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O evento tem como eixos principais a valorização da
língua portuguesa e sua contribuição para a Amazônia

LANELIMA
ESPECIAL PARA ACRÍTICA

.
Unir duas na-
ções irmãs, Bra-
sil e Portugal,
com o objetivo

de fortalecer a importância da
colaboração dos portugueses
para aprodução cinematográ-
fica amazonense. Esta é uma
das finalidades da 1ª Mostra
Luso-Amazônica de Cinema,
organizada pela produtora
Amazon Film, que acontece
de 14 a 17, em diversos luga-
res (confira na programação
ao lado). O evento terá exibi-
ções de obras contemporâ-
neas da filmografia portugue-
sa, além de filmes amazonen-
ses históricos que fazem refe-
rência ao pioneiro Silvino
Santos e ao movimento cine-
matográfico local quemarcou
as décadas de 60 e 70. “Falan-
do de cinema no Amazonas,
sempre tocaremos em um no-
me português, direto ou indi-
retamente”, afirma Chicão
Fill, organizador damostra.
Para Chicão, a realização

deste evento serve como in-
tercâmbio para os jovens es-
tudantes, que se interessam
por essa arte. “Será uma nova
linha de busca de parcerias,
teremos futuros intercâm-
bios de turismo, culturais,
uma série de incentivos”, diz.
“Portugal merece essa parce-
ria, pois somos a terceira lín-
gua do mundo”. Ele também
revela que deve muito a Por-
tugal, pois viveu no país du-
rante dez anos. “É como se
fosse uma dívida, eles colabo-
ravam muito com o Amazo-
nas. É uma responsabilidade
grande de juntar e fazer essa
mostra internacional”.

Participações
Um dos pontos altos da mos-
tra, além da exibição de fil-
mes portugueses, será o bate
papo com o crítico José Gas-
par, que conversará comopú-
blico sobre o cinema portu-
guês emManaus. Amesa terá
como convidados Joaquim
Marinho, Márcio Souza e Ro-
berto Kahane. Durante o con-
vívio serão exibidos curtas e
trechos de filmes históricos
produzidos noAmazonas.
Kahaneafirmaqueainicia-

tiva da mostra é muito impor-
tante. “Colocaremos para os
jovens, a nova geração, quem
foi Silvino Santos, JG Araújo e
qual a importância deles no
contexto cultural do amazo-
nas, no cinema”, diz. “O gran-
deprodutordecinemaaquina
década de 20 foi o JG Araújo,
que era português e quemon-
touaprimeiraprodutoradeci-
nema. A partir daí surgiu a fi-
gura de Silvino Santos, tam-
bém português de naturalida-
de”, lembra. Entre os convida-
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dos, também estarão presentes
José Pedro Ribeiro, diretor do
Instituto de Cinema e Audiovi-
sual de Portugal e Silvio Da-Rin,
secretário doAudiovisual doMi-
nistériodaCulturadoBrasil .

Exibições
Diversos gêneros compõem a
seleção de filmes da programa-
ção. Documentário, ficção e ani-
mação em curta, média e longa
metragem serão exibidos, fa-
zendo um panorama do cinema
contemporâneo de Portugal.
Obras como os curtas “Arena”
de João Salaviza (Palma de Ouro
em Cannes 2009), “Corrente”
de Rodrigo Areias e a estreia de
“Passeio de Domingo” de José
Miguel Ribeiro fazem parte da
mostra. Além dos documentá-
rios de Edgar Pêra, Pedro Sena
Nunes, Diana Gonçalves (Pre-

premiado
“AqueleQuerido
MêsdeAgosto”é
umdolongasque
serãoexibidos

“O Cineasta da Selva” de AurélioMichiles, “Silvino Santos, O Fim deUmPioneiro” de Roberto Kahane e “Corrente”, de Rodrigo Areias estarão namostra

miada no Festival Cinesud do
RJ) e Manuel Mozos e longas
metragens com o “Second Life”
e o premiado “Aquele Querido

Mês de Agosto”. “Estamos pen-
sando em emplacar um calen-
dário que fortaleça esse projeto,
porque é uma mostra interna-

cional”, adianta Chicão. O canal
português RTP Internacional
estará em Manaus durante o
evento. “Além de fazer a cober-
tura e entrevistas, mostrarão a
cidade. O projeto é importante
pois vai gerar mídia lá fora. Por
isso pensamos em fazer algo
que resgate a nossa cultura que
é lusa também, e, pormeio do ci-
nema, fazer esse elo”, conta.
Na semana luso-amazônica

acontece ainda a abertura da ex-
posiçãopermanente“Memórialu-
so-amazônica”eainauguraçãodo
CineclubeBaré.Amostratambém
contará com a exibição de curtas
metragens em um parque aberto
aopúblico.Oeventoencerracoma
exibição do documentário “Lín-
gua: Vidas emPortuguês” de Vic-
tor Lopes e uma mesa de debate
sobre o tema “Cinema e Língua
Portuguesa”,noTeatroUninorte.

Programação
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Confira os principais mo-
mentos da 1ªmostra

14Segunda-Feira
20h - Abertura e Cerimo-
nial, Luso/Espaço Cultu-
ral Uninorte
, Abertura da Exposição
“Memória luso-amazônica”
- Salão do Luso

15Terça-Feira
10h às 12h
, Exibição do Filme “O ci-
neasta da selva” de Aurélio
Michiles, e em seguida, de-
bate com o realizador e a
Profª Selda Valle. Luso.
15h às 18h
, Diálogos com José Gas-
par no Salão do Luso. O crí-
tico de cinema José Gaspar
conversa com o público so-
bre o cinema português em
Manaus. Convidados: Joa-
quim Marinho, Márcio Sou-
za e Roberto Kahane.
19h
, Inauguração do Cineclu-
be Baré

16Quarta-Feira
09h às 11h
,Sessão Infantil noCentro
Cultural Uninorte - “As coi-
sas lá de casa”, Animação,
série 26x2’30”, 2003, Por-
tugal, JoséMiguel Ribeiro
, “Até ao tecto domundo”,
Animação, 2007, 74:00,
Portugal, Carlos Silva, An-
tónio Costa Valente e Vítor
Lopes
10h às 12h
, Salão do Luso e Uninorte
- “Silvino Santos, o fim de
um pioneiro” de Roberto
Kahane, e em seguida, de-
bate com o realizador
19h às 21h
, Mostra de Filmes Portu-
gueses - Auditório Unidade
5 / Uninorte - “Deus não
quis”, Ficção, 2007, Portu-
gal, 15:0, António Ferreira
, “Aquele querido mês de
agosto”, Ficção, 2008, Por-
tugal, 150:00, Miguel Go-
mes

17Quinta-Feira
14h às 18h
, “Second life”, Ficção,
2009, Portugal, 85 :00, Ale-
xandre Cebrian Valente /
Miguel Gaudêncio, no Palá-
cio da Justiça
18h -
Teatro Uninorte
, “Língua: vidas em portu-
guês”, Documentário,
2001, 120', Victor Lopes
,19h30
,Mesa de Debate - Teatro
Uninorte.
, Tema: Cinema e Língua
Portuguesa

Durante o evento acontece a estreia da animação “Passeio de Domingo”


