
O Desobedoc começou no Trindade e depois foi no Batalha. Ao fim de 
15 anos fechado, o Trindade está em pleno funcionamento desde 2017 e 
o Batalha está finalmente a ser recuperado para voltar a ser um cinema 
da cidade. Ao reabrirmos por alguns dias salas há tanto tempo abando-
nadas, ajudámos a demonstrar que havia público para ocupá-las em per-
manência. Missão cumprida? Ainda não.

Voltamos este ano ao Porto, num espaço que muitos conhecerão: o 
CCOP. Com 120 anos de idade, este foi o primeiro Círculo Católico Ope-
rário do país, nascido em 1898 para lutar por salários justos e pelo des-
canso ao domingo. Aqui, a classe operária procurou escapar à escravidão 
do trabalho, roubando horas à família e ao sono para fazer jogos e jornais, 
canções e panfletos, teatro e desporto, para ouvir as lições dos educado-
res ou dos apóstolos, para conquistar mais tempo livre.

Nestes últimos anos, o CCOP é uma demonstração de um Porto que 
resistiu e se reinventa, misturando experiências e gerações refratárias à 
transformação da cidade num imenso hotel, mantendo velhos sócios e 
acolhendo novos, dando espaço a artistas que não são mercadoria. Tam-
bém por isso estamos aqui: para sermos parte dessa resistência, num 
Desobedoc que circulará entre a velha sala das taças que fazem a memó-
ria de associação e o auditório novo em folha.

Cá estamos de novo no Porto. Por gostarmos de cinema, de o partilhar,  

de o programar e de vê-lo em conjunto, de nos emocionarmos ao ponto 
de ficarmos mudos ou de querermos falar muito sobre o que vimos.

No 25 de abril, começamos com a memória do Processo Revolucioná-
rio. Numa Europa e num mundo em que a onda autoritária ressurgiu em 
força, relembraremos os presos políticos do Porto e teremos também a 
estreia em Portugal de um filme sobre a luta contra a amnésia dos crimes 
do franquismo. Revisitamos um documentário perseguido já depois da 
Revolução de abril, que esteve na origem do movimento contra a crimina-
lização do aborto – ao mesmo tempo que debatemos os feminismos de 
hoje a partir das imagens das mobilizações recentes e prestamos home-
nagem a uma mulher de luta e de paixões múltiplas pelo cinema: Agnès 
Varda. Com duas estreias, damos voz aos condenados ao gueto de Gaza 
e à cólera multiforme dos coletes amarelos franceses. Abrimos espaço 
para o Porto invisível, para o Brasil que parece ter o passado pela frente, 
para a comunidade cigana romena e para as vítimas das alterações climá-
ticas. Dedicamos “Um Canto de Amor” ao António Alves Vieira. Teremos 
o Desobedoquinho nas manhãs de sábado e de domingo. E terminamos 
com um clássico, passado na Roma da década de 1930.

O resto, já sabem: estão convidados e convidadas a aparecer e a passar 
palavra. Como sempre, a entrada é livre e o espírito insubmisso.

José Soeiro

CINEMA INSUBMISSO DE VOLTA AO PORTO
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[11H30] 
Para crianças dos 9 aos 13 anos e para 
quem quiser.

FIM DO RECREIO  
De Vinícius Mazzon e Nélio Spréa
Brasil, 2012, 15’, Imagem Real 

O LAR DO OURIÇO-
CACHEIRO   
De Eva Cvijanovic
Canadá/Croácoa, 2017, 10’, Animação

MR MCCUTCHEON   
De John Sheedy
Austrália, 2017, 17’, Ficção

CHARLOT  
NA RUA DA PAZ   
De Charles Chaplin 
EUA, 1917, 24’, Ficção

[21H30 - ENCERRAMENTO]     UM DIA INESQUECÍVEL
De Ettore Scola  
Itália, 1977, 107’, Ficção
Com Francisco Louçã
Roma, 6 de maio de 1938. A cidade recebe em festa a che-
gada de Hitler com uma grandiosa festa preparada por 
Mussolini. Dois vizinhos bastante diferentes conhecem-
se: a dona de casa Antonietta (Sophia Loren) casada com 
um militante fascista e mãe de seis filhos, e o locutor de 
rádio, anti-fascista e homossexual Gabriele (Marcello 
Mastroianni). Ao longo do dia, vivem uma intensa rela-
ção humana, compartilhando seus dramas e esperanças.    

18H30 
[ABERTURA] SESSÃO CURTAS
PREC

21H30 
[ESTREIA] O SILÊNCIO DOS OUTROS  

18H00 
MUSEU DA VERGONHA  

18H30 
[DEBATE + CURTAS] FEMINISMO: 
NEM UM PASSO ATRÁS

21H30 
O ABORTO NÃO É CRIME

22H00 
[ESTREIA] GAZA

11H30 
DESOBEDOQUINHO  
(dos 3 aos 9 anos)

15H00>20H00 
DESOBEDECURTAS

16H00 
8, AVENUE LÉNINE  

21H00 
[ESTREIA] J’ VEUX DU SOLEIL 

22H15 
UN CHANT D’AMOUR  - 
UMA SESSÃO PARA
O ANTÓNIO ALVES VIEIRA

11H30 
DESOBEDOQUINHO 
(dos 9 aos 13 anos)

15H30 
COMÍCIO MARISA MATIAS

18H00 
CABRA MARCADO PARA MORRER 

18H30 
THIS CHANGES EVERYTHING

21H30 
[ENCERRAMENTO] 
UM DIA INESQUECÍVEL

[18H00] 

CABRA MARCADO 
PARA MORRER   
De Eduardo Coutinho 
Brail, 1984, 120’, Documentário
Com o Coletivo FIBRA e Fernando Rosas

Início da década de 60. Um líder camponês, João Pedro Teixeira, é assassi-
nado por ordem dos latifundiários do Nordeste. As filmagens da história da 
sua vida, interpretada pelos próprios camponeses, foram interrompidas pelo 
golpe militar de 1964. Dezassete anos depois, o realizador retoma o projeto 
e procura a viúva Elizabeth Teixeira e seus dez filhos, espalhados pela onda 
de repressão que se seguiu ao episódio do assassinato. O tema principal do 
filme passa a ser a trajetória de cada uma das personagens que, por meio 
de lembranças e imagens do passado, evocam o drama de uma família de 
camponeses durante os longos anos do regime militar.

[18H30] 

THIS CHANGES
EVERYTHING 
De Avi Lewis  Candá/EUA, 2015, 90’, Documentário
Com João Camargo e Maria Manuel Rola
Filmado ao longo de quatro anos em nove países e cinco continentes, este 
documentário questiona os desafios impostos pelas alterações climáticas. 
Avi Lewis baseia-se no livro homónimo de Naomi Klein para apresentar o 
retrato de sete comunidades distintas cuja luta pode desempenhar um papel 
transformador no actual sistema económico.
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COM JOSÉ SOEIRO E JOÃO TEIXEIRA LOPES 
O Desobedoc 2019 arranca com uma sessão de curtas-metragens documentais acerca daquele que foi, porven-
tura, o período mais pragmático e romântico da vida do país durante o século XX. Saído de uma ditadura de 48 
anos, houve um povo que assumiu um projeto coletivo de país, nas suas vertentes sociais, políticas e culturais.

COM SÉRGIO AIRES 
Sessão-sucessão de curtas metragens através de mundos 
próprios, tão individuais quanto coletivos, por vezes tão pró-
ximos quanto longínquos: da Roménia a uma ilha do Porto, 
do Bairro do Aleixo à mata de Sintra, da prisão de Santa Cruz 
do Bispo às ruas do Porto, de uma fotografia a uma história...

CRISTIAN
De Luís Nuno Baldaque 
Portugal, 2018, 26’, Documentário

ROMPENDO OS MUROS
DA PRISÃO
De Luísa Pinto e Caroline Maia  
Portugal, 2018, 24’, Documentário

C
De Luís Vieira Campos  
Portugal, 2017, 17’, Documentário

RUSSA
De João Salaviza e Ricardo Alves Jr.
Portugal/Brasil, 2018, 20’, Doc./Ficção

ASSOBIO
E PIROPO 
De Regina Guimarães
Portugal, 2017, 5’, Experimental

LUGARES COMUNS 
De Regina Guimarães
Portugal, 2017, 3’, Experimental

DONA
CARMÉLIA  
De Lucas Tavares
Portugal, 2018, 13’, Documentário

VIRA CHUDNENKO   
De Inês Oliveira
Portugal, 2017, 31’, Documentário/Ensaio

ULISSES    
De Agnès Varda 
França, 1982, 22’, Documentário

Em 2017, o António organizou no Desobedoc um dos momentos mais bonitos e disruptivos que o Batalha acolheu: uma ho-
menagem à Nany Petrova. Nesse mesmo ano, em junho, projetou na rua, no corredor de entrada do Invictus (o bar das suas 
amigas Nany e Roberta), a belíssima curta de Jean Genet, “Un Chant d’Amour”, em modo filme-concerto acompanhado 
pelo Guilherme Magalhães, na semana pré-Marcha do Orgulho do Porto. Anos antes, com o Sérgio Vitorino, apresentara 
no Passos Manuel uma performance-manifesto que ataca o binarismo de género com a acutilância política e o lirismo 
indomável que o caracterizavam. Nesta sessão, retomamos alguns destes gestos, destas escolhas, destes espaços, destes 
sons, das palavras e dos textos que o António escreveu. Não é apenas uma noite que lhe dedicamos: é um canto de amor. 

A RESPOSTA DAS MULHERES
De Agnès Varda 
França, 1975, 8’, Documentário

A pergunta ‘O que é ser mulher?’ foi proposta por 
um canal de televisão francês a várias mulheres ci-
neastas. Este cine-panfleto é a resposta de Agnès 
Varda, no que diz respeito ao corpo das mulheres 
– o nosso corpo –, do qual se fala tão pouco quando 
se fala da condição feminina.

O nosso corpo-objeto, o nosso corpo-tabu, o nos-
so corpo com ou sem seus filhos, o nosso sexo, etc. 
Como viver o nosso corpo? O nosso sexo, como 
vivê-lo?

REVOLUÇÃO
De Ana Hatherly 
Portugal, 1975, 10’, Doc./Experimental
Filmado no pós-25 de Abril com uma câmara Super 
8, “Revolução” documenta os cartazes de propaganda 
política, os grafitis e os murais de ideologia revolucio-
nária inscritos nas paredes da cidade. Testemunho do 
ambiente que marcou o período revolucionário da his-
tória contemporânea portuguesa, este trabalho revela 
a relação da artista com Lisboa e o mundo envolvente. 

COMUNAL, UMA EXPERIÊNCIA 
REVOLUCIONÁRIA
De José de Sá Caetano 
Portugal, 1975, 25’, Documentário

Próxima de Torres Novas, uma cooperativa agrícola 
original: os cooperantes não são só habitantes da re-
gião, mas também pessoas da cidade das mais diver-
sas profissões que a essa experiência aderiram. 

CANDIDINHA
De António de Macedo 
Portugal, 1975, 24’, Documentário

O filme documenta as movimentações no famoso 
atelier de alta-costura lisboeta – Candidinha. Com a 
fuga dos sócios gerentes, as trabalhadoras ocupam 
as instalações no Verão de 1975 e organizam-se para 
garantir a continuidade da produção e respetiva dis-
tribuição.

O SILÊNCIO DOS OUTROS
De Almudena Carracedo e Robert Bahar 
Espanha/Canadá/França/EUA, 2018, 96’, Documentário
Com Chato Galante (resistente da ditadura franquista), Amelia 
Martínez-Lobo (Fund. Rosa de Luxemburgo, Madrid)

Um documentário que mostra a luta épica das vítimas dos 40 
anos da ditadura de Franco em Espanha e que continuam hoje 
a procurar justiça. Filmado ao longo de seis anos, o filme acom-
panha várias vítimas e sobreviventes, enquanto organizam o 
“Processo Argentino” e enfrentam uma amnésia imposta pelo 
Estado perante crimes contra a Humanidade num país, que 
após quatro décadas de democracia, continua dividido.  

[18H00] 

MUSEU DA VERGONHA 
De Luís Monteiro e José Castro
Portugal, 2019, 25’, Documentário
Com a presença dos realizadores

Construído no final do século XIX para servir de habitação para 
D. Maria Coimbra, o edifício torna-se, após 1936, na sede da PI-
DE-DGS.  Desde o dia 26 de abril de 1974, quando o último pre-
so político foi libertado, que a memória da resistência à Ditadura 
reivindica um espaço seu. O presente documentário é uma curta-
metragem que reúne depoimentos de ex-presos políticos, historia-
dores e museólogos que se reuniram em defesa da criação de um 
Museu da Resistência no Porto.

[16H00] 

8, AVENUE LÉNINE 
De Valérie Mitteaux e Anna Pitoun
França, 2018, 101’, Documentário
Com Marta Pereira

Um documentário sobre Salcuta Filan 
e os seus dois filhos, Denisa e Gabi, 
uma família cigana romena que vive há 
15 anos nos subúrbios de Paris. Num 
momento em que muitos políticos 
continuam a defender que os romenos 
“têm de voltar para casa”, Salcuta pro-
va que a França e a Europa têm a ca-
pacidade de os receber com dignidade. 

[21H30] 

O ABORTO 
NÃO É CRIME 
De Maria António Palla
Portugal, 1976, 50’, Documentário
Com Bruno Maia e Andrea Peniche
Programa apresentado pela jorna-
lista Maria Antónia Palla, dedicado 
à prática do aborto clandestino. A 
reportagem acompanha uma expe-
riência realizada na área de Lisboa, 
por um grupo de mulheres apoiadas 
por alguns homens, de consultas de 
contraceção, a prática de abortos 
gratuitos pelo método de aspiração 
uterina e o subsequente acompa-
nhamento psicológico. A exibição 
deste programa em 1976, na RTP, 
levou a julgamento a sua autora.

GAZA
De Andrew McConnell e Garry Keane 
Irlanda/Palestina, 2019, 90’, Documentário
Com Bárbara Pedrosa

É difícil imaginar alguém a ter uma vida normal na Faixa de Gaza. 
Frequentemente referida como “a maior prisão a céu aberto do 
mundo”, é assunto nos noticiários de cada vez que ocorrem con-
frontos entre Israel e o Hamas. Nas televisões de todo o mundo, 
a milhares que quilómetros de distância, este pequeno pedaço de 
terra tem sido reduzido a uma imagem de violência, caos e des-
truição. E, como é a vida das pessoas em Gaza quando não estão 
sob fogo israelita? A Gaza raramente vista é um território vulgar. A 
Gaza de todos os dias é uma faixa costeira de apenas 40 quilóme-
tros de comprimento e 10 quilómetros de largura onde habita uma 
mistura eclética de quase dois milhões de pessoas. Não se pode 
compreender Gaza a partir de um contexto puramente político ou 
pela análise de episódios trágicos durante os conflitos. Apenas se 
consegue compreender Gaza mergulhando naquela terra, vivendo 
entre o seu povo e reconhecendo e explorando a sua rica diversida-
de social e as suas subtilezas culturais.

[11H30] 
Para crianças dos 3 aos 9 anos e para 
quem quiser.

HOW TO PAINT 
YOUR RAINBOW 
De Erick Oh
EUA/Coreia do Sul, 2018, 2’, Animação

GOALS
De John Morena 
EUA, 2017, 1’, Animação/Experimental

STRING OF SOUND 
De John Morena 
EUA, 2017, 1’, Animação/Experimental

BEST LAID PLANS  
De John Morena 
EUA, 2017, 1’, Animação/Experimental 

1 MÈTRE/HEURE 
De Julia Ocker 
Alemanha, 2017, 3’, Animação 

O PÃO
QUE O MAR TRAZ 
Crianças das oficinas do Anilupa do 5º ano 
do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos
Portugal, 2018, 12’, Animação 

A DANÇA  
DAS MÁSCARAS 
Crianças Das oficinas Anilupa  do 4º ano 
da Escola Básica da Fonte da Moura
Portugal, 2018, 7’, Animação  

ÁGUA MOLE 
De Laura Gonçalves e Alexandra Ramires 
Portugal, 2016, 8’, Animação 

DAS GAVETAS 
NASCEM SONS 
De Vitor Hugo Rocha 
Portugal, 2016, 6’, Animação

RAZÃO ENTRE 
DOIS VOLUMES  
De Catarina Sobral 
Portugal, 2018, 8’, Animação

J’ VEUX DU SOLEIL 
De Gilles Peret e François Ruffin 
França, 2019, 76’, Documentário
Com Hugo Monteiro e Regina 
Guimarães

Na vida dos povos, há estações mágicas. De repente, as Corinne, as Carine, os 
Khaled, os Rémi, os Denis, as Cindy, as Marie, geralmente resignados e há muito 
derrotados, levantam-se e erguem-se contra a eternidade de uma fatalidade. 
Unem-se e ligam-se, as suas vergonhas privadas e acumuladas transformam-
se em raiva pública e, contra os seus senhores, contra os seus amos, contra os 
poderes opõem os seus corpos, as suas barricadas, as suas cabanas. Opõem so-
bretudo as suas vozes: a palavra liberta-se, desagrilhoa-se, para reivindicar uma 
parte da felicidade. É, então, um relâmpago que rasga a noite escura da história. 
Um relâmpago, um relâmpago amarelo - até fluorescente -, que apenas dura um 
momento, somente um instante, mas que se grava nas memórias. 

COM ALDA SOUSA, ANDREA PENICHE E PATRI AMAYA 
A história do movimento feminista é feita de ruturas, mas também de diálogos e de solidariedades. O 
GAMP - Grupo Autónomo de Mulheres do Porto - foi, provavelmente, o primeiro coletivo do feminismo 
anticapitalista em Portugal, feminismo este que teve recentemente um ressurgimento e a sua mais ex-
pressiva demonstração de vitalidade no processo de construção da Greve Feminista Internacional de 8 de 
Março de 2019. Nesta sessão, será apresentada uma curta sobre a greve de 8 de março de 2019, realizada 
por Melanie Pereira.

[22H15 - CCOP]

UN CHANT D’AMOUR
De Jean Genet 
França, 1950, 25’, Ficção
Cine-concerto com Ana Deus e Guilherme Magalhães 

ALGUMAS PALAVRAS 
DE DESORDEM  

Com Alexandre Sá, Bruno 
Martins, Daniela Love, 
Filomena Gigante, Joana 
Teixeira, João Paulo Costa, 
Mário Moutinho, Óscar 
Branco, Rebeca Cunha, Rita 
Burmester, Sílvia Santos.

[01H00 - INVICTUS CAFÉ-BAR, R. da Conceição, 80]

RASURA 
De Amarante Abramovici e Regina Guimarães
“Rasura” convoca imagens e palavras de e com António 
Alves Vieira, à maneira de um texto desavergonhada-
mente rasurado e rascunhado. Tónico camarada e clown, 
pantera rosa e lutador de todas as cores, actor, escreven-
te, vivente e sobrevivente de várias vidas, demónio da 
dúvida e anjo de asas sexuadas.

SHOW PARA
O ANTÓNIO   
Com Nany Petrova, Roberta 
Kinsky e convidad@s
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