CINE-CONCERTOS
9 a 12 de DEZEMBRO

Moradas | Porto

Porto

• Reservas: 210 027 148 | 210 027 154
• Levantamento de bilhetes:

Cinema Trindade
Rua do Almada, nº 412

Círculo Católico Operário do Porto
R. do Duque de Loulé, nº 202

. Cinema Trindade – a partir das 14h

Fundação INATEL

. Circulo Católico Operário do Porto – a partir das 20h30

Rua do Bonjardim, nº 501

Cinema Passos Manuel

. TÓ TRIPS . FILHO DA MÃE . RICARDO GORDO .
. CHARLIE MANCINI .
. JOÃO DIDELET E MARCANTONIO DEL CARLO .

Os bilhetes devem ser levantados no próprio dia e local até 30
minutos antes do início da sessão nos seguintes locais:

. Fundação INATEL PORTO – a partir das 15h30

TODA A PROGRAMAÇÃO EM WWW.INATEL.PT

R. de Passos Manuel, nº 137

Casa das Artes
Rua Ruben A, nº 210

. Cinema Passos Manuel – a partir das 20h30
. Casa das Artes – a partir das 17h30

apoio

Entrada livre sujeita à lotação dos espaços

Dando seguimento ao espírito dos antigos Cinemas Piolho, que se
“propagavam” pelas grandes cidades, por locais tantas vezes improvisados, assim segue o Salão Piolho na sua 5ª edição, saltitando de lugar em
lugar, em 5 momentos inéditos e tão diferentes entre si.

O Salão Piolho, com organização da Fundação
INATEL, reabre assim as suas “portas” a todos
aqueles que adoram o Cinema, a Música e o
Património.

Apresentando géneros cinematográficos e musicais distintos, do jazz à
eletrónica, passando pela música tradicional portuguesa, este ano
estaremos mais uma vez a realizar cine-concertos em novos e emblemáticos locais da cidade do Porto.

9 DEZ. | 5ª | 21h30 | Cinema Trindade
Sessão de cinema mudo de Georges Pallu

“Barbanegra” com Charlie Mancini

1920 | Portugal | 57 min. | M/6
Com: Maria Campos, Teodoro Santos, Maria Oliveira
Entre as zonas elegantes de Cascais e Lisboa,
Barbanegra, um perigoso delinquente, atua, sob a
identidade do insinuante Marquês de Serpa. Assim, logra
assediar a romântica D. Rita, que escapa às maquinações

de cinema, no pequeno ecrã, ou atrás de um microfone a representar
se sente um ser completo.
Fica pela metade. Tem outros amores, como a música e até a biologia,
por onde enveredou antes de se aperceber do disparate que estava a
fazer.
… e Marcantonio Del Carlo
Licenciou-se em representação pela Escola Superior de
Teatro e Cinema. Desde 1989 que é ator e encenador
nacionais e internacionais. No cinema, além de ter

“Frei Bonifácio” com Charlie Mancini e dobragem ao vivo de

João Didelet e Marcantonio Del Carlo | 1918 | Portugal | 19 min. | M/6
Com: António Vale, Duarte Silva, José Silva e Maria das
Neves
Para encurtar caminho, Bonifácio Mendes, um almocreve
de pouco entendimento, decide atravessar a tapada de
Mafra. Participa num piquenique com os pícaros frades, os
quais resolvem pregar-lhe uma partida. Na manhã seguinte,
acorda rapado e vestido de franciscano, sendo tratado como se fosse o
vigário da comunidade...
Sobre Charlie Mancini
Depois de mais de uma centena de cine-concertos, o
músico e compositor Charlie Mancini, faz a primeira
um deles simultaneamente dobrado ao vivo: a comédia
“Frei Bonifácio”. Similar a como um músico presta
atenção ao maestro, Mancini mantém-se focado nas personagens
para que o acompanhamento musical substitua na perfeição os
diálogos e crie um ambiente único para cada cena. Esta é uma
experiência singular e memorável. Uma verdadeira máquina do tempo.
Sobre João Didelet
João Didelet, ator por inteiro. Se veio ao mundo com
algum propósito não tem dúvidas sobre qual foi:
representar. Em todas as suas formas - no palco, na tela

realizou diversas média-metragens. Em 2015, escreveu e realizou a
internacional no Los Angeles Brazilian Film Festival. Desde 1996 que o
seu trabalho como ator é reconhecido pelo grande público e pela crítica,
participando em inúmeras telenovelas e séries na RTP, SIC, TVI.

10 DEZ. | 6ª | 22h | Círculo Católico Operário do
Porto
“Surdina” de Rodrigo Areias com Tó Trips

2019 | Portugal | 75 min. | M/14
Com: António Durães, Emília Silvestre, Adelaide Teixeira
Num espaço rural, um velho homem recebe a notícia de
que a sua falecida mulher foi vista a fazer compras na
feira. Revoltado, pretende esconder-se de todos,
despeitado e triste, mas os seus amigos insistem para que
não dê ouvidos ao povo e aproveite tal facto para se
fortalecer e, quem sabe, casar-se de novo. Esta é uma história da
delicadeza de se ser velho, do que resta ainda para sonhar e para amar
quanto façamos para nos modernizarmos.

Sobre Tó Trips
Tó Trips nasceu em Lisboa em 1966 e acabou o curso da
Escola António Arroio nos anos oitenta. É designer,
músico e guitarrista de vários projetos musicais, dos
quais os mais reputados são os Lulu Blind e Dead
Combo. Amante de viagens e de rock n’roll! Uma das
Música Moderna Portuguesa, o impacto da primeira banda de Tó Trips
– os Amen Sacristi – foi conjuntural. Frequentadores dos concursos do
Rock Rendez-Vous lembrar-se-ão deles.

11 DEZ. | sábado | 16h30 | Fundação INATEL
“Sherlock Jr.” de Buster Keaton | com Charlie Mancini

1924 | EUA | 45 min. | M/6
Com: Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe Keaton
Um projecionista de cinema (Buster Keaton) sonha ser
detetive. A oportunidade chega quando, em casa da sua
noiva, um relógio é roubado pelo seu rival que consegue
fazer com que ele surja como culpado. No seu cinema, o
projecionista adormece durante uma sessão, e sonha

de deslindar um caso onde os protagonistas são as pessoas da sua
vida. O sonho é como que uma segunda oportunidade para que
consiga provar a sua inocência, redimindo-se aos olhos da noiva e
livrando-se do seu rival.
Sobre Charlie Mancini
entre a imagem em movimento e a música. Os sons que são
envolta nos acordes, harmonias, melodias e dissonâncias que saem
das teclas do piano de Charlie Mancini, um compositor e
acompanhador de cinema mudo alentejano que conta com mais de
130 sessões apresentadas no continente europeu, africano e asiático.

11 DEZ. | sábado | 22h | Cinema Passos Manuel
“Lisboa, Crónica Anedótica” de José Leitão de Barros

com Ricardo Gordo | 1930 | Portugal | 95 min. | M/6
Com: Beatriz Costa, Eugénio Salvador, Vasco Santana
“A primeira longa-metragem de Leitão de Barros

como a reportagem jornalística, o teatro de revista, ou as vanguardas
combina cenas documentais com sequências encenadas em que
participaram mais de 40 atores e atrizes, entre os quais alguns dos
nomes mais importantes da história do teatro português (…)”. Fonte:
Cinemateca Portuguesa
Sobre Ricardo Gordo
Considerado o novo valor da Guitarra Portuguesa e Primeiro
Mestre no ensino deste instrumento. Conhecido pela mescla
entre a guitarra portuguesa e sonoridades alternativas, seja
com Dulce Pontes ou Stereossauro, apresenta aqui a sua
Coimbra, cruzados com a ambientes eletrónicos.

12 DEZ. | domingo | 18h30 | Casa das Artes
“O Couraçado Potemkine” de Sergei Eisenstein

com Filho da Mãe | 1925 | URSS | 71 min. | M/12
Com: Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky, Grigori
Aleksandrov
Cinema, coloca em prática as teorias de Eisenstein sobre
a montagem, elemento fundamental do cinema de

apresenta uma das mais célebres sequências da história do cinema: o
massacre na escadaria de Odessa.
Sobre Filho da Mãe
Alter ego de Rui Carvalho, arqueólogo que se transformou
em músico a tempo inteiro. O seu percurso musical ligado
ao rock, noise, hardcore, leva-o à guitarra clássica e com
ela desenvolve um projeto instrumental a solo em 2010.
Com cinco álbuns editados em 9 anos de carreira, e já com
um longo historial de concertos, é hoje uma referência na música
contemporânea portuguesa. Abordar musicalmente “O Couraçado
Potemkine”, é sentir esmagada qualquer intenção de o elevar acima de
qualquer patamar em que já tenha estado ao longo do tempo. Este é um
algum improviso à mistura.

