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Apresentação
O Museu Monográfico de Conimbriga, em parceria com
os Caminhos do Cinema Português e o Centro de Estudos
Cinematográficos, apresentam a programação do ciclo de
cinema “Arqueologia pela Imagem em Movimento”. A partir
do pensamento de Jorge de Alarcão –

“se o animal deixa no
chão traços da sua
passagem, maiores
são os vestígios que o
homem deixa de si nos
lugares onde esteve”
– procura-se com este ciclo de cinema desvelar circunstâncias
históricas da passagem do homem pelo tempo. Num apelo à
dimensão imagética revelar-se-á uma arqueologia que conta
histórias. Traços de épocas. Com ação, romance e suspense.
As sessões do ciclo de cinema decorrerão no Auditório
do Museu Monográfico de Conimbriga de 20 a 25 de março,
iniciando-se às 21h30, sendo algumas das sessões comentadas
por alguns dos intervenientes das obras programadas. A
entrada é livre e sujeita à lotação da sala.
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20 de março | segunda | 21:30

Altamira 
Hugh Hudson

Espanha, França e Reino Unido

Corre o ano de 1879 e Maria, uma criança com apenas
9 anos de idade, e o seu pai Marcelino (Banderas),
habitantes da comunidade espanhola de Cantábria,
descobrem, por mero acaso, uma caverna com várias
pinturas rupestres que remontam ao Paleolítico Superior.
A mãe de Maria, a devota Conchita, duvida que
selvagens pré-históricos possam ter criado arte de tal
beleza, levando a que a Igreja Católica veja a descoberta como uma ameaça ao que é descrito na Bíblia.
Surge então a acusação de que as pinturas são falsas,
o que leva Marcelino a tornar a busca pela verdade uma
missão… já que ele é o principal acusado.

Esta sessão tem o apoio da Cinemundo. Altamira
está disponível para compra ou aluguer na página:
http://www.cinemundo.pt/filmes/altamira
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97’
M/12
(2016)

21 de março | terça | 21:30

Andrey Rublev 
Andrei Tarkovski
União Soviética

205’
M/12
(1966)

Um conto medieval arrebatador sobre a vida do maior
pintor de ícones russo. O fresco de um período turbulento do século XV na Rússia, marcado por lutas intermináveis entre príncipes rivais e invasões. Um filme
sobre o poder das imagens e das sensações.
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Com a presença
de António M.
Baptista, Director
do Museu do Côa

22 de março | quarta | 21:30

A Arte da Luz tem 20000 anos
João Botelho 

55’
M/6

Portugal(2014)

No Vale do Côa, a “Arte da Luz” no seu esplendor por todo
o sempre diante de nós, mesmo para aqueles que ainda não
viram, mas que seguramente farão a peregrinação obrigatória. Porque é de arte que se trata, e a arte é condição
primordial da existência humana e da sua liberdade! Benditos
sejam os que lutaram contra quem queria inundar e sepultar
para sempre talvez o maior tesouro artístico que existe em
Portugal. Benditos sejam os que nos livraram do pecado
infecto da destruição irremediável do legado de artistas
geniais que produziram a maior concentração da grande “Arte
da Luz” que no mundo aconteceu! Há mais de 15 mil anos,
há mais de 20 mil anos, num pequeno e desgraçado território que há apenas 900 anos se passou a chamar Portugal!

- João Botelho
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convidado especial

António Martinho Baptista
Director do Museu do Côa

Pré-Historiador de arte. Mas, citando Terêncio, nada do
que é humano me é estranho! Entre a Peneda-Gerês, o
Vale do Tejo e o Vale do Côa, o coração balança...

Esta sessão tem o apoio da Ar de Filmes.
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23 de março | quinta | 21:30

Fundeadouro Romano em Olisipo 

Raúl Losada

55’
M/6

Portugal(2015)

Conhecer Olisipo, a Lisboa de há quase dois mil anos,
a cidade como nunca a viu através do documentário da
autoria de Raul Losada, com uma inédita e surpreendente recriação arqueológica virtual 3D de César
Figueiredo.
Tendo como fio condutor uma campanha arqueológica na Praça D. Luís I, que revelou um fundeadouro
de época romana, deixe-se levar por uma história do
império romano, com paragem obrigatória na “capital”
portuária da província da Lusitânia.
Há milhares de anos, Olisipo seria uma cidade marítima aberta ao império e um dos mais importantes
portos de toda a fachada Atlântica, ligando o Mediterrâneo ao norte da Europa, abastecendo os exércitos de
Roma estacionados na Britânia e Germânia Inferior.
Esta sessão tem o apoio da TimeLand Filmes
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Com a presença de
Raúl Losada, Pedro
Carvalho e Rui
Pedro Lamy.

O Ouro de Tresminas
Paisagem Cultural e Tecnologia Mineira Romana

Rui Pedro Lamy, Javier Sánchez-Palencia e Pedro Carvalho

20’
M/6

Portugal(2015)

O documentário cinematográfico “O Ouro de Tresminas”, foi distinguido com o 1.º prémio, na categoria
de documentário, no I Festival de Cinema Arqueológico de Castilla y León, que teve lugar em Zamora
(2016), tendo sido posteriormente exibido, a convite
dos seus diretores, no Museu de Zamora, no Museu
Arqueológico Nacional (Madrid) e no Museu Nacional
de Arqueologia (Lisboa), bem como na Casa das Artes
(Porto) e também no 1º Festival Internacional de Filme
do Património (Évora). Mais recentemente (Novembro
de 2016) foi galardoado com o prémio Arkeolan para
a melhor divulgação científica no XVI Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (Irun) –
o mais prestigiado festival em Espanha de cinema
documental do género, integrando o circuito internacional da “European Federation of Film Festivals
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on Achaeology and Cultural Heritage”. À edição deste
ano, a qual teve lugar na cidade espanhola de Irun, no
País Basco, concorreram 38 filmes, provenientes de
Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, Grécia,
Sérvia, Bélgica, Turquia, Chile e Afeganistão.
Produzido pela ArqueoHoje, este documentário
procura mostrar a importância do território mineiro
de Tresminas (Vila Pouca de Aguiar) em época romana.
Com base em investigação no terreno, e ao longo de
18 minutos, revelam-se tanto os aspectos mais relacionados com a tecnologia mineira e hidráulica associada
às minas, como se sublinha a relevância patrimonial
desta paisagem cultural excepcional em plena Serra
da Padrela
No norte de Portugal encontra-se uma das mais
importantes áreas mineiras de ouro de todo o Império
Romano. Os testemunhos expressivos dessa exploração
e da tecnologia empregue podem ainda ser observados
no local. Enormes frentes de trabalho a céu aberto,
profundas galerias e uma complexa rede hidráulica
de canais ainda hoje impressionam pela sua extensão
e estado de conservação. No séc. I e II d.C. muita da
mais valiosa moeda cunhada em Roma (o aureus) foi
com o ouro extraído neste território mineiro – o mais
importante do Portugal Romano.

Esta sessão tem o apoio da Arqueohoje
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convidados especiais

Raul Losada

Realizador, Operador de Câmera
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Pedro C. Carvalho
Professor

Pedro C. Carvalho é professor da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra e investigador do Ceaacp.
Doutorado em Arqueologia, coordenou/a projetos de
investigação e dirigiu escavações arqueológicas na área
da arqueologia romana. Co-coordenou a intervenção
arqueológica efetuada no quadro da obra de ampliação
e requalificação do Museu Nacional de Machado de
Castro (Coimbra). Autor de livros e artigos científicos,
tem também produzido textos de divulgação para
Museus e Centros de Interpretação. Recentemente
coordenou cientificamente a execução do ‘Centro de
Interpretação de Tresminas’ (Vila Pouca de Aguiar), no
qual se inclui o documentário “O ouro de Tresminas” - é
co-autor do guião.
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Rui Pedro Lamy
Realizador

Nascido no Porto, Portugal em 1983. Finalizou o curso
Profissional de Fotografia pelo Instituto Português de
Fotografia - IPF Porto em 2005. Licenciado em Som
e Imagem pela ESAD.CR, IPL de Leiria em 2007 e
Pós-Graduação em Multimédia pela FEUP, Porto em
2010. Mais recentemente concluiu o Mestrado em
Comunicação Audiovisual, especialização Fotografia
e Cinema Documental pela ESMAE - IPP, Porto 2016.
Desenvolvendo diversas competências técnicas
e conceptuais em cinema e televisão, trabalhou em
algumas produtoras de conteúdos audiovisuais como
a Farol de Ideias (2007-2010) , Um Segundo Filmes
(2010-2011) e, posteriormente, na Universidade de
Aveiro (2013-2014), onde colaborou num projeto de
realização e produção de documentários científicos,
sobre a biodiversidade da Ria de Aveiro.
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Paralelamente a este percurso, tem vindo a desenvolver
competências como Produtor e Realizador Audiovisual,
onde tem criado e coordenado diferentes projetos de
caráter institucional e documental.
Com preferência pelo Documentário realizou os
seguintes filmes:
“Cinema com Gente Dentro” - 2007 - Documentário sobre Cinema Ambulante em Portugal; “A Ria por
Dentro” - 2014 - documentário cientifico realizado em
parceria com a Universidade de Aveiro sobre a Biodiversidade da Ria; “Transeunte” - 2015 - Documentário
realizado em Residência Artística, para o Mestrado de
Comunicação Audiovisual, ESMAE-IPP, em Boticas;
“O Ouro de Tresminas” - 2015 - Documentário Cientifico sobre tecnologia Mineira Romana em Portugal em
Co-Produção com Arqueohoje, premiado com Viriato
de Oro - Festival de Cine-Arqueológico de Zamora, e
Premio para melhor divulgação Cientifica no FICAB,
Irun; Documentário Cientifico sobre a Cidade Romana
de Bobadela em Co-produção com a Arqueohoje Projeto em fase de produção; Imago, Documentário
de autor, acerca da apropriação do Sagrado e da nossa
relação com a Natureza - Projeto em Fase de Pós-Produção.
Atualmente, encontra-se a desenvolver projetos
na área da arqueologia, história e divulgação do
património, estabelecendo parcerias e realizando
co-produções com diversas empresas, instituições e
universidades, com o objetivo de realizar um trabalho
documental de qualidade, estabelecendo pontes entre
ciência, história, tecnologia, cinema e imagem contemporânea.
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24 de março | sexta | 21:30

Falamos de António Campos 

60’

M/6 Portugal
(2009)

Catarina Alves Costa

Um retrato de António Campos, cineasta excepcional
a que chamaram amador, um dos mais singulares realizadores portugueses pelo modo como filmou o país
nas décadas de 60 e 70. Considerado um realizador à
margem, um solitário, um instintivo, Campos representa a paixão de filmar.

15

25 de março | sábado | 21:30

The Body 
Jonas McCord

Alemanha, EUA, Israel

No meio de uma escavação em Jerusalém, uma arqueóloga encontra um esqueleto de alguém que, de acordo
com as evidências, foi crucificado na época em que
Poncius Pilatus era governador de Roma. Um estudo
mais aprofundado leva a pesquisadora a crer que aquele
pode ser o corpo de Jesus Cristo. Mas, segundo as Escrituras, Ele ressuscitou e subiu aos céus sem deixar rasto.
As autoridades do Vaticano decidem, então, enviar o
padre Matt Gutierrez, ex-agente do Serviço de Inteligência, questionar os trabalhos da arqueóloga na busca
pela verdade.
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109’
M/12
(2001)

22ª Edição
Caminhos do Cinema Português
+ Universidade Aberta

Cinemalogia

Curso

inscrições e preços
300 001 718 (9–16h)
carmen.santos@uab.pt

de

+info
caminhos.info/cinemalogia

Cinema

Direção de Produção

Direcção de Fotografia 2 Realização

Direcção de Som 2

João Fonseca

Jorge Pelicano

Emidio Buchinho

Telmo Martins

PROMOÇÃO
FORMAÇÃO MÓDULOS
DE RODAGEM

80 horas
4 formadores
estudante 180€
normal
250€
INSCRIÇÕES
LIMITADAS

16h
60€
100€

8 e 9 Abr
estudante
normal

/CASTING
Direção de Atores
e Casting
João Pinhão
4 e 5 Mar
estudante
normal

16h
60€
100€

O curso Cinemalogia as portas do curso à
comunidade com o objectivo de encontrar os
próximos intervenientes na curta-metragem
em produção. Com o guião a cargo dos
formandos inscritos no curso, o projecto
entra, neste momento, em fase de construção
do seu elenco. Se sempre teve o sonho de
participar numa obra cinematográfica, esta é
a sua oportunidade.
Desta forma, a equipa de produção irá
realizar um casting, nos dias 4 e 5 de Março,
durante o módulo de Direcção de Actores e
Casting. Este momento de formação será
coordenado por João Pinhão e abordará a
forma como a colocação e o movimento dos
actores pode ser utilizada em conjunto com
os restantes elementos da “mise-en-scène”,
a representação de ideias e sentimentos, os
enquadramentos e os movimentos de câmara
para fins artísticos.
A participação no casting é gratuíta e não
remunerada, tendo como finalidade a escolha
daqueles que irão interpretar cada uma das
personagens.

16h
60€
80€

8 a 12 Abr
estudante
normal

Ermelinda
— ± 38 anos
Maria
— 6 a 12 anos
— Altura máxima de 145 cm
— Cabelo acastanhado claro ou louro
— Aparência infantil
Lurdes
— ± 35 anos
Figurantes
Todas as idades de ambos os sexos.
Inscrições limitadas em
http://caminhos.info/casting

40h
150€
200€

8 Abr
estudante
normal

8h
40€
60€

O Cinemalogia VI é um curso de iniciação à produção
cinematográfica, certificado pela Universidade Aberta,
que pretende transmitir os principais conhecimentos
e desenvolver as principais competências técnicas e
artísticas para o mundo do cinema. Os formandos do
curso caminharão por todos os processos subjacentes
à produção, realização e exibição de uma obra de ficção
original, onde se perceberá o panorama interno da arte
cinematográfica.
O Curso de Cinema
Cinemalogia é Certificado
pela Universidade Aberta
como Curso não conferente
de Grau. A frequência de
módulos isolados ou curso
completo tem condições
especiais para inscrições
antecipadas e estudantes.

Desconto 10% módulos isolados
Estudantes e Colaboradores UAb
Sócios CEC/AAC
Sócios CCP- AACC
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deisgn tiagosantos.me/2017

11 e 12 Mar
estudante
normal

A evidência arqueológica revela-nos que Conimbriga foi habitada,
pelo menos, entre o séc. IX a.C. e Sécs. VII-VIII, da nossa era.
Quando os Romanos chegaram, na segunda metade do séc. I a.C.,
Conimbriga era um povoado florescente. Graças à paz estabelecida
na Lusitania operou-se uma rápida romanizaçãoda população indígena e Conimbriga tornou--se uma próspera cidade.
Seguindo a profunda crise poíítica e administrativa do Império,
Conimbriga sofreu as consequências das invasões bárbaras. Em 465
e em 468 os Suevos capturaram e saquearam parcialmente a cidade,
levando a que, paulatinamente, esta fosse abandonada.
Conimbriga corresponde actualmente a uma área consagrada
como monumento nacional, definida por decreto em 1910.
Criado em 1962 o Museu de Conimbriga é exclusivamente dedicado ao sítio arqueológico em que está inserido.
A sua colecção é diversificada e materializa a evolução histórica
do lugar, entre finais do segundo milénio antes de Cristo e o séc. VI
da era cristã.
Os objectos expostos foram encontrados durante as escavações
que, com grandes interrupções, se realizaram desde 1898 e, distribuídos por trinta e um temas distintos, ilustram a vitalidade desta
cidade.
Venha visitar.
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Fundada em 2001, a Caminhos do Cinema Português —Associação
das Artes Cinematográficas de Coimbra promove desde então a
exibição, formação e discussão de cinematografia nacional junto
dos círculos profissionais e académicos. Esta associação é constituída
maioritariamente por membros da organização das várias edições
anteriores do festival Caminhos do Cinema Português garantindo a
gestão da informação e conhecimento entre as diversas edições do
evento.

O Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de
Coimbra tornou-se independente no ano de 1958 como resultado de
uma “orientação geral de alargamento e consolidação das actividades
culturais”. Constitui-se, assim, aquela que é hoje a mais antiga secção
cultural da Associação Académica de Coimbra. Existem dados que
confirmam a existência de um pelouro de cinema junto da Direcção
Geral da Associação Académica de Coimbra corria o ano de 1948.
O Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica
de Coimbra iniciou a sua actividade com um Ciclo Universitário de
Cinema e teve, ao longo dos anos, como objectivos proporcionar
e incentivar uma abordagem dos estudantes ao mundo cinematográfico. Não se quis criar um centro de vasta produção fílmica mas
sim uma Escola Cinematográfica onde saber argumentar, planificar,
realizar, produzir, constituem as preocupações principais.
A importância do Centro na formação cinematográfica estudantil
e a sua consequente repercussão no próprio cinema nacional são,
hoje, corroboradas por algumas figuras de relevo na produção fílmica
nacional e que foram membros desta secção. De referir, entre outros,
António-Pedro Vasconcelos, João Mário Grilo, Alfredo Tropa e Luís
de Pina.
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