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Interpretamos o acolhimento e apoio da 
Câmara Municipal de Lisboa, da EGEAC e 
este ano, pela primeira vez, do Alto patrocínio 
da Presidência da República, como um sinal 
inequívoco da importância da realização 
deste pequeno grande evento para a cidade 
de Lisboa. 

A linha programática é a mesma: trazer até 
Lisboa fi lmes e documentários recentes, na 
sua maioria em estreia absoluta. Desde dramas 
históricos até comédias comoventes e sessões 
para escolas e famílias, a programação é 
pautada por debates envolventes, propostas 
de literatura, experiências gastronómicas e, 
a fechar o evento com chave de ouro, 
a participação especial de um DJ Klezmer.

Nesta edição, o grande destaque vai para 
o fi lme O Atentado, do realizador libanês 
Ziad Doueiri, uma das obras cinematográfi cas 
mais polémicas e belas do ano. Teremos 
a oportunidade de conhecer o cineasta, que 
nos honra com a sua presença, e de lhe colocar 
a questão que consideramos encontrar-se no 

âmago desta obra-prima: Será que conhecemos 
realmente quem amamos?

Contamos ainda com a participação de 
Kimberly Mann, Directora do Programa das 
Nações Unidas para o Ensino do Holocausto, 
que irá apresentar o documentário O Último 
Voo de Petr Ginz durante as sessões para 
escolas e famílias, e de Ewa Wierzynska, 
Directora do Programa Jan Karski, Missão 
Inacabada, que conduzirá a sessão dedicada 
a este grande herói da resistência polaca.

Os escritores Richard Zimler e Francisco José 
Viegas, os historiadores João Medina e Jorge 
Martins e a diplomata Manuela Franco irão 
debater temas difíceis e polémicos, mas 
essenciais, em dois documentários: Os Judeus 
e o Dinheiro, que tem como pano de fundo o 
brutal assassínio do jovem Ilán Halimi em 2006, 
e A Lua é Judia, que narra o percurso de Pawel, 
um skinhead empedernido que descobre ser 
aquilo que mais odeia e se torna em Hassid 
convicto, sendo actualmente assistente do 
rabino-mor de Varsóvia.

O inusitado sucesso da primeira edição 
da Judaica – Mostra de Cinema e Cultura, 

deu-nos novo alento para regressar ao 
emblemático espaço cultural de Lisboa 
e nosso coprodutor, São Jorge Cinema, 

de 27 a 30 de Março.
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A escolha dos fi lmes desta segunda Mostra 
leva-nos numa viagem por diversos países, 
épocas e facetas não exploradas da Grande 
História, da Bielorrússia à Patagónia. 
Uma Grande História que talvez se exprima 
com a maior eloquência nos breves 16 minutos 
mudos da curta-metragem Sapatos.

Encontramos também Mengele, retratado 
em O Médico Alemão, um belíssimo 
e multipremiado fi lme de Lucía Puenzo, 
e deparamo-nos com rapazes e raparigas 
palestinianos e israelitas a Dançar em Jaffa, 
que nos ensinam que é possível amar o inimigo. 
Rosinha tece o seu enredo à volta dos trágicos 
acontecimentos de Março de 1968 na Polónia, 
num argumento aterrador e magistralmente 
interpretado pelos mais talentosos actores 
e actrizes polacos da actualidade. Já numa 
Áustria mais contemporânea, Os Mortos e os 
Vivos lança-nos no encalço de Sita, uma jovem 
vivaz que é confrontada com um terrível segredo 
de família. Paixão e traição são também os temas 
fortes que marcam o fi lme alemão Fim de 
Temporada. Seguem-se duas grandes obras de 

produção israelita, O Casamenteiro num tom 
de humor muito especial, e A Vida é Engraçada, 
um fi lme que surpreende pela humanidade 
e imperfeição das suas personagens, em que 
todos nos poderemos rever.

Encerramos o cartaz com O Cardeal Judeu, 
fi lme baseado na extraordinária vida do cardeal 
francês Jean-Marie Lustiger. A projecção será 
seguida de uma troca de ideias entre o Padre 
José Tolentino de Mendonça e o Rabino Eliezer 
di Martino, que promete surpreender.

Para completar, ao longo da Mostra decorrerá 
uma feira do livro, onde poderemos encontrar 
os mais variados títulos de autores judeus e/ou 
temáticas judaicas, uma sessão dedicada 
à Rede de Judiarias de Portugal, e ainda 
convidativas provas de vinhos, degustação de 
chocolates e diversos produtos Kosher.

Apesar da sua tenra idade, a Judaica pode 
orgulhar-se do impacto e aceitação alcançado 
junto do público lisboeta, a quem agradece 
o incondicional apoio e afl uência.

Elena Piatok, Directora Executiva
Judaica – 2.ª Mostra de Cinema e Cultura
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Ziad Doueri

Ziad Doueri nasce em Beirute e cresce durante 
a Guerra Civil. Abandona o Líbano aos 20 
anos para estudar nos Estados Unidos da 
América. Em 1986 forma-se em Cinema pela 
Universidade de San Diego. De 1987 a 1997, 
trabalha como assistente e operador de 
câmara em Los Angeles, onde se destaca 
o trabalho com Quentin Tarantino em Cães 
Danados, Pulp Fiction, Quatro Quartos, 
Aberto Até de Madrugada e Jackie Brown. 
Em 1998, escreve e realiza o seu primeiro 
fi lme, West Beirut que ganhou vários prémios 
em todo o mundo, tendo sido inclusivamente 
o fi lme libanês candidato aos Globos de Ouro 
e Óscares, em 1999. Em 2004, escreve 
juntamente com Joelle Touma a sua segunda 
longa-metragem, Lila Says, em 2006 realiza 
Sleeper Cell, uma série de TV para a Showtime 
e em 2012 realiza The Attack. Neste momento, 
está a preparar o seu próximo fi lme, L’Insulte, 
que será fi lmado em Beirute, em Setembro 
de 2014.

REALIZADOR CONVIDADO



Bilhetes à venda a partir de 1 de Março 
na bilheteira do São Jorge Cinema: 
2ª feira a domingo: das 13h às 20h. 
durante a mostra: das 13h até 30 minutos após o inicio 
da última sessão.

Av. da Liberdade, 175
t. 213 103 400
www.cinemasaojorge.pt
cinemasaojorge@egeac.pt

Preço por sessão da mostra:
público em geral: 4,00 euros
com desconto: 3,50 euros

Passe (5 fi lmes): 10,00 euros

Sessão escolas:
estudantes: 1,00 euros
professores: 3,00 euros

Sessões especiais: entrada gratuita

Metro: Avenida
Autocarros: 36, 44, 702, 709, 711, 732, 745, 746

Judaica:
facebook: judaicamostracinema
www.judaica-cinema.org
geral@judaica-cinema.org

Programa sujeito a alterações.
Todas as fotografi as com autorização das distribuidoras.

QUI. 
27 MAR.
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PROGRAMA

15h00

16h00

17h30

18h00

19h00

19h30

21h30 Sala Manoel de Oliveira
–

O Atentado
(filme de abertura) 

Realizador: 
Ziad Doueri
(com presença do realizador)

Ficção 
2013, 105’

Sala Manoel de Oliveira
–

A Lua é Judia
Realizador: 
Michal Tkaczynski
(seguido de debate) 

Documentário 
2011, 45’

Sala Montepio
–

Rede de Judiarias 
de Portugal
(sessão ESpecial)

Apresentada por Jorge 
Patrão, Miriam Assor 
e Paulo Mendes Pinto.



SEX. 
28 MAR.

SÁB. 
29 MAR.

DOM. 
30 MAR.

Sala Manoel de Oliveira
–

Rosinha 
Realizador: 
Jan Kidawa-Blonski  

Ficção
2010, 118’

Sala Manoel de Oliveira
–
SAPATOS (curta-metragem)

O Médico Alemão (fi lme)

Realizadora: 
Lucía Puenzo 

Ficção 
2013, 93’

Sala 3
–

Fim de Temporada
Realizadora: 
Franziska Schlotterer

Ficção 
2012, 100’

Sala Manoel de Oliveira
–

Os Mortos e os Vivos 
Realizadora: 
Barbara Albert 

Ficção
2012, 112’

Sala Manoel de Oliveira
–

o mundo é engraçado
Realizador: 
Shemi Zarhin 

Ficção
2012, 122’

Sala Montepio
–

RICHARD ZIMLER 
(sessão ESpecial)

Apresentação de 
O Espelho Lento 
de Solveig Norlung

Reedição do livro 
A Sétima Porta

Sala Manoel de Oliveira
–

O Cardeal Judeu
(filme de encerramento) 

Realizador: 
Ilan Duran Cohen
(seguido de debate) 

Ficção
2012, 90’

Sala 3
–

O Casamenteiro 
Realizador: 
Avi Nesher 

Ficção
2010, 118’

Sala 3
–
Uma Coisa tão Pequenina (curta-metragem)

DançaR em Jaffa (fi lme)

Realizadora: 
Hilla Medalia

Documentário 
2013, 88’

Sala Manoel de Oliveira
–

Os Judeus e o Dinheiro:
Investigação de um Mito

Realizador: 
Lewis Cohen
(seguido de debate) 

Documentário
2013, 90’

Sala Manoel de Oliveira
–

O Último Voo de Petr Ginz
Realizadora: 
Sandra Dickson 

Documentário
2012, 53’

Sala Manoel de Oliveira
–

O Último Voo de Petr Ginz
Realizadora: 
Sandra Dickson 

Documentário
2012, 53’

Sala Montepio
–

Homenagem a Jan Karski
(sessão ESpecial)

Apresentada pelo 
Embaixador Bronisław 
Misztal e Ewa Wierzynska.





Sala Manoel de Oliveira

Debate com a participação 
de Francisco José Viegas, 
João Medina e moderado 

por António Marujo

A Lua é Judia
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QUI. 
27 MAR. 
19h00

A violência de alguns adeptos de futebol 
e judaísmo: poder-se-ia imaginar um maior 
antagonismo? Pawel, um antigo skinhead, 
assentava a sua identidade no ódio, no entanto, 
há alguns anos passou por uma transformação 
espiritual e tornou-se judeu ortodoxo. 
Este documentário surpreendente, cujo título 
absurdo deriva dos poemas de Marcin Swietlicki, 
prova que as diferenças ideológicas podem 
ser muito artifi ciais e que a nossa vida pode 
dar uma reviravolta impensável. 

´

DEBATE

KSIEZYC TO ZYD —
Realizador: Michal Tkaczynski 

Documentário
Polónia
2011, 45’
Polaco, legendado em português



Amin Jaafari é um cirurgião israelo-palestiniano 
totalmente integrado na sociedade de Telavive. 
Tem um casamento feliz, uma carreira exemplar 
e muitos amigos judeus. Todavia, este mundo 
perfeito desaba quando a sua mulher morre 
num ataque suicida, num restaurante, e é 
acusada pela polícia israelita do atentado 
que provocou dezanove mortos. Convencido 
da sua inocência, Amin abandona a relativa 
segurança da sua cidade de adopção e parte 
na busca da verdade para os territórios 
palestinianos ocupados. Acaba por se ver em 
situações e lugares ainda mais perigosos e é 
com determinação que continua a insistir na 
busca de respostas às perguntas que nunca 
pensou vir a fazer. 

O Atentado foi adaptado a partir do bestseller 
homónimo de Yasmina Khadra. Este romance 
foi publicado originalmente em 2005, tendo 
sido traduzido para mais de 40 línguas e 
acumulado inúmeros prémios internacionais.

THE ATTACK —
Realizador: Ziad Doueri

Ficção
Bélgica/França  
2013, 105’ 
Árabe/hebraico, legendado em português 

Elenco: Ali Suliman, Karim Saleh, Reymond Amsalem, 
Uri Gavriel

Sala Manoel de Oliveira

Com a presença do 
realizador Ziad Doueri.

O Atentado 
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QUI. 
27 MAR. 
21h30

(FILME DE ABERTURA)



Aos 14 anos já tinha escrito cinco romances 
e um diário sobre a ocupação nazi de Praga. 
Com 16 tinha feito mais de 170 desenhos 
e pinturas, editado uma revista clandestina 
no gueto de Theresienstadt, escrito vários 
contos e caminhado para a câmara de gás em 
Auschwitz. Esta é uma história de celebração 
e de tragédia, um testamento marcante sobre 
um rapaz cuja extraordinária expressão 
criativa representa o melhor de tudo o que 
nos torna verdadeiros seres humanos.  

THE LAST FLIGHT OF PETR GINZ —
Realizadora: Sandra Dickson

Documentário
EUA 
2012, 53’ 
Inglês, legendado em português 

Elenco: Chava Pressburger, Yehudit Shendar

Sala Manoel de Oliveira

Apresentado por 
Kimberly Mann,

Directora do Programa 
das Nações Unidas para 
o Ensino do Holocausto

(presença por confi rmar)

O Último Voo de Petr Ginz
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SEX. 
28 MAR. 

15h00

DOM. 
30 MAR. 
15h00

SESSÃO
ESCOLAS

SESSÃO
FAMÍLIA

foto: Cory Godbey



“O mundo é engraçado, por isso temos de rir” 
é provavelmente a melhor resposta para os 
problemas. Neste fi lme, pessoas simples 
debatem-se com circunstâncias extraordinárias: 
um rapaz desvenda um grande segredo do 
passado; Jordana, uma agente de viagens, 
descobre que está grávida apesar de estar 
celibatária há vários anos; Golan, um locutor 
de rádio decide revitalizar o grupo de comédia 
israelita HaGashash HaHiver, a fi m de salvar 
o seu amor. Estes e outros personagens 
compõem um workshop de escrita de uma 
biblioteca pública em Tiberias.

HAOLAM MATS’HIK —
Realizador: Shemi Zarhin

Ficção
Israel  
2012, 122’ 
Hebraico, legendado em português 

Elenco: Assi Levy, Danny Steg, Eli Finish

Sala Manoel de Oliveira

o mundo é engraçado
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SEX. 
28 MAR. 

19h00



Vencedor dos prémios do Júri e de Melhor 
Actriz no Montréal World Film Festival. 

Fim de Temporada começa em Israel com um 
jovem alemão, Max, que procura Avi, o seu pai 
biológico. Apesar de relutante, Avi acaba por 
contar toda a sua história e a acção do fi lme 
recua a 1942 e à fronteira suíço-alemã. 
Avi, que então se chamava Albert, é encontrado 
por um agricultor alemão que lhe dá guarida. 
Contudo, por ser impotente pede a Albert 
que lhe engravide a mulher. Este argumento 
imprevisível leva estes três protagonistas – 
o agricultor rude, a mulher libidinosa e o 
delicado Albert – a uma interpretação intensa 
e marcante. 

Contém cenas de cariz sexual.

ENDE DER SCHONZEIT —
Realizadora: Franziska Schlotterer

Ficção
Alemanha/Israel 
2012, 100’
Alemão, legendado em português

Elenco: Brigitte Hobmeier, Christian Friedel, 
Hans Jochen Wagner, Thomas Loibl

Sala 3

Fim de Temporada
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SEX. 
28 MAR. 

19h30

foto: ©Eikon Suedwest GmbH
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O coronel dos serviços secretos Rózek é 
pressionado pelos seus superiores para 
desacreditar publicamente Warczewski, 
um professor e escritor respeitado que 
acreditam ser um “sionista camufl ado”. 
A sensual e ingénua Kamila, namorada 
do militar, é levada a infi ltrar-se na vida do 
intelectual para que relate todos os seus 
movimentos. Sem grande interesse em servir 
o comunismo mas com vontade de agradar 
ao namorado dominador, Kamila aceita esta 
missão, adoptando o nome de código 
“Rosinha”. A sequência de planos rápidos 
realça o contraste entre os prazeres crus de 
Kamila com Rózek e as suas experiências 
bem mais sofi sticadas com Warczewski, 
tornando-se óbvia a intensa admiração e 
paixão que a jovem nutre pelo professor.

Contém cenas de cariz sexual. 

RÓZYCZKA —
Realizador: Jan Kidawa-Blonski

Ficção
Polónia
2010, 118’
Polaco, legendado em português

Elenco: Anderzej Seweryn, Magdalena Boczarska, 
Robert Wieckiewicz

Sala Manoel de Oliveira

ROSINHA

SEX. 
28 MAR. 

21h30



Em 2006, um jovem vendedor judeu é 
raptado nos arredores de Paris por um 
gangue de criminosos. É pedido um resgate 
de meio milhão de euros e, mais tarde, ele 
acaba morto apenas por terem partido do 
preconceito de que “todos os judeus são 
ricos”. Não era o caso. Este documentário 
investiga quando e onde estarão as raízes 
desse mito, por que razão o banqueiro, 
o comerciante, o dono da loja de penhores 
ou o grande empresário da indústria 
cinematográfi ca são tantas vezes representados 
por judeus? Entre tantos agiotas medievais, 
por que motivo é Shylock o único que ainda 
hoje é recordado? Como é que os Rothschilds 
se tornaram os símbolos do capitalismo 
internacional? E porque é que um modesto 
vendedor de telemóveis passa por rico, 
morrendo por causa disso? 

JEWS AND MONEY: INVESTIGATION OF A MYTH —
Realizador: Lewis Cohen

Documentário
Canada 
2013, 90’ 
Hebraico/francês/inglês, legendado em português

Sala Manoel de Oliveira

Debate com a participação 
de Richard Zimler, Manuela 

Franco, Jorge Martins 
e moderado por Marina 

Pignatelli.

Os Judeus e o Dinheiro:
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SÁB. 
29 MAR. 

16h00

Investigação de um Mito

DEBATE



No Verão de 1968, Arik, um adolescente de 
Haifa, vai trabalhar com Yankele Bride, um 
misterioso casamenteiro e sobrevivente do 
Holocausto. À medida que Arik descobre os 
segredos do amor com Yankele, acaba por ser 
confrontado com as dicotomias da vida que 
se revelam tão inesperadas como emotivas. 
Este aclamado fi lme de Avi Nesher mistura 
comédia e drama como poucos, pois conta 
a história do crescimento até à idade adulta 
de uma forma nunca antes vista. 

PA’AM HAYITI —
Realizador: Avi Nesher

Ficção
Israel
2010, 118’
Hebraico, legendado em português 

Elenco: Adir Miller, Tuval Shafi r

Sala 3

O Casamenteiro 
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SÁB. 
29 MAR. 

17h30

foto: New Lineo Cinema



Sita, uma jovem motoqueira berlinense, 
descobre uma enigmática fotografi a na festa 
dos 95 anos do avô. Esta imagem leva-a 
numa viagem à descoberta do que o avô terá 
feito realmente durante a Guerra. À medida 
que se confronta com a mais terrível das 
verdades – e que se apaixona por um fotógrafo 
israelita – depara-se com algumas questões 
escondidas sobre responsabilidade e culpa. 
Com uma banda sonora moderna e vibrante, 
um argumento forte e uma fotografi a realista 
do ambiente dos nossos dias de Berlim, 
Viena e Varsóvia, esta é uma história sobre 
os meandros da vida nos cruzamentos entre 
a antiga e a nova Europa. 

Contém cenas de cariz sexual.

DIE LEBENDEN —
Realizadora: Barbara Albert

Ficção
Alemanha/Áustria/Polónia
2012, 112’
Alemão/inglês/polaco, legendado em português

Elenco: Anna Fischer, August Zirner, Hanns Shusching

Sala Manoel de Oliveira

Os Mortos e os Vivos
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SÁB. 
29 MAR. 

19h00



18

A história de um par de sapatos que viaja 
da montra de uma loja chique até ao temível 
campo de Auschwitz. Partindo de um conceito 
muito original, os sapatos são os protagonistas 
desta história que retrata a crueldade exercida 
nos campos de concentração, deixando 
milhares de sapatos como únicas testemunhas 
mudas da tragédia. 

ТУФЕЛЬКИТУФЕЛЬКИ —
Realizador: Costa Fam

Curta-metragem
Bielorrússia/França/Polónia/Russia/República Checa
2012, 16’

Sala Manoel de Oliveira

Antecede o fi lme 
O Médico Alemão.

Sapatos

SÁB. 
29 MAR. 

21h30



Sala Manoel de Oliveira

Em 1960, enquanto atravessa a região 
desértica da Patagónia, uma família argentina 
conhece um médico alemão. Eva, Enzo e os 
seus três fi lhos preparam-se para abrir um 
hotel nas margens do Lago Nahuel Huapi e 
começar uma nova vida. Chegados a Bariloche, 
o desconhecido torna-se o primeiro cliente da 
hospedaria familiar. Apreciam os bons modos 
e conhecimentos científi cos deste homem, 
sempre muito preocupado com Lilith, 
a fi lha de 12 anos que tem um problema 
de crescimento, sem nunca desconfi ar 
que esconde um passado aterrador.

WAKOLDA —
Realizadora: Lucía Puenzo

Ficção
Argentina/Espanha/França/Noruega
2013, 93’
Espanhol, legendado em português

Elenco: Àlex Brendemühl, Diego Peretti, Natalia Oreiro

O Médico Alemão

19

SÁB. 
29 MAR. 

21h30
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Lali brinca alegremente à porta de uma casa 
situada no meio das montanhas, quando 
uma brisa de Outono anuncia uma má notícia. 
Lali, curiosa e inocente, vê-se forçada a lidar 
com a morte da sua querida e amada avó.

SIPUR PAOT —
Realizadora: Mizmor Watzman 

Curta/Animação
Israel
2013, 8’

Sala 3

Antecede o fi lme 
Dançar em Jaffa.

Uma coisa tão Pequenina 

DOM. 
30 MAR. 

16h00
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Pierre Dulaine, tetracampeão do mundo 
de danças de salão, realiza o seu maior sonho 
ao levar o programa, Dancing Classrooms, 
para Jaffa, a sua cidade natal. Há várias 
gerações que esta cidade vive dividida entre 
duas comunidades que se vão afastando cada 
vez mais. Ao longo de dez semanas, Pierre 
ensina crianças judias e israelo-palestinianas 
a dançar e a competir em conjunto. 

Este fi lme explora a história complexa de três 
crianças que, ao dançarem com o inimigo, 
são forçadas a confrontar-se com questões 
como identidade, segregação e preconceito 
racial. Pierre confi rma a sua crença de que 
a dança pode sobrepor-se ao ódio e dar 
os primeiros passos na direcção de uma 
verdadeira mudança. 

DANCING IN JAFFA —
Realizadora: Hilla Medalia

Documentário
EUA/Israel
2013, 88’
Inglês/hebraico/árabe, legendado em português

Elenco: Alaa Bubali, Pierre Dulaine, Yvonne Marceau

Sala 3

DançaR em Jaffa 

DOM. 
30 MAR. 

16h00
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A surpreendente história de Jean-Marie 
Lustiger, fi lho de emigrantes judeus polacos 
em França, que manteve a sua identidade 
cultural judaica mesmo depois de se 
converter, ainda jovem, ao catolicismo e de 
ser ordenado padre. Subindo rapidamente na 
hierarquia da Igreja, Lustiger foi nomeado 
Arcebispo de Paris pelo Papa João Paulo II, 
em 1981, e estabeleceu uma nova postura que 
respeitasse a sua dupla identidade enquanto 
judeu católico, o que lhe granjeou amigos e 
inimigos de ambas as facções. Uma narrativa 
fascinante plena de inteligência e humor. 

LE MÉTIS DE DIEU —
Realizador: Ilan Duran Cohen

Ficção
França
2012, 90’
Francês, legendado em português

Elenco: Audrey Dana, Aurélien Recoing, Laurent Lucas 

Sala Manoel de Oliveira

Debate com a participação 
do Padre José Tolentino de 
Mendonça, Rabino Eliezer 
di Martino e moderado por 

António Marujo.

O Cardeal Judeu

DOM. 
30 MAR. 

17h30
DEBATE

(FILME DE ENCERRAMENTO)
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A Rede de Judiarias de Portugal, fundada em 
2011, orgulha-se de estar presente na Judaica – 
2ª Mostra de Cinema e Cultura. Neste foro 
privilegiado, destacamos o papel crucial que 
teve a cultura judaica para o enriquecimento da 
história de Portugal, bem como o importante 
trabalho que a Rede desenvolve na valorização 
histórica e patrimonial e que, conjugada com 
a promoção turística, ajudará igualmente a 
descobrir uma forte componente da identidade 
portuguesa e peninsular. 

O contributo dos judeus portugueses englobou 
um vastíssimo leque de áreas: desde a ciência 
náutica que há mais de 500 anos deu ao 
país um avanço decisivo para o início da 
globalização, à evolução da economia e da 
medicina, muitos foram os sectores em que 
o papel dos sefarditas nacionais se tornou 
preponderante. 

O lema da Rede de Judiarias de Portugal: 
“Diálogo Entre Culturas” é o ponto de partida 

para a jornalista Miriam Assor e para o 
historiador Paulo Mendes Pinto, que nos levam 
numa viagem fascinante desde o mundo do 
grande Isaac Abravanel até à passagem de 
Hannah Arendt por Lisboa. 

Sala Montepio

Sessão apresentada pelo 
Secretário Geral da Rede 
de Judiarias de Portugal, 

Jorge Patrão e os seus 
convidados: Mariam Assor 

e Paulo Mendes Pinto.

Miriam Assor é jornalista 
freelancer e tem na escrita 
a sua maior missão. 
Acaba de lançar Judeus 
Ilustres de Portugal, editado 
pela Esfera dos Livros.

Paulo Mendes Pinto é 
director da Revista Lusófona 
de Ciência das Religiões 
e investigador da Cátedra 
de Estudos Sefarditas 
Alberto Benveniste da 
Universidade de Lisboa.

 Rede dE JUDIARIAS DE PORTUGAL

QUI. 
27 MAR. 
18h00

(SESSÂO ESPECIAL)
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Nesta sessão especialíssima exibimos a curta-
-metragem da realizadora Solveig Norlund, 
O Espelho Lento, baseada num conto de Richard 
Zimler, que conta a história de Carla e a fi lha 
Marta, gravemente doente. Em Barcelona, Carla 
descobre um espelho especial, que é uma porta 
aberta para o passado: guarda o refl exo por vários 
anos, em vez de o devolver imediatamente. 
Carla oferece o espelho à fi lha e este vai 
modifi car as suas vidas para sempre. 
Imediatamente após a projecção, será 
apresentada a reedição pela Porto Editora de um 
dos romances mais notáveis do prolífi co escritor, 
A Sétima Porta: o drama que se desenrola 
inicialmente na Alemanha para culminar em 
Istambul, e uma viagem atribulada através dos 
anos, desde a subida de Hitler ao poder na 
Alemanha até o fi m da II Guerra Mundial. 
Um romance emocionante, carregado de 
simbolismo e uma verdadeira lição de história 
e de humanidade sobre muitas vítimas sem 
rosto de um dos regimes mais implacáveis 
de todos os tempos.

Sala Montepio

Apresentação de 
O Espelho Lento 

de Solveig Norlung.

Reedição do livro 
A Sétima Porta.

Richard Zimler

SEX. 
28 MAR. 

18h00

(SESSÂO ESPECIAL)

O ESPELHO LENTO —
Realizadora: Solveig Norlund

Curta-metragem
Espanha/Portugal
2010, 23’
Português

Elenco: Gracinda Nave, Marta Peneda, Richard Zimler 
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Sala Montepio

Com a participação de 
S. Exa. o Embaixador 

da República da Polónia, 
Bronislaw Misztal e de 

Ewa Wierzynska, Directora 
do Programa A Missão 
Inacabada, do Museu 

de História da Polónia.

(interpretação simultânea para português)

SÁB. 
29 MAR. 

15h00

Jan Karski, com apenas 28 anos, protagonizou 
uma das maiores missões levadas a cabo 
durante a Segunda Guerra Mundial – um 
périplo por diversos continentes, em 1942, 
para informar os líderes ocidentais de que o 
Holocausto decorria em pleno. Foi uma missão 
planeada e preparada pelo maior movimento 
de resistência aos Nazis na Europa ocupada – 
um Estado Secreto, com exército próprio, 
tribunais, escolas e jornais. Para que pudesse 
dar testemunho, a resistência conseguiu 
inseri-lo na vasta máquina industrial de 
extermínio dos nazis. Karski pôde relatar 
(ao presidente Roosevelt, a Anthony Eden 
e a outros líderes dos Aliados) o que vira com 
os seus próprios olhos.

A Judaica – 2ª Mostra de Cinema e Cultura 
orgulha-se em prestar homenagem a este 
homem, considerado um dos grandes heróis 
do século, neste ano 2014, centenário do seu 
nascimento, e proclamado “Ano Jan Karski” 
pelo Parlamento da Polónia.   

Homenagem a Jan Karski
(SESSÂO ESPECIAL)



António Marujo
Jornalista

Licenciado em Comunicação Social pelo 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
de Lisboa e jornalista desde 1985. Colaborou com 
vários jornais, RTP e Antena 1 acompanhando, 
sobretudo, a informação religiosa.

Bronisław Misztal
Embaixador da Republica da Polónia em Portugal

Doutorado em Sociologia pela Academia Polaca 
das Ciências de Varsóvia. É um académico 
respeitado, com extensa carreira científi ca 
e actividade universitária em vários países. 
Consultor político, analista e comentador 
na área de políticas públicas, com inúmeros 
ensaios e artigos académicos publicados, 
além de 6 livros da sua autoria.

Ewa Wierzynska
Conselheira Sénior para a Cooperação Internacional 
no Museu de História da Polónia

Directora do Programa Público de Educação 
Jan Karski, Missão Incompleta. É autora 
de diversos livros de História e de inúmeros 
artigos. Esteve exilada nos EUA durante 
20 anos por razões políticas e aí conheceu 
e privou com Jan Karski. Desde que regressou 
à Polónia, em 2005, tem dedicado o seu tempo 
à memória do amigo.

Francisco José Viegas
Escritor

Passou pelo ensino, mas foi no jornalismo 
que fez carreira, passando por jornais, rádio 
e televisão. É actualmente Director da revista 
Ler e editor da Quetzal. Tem publicadas obras 
de poesia, romance, conto, uma peça de teatro 
e relatos de viagens. Abandonou o catolicismo 
da sua tradição familiar e aproximou-se do 
judaísmo, religião dos seus antepassados.
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João Medina
Historiador

Professor catedrático jubilado de História na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
tem dedicado grande parte da sua vida ao ensino 
não só em Portugal mas em diversos outros 
países. É autor de uma extensa obra distribuída 
pela historiografi a, pelo ensaio literário e pelo 
romance. Foi agraciado com o grão-ofi cialato 
da comenda do Infante D. Henrique em 2011.

Jorge Martins
Historiador

Doutorado em História Contemporânea 
pela Faculdade de Letras de Lisboa. 
Dedica-se ao ensino e formação, sendo autor 
de manuais escolares, obras de fi cção e ensaio, 
designadamente sobre história contemporânea 
e sobre os judeus portugueses.

Jorge Patrão
Secretário Geral da Rede de Judiarias de Portugal

Natural da Covilhã, frequentou o Curso Superior 
de Direito da Universidade de Coimbra e, mais 
tarde, o Curso de Comunicação Social no INEP 
Marly-le-Roi. Foi Presidente da Entidade 
Regional de Turismo da Serra da Estrela de 
2009 a 2013 e é Fundador e Secretário Geral 
da Rede de Judiarias de Portugal desde 2011.

Kimberly Mann
Directora do Programa das Nações Unidas 
para o Ensino do Holocausto 

Desde que assumiu a Direcção no ano da sua 
fundação, 2006, tem vindo a desenvolver uma 
rede internacional de parceiros e um programa 
multifacetado que inclui diversas ferramentas 
educacionais, seminários, exposições, fi lmes 
e formação de professores. 

Manuela Franco
Diplomata

Directora do Instituto Diplomático do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, Investigadora e 
membro do Conselho Científi co do Instituto 
Português de Relações Internacionais da UNL.

Marina Pignatelli
Investigadora

Doutorada em Ciências Sociais, Mestre em 
Ciências Antropológicas e licenciada em 
Antropologia pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas. Completou duas pós-
-graduações em Etnologia das religiões 
e Estudos Sefarditas e diversos cursos de 
especialização.

Padre José Tolentino de Mendonça
Foi ordenado padre em 1990. Capelão e professor 
na Universidade Católica Portuguesa (UCP), onde 
se doutorou em Teologia Bíblica. Dirige o 
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura 
e recentemente, foi nomeado Consultor do 
Pontifício Conselho para a Cultura, no 
Vaticano. Além de ensaísta, tem uma obra 
poética reconhecida entre as mais marcantes 
do panorama actual. Em 2012, foi empossado 
como Vice-Reitor da UCP.

Rabino Eliezer di Martino
Nasceu em Roma, no seio de uma família 
napolitana. Aos 20 anos decidiu ir estudar 
para o Centro Sefardita Shehebar, em 
Jerusalem, onde recebeu a sua Ordenação 
Rabínica e se tornou hazan (líder espiritual) 
e shochet (talhante de ritual judaico). 
Mais tarde, mudou-se para Portugal, primeiro 
para o Porto e depois para Lisboa. Desde 2006 
é Rabino na Sinagoga Shaaré Tikva de Lisboa.

Richard Zimler
Escritor

Nasceu em Nova Iorque mas vive em Portugal 
há 24 anos. Os seus romances já foram 
traduzidos em 23 línguas e têm surgido nas 
listas dos mais vendidos um pouco por todo 
o mundo, tendo o autor já ganho prémios 
literários nos Estados Unidos da América, 
França, Portugal e Reino Unido. A sua curta-
-metragem – O Espelho Lento – ganhou o 
Prémio de melhor Ficção no Festival New York 
Downtown Short Film. 
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