)
dror Shaul | 2015 | 91’

NO SALÃO DA FIFI (documentário)    
Iris Zaki | 2015 | 36’

FESTINS IMAGINÁRIOS (documentário)  
Anne Georget | 2015 | 69’

SEFARDITA-KLEZMER:
UMA VIAGEM MUSICAL
alunos da escola de música
de belmonte e orquestra 
internacional de clarinetes 
príncipes das astúrias. 

QUERIDO DEUS (curta)
e. tadmor e G. nattiv | 2014 | 13’

A ESCANDALOSA 
SOPHIE TUCKER (documentário)
William Gazecki | 2015 | 96’

MUSEU JUDAICO E
JUDIARIA DE BELMONTE
duração: 2h 
partida: museu judaico

Auditório municipal | Sessão escolas

QUE FÉRIAS... (curta)
Anne S. Lewis | 2014 | 6’

NA FILA POR ANNE FRANK (documentário)
Robert Schinkel e martijn Bink
2014 | 54’

Auditório municipal | Sessão Famílias

Auditório municipal

Auditório municipal

Auditório municipal

Auditório municipal | Sessão de Abertura

museu Judaico | colóquio Internacional museu Judaico | colóquio Internacional

Auditório municipal | tertúlia

exterior | visita Guiada

Auditório municipal | concerto de encerramento

BELMONTE
mUseU jUdaico
aUditório mUnicipal

INQUISIÇÃO, CRIPTO-JUDAÍSMO 
E MARRANISMO 
das 9h30 às 18h00

INQUISIÇÃO, CRIPTO-JUDAÍSMO 
E MARRANISMO 
das 9h30 às 13h00

10 11
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CASTELO DE VIDE QUI.  
5 mai.

SeX.  
6 mai.

SÁB.  
7 mai.

dOm.  
8 mai.

10h00

17h00

17h30

16h00

12h00

18h00

18h30

21h30

paços do concelHo
cine-teatro moUzinHo da silveira

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
OS DESAFIOS DE GARCIA DE ORTA
por maria teresa nobre 
de carvalho

MOMENTO MUSICAL

EXPOSIÇÃO
DOCUMENTAÇÃO  
E BIBLIOGRAFIA JUDAICA*

A QUEDA DE GRUNINGER (longa)
Alain Gsponer | 2014 | 96’

..

UMA TURMA DIFÍCIL (longa)
marie-castille mention-Schaar
2014 | 105’

O BACON E A IRA DE DEUS (curta)
Sol Friedman | 2015 | 9’ 

A ESCANDALOSA 
SOPHIE TUCKER (documentário)
William Gazecki | 2015 | 96’

ELLIS (curta)
JR | 2015 | 14’ 

QUERIDO DEUS (curta)
e. tadmor e G. nattiv | 2014 | 13’

NO SALÃO DA FIFI (documentário)  
Iris Zaki | 2015 | 36’

À CONVERSA COM 
RICHARD ZIMLER 
E CAROLINO TAPADEJO

JUDIARIA DE CASTELO DE VIDE 
duração: 2h 
partida: paços do concelho 
bairro judeu/obras do futuro centro 
de interpretação de garcia de orta/
centro de interpretação da inquisição.

Degustação de Cachafrito 
(prato de tradição Kosher)

QUE FÉRIAS... (curta)
Anne S. Lewis | 2014 | 6’

JERUSALÉM ORIENTAL/  
JERUSALÉM OCIDENTAL (documentário)
Henrique cymerman e erez miller 
2014 | 80’

cine-teatro mouzinho da Silveira | Sessão escolas

cine-teatro mouzinho da Silveira cine-teatro mouzinho da Silveira

cine-teatro mouzinho da Silveira

cine-teatro mouzinho da Silveira

cine-teatro mouzinho da Silveira

cine-teatro mouzinho da Silveira | Inauguração

CELEBRAÇÃO DO SHABBAT
Paços do concelho | Apontamento

cine-teatro mouzinho da Silveira | Sessão especial

Paços do concelho | Salão nobre | Sessão de encerramento

exterior | visita Guiada

O CÔNSUL DESOBEDIENTE –  
EXÍLIO EM PORTUGAL (documentário)
Uli Jürgens | 2015 | 45’

cine-teatro mouzinho da Silveira

EICHMANN, O ESPECTÁCULO (longa)  
Paul Andrew Williams | 2015 | 92’

cine-teatro mouzinho da Silveira

Átrio dos Paços do concelho

*colecção de roberto bachmann, a confirmar. 12 13



LONGAS-metragens

UMA HISTÓRIA 
DE AMOR E TREVAS

LISBOA
QUa.  

16 mar.  
21h30

natalie portman estreia-se na realização e na 
escrita de argumentos com a adaptação ao 
cinema da homónima autobiografia do escritor 
israelita amos oz, publicada em 2002. 
o filme, falado em hebraico, arranca em 
meados da década de 40 em jerusalém, 
nos anos que antecedem o nascimento do 
estado de israel e que são caracterizados 
por um agravar das tensões entre judeus 
e palestinianos. este é o pano de fundo que 
enquadra a complexa relação entre Fania e 
arieh, os pais de amos oz, ambos refugiados 
que migraram para a palestina em busca de 
segurança. É através do olhar de amos, que 
no início da acção tem apenas oito anos, que 
a história é contada, mas é em torno da mãe 
dele que a narrativa vai evoluindo. 
natalie portman, também ela nascida em israel, 
interpreta o papel de Fania. 

A tale of Love and darkness
Realização: natalie portman
drama | israel, eUa | 2015 | 97’ 
Hebraico; leg. português, inglês
elenco: natalie portman, amir tessler, gilad Kahana

Ante
-e

StR
eIA

uma turma difícil
sessão escolas

cASteLO  
de vIde

QUi.  
5 mai.  
10h00

BeLmOnte
seX.  

15 abr.  
10h00

LISBOA
QUi.  

17 mar.  
10h00

cAScAIS
seX.  

8 abr.  
10h00

num liceu parisiense existe uma turma 
particularmente complicada, composta por 
alunos indisciplinados e com fraco 
aproveitamento escolar. perante este cenário, a 
professora de História decide também ela fugir 
às regras e propor aos alunos que participem 
no concurso nacional da resistência e da 
deportação. a experiência, que implicará o 
contacto com sobreviventes dos campos de 
concentração nazis, terá efeitos profundos nas 
vidas dos alunos. baseado numa história 
verídica. 

Les Héritiers
Realização: marie-castille mention-schaar  
drama | França | 2014 | 105’ 
Francês; leg. português, inglês
elenco: ariane ascaride, ahmed dramé, noémie merlan

Lisboa: com a presença de Hana moran, protagonista  
de os bebés de auschwitz.

PÁSSAROS DE FOGO 

LISBOA
QUi.  

17 mar.  
21h30

a morte de um octogenário, esfaqueado 
e com um número tatuado no antebraço, 
é investigada por um polícia. a vítima era um 
charmoso burlão que pesquisava obituários 
e enganava viúvas – para entrar no restrito 
grupo dos sobreviventes do Holocausto. 
Um clube especial, de gente que nos últimos 
anos de vida a aproveita com alegria e humor, 
agarrando-se às memórias felizes e românticas 
de uma europa pré-ii guerra mundial. 

tziporey Hol
Realização: amir Wolf
thriller | israel | 2015 | 105’ 
Hebraico; leg. português, inglês
elenco: oded teomi, gila almagor

FINSTERWORLD

LISBOA
seX.

18 mar.  
22h00

Uma fábula negra composta por várias 
personagens peculiares, desde um tratador 
de pés que usa pele morta como ingrediente 
especial para a confecção de bolachas, até 
um polícia que gosta de se vestir de boneco 
de pelúcia. as histórias, aparentemente 
desconexas, acabam por se interligar. 
Finsterworld – ‘finster’, ou ‘sombrio’ em 
alemão, funciona também como um jogo de 
palavras com o nome da realizadora –, que 
marca a estreia em ficção da documentarista 
Frauke Finsterwalder, retrata um mundo onde 
ninguém admite ser aquilo que é nem aquilo 
que deseja. para o jornal die Welt trata-se de 
uma obra-prima do cinema germânico dos 
nossos dias. 

Finsterworld
Realização: Frauke Finsterwalder
drama | alemanha | 2013 | 91’ 
alemão; leg. português, inglês
elenco: margit carstensen, michael Kranz, dieter meier
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LONGAS-metragens

16

CÂNTICO DOS CÂNTICOS 

LISBOA
dom.

20 mar.  
15h00

estamos em 1905 num shtetl, uma pequena 
comunidade judaica ortodoxa, situada na 
europa de leste. shimek e buzya têm apenas 
10 anos e constroem uma amizade mágica 
e fantástica. mas só muito mais tarde, quando 
buzya está prestes a casar, é que shimek terá 
realmente noção do que ela significa para ele. 
este filme de eva neymann é baseado em 
diversos textos do escritor sholem aleichem, 
nascido em 1859 em pereyaslav, hoje território 
ucraniano, mas então parte integrante do 
império russo. aleichem é também o autor 
da peça tevye and His daughters que viria a ser 
adaptada para o famoso musical Um violino 
no telhado. o ano de 2016 marca o centenário 
da morte do escritor.

apresentado por antónio carvalho,  
quando se assinala o centenário da morte  
de sholem aleichem.

Pesn Pesney
Realização: eva neymann
drama | Ucrânia | 2015 | 76’ 
russo; leg. português, inglês
elenco: arina postolova-tihipko, arseniy semenov

EICHMANN, O ESPECTÁCULO

LISBOA
dom.  

20 mar.  
14h00

cAScAIS
seX.  

8 abr.  
21h30

cASteLO  
de vIde

sÁb.  
7 mai.  
21h30

o oficial nazi adolf eichmann é considerado 
o cérebro por detrás da ‘solução Final’. 
depois de vários anos em fuga, eichmann foi 
sequestrado pela mossad, na argentina, em 
1960, e levado para israel. o julgamento – que 
começou em abril de 1961 e terminou em 
dezembro com a condenação à morte – foi 
o primeiro da História a ser transmitido a nível 
global. este filme, produzido pela bbc e que 
recorre também a imagens de arquivo, mostra 
os bastidores do espectáculo televisivo em que 
se transformaram as sessões do tribunal, 
centrando-se nas personagens do realizador 
leo Hurwitz e do produtor milton Fruchtman.  

the eichmann Show
Realização: paul andrew Williams
drama | inglaterra | 2015 | 92’ 
inglês; leg. português 
elenco: martin Freeman, anthony lapaglia

FEBRE AO AMANHECER

LISBOA
dom.

20 mar.  
19h00

Um filme em que o realizador húngaro péter 
gárdos conta a inacreditável história  dos pais. 
ambos sobreviventes do Holocausto, chegaram 
à suécia em 1945, sem nunca se terem 
encontrado, em conjunto com milhares de 
outros refugiados vítimas da brutalidade nazi. 
mas miklós está doente e o médico que o 
acompanha dá-lhe apenas seis meses de vida. 
perante a notícia da morte iminente, o pai 
de péter decide escrever a todas as mulheres 
acolhidas pela suécia e oriundas da sua zona 
natal na Hungria. lili responde-lhe e ambos 
iniciam uma intensa troca de correspondência. 
na vida real, em 1998, três dias após a morte 
de miklós, lili decidiu entregar ao filho todas 
as cartas que ela e o marido enviaram um ao 
outro nesse início de namoro. esse é o ponto 
de partida de Febre ao amanhecer, também 
editado em livro.

Hajnali Láz
Realização: péter gárdos
drama | israel, suécia e Hungria | 2015 | 110’ 
Húngaro; leg. português, inglês
elenco: emöke piti, milán schruff

estreia do filme e lançamento do livro,  
com a presença do realizador e autor  
péter gárdos.

POR UMA MULHER 

LISBOA
sÁb.  

19 mar.  
17h30

cAScAIS
dom.  

10 abr.  
17h00

o filme de diane Kurys parte de memórias 
autobiográficas e cria dois enredos paralelos 
que mostram as contradições francesas a partir 
dos anos 40. num dos lados da narrativa está 
uma escritora, anne, que descobre fotos e cartas 
da mãe após o falecimento dela. as histórias 
de ambas vão-se interligando ao longo do filme, 
mostrando que é possível narrar o Holocausto 
sem abusar do sentimentalismo fácil. 

Pour une Femme
Realização: diane Kurys
drama | França | 2013 | 110’ 
Francês; leg. português, inglês
elenco: benoît magimel, melánie thierry, nicolas duvauchelle
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LONGAS-metragens

FRITZ BAUER – AGENDA SECRETA

cAScAIS
dom.  

10 abr.  
19h30

Um thriller histórico que conta a história 
dos esforços levados a cabo por Fritz bauer, 
delegado do ministério público alemão, para 
encontrar, prender e julgar vários criminosos 
nazis, em especial adolf eichmann. 
numa alemanha ainda minada pela ideologia 
nazi e com muitos admiradores de Hitler em 
lugares-chave da hierarquia estatal, bauer 
acabou por ver a opinião pública virada contra 
ele e foi considerado por muitos um traidor da 
pátria. em dois momentos no filme (e também 
em imagens reais), Fritz bauer aparece na 
televisão a implorar ao alemães que sejam 
capazes de encarar o passado e as atrocidades 
cometidas durante o iii reich.

der Staat gegen Fritz Bauer
Realização: lars Kraume
thriller | alemanha | 2015 | 105’ 
alemão, inglês, ídiche; leg. português, inglês
elenco: burghart Klaussner, ronald zehrfeld

Ante
-e

StR
eIA

RABIN, O ÚLTIMO DIA 

cAScAIS
sÁb.  

9 abr.  
21h30

em 1995, o primeiro-ministro israelita itzhak 
rabin era assassinado a tiro por um compatriota 
extremista num comício pela paz, em telavive. 
como pôde acontecer? duas décadas mais 
tarde, imagens reais e ficção tentam responder 
a esta questão, enquanto o país, dividido, 
continua a lidar com as consequências da morte 
do prémio nobel da paz. e nem o actual líder 
do governo escapa: a benjamin netanyahu é 
atribuída a culpa moral do assassínio de rabin.

Rabin, the Last day
Realização: amos gitai
drama | israel, França | 2015 | 153’ 
Hebraico; leg. português, inglês
elenco: Yitzhak Hizkiya, pini mittelman, michael Warshaviak

A QUEDA DE GRUNINGER 
..

cAScAIS
sÁb.

9 abr.  
19h30

cASteLO  
de vIde

QUi.  
5 mai.  
21h30

em 1938, na sequência da anexação da Áustria 
pela alemanha, a suíça optou por fechar as 
fronteiras aos refugiados judeus que tentassem 
entrar no país. perante o desespero daqueles 
que procuravam escapar do crescente 
antissemitismo nazi, paul grüninger, então 
comandante da polícia de um cantão fronteiriço, 
decidiu falsificar os documentos de milhares 
de pessoas, ajudando cerca de 3600 judeus. 
Foi despedido e julgado pelas autoridades. 
em 1971, viu ser-lhe concedido o título de 
‘justo entre as nações’. 

Akte Grüninger
Realização: alain gsponer
drama | suíça, Áustria | 2014 | 96’ 
alemão e suíço-alemão; leg. português, inglês
elenco: stefan Kurt, anatole taubman,  
maximilian simonischek

FALAFEL ATÓMICO

BeLmOnte
sÁb.  

16 abr.  
14h00

Humor, amor, falafel e arsenais nucleares 
temperam uma sátira actual aos arqui-inimigos 
israel e irão. dror shaul parodia a obsessão 
militar israelita e iraniana para fazer passar 
uma mensagem de paz – com bastante 
loucura pelo meio. o repto pacifista faz-se 
com uma viúva sexy que cozinha picantes 
falafels para os soldados israelitas, um alemão 
altamente alérgico a urânio enriquecido e de 
estômago frágil que se perde de amores por 
ela, as adolescentes israelita e iraniana que 
se tornam amigas e tentam impedir uma 
crise nuclear. tudo com estereótipos levados 
ao extremo.

Atomic Falafel
Realização: dror shaul
comédia | israel, alemanha, nova zelândia | 2015 | 91’ 
Hebraico, inglês, farsi; leg. português, inglês
elenco: mali levi, alexander Fehling, zohar shtrauss
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FILMES PROIBIDOS TODOS OS ROSTOS TÊM UM NOME 
A MINHA HERANÇA NAZI: 
O QUE OS NOSSOS PAIS FIZERAM

JERUSALÉM ORIENTAL/ 
JERUSALÉM OCIDENTAL 

LISBOA
QUi.

17 mar.  
19h00

são cerca de 40 os filmes de propaganda nazi, 
feitos durante o iii reich, que continuam no 
índex de filmes cuja exibição é proibida na 
alemanha. as únicas excepções são os 
visionamentos públicos devidamente 
enquadrados num contexto educativo. 
com recurso a excertos de algumas dessas 
obras e a entrevistas a historiadores, sociólogos, 
arquivistas e cinéfilos, o realizador Felix moeller 
questiona até que ponto a propaganda nazi 
e antissemita ainda é eficaz. a proibição destes 
filmes ainda faz sentido?

o sueco magnus gertten procura, descobre 
e entrevista sobreviventes de campos de 
concentração nazis – de várias nacionalidades, 
judeus e não judeus – que aparecem em 
imagens de arquivo a chegar ao porto de malmö, 
a 28 de abril de 1945. gertten estabelece ainda 
um paralelo com a realidade que o mundo hoje 
enfrenta, ao intercalar o filme da época com 
imagens actuais de pessoas que chegam à 
sicília, em busca de refúgio, depois de uma 
perigosa travessia do mediterrâneo. 

a relação entre dois homens, ambos filhos 
de altas figuras do regime nazi, mas com 
noções antagónicas do papel que os pais 
desempenharam na ii guerra mundial e no 
Holocausto. a ponte entre eles – niklas Frank, 
filho do governador-geral da polónia ocupada, 
e Horst von Wächter, filho do governador da 
galiza ucraniana – é feita por philippe sands, 
reputado advogado de direitos Humanos, cuja 
família judia foi exterminada nos territórios do 
leste europeu invadidos pelos alemães. 
enquanto o trio improvável cruza sentimentos 
e lugares de perda, brutalidade e culpa, surge 
a questão: até que ponto pode o amor de um 
filho pelo pai levar à negação do passado? 

este documentário, que abriu a 15.ª edição do 
Festival de cinema de Woodstock, co-realizado 
pelo jornalista Henrique cymerman, acompanha 
a gravação de um álbum do activista e músico 
israelita david broza. mais do que um simples 
trabalho de estúdio, o compositor, nascido em 
Haifa em 1955, pretende que o disco, intitulado 
east jerusalem / West jerusalem, seja uma 
tomada de posição política. num momento em 
que a paz entre judeus e palestinianos parece 
um sonho cada vez mais distante, broza reúne 
músicos dos dois lados do conflito para, em 
conjunto, gravarem um álbum num estúdio 
situado na zona leste de jerusalém e mostrar 
que a cultura pode ajudar a unir o que a política 
teima em dividir. 

verbotene Filme
Realização: Felix moeller
alemanha | 2014 | 94’ 
alemão; leg. português

every Face Has a name
Realização: magnus gertten
suécia | 2015 | 76’ 
inglês, polaco, sueco; leg. português, inglês

my nazi Legacy: What Our Fathers did
Realização: david evans
reino Unido | 2015 | 96’ 
inglês; leg. português
elenco: niklas Frank, Horst von Wächter, philippe sands

east Jerusalem / West Jerusalem
Realização: Henrique cymerman e erez miller
israel | 2014 | 80’ 
inglês, árabe, hebraico; leg. português, inglês
elenco: david broza, mira awad, steve earle

sessão de perguntas e respostas com a presença do realizador.

LISBOA
seX.  

18 mar.  
19h30

LISBOA
sÁb.  

19 mar.  
19h00

cAScAIS
dom.  

10 abr.  
14h00

Lisboa: sessão solidária com a presença de magnus gertten, 
pedro calado e rui marques. debate moderado por irene 
pimentel. as receitas de bilheteira (da judaica) desta sessão 
revertem a favor da par - linha da Frente (www.refugiados.pt).

 
debate com niklas Frank, philippe sands e renato barroso. 
moderação de josé Fialho gouveia.

 
Lisboa: sessão de perguntas e respostas com  
Henrique cymerman e o produtor gido avivi.

documentários

LISBOA
dom.  

20 mar.  
16h30

BeLmOnte
seX.  

15 abr.  
21h00

cASteLO  
de vIde

dom.  
8 mai.  
21h30

20 21
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os documentários que indicam o mesmo horário são sessões duplas.



O CÔNSUL DESOBEDIENTE –  
EXÍLIO EM PORTUGAL 

em junho de 1940 o cônsul português em 
bordéus, aristides de sousa mendes, salva 
milhares de pessoas perseguidas pelo regime 
nazi. o diplomata, sabendo que este acto lhe 
destruirá a vida, opõe-se às instruções de 
salazar de não conceder vistos a estrangeiros 
de nacionalidade indefinida, apátridas e judeus 
expulsos dos países de origem. 
neste documentário os descendentes contam 
as histórias da fuga até lisboa. sousa mendes 
foi afastado da carreira diplomática e de 
qualquer actividade profissional: e morreu 
pobre e desacreditado em 1954. 
israel reconheceu-o como ‘justo entre as nações’ 
em 1966. e seriam ainda precisos mais de 
20 anos para que portugal o reabilitasse 
oficialmente.

no cabeleireiro Fifi’s, num bairro árabe cristão 
de Haifa, cidade no norte de israel, a realizadora 
iris zaki lava o cabelo das clientes e foca a câmara 
sobre as cabeças delas. a sucessão de retratos 
falados, por mulheres árabes e judias, revela 
uma visão feminina comum e cúmplice: longe 
da política e dos centros de decisões, estas 
anónimas partilham experiências da coexistência 
– e provam que a vivência em conjunto é possível 
em paz. com respeito, aceitação e amizade.

sophie tucker terá sido a primeira estrela pop na 
história do entretenimento. Filha de uma família 
judia oriunda da Ucrânia, sonya Kalish – nome 
de registo – nasceu em 1887 quando os pais 
estavam em trânsito para os eUa. pisou um palco 
pela primeira vez aos 20 anos. obrigada a usar 
uma máscara negra porque os produtores do 
espectáculo consideravam-na demasiado grande 
e feia, tucker conheceu pessoalmente sete 
presidentes norte-americanos e foi amiga e fonte 
de inspiração de nomes como judy garland, 
bette midler, Frank sinatra e charlie chaplin – 
entre muitos outros. morreu em 1966. 
este documentário, produzido com base nos mais 
de 400 diários que deixou, conta a sua história. 

como surgiu aquele que é considerado ‘o’ 
documentário sobre o Holocausto, o épico de mais 
de nove horas de duração shoah? o autor, claude 
lanzmann, desvenda os bastidores do filme que 
demorou 12 anos a concretizar – e explica 
o conceito da obra lançada em abril de 1985. 
para quem viu shoah, este novo documentário, 
três décadas mais tarde, esclarece as escolhas de 
lanzmann, revela pormenores sobre a vida dele 
e inclui imagens inéditas de uma entrevista com 
um nazi, que correu mal. para quem desconhece 
o filme que quis dar uma voz aos milhões que 
pereceram anonimamente nas câmaras de gás, 
espectros da shoah é ‘o’ prelúdio – e está nomeado 
para o óscar de melhor curta documental.

mais de um milhão de pessoas – com um recorde 
de 1.268.095 em 2015 – visitam todos os anos a 
casa onde anne Frank e a família se esconderam, 
em amesterdão, num anexo dissimulado por  
uma estante de livros. pessoas de todo o mundo, 
de diferentes idades, passados e futuros, 
identificam-se com o que a jovem viveu e 
escreveu no diário, na clandestinidade, durante  
a ii guerra mundial. na longa e habitual fila para 
entrar no museu casa de anne Frank, o que 
pensam e sentem os visitantes – antes e depois 
de conhecerem o anexo –, enquanto a vida lá  
fora continua?

Quando a televisão israelita começou as suas 
emissões, em 1968, deu-se início a uma tradição 
que vigorou até à primeira intifada, em 1987: 
a transmissão de um filme árabe, sempre às 
sextas-feiras à tarde. para as famílias israelitas 
era um ritual quase sagrado iniciar o shabbat 
com o visionamento de longas-metragens árabes 
e na sua maioria realizadas no egipto – então o 
principal inimigo de israel. neste documentário, 
os realizadores eyal sagui bizawe e sara tsifroni 
procuram recuperar as memórias desses serões e 
entender o porquê de um costume aparentemente 
tão politicamente incorrecto.

nos campos de concentração nazis e nos campos 
de trabalho soviéticos e japoneses, os prisioneiros 
trocavam receitas de cozinha que anotavam em 
pequenos cadernos, folhas de papel e pedaços  
de tecidos. por paradoxal que possa parecer, estes 
festins de comida imaginários que partilhavam 
entre si contribuíam para atenuar a fome extrema 
em que sobreviviam. apesar de raros, alguns 
destes apontamentos chegaram até aos nossos 
dias. esta é a história desses livros de receitas, 
feita com recurso a entrevistas a sobreviventes  
e a especialistas de diversas áreas, entre os quais 
o português antónio damásio.

der Ungehorsame Konsul - exil in Portugal
Realização: Uli jürgens
Áustria | 2015 | 45’ 
alemão, português; leg. português, inglês 
elenco: irene pimentel, ansgar schaefer

Women in Sink
Realização: iris zaki
israel, reino Unido | 2015 | 36’ 
Hebraico; leg. português, inglês 
elenco: iris zaki, Frial (Fifi) Farag, 
nawal shalah

the Outrageous Sophie tucker
Realização: William gazecki
eUa | 2015 | 96’ 
inglês; leg. português
elenco: barbara Walters, tony bennett, 
carol channing

claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
Realização: adam benzine
canadá, eUa, reino Unido | 2015 | 40’ 
inglês, francês; leg. inglês, português
elenco: claude lanzmann,  
richard brody, marcel ophüls

In Line for Anne Frank
Realização: robert schinkel  
e martijn bink
Holanda | 2014 | 54’ 
Árabe, cantonês, holandês, inglês, 
francês, alemão, japonês, espanhol, 
tibetano; leg. português, inglês

Seret Aravi
Realização: eyal sagui bizawe  
e sara tsifroni
israel | 2015 | 60’ 
Árabe, hebraico; leg. português, inglês

Festins Imaginaires
Realização: anne georget
França | 2015 | 69’ 
inglês, francês; leg. português, inglês
elenco: olivier roellinger,  
antónio damásio, olivier assouly

cascais: estreia absoluta do documentário, com a presença  
da realizadora Uli jürgens.

documentários

cAScAIS
seX.  

8 abr.  
19h30

LISBOA
sÁb. 

19 mar. 
14h00

BeLmOnte
QUi.  

14 abr.  
18h30

cASteLO  
de vIde

seX.  
6 mai.  
18h00

NO SALÃO DA FIFI 

NA FILA POR ANNE FRANK 

A ESCANDALOSA SOPHIE TUCKER CLAUDE LANZMANN: 
ESPECTROS DA SHOAH

o filme árabe FESTINS IMAGINÁRIOS 

cASteLO  
de vIde

QUi. 
5 mai. 
17h30

cASteLO  
de vIde

seX. 
6 mai. 
21h30

BeLmOnte
sÁb. 

16 abr. 
18h30

BeLmOnte
sÁb. 

16 abr. 
16h00

BeLmOnte
sÁb.

16 abr. 
11h00

BeLmOnte
sÁb. 

16 abr. 
18h30

LISBOA
sÁb. 

19 mar. 
14h00

LISBOA
sÁb. 

19 mar. 
15h00

LISBOA
sÁb.

19 mar. 
16h30

LISBOA
dom.

20 mar. 
11h00

LISBOA
sÁb.

19 mar. 
16h30

cAScAIS
sÁb. 

9 abr. 
14h00

cAScAIS
sÁb. 

9 abr. 
16h00

cAScAIS
dom.

10 abr. 
11h00

cAScAIS
sÁb. 

9 abr. 
14h00

sessão famílias

22 23

os documentários que indicam o mesmo horário são sessões duplas.



curtas-metragens SESSÕES ESPECIAIS
as curtas antecedem as longas-metragens/documentários com o mesmo horário.

razie está quase a completar 90 anos mas, devido 
à rígida educação judaica que lhe foi transmitida 
pela família e às regras da alimentação kosher, 
nunca comeu bacon. À medida que nos conta 
a sua história de vida, explica-nos os medos que 
sente e tenta ela própria encontrar um motivo 
para sempre ter resistido à tentação. será capaz 
de quebrar com a ortodoxia de nove décadas 
e por fim experimentar uma fatia de bacon?

ele é vigilante no muro das lamentações. 
ela surge no lugar mais sagrado para os judeus 
para inserir nas fendas da parede pequenos 
papéis com os desejos que não ousa comunicar. 
o guarda de jerusalém decide concretizá-los. 
sem serem proferidas palavras, a comunicação 
acontece.

a autora Wendy Holden estará presente para 
apresentar a sua obra, que vai já na 3.ª edição 
em portugal. vem acompanhada por uma 
convidada de excepção: Hana berger moran, 
uma de três bebés que – apesar das 
circunstâncias inimagináveis e contra as 
expectativas – nasceram para sobreviver. 
a conversa entre ambas será moderada pela 
historiadora cláudia ninhos, co-autora do 
livro salazar, portugal e o Holocausto. 

o que se esconde por detrás da aparente 
contradição entre uma ‘árvore com asas’ e um 
‘passarinho com raízes’? será que a chave está 
no exílio da família da autora, forçada a abandonar 
a sua bem-amada Áustria após o anschluss e a 
encontrar refúgio na recôndita capital da bolívia, 
único porto de abrigo possível para uma família 
judia em fuga? eva terá voado ou ficado presa ao 
solo? desenraizou-se ou criou raízes? Quais terão 
sido as motivações que a levaram a procurar todos 
os familiares sobreviventes e dispersos pelo mundo 
e a juntá-los em sintra, em 2005, para um primeiro 
encontro desde a ii guerra? a conversa será 
conduzida pela jornalista Filipa melo.

Bacon and God’s Wrath
Realização: sol Friedman
canadá | 2015 | 9’ 
inglês; leg. português 
elenco: razie brownstone

dear God
Realização: erez tadmor e guy nattiv
israel | 2014 | 13’ 
Hebraico; leg. português, inglês 
elenco: lior ashkenazi,  
reymond amsalem

O BACON E A IRA DE DEUS Querido deus
OS BEBÉS DE AUSCHWITZ:  
NASCIDOS PARA SOBREVIVER 

EXÍLIO E IDENTIDADE - 
UMA CONVERSA COM EVA RAIMANN 
CABRAL, AUTORA DO LIVRO 
‘ÁRVORE COM ASAS, PASSARINHO 
COM RAÍZES’ 

cASteLO  
de vIde

seX.
6 mai. 
21h30

cASteLO  
de vIde

sÁb.
7 mai.  
18h00

BeLmOnte
seX.

15 abr. 
21h00

BeLmOnte
sÁb.

16 abr. 
16h00

BeLmOnte
sÁb.

16 abr. 
11h00

LISBOA
QUa.

16 mar. 
21h30

LISBOA
seX. 

18 mar. 
22h00

LISBOA
QUa. 

16 mar. 
18h30

cAScAIS
sÁb.

9 abr. 
18h00

LISBOA
seX.

18 mar. 
19h30

cAScAIS
dom.

10 abr. 
16h00

LISBOA
dom.

20 mar. 
11h00

LISBOA
seX.

18 mar. 
18h30

cAScAIS
dom.

10 abr. 
19h30

cAScAIS
sÁb.

9 abr. 
16h00

cAScAIS
dom. 

10 abr. 
14h00

cAScAIS
dom.

10 abr. 
11h00

Foi a porta por onde entraram 12 milhões de 
imigrantes nos estados Unidos. aqueles que as 
autoridades consideravam doentes ou incapazes 
de seguir caminho ficavam no hospital de ellis 
island, de onde podiam ser deportados para os 
países de origem se não melhorassem. É nesses 
corredores, abandonados há mais de 60 anos – 
e palco da instalação Unframed do misterioso 
realizador jr, com fotografias da época –, 
que robert de niro deambula para nos contar 
a história de tantos homens, mulheres e crianças 
que chegaram ali em busca do sonho americano.  
À semelhança do que acontece hoje com milhões 
que arriscam tudo por uma vida melhor. 
o argumento é do premiado eric roth.

o rabino eli rosenfeld irá falar da simbologia 
desta celebração, que tem uma profunda 
importância para todos os judeus. shabbat, 
palavra que deriva do hebraico, é o nome do 
sétimo dia da semana e significa simplesmente 
‘cessar de trabalhar’. mas o shabbat não é apenas 
um dia de descanso: é um momento em que 
as pessoas deixam de lado as preocupações do 
dia-a-dia e o lado material da vida e aproveitam 
para se dedicarem à renovação espiritual e à 
actividade religiosa.

o que acontece quando um pai, vendedor de 
hábitos de freiras, resolve levar a família nas 
visitas de negócios aos conventos durante as 
férias de verão? animação e comédia juntam-se 
para uma visita ao passado de uma família judia 
na américa.

o que caracteriza a música sefardita e a música 
klezmer? Quais as suas origens? o que as une e 
o que as separa? Que influências ainda subsistem 
dos sons levados para leste pelos judeus expulsos 
da península ibérica? aos músicos daniel Kahn 
e merlin shepherd (membros da banda klezmer 
os painted bird) juntam-se os portugueses 
rui vieira nery (musicólogo) e manuel rocha, 
(director do conservatório de coimbra e membro 
da brigada victor jara, banda que o levou 
a conhecer o cancioneiro sefardita português) 
para um debate que tentará responder a estas 
e outras questões do universo musical judaico. 

ellis
Realização: jr
eUa | 2015 | 14’ 
inglês; leg. português 
elenco: robert de niro

Some vacation
Realização: anne s. lewis
eUa | 2014 | 6’ 
inglês; leg. português 
elenco: anne s. lewis

duração: 1 hora

duração: 1 hora

ELLIS 
QUE FÉRIAS...

O QUE NOS ENSINA 
O SHABBAT ?KLEZMER-SEFARDITA: 

DUAS MÚSICAS, UM MUNDO

cASteLO  
de vIde

sÁb. 
7 mai.  
18h00

cASteLO  
de vIde

dom.
8 mai. 
21h30

sessão famílias debate

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

duração: 1 hora
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duração: 1 hora



SESSÕES ESPECIAIS eventos paralelos

APRESENTAÇÃO DO LIVROTertúlia ao fim da tarde

BeLmOnte
seX.

15 abr. 
18h00

BeLmOnte
QUi. 

14 abr. 
9h30

BeLmOnte
seX.

15 abr 
9h30

num encontro informal, ao fim da tarde, 
convidamos todos a participar para falar da 
simbologia desta celebração, que tem uma 
profunda importância para todos os judeus. 
shabbat, palavra que deriva do hebraico, 
é o nome do sétimo dia da semana e significa 
simplesmente ‘cessar de trabalhar’. 
mas o shabbat não é apenas um dia de descanso: 
é um momento em que as pessoas deixam 
de lado as preocupações do dia-a-dia e o lado 
material da vida e aproveitam para se dedicarem 
à renovação espiritual e à actividade religiosa.

a câmara de castelo de vide convida a provar 
este prato típico que fala também da história 
e das tradições kosher ainda presentes na 
gastronomia da vila.

Degustação de Cachafrito 

cASteLO  
de vIde

seX.
6 mai.  
18h30

cASteLO  
de vIde

dom.
8 mai. 
12h00

o que se esconde nesta bela vila que tão bem 
tem sabido preservar o seu passado judaico? 
será que o escritor richard zimler, ao conversar 
com carolino tapadejo – ex-presidente da 
câmara de castelo de vide, profundo conhecedor 
de todos os recantos da judiaria e guardião 
de incontáveis segredos –, irá encontrar um 
último cabalista?

no cine-teatro mouzinho da silveira estarão 
patentes peças de grande interesse pertencentes 
a uma das mais importantes colecções de portugal. 
a informação completa poderá ser consultada no 
site da judaica. 

a visita à lisboa judaica convida os participantes 
a imaginar como era a cidade no século Xvi.  
em belmonte e em castelo de vide haverá passeios 
guiados pelas sinagogas, museus e recantos que 
nos falam da forte presença judaica nessas zonas. 
na visita em castelo de vide visitar-se-ão também 
as obras do futuro centro as obras do futuro centro 
de interpretação de garcia de orta/centro de 
interpretação da inquisição. 
(para mais informações consulte o site da judaica)

teresa nobre de carvalho, estudiosa e conhecedora 
do saber médico-botânico na europa quinhentista, 
recriou no seu livro 59 conversas fictícias entre 
dois médicos ibéricos. Um dos físicos, de origem 
espanhola, tinha apelido ruano e o outro,  
natural de castelo de vide, chamava-se orta. 
garcia de orta foi figura de proa na disseminação 
da ciência. e teve a ousadia de enfrentar a tradição 
textual, propondo uma nova forma de integrar 
o saber e de observar o mundo natural que 
o rodeava.

À CONVERSA COM RICHARD ZIMLER 
E CAROLINO TAPADEJO

DOCUMENTAÇÃO  
E BIBLIOGRAFIA JUDAICA *

VISITAS GUIADAS ÀS JUDIARIAS  
DE LISBOA, BELMONTE 
E CASTELO DE VIDE

OS DESAFIOS DE GARCIA DE ORTA – 
COLÓQUIOS DOS SIMPLES  
E DROGAS DA ÍNDIA

cASteLO  
de vIde

sÁb. 
7 mai.  
17h00

cASteLO  
de vIde

QUi.
5 mai. 
16h00

cASteLO  
de vIde

dom.
8 mai.  
18h00

prestamos homenagem a antónio monteiro 
cardoso, autor deste extraordinário romance 
que ele tanto queria apresentar nesta sessão 
de abertura da judaica-belmonte.
através dos meandros da perseguição inquisitorial 
da diáspora dos judeus portugueses e espanhóis, 
boas Fadas que te Fadem transporta-nos para 
uma época fascinante, em que o racionalismo e 
as descobertas científicas dão ainda os primeiros 
passos numa europa dominada pela intolerância 
e pela violência do fanatismo religioso. será que 
aprendemos alguma coisa passados cinco séculos? 

BOAS FADAS QUE TE FADEM
APRESENTAÇÃO DO LIVRO

EXPOSIÇÃO

BeLmOnte
QUi. 

14 abr. 
18h30

(prato de tradição Kosher)

LISBOA
sÁb.

19 mar. 
11h00

cASteLO  
de vIde

sÁb.
7 mai. 
10h00

BeLmOnte
seX.

15 abr. 
16h00

* colecção de roberto bachmann, a confirmar.

o propósito do colóquio internacional 
inquisição, cripto-judaísmo, marranismo 
é propiciar uma clarificação do vocabulário 
técnico disponível através de uma distinção 
analítica e histórica dos seguintes conceitos: 
“inquisição”, “conversão”, “judaizantes”, 
“judaizar”, “cristãos-novos”, “cristãos-velhos”, 
“judeus”, “judeus públicos”, “cripto-judeus”, 
“conversos”, “marranos”. entre os distintos 
participantes estrangeiros contam-se 
Herman prins salomon, jaime contreras, 
carsten Wilke e peter nahon. de portugal, 
figuras cimeiras como moisés espírito santo, 
maria antonieta garcia, elvira azevedo mea, 
susana mateus, antónio carlos carvalho 
e teresa cordeiro irão tecer importantes 
considerações sobre o tema. antónio bento, 
professor da Universidade da beira interior, 
é o organizador do colóquio.
a lista completa de oradores assim como o 
programa do colóquio poderão ser consultados 
no site da judaica.

INQUISIÇÃO, CRIPTO-JUDAÍSMO 
E MARRANISMO

colóquio internacional

O QUE NOS ENSINA 
O SHABBAT ?
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(in memoriam  
antónio monteiro cardoso)



concertos

recital pelos solistas da orquestra de câmara 
de cascais-oeiras. sob a batuta do maestro 
nikolay lalov, serão interpretadas obras de 
Felix mendelssohn, Franz schrecker, 
gideon Klein, Fritz Kreisler, gerald Finzi, 
e george gershwin .

Programa 
Felix mendelssohn sinfonia X adagio
gideon Klein allegro da peça da partita
Franz  schreker intermezzo
Fritz Kreisler liebesleid
gerald Finzi prelúdio 
george gershwin lullaby
george gershwin i’ve got rhythm

concerto pelos alunos da escola de música de 
belmonte, que irão interpretar obras do repertório 
sefardita, em diálogo com a orquestra internacional 
de clarinetes príncipes das astúrias e com o 
maestro antónio saiote, que executará clássicos  
da música klezmer, entre os quais Klezmer suite 
de alexis ciesla; sholem-alekhem, rov Feidman! 
de béla Kovács; e a Klezmer Wedding de mike 
curtis.

SEFARDITA-KLEZMER: 
UMA VIAGEM MUSICAL

TRADIÇÃO JUDAICA 
NA MÚSICA CLÁSSICA

LISBOA
sÁb.

19 mar. 
22h00

recital

cAScAIS
dom.

10 abr. 
17h00

BeLmOnte
sÁb.

16 abr. 
21h00
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WE GO
THE EXTRA

SMILE.

COMO DESEJA VOAR HOJE?
Viaje confortavelmente na Europa desde €69 ida e volta*.
Qualquer que seja a sua necessidade, a Brussels Airlines tem 
sempre a opção de viagem perfeita para si:

O melhor  
preço, conforto 

incluido.

Viaje sem stress, 
com bagagem 

registada, 
reserva 

antecipada de 
lugar e alguma 

flexibilidade.

Check-in e 
embarque 
prioritário. 

Passagem rápida 
pela segurança 

e total 
flexibilidade.

Acesso 
ao lounge, 
refeições 
gourmet 

a-la-carte 
e total 

flexibilidade.
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DANIEL KAHN & THE PAINTED BIRD
Formados em berlim em 2005, os painted bird 
(nome escolhido em alusão ao brutal romance 
de jerszy Kosinski, ‘o pássaro pintado’), 
liderados pelo músico daniel Kahn, ganharam 
o estatuto de banda de culto, conquistando 
seguidores a nível internacional. têm feito 
digressões de moscovo a marselha, de istambul 
ao indiana. tocando nos mais diversos locais 
– desde clubes punk clandestinos até ao central 
park summer stage, de cabarés turcos a 
sinagogas polacas abandonadas –, daniel Kahn 
e a banda desafiam as fronteiras entre o radical 
e o tradicional, o lírico e o político, o leste 
e o oeste, o folk e o punk, entre mama loshn 
e loshn hora.

actuam: 
daniel Kahn (voz, acordeão, guitarra, piano, 
cavaquinho): cantor/compositor, tradutor, 
poeta, realizador e dramaturgo.
merlin Shepherd (clarinete, saxofone): 
o mestre britânico do clarinete klezmer.
michael tuttle (baixo): compositor americano 
radicado em berlim, sonoplasta e ‘baixista 
submarino’.
Hampus melin (bateria): sueco radicado em 
berlim e guardião dos géneros musicais de 
jazz e klezmer. 



convidados

HenRIQUe cYmeRmAn (co-realizador de jerusalém oriental / jerusalém ocidental)
premiado jornalista, é também autor e professor universitário e cobre há 25 anos 
o médio oriente, sendo correspondente para a portuguesa sic e outros meios 
internacionais. com relações privilegiadas tanto do lado israelita como do árabe, 
tem uma visão única do conflito. neto de um judeu polaco que se fixou em portugal, 
nasceu no porto, em 1959, e aos 16 anos foi viver para israel. 

nIKLAS FRAnK (protagonista de a minha Herança nazi: o que os nossos pais Fizeram)
Filho do governador-geral da polónia ocupada pelos nazis, niklas Frank nasceu 
em 1939 em munique. crítico feroz do pai, condenado à morte em 1946, foi 
jornalista e é autor de uma trilogia sobre a família: der vater – eine abrechnung 
(o pai – Uma vingança, 1987), meine deutsche mutter (a minha mãe alemã, 2005) 
e mein bruder norman – mein vater War ein nazi verbrecher, aber ich liebe ihn 
(o meu irmão norman – o meu pai Foi um criminoso nazi mas eu amo-o, 2013). 

PÉteR GÁRdOS (autor do livro carta à mulher do meu Futuro e realizador de Febre ao amanhecer)
nascido em budapeste em 1948, o premiado realizador e encenador de teatro – 
com mais de 20 distinções internacionais em festivais de cinema – estreou-se 
na escrita de romances com carta à mulher do meu Futuro, que narra a história 
verídica do encontro entre os pais, ambos sobreviventes do Holocausto. 
da correspondência entre eles nasceria uma história de amor – que o filho também 
adaptou ao cinema com o título de Febre ao amanhecer.

PHILIPPe SAndS (protagonista de a minha Herança nazi: o que os nossos pais Fizeram)
advogado e professor de direito internacional no University college, em londres, 
é descendente de uma família originária da europa central. comentador regular 
na bbc e na cnn, escreveu o livro lawless World (mundo sem lei, 2006), sobre 
a ilegalidade da guerra do iraque. na sua obra mais recente, east West street: 
on the origins of genocide and crimes against Humanity (rua oriente ocidente: 
sobre as origens do genocídio e crimes contra a Humanidade, 2015), traça a história 
da família durante o Holocausto, ao mesmo tempo que analisa as mudanças na lei 
penal internacional. 

ULI JÜRGenS (realizadora de o cônsul desobediente – exílio em portugal)
nascida em 1970 na alemanha, tem nacionalidade austríaca, cresceu na alemanha, 
na Áustria e no brasil. depois de um percurso como cantora e actriz, entrou 
no jornalismo – na televisão e na rádio. para o canal austríaco orF iii realizou 
o documentário o cônsul desobediente – exílio em portugal, emitido em outubro 
de 2015. autora e tradutora, escreveu ziegensteig ins paradies – exilland portugal 
(2015), sobre o mesmo tema. 

FeLIX mOeLLeR (realizador de Filmes proibidos)
cineasta alemão nascido em 1965, filho da também realizadora margarethe von trotta 
(vencedora em 1981 do leão de ouro no Festival de veneza, por os anos de chumbo). 
estudou História, política e comunicação em munique e berlim. Um dos seus mais 
conhecidos documentários é Harlan – na sombra do judeu süss, sobre a forma como 
a família do realizador nazi veit Harlan lida com o legado artístico e profundamente 
antissemita do antepassado.

GIdI AvIvI (produtor de jerusalém oriental / jerusalém ocidental)
Fundador da vice versa Films, companhia sediada em telavive, gidi avivi conquistou 
diversas distinções pelo seu trabalho como produtor de séries televisivas, 
documentários e obras de ficção. nascido em 1961, completou o master em estudos 
de cinema pela Universidade de nova iorque, chefiou o departamento de música 
da rádio do exército israelita, foi crítico de música para o jornal Haaretz e dirigiu 
festivais internacionais de cinema e artes.

HAnA mORAn (protagonista de os bebés de auschwitz – nascidos para sobreviver)
nasceu a 12 de abril de 1945 no campo de Freiberg (alemanha), depois de a mãe 
ter sobrevivido à selecção e ao trabalho escravo em auschwitz a partir de outubro 
de 1944. após a guerra, na checoslováquia, formou-se em engenharia Química e, 
grávida, mudou-se com o marido para israel em 1968. cerca de uma década mais 
tarde, partiu com o filho para os eUa, onde ainda reside.

mAGnUS GeRtten (realizador de todos os rostos têm um nome)
nascido em 1953 em malmö, na suécia, gertten tem coleccionado prémios em 
festivais de cinema. entre os trabalhos destacam-se rolling like a stone (2005) – 
vencedor do melhor documentário de música do norte-americano silverdocs, 
hoje aFi docs –; long distance love (2008), vencedor do melhor documentário 
no Festival internacional de cinema de nova iorque; e Harbour of Hope (2011), 
distinguido com uma menção Honrosa no Festival internacional de cinema de cracóvia. 
todos os rostos têm um nome, que se estreia em portugal no judaica, já arrecadou 
cinco distinções internacionais. 

WendY HOLden (autora de os bebés de auschwitz – nascidos para sobreviver)
Foi correspondente estrangeira e de guerra para o diário britânico daily telegraph 
durante uma década – e jornalista durante 18 anos –, cobrindo acontecimentos 
em todo o mundo. nasceu em 1961 em inglaterra e é autora e co-autora de mais 
de 30 livros, com destaque para biografias de mulheres com vidas fora do comum.
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mAnUeL ROcHA
participante no debate Klezmer-sefardita: 
duas músicas, Um mundo.

actual director do conservatório de coimbra, 
é também membro e impulsionador do conjunto 
brigada victor jara e do grupo de etnografia 
e Folclore da academia de coimbra (geFac). 
depois de seis anos em moscovo, onde concluiu 
a sua formação como violinista e músico de orquestra, 
manuel rocha regressou a portugal no final dos anos 
80 e iniciou o percurso musical que o levou a trabalhar 
com nomes como carlos do carmo, mísia, Fausto 
ou adriano correia de oliveira. a brigada e o geFac 
têm-no levado a conhecer de perto o cancioneiro 
sefardita português.

IRene FLUnSeR PImenteL
moderadora do debate sobre todos os rostos 
têm um nome, em lisboa.

doutorada em História institucional e política 
contemporânea, elaborou diversos estudos sobre 
o estado novo, o período da ii guerra mundial, 
a situação das mulheres e a polícia política durante 
a ditadura de salazar e caetano. É investigadora do 
instituto de História contemporânea, da Universidade 
nova de lisboa. prepara uma série de documentários 
sobre a polícia política do estado novo, para a rtp. 
autora premiada, é ainda chevalière de la légion 
d´Honneur francesa.

JOSÉ FIALHO GOUveIA
moderador do debate sobre a minha Herança nazi: 
o que os nossos pais Fizeram, em lisboa.

jornalista, fez parte das redacções dos jornais 
o independente e sol e destacou-se como 
entrevistador no programa bairro alto, na rtp2. 

nIKOLAY LALOv
maestro do recital tradição judaica na música clássica, 
em cascais.

Fundador, director artístico e maestro titular da 
orquestra de câmara de cascais e oeiras (occo). 
diplomou-se como violinista na academia nacional 
da bulgária – país onde nasceu – completando mais 
tarde o curso de direcção de orquestra na mesma 
instituição. entre vários prémios, lalov recebeu 
a medalha de mérito cultural do município de oeiras 
e o diploma do ministério de negócios estrangeiros 
da bulgária.

PedRO cALAdO
participante no debate sobre todos os rostos 
têm um nome, em lisboa.

alto-comissário para as migrações, tem feito 
um percurso académico, enquanto investigador 
e docente universitário, e no terreno nas áreas 
de inclusão social, igualdade, imigração 
e minorias étnicas. 

RenAtO BARROSO
participante no debate a minha Herança nazi: 
o que os nossos pais Fizeram.

nascido em castelo de paiva em 1965, licenciou-se 
em direito, enveredando pela carreira de juiz criminal. 
apaixonado por cinema, é frequentador assíduo da 
cinemateca portuguesa. em 2015 lançou o livro 
a culpa no cinema de a. Hitchcock, em que analisa 
a obra do cineasta a partir da noção de culpa – moral, 
social, ética e criminal. 

RIcHARd ZImLeR
participante numa conversa com carolino tapadejo,  
em castelo de vide.

nascido em 1956, formou-se em religião comparada 
em duke e fez um mestrado em jornalismo em 
stanford. mudou-se dos eUa para portugal em 1990 
e foi professor de jornalismo. escritor premiado 
e traduzido em 23 línguas, publicou dez romances, 
um livro de contos e três infantis. em 1996 iniciou 
o ciclo sefardita, série de romances independentes 
que abordam diferentes gerações e ramos dos zarco, 
família de judeus portugueses.

RUI mARQUeS
participante no debate sobre todos os rostos 
têm um nome, em lisboa.

empreendedor, gestor e ativista social. 
actualmente dirige o instituto p. antónio vieira 
(ipav). a auto-determinação de timor-leste e a 
integração de pessoas sem-abrigo são algumas 
das causas em que esteve activamente envolvido. 
recentemente tem animado a par - plataforma 
de apoio aos refugiados, que reúne mais de 200 
organizações da sociedade civil. 

RUI vIeIRA neRY
participante no debate Klezmer-sefardita: 
duas músicas, Um mundo, em lisboa.

nascido em 1957, licenciou-se em História pela 
Faculdade de letras e, em 1990, doutorou-se em 
musicologia pela Universidade do texas. desde 2012 
é director do programa gulbenkian de língua e 
cultura portuguesas. É uma das mais respeitadas 
vozes em portugal na área dos estudos musicais.

participantes

AntÓnIO BentO
organizador do colóquio internacional inquisição, 
cripto-judaísmo e marranismo e apresentador do livro  
boas Fadas que te Fadem.

doutor pela Universidade da beira interior, onde
dirige o curso de mestrado em ciência política e 
relações internacionais. integra como investigador 
o labcom.iFp e o centro de estudos judaicos. 
a sua investigação centra-se nas áreas da Filosofia 
política, teoria política, comunicação política 
e estudos judaicos. publicou vários artigos em 
revistas científicas e em obras colectivas nacionais 
e internacionais. 

AntÓnIO cARLOS cARvALHO
apresenta o filme cântico dos cânticos, em lisboa.

nascido em lisboa em 1947, trabalhou como jornalista 
durante 37 anos e foi co-autor de documentários 
televisivos sobre a presença judaica em portugal. 
escreveu os livros os judeus do desterro de portugal 
e prisioneiros da esperança – dois mil anos de messias 
e messianismos. membro da associação portuguesa 
de estudos judaicos, tem participado em diversos 
colóquios e congressos.

AntÓnIO SAIOte
maestro da orquestra internacional de clarinetes príncipes 
das astúrias - concerto sefardita-Klezmer: Uma viagem 
musical, em belmonte.

maestro e clarinetista português, actuou e ensinou 
em mais de vinte países da Ásia, europa, américa 
e África do norte. participou em festivais tão diversos 
como sintra, estoril, nancy, Xangai, macau, rabat, 
são paulo, madeira e la Folle journée (ccb), ao lado 
de nomes tão marcantes como jorge peixinho e 
luciano pavarotti. leccionou nos mais importantes 
conservatórios do pais, sendo actualmente professor 
na escola superior de música, artes e espectáculo 
(esmae), no porto.

cAROLInO tAPAdeJO
participa na conversa com richard zimler e orienta 
a visita guiada à judiaria, em castelo de vide.

descendente de uma família de ferreiros judeus 
fugidos de espanha no século Xv, nasceu em 1947 
em castelo de vide e tem contribuído activamente 
para a promoção e investigação da história judaica 
local. a ele se deve a compra da velha sinagoga para 
o município e a inauguração do museu da oficina de 
Ferreiro. Foi condecorado com o grau de comendador
da ordem do infante d. Henrique, (1985), e com 
o grau de grande oficial da mesma ordem, (1990).

cLÁUdIA nInHOS
moderadora na apresentação de ‘os bebés de auschwitz’, 
em lisboa. 

investigadora no centro de História d’aquém e 
d’além-mar (cHam), tem vindo a especializar-se em 
temáticas como a história das relações luso-alemãs, 
o nacional-socialismo e o Holocausto. É mestre em 
História contemporânea e está a terminar o 
doutoramento em História. integra a equipa que se 
encontra a estudar os portugueses vítimas do sistema 
concentracionário nazi e/ou do trabalho forçado. 
escreveu, com irene pimentel, o livro salazar, portugal 
e o Holocausto.

RABInO eLI ROSenFeLd
apresenta a sessão o que nos ensina o shabbat?, 
em cascais.

o rabino eli rosenfeld nasceu e cresceu em brooklyn, 
nova iorque. estudou em yeshivas (escolas rabínicas) 
de nova iorque, chicago e israel, onde recebeu a sua 
ordenação pelo rabinato central do chabad de israel. 
antes de ser nomeado co-director do movimento 
chabad em portugal, eli rosenfeld prestou serviço 
na rússia, na roménia e na alemanha. 
recentemente estudou e ensinou também nos eUa, 
no centro chabad de nova iorque. 

evA RAImAnn cABRAL
autora do livro Árvore com asas, passarinho com raízes 
e participante numa conversa com a jornalista Filipa melo, 
em cascais.

nasceu na Áustria em 1937. dois anos depois, junto 
com a sua família judia, tem de fugir para a bolívia, 
mudando-se mais tarde para o brasil. durante a sua
especialização em engenharia electrotécnica em 
França conheceu um português com quem se casaria, 
estabelecendo-se em  portugal em 1965. 
com base na árvore genealógica traçada pelo pai 
e nos testemunhos e documentos de membros da 
família espalhados pelo mundo escreve o livro Árvore 
com asas, passarinho com raízes (2012)

FILIPA meLO
moderadora da conversa com eva raimann cabral, 
em cascais.

crítica literária, escritora, jornalista. trabalha há duas 
décadas na divulgação da literatura nacional e clássica 
na imprensa e na televisão, em comunidades de 
leitores e oficinas de escrita criativa. É autora do 
romance este É o meu corpo, traduzido em sete 
línguas.
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bilhetes à venda a partir de 29 de Fevereiro na bilheteira
do cinema São Jorge (de segunda a domingo, das 15h às 22h)
e na ticketline.

Preço dos bilhetes (por sessão da mostra):
público em geral: 4,00 €
com desconto: 3,50 €
passe (5 filmes): 10,00 €

ticketline: www.ticketline.sapo.pt, agência abreu, a.b.e.p.,
campo pequeno (galeria comercial), casino lisboa,
c.c. mundicenter, c.c. dolce vita, centro cultural de belém,
el corte inglés, Fnac, mmm ticket, shopping cidade do porto,
U-ticketline e Worten.

Reservas/Informações: 1820 (chamadas telefónicas 24h/dia)
A partir do estrangeiro: +351 217 941 400

cInemA SÃO JORGe
av. da liberdade, 175
t. 213 103 400
www.cinemasaojorge.pt
cinemasaojorge@egeac.pt

metro: avenida
Autocarros (cARRIS): 736, 744, 702, 709, 711, 732, 745, 746

Sessão escolas:
alunos e professores: entrada gratuita mediante reserva prévia

Sessão Famílias:
menores de 18 anos: 1,50 €

Sessões especiais:
entrada gratuita

O cInemA dA vILLA
t. 215 887 311
www.ocinemadavilla.pt
geral@ocinemadavilla.pt
facebook.com/ocinemadavilla
instagram.com/o_cinema_da_villa/

Reservas/Informações: 
geral@ocinemadavilla.pt ou t. 215 887 311

Preço dos bilhetes:
preço único por sessão da mostra: 3,50 €
passe (5 filmes): 10,00 €
estudantes: 2,00 €
professores: entrada gratuita

Sessão escolas:
alunos e professores: entrada gratuita mediante reserva prévia

Sessões especiais:
entrada gratuita

cAScAISvILLA SHOPPInG centeR
avenida d. pedro i, lote 1
2 2750-786 cascais

comboio (cP): estação de cascais
Autocarros (ScOttURB): 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 425, 428, 432, 455, 462

centRO cULtURAL de cAScAIS
Recital pelos Solistas da Orquestra de câmara de cascais 
e Oeiras (OccO) 
auditório do centro cultural de cascais (com lugares marcados)

Preço dos bilhetes: 
público em geral: 3,00 €
mais de 65 anos: 1,50 €
estudante: 1,50 €
não se efectuam reservas

Pontos de venda:
centro cultural de cascais (de terça a domingo, das 10h às 18h)
casa das Histórias paula rego (de terça a domingo, das 10h às 18h)

Online:
www.bol.pt/

Outros pontos de venda em:
www.bol.pt/projecto/pontosvenda

contactos:
centro cultural de cascais
avenida rei Humberto ii de itália, s/n
2750-800 cascais

centro de exposições: 
t. 214 815 660/5 
geral@fundacaodomluis.pt
www.fundacaodomluis.pt

Auditório:
t. 214 815 665
dapc@cm-cascais.pt

cafetaria e restaurante: 
t. 214 866 402, 916 202 221
conversasnagandarinha@hotmail.com

todas as sessões da judaica – mostra de cinema e cultura 
são gratuitas.

mUnIcÍPIO: 
t. 275 910 110
cmbelmonte@mail.telepac.pt

emPdS: 
t. 275 088 698/969, 275 200 486
empds.belmonte@gmail.com

todas as sessões da judaica – mostra de cinema e cultura 
são gratuitas.

mUnIcÍPIO: 
t. 245 908 220
sociocultural@cm-castelo-vide.pt

LISBOA
cinema são jorge

CASCAIS
centro cUltUral de cascais
o cinema da villa

BELMONTE
mUseU jUdaico
aUditório mUnicipal

CASTELO DE VIDE
paços do concelHo
cine-teatro moUzinHo da silveira
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