


O Ciclo de Cinema Europeu é um evento anual que pretende trazer o melhor 
do cinema europeu contemporâneo a Moçambique. 
Nesta 14.ª edição, são apresentados 14 filmes europeus produzidos nos últimos 
anos, muitos dos quais foram premiados e são exibidos agora pela primeira vez 
em Moçambique.

Procurámos também melhorar as sessões para as escolas e seleccionar um 
conjunto de filmes, oriundos de diferentes países, especialmente dirigidos para 
os mais jovens.

Mas a grande novidade da edição deste ano são as novas extensões deste Ciclo 
de Cinema Europeu à Beira, a Nampula, Mossuril e à Ilha de Moçambique.
 
O 14.º Ciclo de Cinema Europeu afirma-se, assim, como uma iniciativa com 
dimensão nacional, que atrai cada vez mais parceiros e alcança novos públicos.

COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA EUNIC 
de Bille August, ficção, 2013
Duração: 110 min. V. O.  inglês / legendas português
Classificação: maiores de 12 anos
Um dia, um livro de Amadeu de Prado, um misterioso autor 
português e um bilhete de comboio caem nas mãos de 
Raimund Gregorius, um discreto professor de latim de Berna, 
Suíça. O livro de Amadeo de Prado desencadeia um choque 
de cultura em Raimund, que deixa tudo para trás e apanha o 
comboio para Lisboa para descobrir mais sobre o autor, um 
aristocrata rebelde que esteve envolvido com as forças da 
resistência, que levaram à Revolução dos Cravos...
O livro coloca as mesmas perguntas que têm assombrado 
Raimund há anos: “Existe um segredo debaixo da superfície 
da atividade humana?” e “E se nós realmente apenas 
vivemos uma parte do que temos dentro de nós, o que é que 
acontece ao resto?”

PIXADORES FINLÂNDIA
de Amir Arsames Escandari, documentário, 2014
Duração: 90 min. - legendas português
Classificação: maiores de 16 anos
Djan, William, Ricardo e Biscoito  vivem nas favelas de São 
Paulo com uma visão inspirada a fazer diferença. Sobem os 
prédios mais altos, em grande risco pessoal, aos lugares mais 
improváveis para pintar os seus slogans e mensagens. Muitas 
vezes chamados de anarquistas ou criminosos, eles preferem 
chamar-se soldados. Quando convidados para Berlim para 
reconhecimento do seu trabalho artístico, ninguém pode 
suspeitar o que eles estão prestes a fazer. Porque toda a 
aventura tem um preço a pagar.

18 REFEIÇÕES ESPANHA 
de Jorge Coira, comédia, 2011
Duração: 107 min. V. O. espanhol / legendas inglês
Classificação: maiores de 12 anos
Um músico de rua reencontra-se com o amor da sua vida; dois 
bêbedos tomam álcool ao pequeno-almoço; um homem cozinha 
para a mulher que nunca chega; dois homens amam-se em 
segredo; uma cozinheira sonha em ser cantora; uma jovem 
quer o que um homem não lhe dá, entretanto um empregado 
de mesa morre por ela; um Macedónio está perdido por uma 
decepção amorosa; um casal silencioso de velhotes...

O Ciclo e Cinema Europeu é o resultado da colaboração entre 
várias Embaixadas e Institutos Culturais de países da União Europeia 
e da Comissão Europeia. A edição deste ano é organizada pelo cluster 
EUNIC – Moçambique, formado pelo British Council, pelo Centro 
Cultural Português em Maputo e Instituto Cultural Moçambique – 
Alemanha (ICMA) – Goethe Zentrum Maputo.

São várias as instituições que contribuem, de forma decisiva, para 
que esta iniciativa se realize: o Centro Cultural Franco-Moçambicano, 
parceiro de há longa data para a divulgação e exibição dos filmes 
na Cidade de Maputo, e o Auditório da Matola; na Beira, o Centro 
Cultural Português, a Casa da Cultura da Província de Sofala, o 
Auditório Municipal, o Centro Universitário de Cultura e Artes da 
Universidade Pedagógica e a Casa do Artista; e, na Província de 
Nampula, o Mossuril Film Festival/Breaking The Ice.

A todos os que tornaram possível a realização da 14.ª edição do 
Ciclo de Cinema Europeu o nosso muito obrigado!

HIGH PERFORMANCE ÁUSTRIA
de Johanna Moder, comédia, 2014
Duração: 105 min. V. O. alemão / legendas português
Classificação: maiores de 6 anos
Uma comédia sobre dois irmãos tão diferentes como dois 
estranhos, ou ainda mais. Rudi, que consegue sempre o que 
quer, vive no mundo empresarial e pensa como gestor; é muito 
produtivo e já ganhou um prémio de "High Performance” que o 
comprova. Daniel adora teatro e andar de bicicleta e não se 
encaixa no mundo dos "homens de sucesso".

JOGADA DECISIVA BÉLGICA
de Jan Verheyen e Pieter Van Lees, drama, 2005
Duração: 90 min. - legendas português
Classificação: todas as idades
Todos os finais de semana, dezenas de pais orgulhosos e 
ansiosos torcem por seus filhos nos jogos de futebol. Um deles 
é Bert, fã incondicional do jogador brasileiro, Garrincha, que se 
sente mais que feliz porque seu filho Gilles, de 12 anos, tem 
talento nato para o esporte que tanto ama...

AS LISTRAS DA ZEBRA BÉLGICA
de Benoît Mariage, comédia, 2014
Duração: 80 min. V. O. francês / legendas português
Classificação: todas as idades
José é um agente de futebol. A sua especialidade é identificar 
talentos promissores em África. Quando descobre Yaya, leva-o 
para a Bélgica para fazer dele um campeão. Ele está 
convencido que encontrou a “galinha dos ovos de ouro”. Mas 
nada vai acontecer como planeado...

A HORA DO LYNX DINAMARCA 
de Søren Kragh-Jacobsen, drama, 2013
Duração: 100 min. V. O. dinamarquês / legendas português
Classificação: maiores de 16 anos
Helen, que é uma sacerdotisa, é abordada pela cientista Lisbeth 
com um apelo desesperado de ajuda. Um homem ainda jovem 
que tinha sido enviado para uma enfermaria psiquiátrica de alta 
segurança depois de ter morto um casal idoso, tentou o 
suicídio enquanto divagava sobre Deus. Tendo feito parte de 
uma experiência, tentando humanizar reclusos, cedendo-lhes 
animais de estimação, o jovem de repente ficou desorientado... 



OS CORISTAS FRANÇA 
de Christophe Barratier, comédia, 2004
Duração: 95 min. V. O. francês / legendas português
Classificação: todas as idades 
Em 1949, num internato de reabilitação, um supervisor 
recém-chegado Clément Mathieu, decide criar um coro. 
Músico nas horas vagas, ele compõe melodias. Os jovens 
pensionistas acabam sendo os seus intérpretes privilegiados. 
Apesar das dificuldades e da disciplina, algumas crianças e o 
supervisor criam uma relação forte e vão ver as suas vidas 
para sempre marcadas por este episódio.

JUVENTUDE TARDIA SUÍÇA
de Bettina Oberli, comédia, 2006
Duração: 90 min. V. O. inglês / legendas português
Classificação: maiores de 15 anos
Enquanto Martha perde todo entusiamos pela vida após a 
morte do seu marido, a mesma é persuadida pelas suas 
amigas a realizar um antigo sonho de abrir uma boutique de 
lingerie. Contudo, os representantes da igreja e políticos da 
aldeia de Emmenthal não recebem a boa nova de bom grado. 
Uma encantadora comédia suíça com uma combinação 
inteligente de humor e melancolia. 
Um dos maiores sucessos da história do cinema suíço.

DE CORPO E ALMA UNIÃO EUROPEIA
de Matthieu Bron, Documentário, 2010
Duração: 54 min. V. O. inglês / legendas português
Classificação: todas as idades
De Corpo e Alma é uma abordagem humana à vida de três 
jovens moçambicanos a quem o espírito não é quebrado pelas 
suas deficiências físicas e dos muitos obstáculos que tem que 
ultrapassar encaram a vida de forma positiva, e conseguem 
distribuir amor entre os que os rodeiam. Revelando os seus 
desafios físicos e emocionais, o filme coloca questões 
universais sobre a aceitação de si próprio e sobre como 
encontrar seu lugar na sociedade. 

O INTRÉPIDO ITÁLIA
de Gianni Amelio, drama, 2013
Duração: 110 min. V. O. inglês / legendas português
Classificação: todas idades
Antonio Pane tem um emprego particular: é o “substituto”, 
isto é, substitui os ausentes em qualquer actividade: um dia é 
pedreiro, no outro é motorista, etc. Antonio é um homem só: a 
mulher abandonou-o e o filho, que estuda no Conservatório, 
procura ajudar o pai. Um dia, num exame de estado, Antonio 
conhece uma jovem: Lucia.
Gianni Amelio descreve a Itália de hoje, através da figura de 
um empregado precário, instável na vida laboral, mas com una 
profunda coerência moral. 

EXPEDIÇÃO KON-TIKI NORUEGA
de Joachim Rønning, Espen Sandberg, aventura, 2012
Duração: 118 min. V. O. norueguês / legendas português
Classificação: maiores de 7 anos
O explorador norueguês Thor Heyerdahl atravessou o Oceano 
Pacífico desde o Perú até a Polinésia, em 1947 numa jangada 
feita de pau-de-balsa, para provar ao mundo que as ilhas do 
Pacífico poderiam ter sido povoadas na época 
Pré-Colombiana, a partir da América do Sul, apesar da maioria 
de Antropólogos acreditarem hoje que não era o caso. Depois 
de garantirem a expedição através de empréstimos e 
doações, partiram numa aventura de 101 dias, enquanto o 
mundo aguardava pelos resultados da expedição.

A RESSURREIÇÃO DE UM SACANA PAÍSES BAIXOS
de Guido van Driel, drama, 2013
Duração: 90 min. V. O. holandês / legendas português
Classificação: maiores de 14 anos
Um criminoso com uma justificada reputação de brutalidade 
sofre uma mudança radical de personalidade depois de 
sobreviver a uma tentativa de assassinato… O que acontece 
quando um velho e vingativo agricultor, um criminoso de 
Amesterdão e um imigrante ilegal cruzam os seus caminhos?

O CENTENÁRIO QUE FUGIU PELA JANELA 
E DESAPARECEU SUÉCIA
de Felix Herngren, comédia, 2013
Duração: 104 min. V. O. sueco / legendas português
Classificação: maiores de 16 anos
Baseado no romance best-seller de Jonas Jonasson, “O 
Centenário que Fugiu pela Janela e Desapareceu” conta a 
história de Allan Karlsson, um homem que decide fugir pela 
janela e desaparecer no dia em que comemora o seu 100º 
aniversário.  Allan embarca numa jornada inesperada que 
envolve vários assassinatos e uma mala cheia de dinheiro, 
resultados da expedição.

OS
FILMES

FRANK IRLANDA
de Lenny Abrahamson, comédia, 2014
Duração: 95 min. V. O. inglês / legendas português
Classificação: maiores de 15 anos
No mundo de musica alternativa, os Soronprfbs são os ultra 
“ne plus” fora do baralho.  São uma banda espectacular,  
destroçada, que mal funciona, construída em torno do famoso 
Frank (Michael Fassbender), um músico instável mas ao 
mesmo tempo carismático, e que veste sempre uma cabeça 
falsa, enorme e redonda com pinturas grotescas. A sua 
colaboradora musical mais próxima é a sinistra Clara (Maggie 
Gyllenhaal), o seu oposto em tudo. 
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PROGRAM
A

CASA DO ARTISTA:              CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS:              CASA PROVINCIAL DA CULTURA:  

AUDITÓRIO MUNICIPAL NOVOCINE:               CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTES:

CDA CCP CPC

AMN CUCA

Rua António Enes, n.º 148/149 R/CRua António Enes

Rua Major Serpa Pinto Praça 3 de Fevereiro, Ponta Gêa

Rua 1314

Terça 12
Quarta 13
Quinta 14
Sexta 15
Sábado 16
Domingo 17
Segunda 18
Terça 19
Quarta 20
Quinta 21
Sexta 22
Sábado 23
Domingo 24
Segunda 25
Terça 26

UNIÃO EUROPEIA: DE CORPO E ALMA
FINLÂNDIA: PIXADORES
ITÁLIA: O INTRÉPIDO
IRLANDA: FRANK
FRANÇA: OS CORISTAS
SUÍÇA: JUVENTUDE TARDIA
ÁUSTRIA: HIGH PERFORMANCE
BÉLGICA: AS LISTRAS DA ZEBRA
PAÍSES BAIXOS: A RESSURREIÇÃO DE UM SACANA
SUÉCIA: O CENTENÁRIO QUE FUGIU...
NORUEGA: EXPEDIÇÃO KON-TIKI
ESPANHA: 18 REFEIÇÕES
DINAMARCA: A HORA DO LYNX
EUNIC: COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA

EUNIC: COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA
BÉLGICA: AS LISTRAS DA ZEBRA
EUNIC: COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA
DINAMARCA: A HORA DO LYNX
NORUEGA: EXPEDIÇÃO KON-TIKI
PAÍSES BAIXOS: A RESSURREIÇÃO DE UM SACANA
SUÉCIA: O CENTENÁRIO QUE FUGIU...
FINLÂNDIA: PIXADORES
ESPANHA: 18 REFEIÇÕES
ITÁLIA: O INTRÉPIDO
FRANÇA: OS CORISTAS
SUÍÇA: JUVENTUDE TARDIA
IRLANDA: FRANK
ÁUSTRIA: HIGH PERFORMANCE
UNIÃO EUROPEIA: DE CORPO E ALMA
(filme seguido da festa de encerramento)

12 a 26 de Maio no Centro Cultural Franco-Moçambicano, Maputo

9 a 15 de Junho no Auditório Municipal, Matola 700

19h3017h

EUNIC: COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA
SUÉCIA: O CENTENÁRIO QUE FUGIU...
FINLÂNDIA: PIXADORES
ÁUSTRIA: HIGH PERFORMANCE
IRLANDA: FRANK
FRANÇA: OS CORISTAS
SUÍÇA: JUVENTUDE TARDIA

ESPANHA: 18 REFEIÇÕES
BÉLGICA: JOGADA DECISIVA
ITÁLIA: O INTRÉPIDO
DINAMARCA: A HORA DO LYNX
NORUEGA: EXPEDIÇÃO KON-TIKI
PAÍSES BAIXOS: A RESSURREIÇÃO DE UM SACANA
UNIÃO EUROPEIA: DE CORPO E ALMA
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Terça 9
Quarta 10
Quinta 11
Sexta 12
Sabado 13
Domingo 14
Segunda 15

ABERTURA 

ENCERRAMENTO

Terça 29
Quarta 30
Quinta 1
Sexta 2
Sábado 3
Domingo 4
Segunda 5
Terça 6
Quarta 7
Quinta 8
Sexta 9
Sábado 10

DINAMARCA: A HORA DO LYNX
FRANÇA: OS CORISTAS
 

EUNIC: COMBOIO NOTURNO PARA LISBOA
ITÁLIA: O INTRÉPIDO
BÉLGICA: JOGADA DECISIVA
FINLÂNDIA: PIXADORES
UNIÃO EUROPEIA: DE CORPO E ALMA
IRLANDA: FRANK
PAÍSES BAIXOS: A RESSURREIÇÃO DE UM SACANA
SUÉCIA: O CENTENÁRIO QUE FUGIU...
SUÍÇA: JUVENTUDE TARDIA
NORUEGA: EXPEDIÇÃO KON-TIKI
ÁUSTRIA: HIGH PERFORMANCE
ESPANHA: 18 REFEIÇÕES

29  de Junho a 10 de julho, Beira
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