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este ano arrancamos em lisboa com um dos filmes mais esperados do ano – Negação, a recria-
ção de como a prestigiada historiadora deborah e. lipstadt lutou em tribunal pela verdade  
histórica quando o polémico negacionista do Holocausto, david irving, a processou por difamação.  
No elenco encontramos a esplendorosa rachel Weisz e ainda alguns gigantes do cinema inglês 
como Timothy Spall e Tom Wilkinson.

o filme leva-nos a um debate em torno do seu tema acutilante: Negacionismo, Pós-verdade: 
defender o indefensável? com a participação de esther mucznik, Pedro aires oliveira, renato bar-
roso, e moderação de Cláudia Ninhos. 

destacamos também a antestreia em Cascais de o Jovem Karl marx do realizador raoul Peck, que 
foi exibido na berlinale Special. Conta a apaixonante história do momento, em 1844, em que marx  
conhece o jovem e rico Friedrich engels. Juntos, irão fundar o movimento operário que dará origem 
à maior transformação do mundo desde o renascimento.
 
Já indignação, de James Schamus, é mais um acontecimento desta Judaica. a única hipótese 
de ver em sala a adaptação do romance homónimo de Philip roth, que não vai estrear em Portugal. 
marcado pelas grandes interpretações de Sarah Gadon e Tracy letts, indignation foi um dos filmes 
com maior hype no Festival de berlim de 2016. em lisboa é apresentado por richard Zimler.

ao longo dos restantes dias da mostra será exibido um conjunto excepcional de filmes de todo o 
mundo, também sem estreia comercial, entre os quais; operação antropoide, a façanha do 
assassinato do infame reinhard Heydrich, com Cillian murphy e Jamie dornan (de as Cinquenta 
Sombras de Grey) como protagonistas; lou-andreas Salomé, retrato de uma filósofa extraordinária, 
amada por Nietzsche e rilke, admirada por Freud; e o delicioso o rei do once do multipremiado 
daniel burman. 

Guardamos a grande surpresa para o encerramento de lisboa com a Guerra dos 90 minutos,  
falso-documentário israelita em que o estádio de leiria é o palco onde o conflito entre israel e a 
Palestina se irá resolver num jogo de futebol entre as duas selecções, e com Pêpê rapazote a 
interpretar o árbitro. Contamos com a presença do realizador eyal Halfon.

a 5ª edição da Judaica – mostra de Cinema e Cultura  
está de regresso em quatro localidades – lisboa, Cascais,  
belmonte e Castelo de vide –, e conta com um programa  
extenso e variado, comissariado por rui Pedro Tendinha,  
com duas antestreias nacionais, duas dezenas de filmes,  

debates, concertos, gastronomia e literatura.
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Elena Piatok, directora executiva
Judaica – mostra de Cinema e Cultura

Nos documentários, menção merecida para o humor com um filme sobre Jerry lewis, o Homem 
por detrás do Cómico, apresentado por João lopes e o Último a rir, com a participação dos 
maiores nomes da comédia norte-americana, apresentado por Francisco José viegas, e que coloca 
a sempre candente questão: é possível fazer comédia com o tema do Holocausto? Sem esquecer 
o rabino Wolff, cinebiografia cheia de optimismo deste rabino, com 90 anos, que estará presente 
na sessão.
 
as sessões especiais não faltam nas quatro localidades. de salientar, em belmonte a presença 
de João Schwarz da Silva, neto de Samuel Schwarz, numa mesa redonda sobre a obra do seu 
ilustre avô, em Cascais um concerto pelo prestigiado moscow Piano Quartet, com um programa 
de música clássica de compositores judeus, uma exposição fotográfica os Caminhos da Judaica 
e, como já é habitual, a Feira do livro da leya, a gastronomia, com destaque para o húmus e os 
bagels, e diversos produtos kosher à venda.

este ano, a novidade acontece em belmonte e Castelo de vide, onde a Judaica se prolongará du-
rante um mês inteiro, com sessões de cinema aos sábados à noite, oferecendo desta forma uma 
oportunidade de cativar o público, nacional e estrangeiro. 

Nada disto seria possível sem o precioso apoio da Secretaria de estado da Cultura, das Câmaras 
municipais de lisboa, Cascais, belmonte e Castelo de vide, da eGeaC, da empresa municipal de 
Promoção e desenvolvimento Social do Concelho de belmonte (emPdS), da Fundação d. luís i, 
do Cinema São Jorge como coprodutor, de todas as embaixadas nossas amigas, dos generosos 
patrocinadores e parceiros, parceiros media e de todos aqueles que continuam a acreditar neste 
projecto.
 
É com o maior prazer que convidamos o nosso fiel público a assistir a esta mostra de que tanto 
nos orgulhamos e deixamos o desafio para que venha desfrutar de todas as propostas únicas que, 
com tanta paixão, preparamos este ano.
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LISBOA CiNema SÃo JorGe

QUA. | 29 MARÇO

QUI. | 30 MARÇO

SEX. | 31 MARÇO

19h00
Sala 2

21h30
Sala manoel  
de oliveira

SeSSÃo  
eSPeCial
(debaTe)

Negacionismo, pós-verdade: defender o indefensável? 
debate com esther mucznik, Pedro aires oliveira  
e renato barroso. moderado por Cláudia Ninhos.
duração: 90’

LOU ANDREAS-SALOMÉ - A VIDA DE UMA FILÓSOFA (longa) 
Cordula Kablitz-Post | alemanha | 2015 | 113’
apresentado por rui Pedro Tendinha.

TER. | 28 MARÇO

21h00
Sala manoel  
de oliveira

SeSSÃo  
de aberTUra
(aNTeSTreia)

COM ALGUMA PACIÊNCIA (curta) 
László Nemes | 2007 | 14’

NEGAÇÃO (longa) 
Mick Jackson | eUa/reino Unido | 2016 | 109’

10h00
Sala manoel  
de oliveira

21h30
Sala manoel  
de oliveira

19h00
Sala manoel
de oliveira

SeSSÃo 
eSColaS

UMA TURMA DIFÍCIL (longa) 
Marie-Castille Mention-Schaar | França | 2014 | 105’
Sessão de perguntas e respostas com a presença  
do rabino William Wolff.

INDIGNAÇÃO (longa) 
James Schamus | eUa/China | 2016 | 110’
apresentado por richard Zimler. 

O RABINO WOLFF (documentário) 
Britta Wauer | alemanha | 2015 | 90’
Sessão de perguntas e respostas com a presença  
do rabino William Wolff e da realizadora.

18h30
Sala 2

19h30
Sala manoel
de oliveira

SeSSÃo 
eSPeCial

Jerry Lewis – O Homem por detrás do Cómico (documentário) 
Gregory Monro | França/eUa | 2016 | 61’
apresentado por João lopes.

Contos, romances e canções da tradição judaica 
Nazaré da Silva e João Paulo esteves.
duração: 60’

22h00
Sala manoel  
de oliveira

OPERAÇÃO ANTROPOIDE (longa) 
Sean Ellis | França/reino Unido/rep.Checa | 2016 | 120’
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DOM. | 2 ABRIL

22h00
Sala manoel  
de oliveira

O REI DO ONCE (longa) 
Daniel Burman | argentina | 2016 | 82’
apresentado por rui Pedro Tendinha.

SeSSÃo  
FamÍliaS

16h00
Sala manoel  
de oliveira

19h30
Sala manoel  
de oliveira

16h30
Sala 3

O VIOLINO DE JOE (curta) 
Kahane Corn, Raphaela Neihausen | eUa | 2016 | 24’

CONTO CONSIGO! (longa) 
Pascal Elbé | França | 2015 | 98’

Weiner (documentário) 
Josh Kriegman, Elyse Steinberg | eUa | 2016 | 96’
apresentado por rui Pedro Tendinha.

A VIAGEM DE FANNY (longa) 
Lola Doillon | França | 2016 | 94’

14h00
Sala 3

16h00
Sala manoel  
de oliveira

19h30
Sala manoel  
de oliveira

18h30
Sala 2

SeSSÃo 
eSPeCial

O FALSIFICADOR (curta) 
Samantha Stark, Alexandra Garcia, Pamela Druckerman
França | 2016 | 16’

O ÚLTIMO A RIR (documentário) 
Ferne Pearlstein | eUa | 2016 | 88’
apresentado por Francisco José viegas.

A GUERRA DOS 9O MINUTOS (longa) 
Eyal Halfon | israel/alemanha/Portugal | 2016 | 90’
Sessão de perguntas e respostas com a presença  
de eyal Halfon e o produtor assaf amir.

A IMAGEM DO JUDEU NO CINEMA PORTUGUÊS 
asher Salah.
duração: 60’

A VIAGEM DE LESLIE (documentário) 
Marcos Nine | espanha | 2014 | 76’
apresentado por Gonzalo del Puerto.

SeSSÃo de
eNCerrameNTo

10h00 Sinagoga de Lisboa "Shaaré Tikvá" 
duração: 2h (registo obrigatório no site da Judaica, ver pág. 28)

encontro: av. alexandre Herculano, 59

viSiTa 
GUiada

SÁB. | 1 ABRIL

14h00
Sala 3

BAGELS NO SANGUE (curta) 
Daniel Beresh, Jonathan Keijser | Canadá | 2016 | 5’

PARA O SHABAT (curta) 
Oron Cohen | israel | 2016 | 12’

HÚMUS, O FILME (documentário) 
Oren Rosenfeld | eUa/israel | 2015 | 72’

7

Todos os filmes legendados em português e inglês. all films with english subtitles.



CASCAIS o CiNema da villa
CeNTro CUlTUral de CaSCaiS

QUI. | 6 ABRIL

8

in Memoriam 
Patricia Westheimer

SeSSÃo  
de aberTUra
(aNTeSTreia)

21h30
o Cinema  
da villa

O JOVEM KARL MARX (longa) 
Raoul Peck | alemanha/bélgica/França | 2016 | 90’
Convidado a confirmar.

SEX. | 7 ABRIL

SÁB. | 8 ABRIL

21h30
o Cinema  
da villa

LOU ANDREAS-SALOMÉ - A VIDA DE UMA FILÓSOFA (longa) 
Cordula Kablitz-Post | alemanha | 2015 | 113’

09h30
o Cinema  
da villa

SeSSÃo 
eSColaS

UMA TURMA DIFÍCIL (longa) 
Marie-Castille Mention-Schaar | França | 2014 | 105’

19h30
o Cinema  
da villa

A GUERRA DOS 9O MINUTOS (longa) 
Eyal Halfon | israel/alemanha/Portugal | 2016 | 90’

21h30
o Cinema  
da villa

19h30
o Cinema  
da villa

16h00
o Cinema  
da villa

18h00
o Cinema  
da villa

Jerry Lewis – O Homem por detrás do Cómico (documentário) 
Gregory Monro | França/eUa | 2016 | 61’

Três autores em Portugal, três romances no tempo  
do Holocausto
Cristina Norton, João Pinto Coelho, Tiago Salazar.
moderado por Filipa melo. duração: 60’

SeSSÃo 
eSPeCial

A VIAGEM DE FANNY (longa) 
Lola Doillon | França | 2016 | 94’

CONTO CONSIGO! (longa) 
Pascal Elbé | França | 2015 | 98’

O Jovem Karl Marx HÚMUS, O FILME



Todos os filmes legendados em português e inglês. all films with english subtitles.

DOM. | 9 ABRIL

9

16h00
o Cinema  
da villa

18h30
o Cinema  
da villa

19h30
o Cinema  
da villa

17h00
Centro Cultural  
de Cascais

16h00
Centro Cultural  
de Cascais

14h00
o Cinema  
da villa

CoNCerTo

SeSSÃo
eSPeCial

O RABINO WOLFF (documentário) 
Britta Wauer | alemanha | 2015 | 90’

BAGELS NO SANGUE (curta) 
Daniel Beresh, Jonathan Keijser | Canadá | 2016 | 5’

Moscow Piano Quartet
alexandre delgado (violeta), alexei eremine (piano),
maria Castro-balbi (violino), Guenrikh elessine (violoncelo) 
e mikhail Shmidt (violino).

Porque é que esta noite é diferente de todas  
as outras noites?
rabino eli rosenfeld. duração: 60’

PARA O SHABAT (curta) 
Oron Cohen | israel | 2016 | 12’

HÚMUS, O FILME (documentário) 
Oren Rosenfeld | eUa/israel | 2015 | 72’

COM ALGUMA PACIÊNCIA (curta) 
László Nemes | 2007 | 14’

O FALSIFICADOR (curta) 
Samantha Stark, Alexandra Garcia, Pamela Druckerman
França | 2016 | 16’

O VIOLINO DE JOE (curta) 
Kahane Corn, Raphaela Neihausen | eUa | 2016 | 24’

INDIGNAÇÃO (longa) 
James Schamus | eUa/China | 2016 | 110’
apresentado por rui Pedro Tendinha.

SeSSÃo de
eNCerrameNTo

indignação Jerry Lewis – O Homem por detrás do Cómico



belmonte mUSeU JUdaiCo
aUdiTÓrio mUNiCiPal
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SEX. | 5 MAIO

SÁB. | 6 MAIO

10h00
auditório
municipal

21h30
auditório
municipal

16h00
museu
Judaico

O Último Voo de Petr Ginz (documentário) 
Sandra Dickson | eUa | 2012 | 53’

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "CAMINHOS DA JUDAICA" 
Cocktail

A GUERRA DOS 9O MINUTOS (longa) 
Eyal Halfon | israel/alemanha/Portugal | 2016 | 90’

O VIOLINO DE JOE (curta) 
Kahane Corn, Raphaela Neihausen | eUa | 2016 | 24’

SeSSÃo 
eSColaS
e FamÍliaS

SeSSÃo
de aberTUra

21h30
auditório
municipal

10h00 museu judaico e judiaria de belmonte 
duração: 2h
encontro: museu Judaico

A VIAGEM DE FANNY (longa) 
Lola Doillon | França | 2016 | 94’

viSiTa 
GUiada

O FALSIFICADOR (curta) 
Samantha Stark, Alexandra Garcia, Pamela Druckerman
França | 2016 | 16’

17h00
auditório
municipal

SeSSÃo 
eSPeCial

Apresentação do livro "Na Rota dos Judeus do Porto"
César Santos Silva.
duração: 60’

O Último Voo de Petr Ginz OPERAÇÃO ANTROPOIDE



Todos os filmes legendados em português e inglês. all films with english subtitles.
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DOM. | 7 MAIO

SÁB. | 13 MAIO

SÁB. | 20 MAIO

SÁB. | 27 MAIO

SÁB. | 3 JUNHO

21h30
auditório
municipal

O RABINO WOLFF (documentário) 
Britta Wauer | alemanha | 2015 | 90’

21h30
auditório
municipal

LOU ANDREAS-SALOMÉ - A VIDA DE UMA FILÓSOFA (longa) 
Cordula Kablitz-Post | alemanha | 2015 | 113’

21h30
auditório
municipal

OPERAÇÃO ANTROPOIDE (longa) 
Sean Ellis | França/reino Unido/rep.Checa | 2016 | 120’

21h30
auditório
municipal

CONTO CONSIGO! (longa) 
Pascal Elbé | França | 2015 | 98’

16h00
museu
Judaico

18h30
auditório
municipal

MESA REDONDA: A OBRA DE SAMUEL SCHWARZ 
João Schwarz da Silva, Sofia afonso Ferreira e convidados  
por confirmar.
duração: 2h

SeSSÃo 
eSPeCial

SeSSÃo de
eNCerrameNTo

Concerto pelos alunos da Escola de Música de Belmonte

O RABINO WOLFF A GUERRA DOS 9O MINUTOS



A VIAGEM DE FANNY

castelo de vide PaçoS do CoNCelHo
CiNe-TeaTro moUZiNHo da Silveira
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CONTO CONSIGO!

SEX. | 12 MAIO

SÁB. | 13 MAIO

10h00
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

O Último Voo de Petr Ginz (documentário) 
Sandra Dickson | eUa | 2012 | 53’

A GUERRA DOS 9O MINUTOS (longa) 
Eyal Halfon | israel/alemanha/Portugal | 2016 | 90’

O VIOLINO DE JOE (curta) 
Kahane Corn, Raphaela Neihausen | eUa | 2016 | 24’

SeSSÃo 
eSColaS
e FamÍliaS

17h00
Paços do
Concelho

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "CAMINHOS DA JUDAICA"SeSSÃo
de aberTUra

10h00

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

judiaria de castelo de vide 
duração: 2h
encontro: Paços do Concelho

viSiTa 
GUiada

A VIAGEM DE FANNY (longa) 
Lola Doillon | França | 2016 | 94’

O FALSIFICADOR (curta) 
Samantha Stark, Alexandra Garcia, Pamela Druckerman
França | 2016 | 16’



Todos os filmes legendados em português e inglês. all films with english subtitles.
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O VIOLINO DE JOE

DOM. | 14 MAIO

SÁB. | 20 MAIO

SÁB. | 27 MAIO

SÁB. | 3 JUNHO

SÁB. | 10 JUNHO

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

O RABINO WOLFF (documentário) 
Britta Wauer | alemanha | 2015 | 90’

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

LOU ANDREAS-SALOMÉ - A VIDA DE UMA FILÓSOFA (longa) 
Cordula Kablitz-Post | alemanha | 2015 | 113’

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

OPERAÇÃO ANTROPOIDE (longa) 
Sean Ellis | França/reino Unido/rep.Checa | 2016 | 120’

21h30
Cine-Teatro
mouzinho
da Silveira

CONTO CONSIGO! (longa) 
Pascal Elbé | França | 2015 | 98’

SeSSÃo de
eNCerrameNTo

17h00
Paços do
Concelho

Apresentação do livro "O COMBOIO Do LUXEMBURGo"
Uma conversa com irene Pimentel e margarida ramalho.
duração: 60’

MOMENTO MUSICAL

Lou Andreas-Salomé – A Vida de uma Filósofa



LONGAS-metragens

NEGAÇÃO

LISBOA
Ter.  

28 março  
21h00

LISBOA
QUa.  

29 março  
19h00

É um dos filmes mais esperados do ano e a 
ante-estreia mais mediática desta edição da 
Judaica. a história de um julgamento que 
causou grande impacto. deborah lipstadt luta 
em tribunal pela verdade histórica quando o 
polémico negacionista do Holocausto, david 
irving, a processa por difamação. deborah é 
acusada de calúnia e terá de provar toda a 
verdade. a negação de um dos maiores horro-
res da história da humanidade pela câmara de 
mick Jackson e com argumento do grande 
dramaturgo david Hare. o filme é marcado por 
uma esplendorosa interpretação de rachel 
Weisz, que esteve na calha para os Óscares des- 
te ano. No elenco encontramos ainda alguns 
gigantes do cinema inglês como Timothy Spall 
e Tom Wilkinson.

esther mucznik, estudiosa de questões judai-
cas e autora, o director do instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de lis- 
boa, Pedro aires de oliveira e renato barroso, 
com uma notável carreira de Juiz criminal, 
debatem as ideias contidas no filme Negação e 
o especial significado que cobram nos dias de 
hoje. Com moderação de Cláudia Ninhos, 
investigadora no Centro de História d’aquém e 
d’além-mar (UNl).

Denial
Realização: mick Jackson
Drama | eUa/reino Unido | 2016 | 109’ 
inglês; leg. português
Elenco: rachel Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson

Participantes: esther mucznik, Pedro aires de oliveira  
e renato barroso
Duração: 90’

ANTE
-E

STR
EIA

DEBAT
E
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Negacionismo, pós-verdade: 
defender o indefensável?

sessão especial



LOU ANDREAS-SALOMÉ -  
A VIDA DE UMA FILÓSOFA

Cordula Kablitz-Post dá-nos a conhecer a vida e 
voz de lou andreas-Salomé, famosa filósofa e 
psicanalista alemã oriunda da rússia. Uma 
mulher que quebrou barreiras e foi talvez o único 
amor de Nietzsche. o filme começa com Salomé 
já na terceira idade, a contar a sua vida ao jovem 
académico ernst Pfeiffer. Com uma narrativa 
escorreita, o filme é um esplendoroso retrato de 
uma força feminina. Uma obra acessível sobre 
uma das grandes mentes do século passado. 
lou andreas-Salomé tem a curiosidade de 
contar com Peter Simonischek entre o seu 
elenco, o actor que venceu recentemente o 
prémio de melhor actor do ano pela academia 
europeia em Toni erdmann.

Num liceu parisiense existe uma turma parti-
cularmente complicada, composta por alunos 
indisciplinados e com fraco aproveitamento 
escolar. Perante este cenário, a professora de 
História decide também ela fugir às regras e 
propor aos alunos que participem no Concurso 
Nacional da resistência e da deportação. a ex-
periência, que implicará o contacto com so- 
breviventes dos campos de concentração nazis, 
terá efeitos profundos nas vidas dos alunos. 
baseado numa história verídica.

Lou Andreas-Salomé
Realização: Cordula Kablitz-Post
Drama | alemanha | 2015 | 113’ 
alemão, leg. português, inglês
Elenco: Nicole Heesters, Katharina lorenz, liv lisa Fries

Les Héritiers
Realização: marie-Castille mention-Schaar  
Drama | França | 2014 | 105’ 
Francês; leg. português
Elenco: ariane ascaride, ahmed dramé, Noémie merlan

LISBOA
QUa.  

29 março  
21h30

LISBOA
QUi.  

30 março  
10h00

CASCAIS
SeX.  

7 abril  
21h30

CASCAIS
SeX.  

7 abril  
09h30

BELMONTE
SÁb.  

20 maio  
21h30

15

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
27 maio  
21h30

uma turma difícil
sessão escolas

Lisboa: apresentado por rui Pedro Tendinha.
Lisboa: sessão de perguntas e respostas com a presença  
do rabino William Wolff.
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INDIGNAÇÃO Operação Antropoide 

LISBOA
QUi.  

30 março  
21h30

LISBOA
SeX.  

31 março  
22h00

CASCAIS
dom.  

9 abril  
19h30

Indignation
Realização: James Schamus
Drama | eUa/China | 2016 | 110’ 
inglês, hebraico; leg. português, inglês
Elenco: logan lerman, Sarah Gadon, Tracy letts

Anthropoid
Realização: Sean ellis
Thriller | França/reino Unido/rep.Checa | 2016 | 120’ 
inglês, alemão, checo; leg. português, inglês
Elenco: Jamie dornan, Cillian murphy, Charlotte le bon

Lisboa: apresentado por richard Zimler.
Cascais: apresentado por rui Pedro Tendinha.

Um dos acontecimentos desta Judaica. a única 
hipótese de ver em sala a adaptação do romance 
homónimo de Philip roth, que não vai estrear 
em Portugal. James Schamus, o antigo patrão 
da Focus e ex-colaborador de ang lee, estreia- 
-se na realização com este estudo de persona- 
gem que se foca na chegada de marcus messner 
a uma universidade do estado do ohio. Trata-se 
de um jovem judeu de origens humildes que é 
confrontado com um grande choque cultural  
e com um clima de repressão sexual. marcado 
pelas grandes interpretações de Sarah Gadon 
e Tracy letts, indignation foi um dos filmes com 
maior hype no Festival de berlim de 2016.

a única oportunidade para ver este thriller é 
aqui na Judaica. o filme nunca estreará nos 
grandes ecrãs portugueses. Cillian murphy e 
Jamie dornan (de as Cinquenta Sombras de 
Grey) são as estrelas desta história verdadeira 
sobre uma missão que visava assassinar 
Heydrich, o criador da Solução Final e o terceiro 
homem mais poderoso da alemanha Nazi. Um 
olhar sobre as peripécias e a odisseia de dois 
operacionais do exército Checoslovaco no exílio, 
que chegaram a Praga para concluir uma mis- 
são quase suicida. repleto de intriga de velha 
escola e de todos os ingredientes do melhor 
cinema de suspense, este trabalho de Sean ellis 
é um documento poderoso de uma das maiores 
tragédias da Segunda Grande Guerra. a france- 
sa Charlotte le bon, muito em voga nestes dias, 
faz também parte do elenco.

BELMONTE
SÁb.  

27 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
3 JUNHo  

21h30



A VIAGEM DE FANNY CONTO CONSIGO!

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
16h00

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
19h30

CASCAIS
SÁb.  

8 abril  
19h30

CASCAIS
SÁb.  

8 abril  
21h30

Le Voyage de Fanny
Realização: lola doillon
Drama | França | 2016 | 94’ 
Francês; leg. português, inglês
Elenco: Cécile de France, léonie Souchaud, Fantine Harduin

Je Compte Sur Vous
Realização: Pascal elbé
Comédia thriller | França | 2015 | 98’ 
Francês; leg. português, inglês
Elenco: vincent elbaz, Julie Gayet, Zabou breitman

17

Uma história de sobrevivência durante a 
Segunda Guerra mundial pelos olhos de um 
grupo de crianças. mais um filme do novo 
cinema francês que recupera histórias tene-
brosas da perseguição aos judeus na França 
ocupada. desta vez, uma história real que 
acompanha um grupo de crianças judias que 
tenta chegar à Suíça neutra, ao longo de uma 
viagem onde uma professora corajosa as tenta 
ajudar. Com os elementos clássicos do filme de 
perseguição, a realizadora lola doillon também 
convida o espectador a viajar pelas recordações 
da infância. Um filme marcado pela presença 
forte de Cécile de France.

Um dos grandes vigaristas franceses, Gilbert 
Chikli, inspirou esta comédia thriller francesa. 
o rei dos golpes chegou a escrever parte do 
argumento. o filme relata as suas astúcias e 
burlas que aplicou por telefone a grandes 
empresas, onde se fazia passar pelo director e, 
mais tarde, por um agente governamental dos 
serviços secretos. Um esquema que lhe deu a 
ganhar milhões. a acção passa-se toda em 
Telavive, onde ficou refugiado depois de ser 
condenado em França. rápido e com um ritmo 
sólido, este filme de Pascal elbé é uma parábola 
sobre a viciante arte de enganar. Uma obra 
marcada pelo charme diabólico de vincent 
elbaz e pela beleza de Julie Gayet. 

BELMONTE
SÁb.  

6 maio  
21h30

BELMONTE
SÁb.  

3 JUNHo  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
13 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
10 JUNHo  

21h30

sessão famílias
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O REI DO ONCE 

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
22h00

El Rey Del Once
Realização: daniel burman
Comédia | argentina | 2016 | 82’ 
espanhol, hebraico, yiddish; leg. português, inglês
Elenco: alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher barilka

apresentado por rui Pedro Tendinha. Lisboa: Com a presença do realizador.

o judaísmo na argentina é coisa orgânica e 
absorvente. Um judeu em once, o bairro judeu 
de buenos aires, não escapa ao seu destino. 
ariel, um homem de negócios bem sucedido 
nos eUa, está de volta a casa e, sem se aper- 
ceber, está também de novo mergulhado nos 
negócios do pai, uma espécie de figura mítica 
do bairro. Às duas por três, o passado que sem- 
pre quis esquecer apanha ariel. o filme é uma 
comédia fina e subtil de um dos mais interes- 
santes cineastas argentinos, um estudo de 
personagem que capta com graciosidade a 
beleza da tradição judaica. el rey del once fez 
furor em festivais de todo o mundo.

A GUERRA DOS 9O MINUTOS 

LISBOA
dom.  

2 abril  
19h30

The 90 Minute War
Realização: eyal Halfon
Mockumentary | israel/alemanha/Portugal | 2016 | 90’
Árabe, hebraico, inglês, português; leg. português, inglês
Elenco: detlev buck, Norman issa, moshe ivgy

a maior surpresa do cinema israelita nos últi- 
mos anos. e se o estádio de leiria for o grande 
campo de batalha para o conflito israelo-árabe? 
em a Guerra dos 90 minutos, a disputa entre 
israel e a Palestina será resolvida num jogo de 
futebol entre as duas selecções, em Portugal. 
esta comédia satírica em formato de falso- 
-documentário mostra-nos os preparativos do 
grande jogo: as tensões entre as equipas, a 
maneira como os leirienses vibram com o jogo 
e a perplexidade com que o mundo assiste a este 
desafio de futebol. e – atenção – o árbitro é 
português… (neste caso, interpretado pelo nosso 
Pêpê rapazote). Uma delícia com humor que 
não poupa ninguém!

CASCAIS
SeX.  

7 abril  
19h30

BELMONTE
SeX.  

5 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SeX.  
12 maio  
21h30
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Lisboa: Sessão de perguntas e respostas com a presença  
do rabino William Wolff e da realizadora.Convidado a confirmar.

O RABINO WOLFF O JOVEM KARL MARX 

LISBOA
QUi.  

30 março  
19h00

Rabbi Wolff – Ein Gentleman vor dem Herrn
Realização: britta Wauer
alemanha | 2015 | 90’
alemão, hebraico, holandês, inglês, russo; leg. português, inglês
Elenco: Nicole Heesters, Katharina lorenz, liv lisa Fries

Le Jeune Karl Marx
Realização: raoul Peck
Drama | alemanha/bélgica/França | 2016 | 90’
alemão, inglês; leg. português, inglês
Elenco: august diehl, Stefan Konarske, vicky Krieps

Um dos documentários mais amados do último 
ano. a história de William Wolff, um rabi que 
desafia convenções e que aos noventa anos está 
mais activo do que nunca. a câmara de britta 
Wauer acompanha o dia-a-dia deste cavalheiro 
ao serviço de deus, que vive em inglaterra e to- 
das as semanas viaja até à alemanha, onde é o 
rabi principal das comunidades de Schwerin e 
rostok. Um homem com uma alegria de vida 
contagiante, o objecto perfeito para uma cine-
biografia emotiva e com uma luz de natural 
optimismo. a realizadora britta Wauer ficou 
contaminada com o humor deste simpático rabi 
que já tinha colaborado com ela em in Heaven, 
Underground. 

aos 26 anos, Karl marx embarca com sua mu-
lher Jenny no caminho para o exílio. em Paris, 
em 1844, encontram-se com o jovem Friedrich 
engels, filho de um dono de fábrica, que estudou 
os sórdidos primórdios do proletariado inglês. 
engels, um tanto dândi, traz a marx a peça do 
puzzle que faltava para compor a sua nova visão 
do mundo. Juntos, entre censura e ataques 
policiais, tumultos e revoltas políticas, irão 
presidir o nascimento do movimento operário, 
que até então fora em grande parte improvisado 
e desorganizado. isso se tornará a mais completa 
transformação teórica e política do mundo desde 
o renascimento – conduzida, contra todas as 
expectativas, por dois jovens brilhantes, inso- 
lentes e afiados, de boas famílias.

CASCAIS
dom.  

9 abril  
14h00

CASCAIS
QUi.  

6 abril  
21h30

BELMONTE
SÁb.  

13 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
20 maio  

21h30

ANTE
-E

STR
EIA

documentários
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Lisboa: apresentado por João lopes.

Jerry Lewis – O Homem  
por detrás do Cómico HÚMUS, O FILME

LISBOA
SeX.  

31 março  
19h30

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
14h00

Jerry Lewis: The Man Behind the Clown
Realização: Gregory monro
França/eUa | 2016 | 61’
inglês, francês; leg. português, inglês
Elenco: Jerry lewis, dean martin, martin Scorsese

Hummus, The Movie
Realização: oren rosenfeld
eUa/israel | 2015 | 72’
inglês, árabe, hebraico; leg. português, inglês
Elenco: Suheila al Hindi, Jalil dabit, eliyahu Shmueli

Para quem ficou perplexo com a entrevista 
sádica que Jerry lewis deu recentemente à 
revista The Hollywood reporter (entrevista essa 
que causou furor na net...), tem aqui uma opor- 
tunidade única para ficar a conhecer verda- 
deiramente a vida e a actual realidade de um 
dos maiores nomes da comédia americana. 
Uma viagem pela sua carreira e ascensão, mos- 
trando a forma como ele e dean martin, o seu 
grande amigo, deixaram de ser uma dupla em 
Hollywood. Um documentário que não renega 
a sua vocação de homenagem. Sim, é um filme 
para os fãs de um homem que ajudou a moldar 
a face mais mainstream do chamado humor 
“judeu” mas é, acima de tudo, muito divertido. 

Um documentário que explora os aspectos 
sócio-culturais do húmus, o prato mais amado 
em israel. o olhar acompanha três exemplos de 
israelitas que fizeram deste prato a sua vida: 
Jalil, um jovem que tenta encontrar o seu 
próprio caminho depois de ficar com o restau-
rante de húmus da família; elyahu, um judeu 
recentemente convertido à cultura mais orto- 
doxa e que explica o seu amor por este prato de 
grão; e Shueila, uma mulher que triunfa no 
negócio do húmus, habitualmente entregue aos 
homens. leve e divertido, é um filme capaz de 
converter muitos estômagos a experimentar 
esta delícia.

CASCAIS
SÁb.  

8 abril  
16h00

CASCAIS
dom.  

9 abril  
16h00
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apresentado por rui Pedro Tendinha. apresentado por Gonzalo del Puerto.

Weiner A VIAGEM DE LESLIE

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
16h30

LISBOA
dom.  

2 abril  
14h00

Weiner
Realização: Josh Kriegman, elyse Steinberg
eUa | 2016 | 96’
inglês; leg. português
Elenco: Huma abedin, amit bagga, adam S. barta

El Viaje de Leslie
Realização: marcos Nine
espanha | 2014 | 76’
inglês, galego; leg. português, inglês
Elenco: leslie Howard, Conchita montenegro, Clark Gable

documentário sensação, vencedor no Festival 
de Sundance do ano passado. Weiner é o relato 
da corrida de anthony Weiner à Câmara de 
Nova iorque em 2013. Um retrato de como um 
escândalo político (uma relação online de cariz 
sexual) pode funcionar como um grande 
engenho dramático em cinema. o filme expõe 
a vida do político famoso e ambicioso, e mostra- 
-nos sem filtros alguma da paisagem política 
nos eUa. Por outro lado, os realizadores conse-
guem um acesso total à vida pessoal do con- 
gressista, mostrando como tentou ressuscitar a 
sua carreira política, sobretudo com a ajuda da 
sua mulher. Weiner é um exemplo de cinema 
documental americano acutilante e sem medo 
de entreter.

intriga e glamour neste documentário espanhol 
sobre os mistérios que circundam a morte da 
estrela de Hollywood leslie Howard, um inglês 
judeu que conquistou Hollywood durante a sua 
época dourada. leslie morreu num ataque nazi 
ao avião que o transportava de lisboa a bristol 
em 1943. Um ataque que não deixou nenhum 
sobrevivente e em que um dos mortos era 
precisamente midmay Shervinton, o chefe dos 
serviços secretos em lisboa. o avião despenhou- 
-se na Galiza e o filme propõe uma investigação 
que insinua que leslie era muito mais do que 
um mero actor... Um filme que pode ser uma 
tese sobre imagens de arquivo ao serviço de 
uma boa história de entretenimento.
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apresentado por Francisco José viegas.
em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 
ensino do Holocausto.

O ÚLTIMO A RIR O Último Voo de Petr Ginz

LISBOA
dom.  

2 abril  
16h00

The Last Laugh
Realização: Ferne Pearlstein
eUa | 2016 | 88’
inglês; leg. português
Elenco: mel brooks, Sarah Silverman, rob reiner

The Last Flight Of Petr Ginz
Realização: Sandra dickson
eUa | 2012 | 53’
inglês; leg. português
Elenco: Chava Pressburger, Yehudit Shendar

até onde podemos rir? até onde os judeus po-
dem rir? Quais os limites de uma piada? o riso 
pode ser terapêutico para sermos mais toleran-
tes? eis as questões que este documentário 
divertido e urgente deixa no ar. Ferne Pearlstein 
filma também uma investigação sobre o que é 
isso do humor judeu. o Holocausto e o humor 
podem coexistir e Chaplin já tinha provado isso, 
mas há outras nuances a ter em conta, todas 
elas aprofundadas neste filme que recolhe 
depoimentos de comediantes como mel brooks, 
rob reiner, Gilbert Gottfried, ou a actriz Sarah 
Silverman. outro dos grandes acontecimentos 
desta Judaica!

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 caminha- 
do 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.

BELMONTE
SeX.  

5 maio  
10h00

CASTELO  
DE VIDE

SeX.  
12 maio  
10h00

sessão escolas e famílias
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COM ALGUMA PACIÊNCIA BAGELS NO SANGUE
Türelem
Realização: lászló Nemes
Hungria | 2007 | 14’
Elenco: virág marjai, attila menszátor-Héresz

Bagels in the Blood
Realização: daniel beresh, Jonathan Keijser
Canadá | 2016 | 5’
inglês; leg. português
Elenco: irwin Shlafman

São 14 minutos que não deixam dúvida de que 
estamos na presença de um grande cineasta. 
Nesta edição da Judaica, revelamos a curta- 
-metragem que deu fama ao húngaro lázlo 
Némes, personalidade que viria a ganhar o 
Óscar de melhor filme estrangeiro com o Filho 
de Saul, a sua estreia em longas-metragens. 
esta curta, realizada em 2007, mostra-nos os 
horrores da guerra através do percurso de uma 
oficial, cujas expressões dizem tudo. do outro 
lado da janela está um horror que não se mos- 
tra. Türelem é um objecto radical que desvenda 
algumas das ideias presentes na obra o Filho 
de Saul.

Uma família e o seu negócio. Um negócio de 
bagels que marcou e ainda marca a oferta 
gastronómica de montreal. a família em causa 
são os Shlafman, donos de uma padaria que, 
desde o século passado, se dedica exclusiva- 
mente ao fabrico de bagels, com uma receita 
única e deliciosa. o velho forno a lenha nas 
traseiras de uma antiga casa em tijolo guarda 
muitos dos segredos desta família refugiada dos 
pogroms da rússia, que encontra no Canadá 
um porto de abrigo.

curtas-metragens
antecedem as longas-metragens/documentários com o mesmo horário.

LISBOA
Ter.  

28 março  
21h00

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
14h00

CASCAIS
dom.  

9 abril  
18h30

CASCAIS
dom.  

9 abril  
16h00



curtas-metragens

24

antecedem as longas-metragens/documentários com o mesmo horário.

PARA O SHABAT O VIOLINO DE JOE

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
14h00

LISBOA
SÁb.  

1 abril  
16h00

For Shabbat
Realização: oron Cohen
israel | 2016 | 12’
Hebraico; leg. português, inglês
Elenco: malka Cohen

Joe’s Violin
Realização: Kahane Corn, raphaela Neihausen
eUa | 2016 | 24’
inglês; leg. português
Elenco: Joseph Feingold, Kokoe Tanaka-Suwan, brianna Perez

oron Cohen, cineasta israelita fez o que agora 
está muito na moda: filmar a sua avó em registo 
documental. em For Shabbat vemos uma con- 
versa dessa querida avó com o neto a explicar 
como se faz Kubba, um prato típico do iraque. 
Sim, esta mulher veio parar a israel depois da 
sua família ter fugido. este pequeno filme é 
simplesmente uma receita. Uma receita dada 
com história de vida e memórias de uma 
tradição.

Nomeado para os Óscares deste ano na cate-
goria de melhor curta-metragem, Joe’s violin 
é já uma das maiores sensações do ano no 
circuito dos festivais, tendo dado que falar em 
Tribeca, no Festival de Cinema Judaico de São 
Francisco, no Festival de Hamptons, entre mui- 
tos outros. Um filme que celebra o poder da 
música e conta a improvável amizade entre Joe 
Feingold, um sobrevivente do Holocausto com 
uma menina de 12 anos de uma escola do 
bronx. Tudo isto graças ao violino doado. Um 
documentário sensível e que apaixonou a crítica 
americana.

CASCAIS
dom.  

9 abril  
16h00

CASCAIS
dom.  

9 abril  
18h30

BELMONTE
SeX.  

5 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SeX.  
12 maio  
21h30

sessão famílias
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O FALSIFICADOR

LISBOA
dom.  

2 abril  
14h00

The Forger
Realização: Samantha Stark, alexandra Garcia,  
Pamela druckerman
França | 2016 | 16’
Francês; leg. português, inglês
Elenco: adolfo Kaminsky, Sarah Kaminsky

enquanto adolescente, adolfo Kaminsky salvou 
a vida de milhares de crianças ao falsificar pas- 
saportes que permitissem fugir aos nazis. desde 
então, tem dedicado toda a sua vida a ajudar 
pessoas a escapar das atrocidades cometidas 
em todo o mundo. 

CASCAIS
dom.  

9 abril  
18h30

BELMONTE
SÁb.  

6 maio  
21h30

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
13 maio  
21h30

SESSÕES ESPECIAIS

LISBOA
dom.  

2 abril  
18h30

a presença do elemento judaico na Cultura 
Portuguesa, moderna e contemporânea tem sido 
e, em certa medida continua a ser, muito mar- 
ginal. São raras as referências ao Judaísmo na 
literatura, no teatro, ou nas artes portuguesas, e 
o cinema parece não ser uma excepção a esta 
regra. aqui serão apresentados excertos de longas- 
-metragens e documentários que contêm refe- 
rências directas ou oblíquas a personagens de 
judeus, um corpus relativamente minguado, mas 
que permite tirar algumas conclusões sobre a 
evolução do tratamento da questão judaica no ci- 
nema português ao longo dos últimos cem anos.

Histórias sefarditas e asquenazes, entre elas 
contos do rabi Nachman de breslev, que inspi-
rou Kafka. Haverá também canções e romances 
em ladino e em hebraico. a interpretação estará 
por conta de Nazaré da Silva e de João Paulo 
esteves da Silva, que se fará acompanhar do seu 
acordeão. as versões, inéditas em português, 
são da autoria de João Paulo esteves da Silva.

Contos, romances e canções  
da tradição judaica

A imagem do Judeu  
no Cinema Português

Participantes: Nazaré da Silva  
e João Paulo esteves
Duração: 60’

Participantes: asher Salah
Duração: 60’

LISBOA
SeX.  

31 março  
18h30
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CASCAIS
dom.  

9 abril  
16h00

Filipa melo conversa com Cristina Norton, João 
Pinto Coelho e Tiago Salazar à volta das suas 
mais recentes obras, todas com a ii Guerra 
como pano de fundo. a aceitação por parte do 
público e da crítica especializada dos romances 
dos convidados, o rapaz e o Pombo, Perguntem 
a Sarah Gross e a escada de istambul revelam 
uma continuada apetência por esta temática. 
Tentaremos conhecer o que levou cada um dos 
autores às suas escolhas.

Três autores em Portugal,  
três romances no tempo  
do Holocausto
Participantes: Filipa melo, Cristina 
Norton, João Pinto Coelho  
e Tiago Salazar
Duração: 60’

César Santos Silva irá fazer um roteiro complexo 
e fascinante da comunidade judaica do Porto e 
de como se entrecruza com a história da própria 
cidade. Hoje em dia, por distintas razões, mas 
principalmente desde a entrada em vigor da 
legislação que permite a atribuição da naciona- 
lidade aos descendentes de judeus expulsos de 
Portugal, verifica-se um notável crescimento 
desta comunidade, com a chegada de grande 
número de judeus vindos da França, da Turquia 
e do reino Unido.

Apresentação do livro "Na Rota 
dos Judeus do Porto"
Participantes: César Santos Silva
Duração: 60’

CASCAIS
SÁb.  

8 abril  
18h00

BELMONTE
SeX.  

5 maio  
17h00

Porque é que esta noite  
é diferente de todas  
as outras noites?
Participantes: rabino eli rosenfeld (falado em inglês)
Duração: 60’

a festa de Pessach (Páscoa judaica) celebra-se 
no início da Primavera ao longo de oito dias, 
entre o 15º e o 22º dia do mês hebraico de Nis- 
san (entre 10 e 18 de abril de 2017). Comemora- 
-se a emancipação dos israelitas da escravatura 
no antigo egipto. a observância dos preceitos 
passa por evitar a levedura e tem como ponto 
alto o Seder, jantar cerimonial em que devemos 
beber quatro copos de vinho, comer pão ázimo 
matza e ervas amargas, enquanto é narrada a 
história do Êxodo. Uma das 4 perguntas emble- 
máticas que os mais novos colocam aos pais é: 
Porque é que esta noite é diferente de todas as 
outras noites? o rabino eli rosenfeld irá res- 
ponder a esta e muitas outras questões à volta 
desta importante e milenária celebração.
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o moscow Piano Quartet, galardoado com a 
medalha de mérito Cultural do Concelho de 
Cascais, tem como principal objectivo divulgar 
todas as obras escritas para violino, violeta, vio-
loncelo e piano, incluindo as menos conhecidas, 
desde o período clássico até aos nossos dias. 
Neste concerto especial, alexandre delgado (vio-
leta), alexei eremine (piano), maria Castro-balbi 
(violino), Guenrikh elessine (violoncelo) e mikhail 
Shmidt (violino),interpretam obras de mieczysław 
Weinberg, erwin Schulhoff, Felix mendelssohn 
e Sergei Prokofiev.

Moscow Piano Quartet

João Schwarz da Silva, neto do ilustre Samuel 
Schwarz, junto com outros distintos convidados 
estrangeiros e portugueses, irá falar sobre a 
notável obra do seu avô, que tanto marcou a 
história de belmonte. apresenta-se igualmente 
o primeiro romance da jornalista Sofia afonso 
Ferreira, que mergulha na história da descoberta 
dos judeus de belmonte por este singular judeu 
polaco, que chega a Portugal em 1914.

MESA REDONDA:  
A OBRA DE SAMUEL SCHWARZ

em Novembro de 1940, o regime de Salazar re- 
cusa a entrada em Portugal a um comboio com 
293 passageiros judeus do luxemburgo que 
fugiam dos nazis. Porquê? Num momento em 
que vivemos tempos conturbados e assistimos 
diariamente ao drama dos refugiados que 
procuram escapar à guerra e à morte, o Comboio 
do luxemburgo é uma obra essencial para 
compreender o passado e o presente da europa.

Apresentação do livro  
"O COMBOIO Do LUXEMBURGo"
Participantes: irene Pimentel  
e margarida ramalho
Duração: 60’

este grupo de jovens músicos irá interpretar 
obras do repertório sefardita . Toda a informação 
no site da Judaica.

Concerto pelos alunos da  
Escola de Música de Belmonte

Participantes: João Schwarz da Silva, 
Sofia afonso Ferreira e convidados  
por confirmar.
Duração: 2h

CASCAIS
dom.  

9 abril  
17h00

BELMONTE
dom.  

7 maio  
16h00

BELMONTE
dom.  

7 maio  
18h30

CASTELO  
DE VIDE

dom.  
14 maio  
17h00

CONCERTOS
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a Judaica e a Comunidade israelita de lisboa 
convidam para uma visita à Sinagoga “Shaaré 
Tikvá” (Portas da esperança), centro da vida 
religiosa e comunitária dos judeus de lisboa.  
esta obra emblemática do arquitecto ventura 
Terra foi inaugurada em 1904, com um projecto 
inspirado na sinagoga portuguesa de amester-
dão, edificada em 1675 por judeus exilados da 
Península ibérica. Foi a primeira construída de 
raiz desde a época da expulsão, mas também 
foi obrigatoriamente construída sem fachada 
para a rua porque, nessa época, ainda era 
proibida a visibilidade de um templo que não 
fosse de religião católica.

o fotógrafo José manuel Costa tem acompa-
nhado as passagens da Judaica por belmonte 
e Castelo de vide. a sua câmara capta em be- 
leza os caminhos que ainda nos falam dessa 
grande herança secular. 

em belmonte e em Castelo de vide haverá 
passeios guiados pelas sinagogas, museus e 
recantos que nos falam da forte presença ju- 
daica nessas zonas.
Na visita em Castelo de vide visitar-se-ão tam-
bém as obras do futuro Centro de interpretação 
de Garcia de orta/Centro de interpretação da 
inquisição. 

Tal como nos anos anteriores, a leya estará 
presente em lisboa e, este ano também em 
Cascais, com uma oferta rica e variada de livros
de temática judaica. em belmonte e Castelo de 
vide será igualmente possível adquirir algumas 
novidades.

VISITA GUIADA À SINAGOGA  
DE LISBOA "SHAARÉ TIKVÁ"

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
"CAMINHOS DA JUDAICA"

Visitas guiadas às Judiarias  
de Belmonte e Castelo de Vide

FEIRA DO LIVRO TEMÁTICA – LEYA  

Duração: 2h
Encontro: av. alexandre Herculano, 59
entrada gratuita mediante registo obri-
gatório no site da Judaica. a lotação da 
visita é limitada a 50 pessoas

Duração: 2h
Partida:  
belmonte – museu Judaico 
Castelo de vide – Paços do Concelho

LISBOA
dom.  

2 abril  
10h00

BELMONTE
SÁb.  

6 maio  
10h00

CASTELO  
DE VIDE

SÁb.  
13 maio  
10h00

BELMONTE
SeX.  

5 maio  
16h00

CASTELO  
DE VIDE

SeX.  
12 maio  
17h00

LISBOA CASCAIS BELMONTE CASTELO  
DE VIDE





Asher Salah (apresenta a sessão a imagem do Judeu no Cinema Português)
asher Salah ensina na academia de belas artes bezalel e na Universidade Hebraica 
de Jerusalém. Historiador e crítico cinematográfico, publicou várias pesquisas sobre 
a representação da alteridade no cinema europeu e israelita.

convidados

William Wolff (Protagonista do documentário o rabino Wolff)
Já enquanto criança em berlim, sonhava em se tornar um rabino. No entanto, como 
refugiado após a guerra, deixou a escola e trabalhou como jornalista. Só começou o 
seu treino em londres com 53 anos. ordenado em 1984, ocupou cargos em várias 
sinagogas do reino Unido até 2002, quando assumiu o cargo de rabino do estado 
de mecklenburg-vorpommern depois de vários convites do Conselho Central de 
Judeus da alemanha.

Britta Wauer (realizadora de o rabino Wolff)
britta Wauer é uma realizadora e produtora de documentários premiada. em 2005, 
fundou a produtora independente britzka Film, onde produziu o seu mais recente 
documentário, o rabino Wolff, sobre a vida pouco convencional da personagem 
inspiradora de William Wolff. recebeu inúmeros prémios internacionais, incluindo o 
Prémio Grimme, a mais alta distinção na indústria da televisão alemã.

Eyal Halfon (realizador de a Guerra dos 90 minutos)
escritor e director conhecido pela sua longa-metragem de 2004, What a Wonderful 
Place, que ganhou os prémios de melhor Guião e melhor Filme nos Óscares israelitas. 
Também produziu muitos dos seus trabalhos, incluindo vários documentários e 
algumas séries para a televisão. realizou vários workshops para escritores na 
Universidade de boston e na escola de Cinema Sam Spiegel em Jerusalém.

João Schwarz da Silva (Participa na mesa redonda a obra de Samuel Schwarz em belmonte)
Nasceu em alcobaça em 1944. viveu na Guiné bissau e no Canadá. É doutor em 
engenharia de Sistemas pela Universidade de Carleton em otava (1981). desempenhou 
cargos de destaque na União internacional das Telecomunicações, na Suíça e, durante 
20 anos, na Comissão europeia em bruxelas. em 2010 foi nomeado research Fellow 
no Centro de Pesquisa sobre Segurança e Fiabilidade na Universidade do luxemburgo. 
Faz parte do Conselho Cientifico do operador de Telecomunicações orange. recebeu 
várias distinções e é o autor de cerca de 100 artigos científicos em revistas da 
especialidade. aproveita agora o seu tempo para explorar a história da família. 
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Esther Mucznik (Participa no debate Negacionismo,  
pós-verdade: defender o indefensável?, em lisboa)

viveu em israel e em Paris onde estudou, respec-
tivamente, língua e Cultura Hebraica e Sociologia 
na Sorbonne. Foi vice-presidente da Comunidade 
israelita de lisboa entre 2002 e 2016, e é a funda- 
dora e presidente da memoSHoÁ, fundadora do 
museu Judaico de lisboa (em preparação) e mem- 
bro Permanente da Comissão de liberdade 
religiosa. Foi colunista do jornal Público de 2002 
a 2011. Publicou numerosos artigos e obras, das 
quais destacamos: Grácia Nasi, a judia portuguesa 
do século Xvi que desafiou o seu próprio destino 
(2010), Portugueses no Holocausto (2012) e 
auschwitz, um dia de cada vez, (2015).

César Santos Silva (apresenta o livro Na rota dos Judeus 
do Porto do qual é autor, em belmonte)

É formador e professor de História em várias uni- 
versidades. investigador de temas relacionados 
com a História do Porto, é colaborador pontual dos 
Serões da bonjoia, conferencista habitual da 
biblioteca municipal almeida Garrett e da Fundação 
inatel. Colabora com a associação para a medicina, 
as artes e as ideias e com a mercearia das Flores, 
orientando visitas guiadas ao Porto.

Cláudia Ninhos (moderadora do debate Negacionismo,  
pós-verdade: defender o indefensável?, em lisboa)

investigadora no Centro de História d’aquém e 
d’além-mar, tem vindo a especializar-se na história 
das relações luso-alemãs, o Nacional-Socialismo e 
o Holocausto. doutorada em História Contem-
porânea pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de lisboa, integra 
a equipa que se encontra a estudar os portugueses 
vítimas do sistema concentracionário e do trabalho 
forçado durante o iii reich. 

Cristina Norton (Participante no debate Três autores  
em Portugal, Três romances no tempo do Holocausto, em 
Cascais)

Cristina Kas Norton nasceu em 28 de Fevereiro de 
1948, em buenos aires, argentina, e reside em 
Portugal há mais de 40 anos. estudou História da 
Civilização Francesa na Sorbonne, belas-artes na 
eSbal e História de arte na eSareS. a sua obra 
está publicada em Portugal, no brasil, no Chile e 
em espanha; engloba a poesia, o romance e o 
conto. dos vários títulos que publicou, destacam-se 
o Segredo da bastarda, o afinador de Pianos,  
o lázaro do Porto, o barco de Chocolate (contos 
infantis, Prémio adolfo Simões müller, 2002),  
a Casa do Sal, o Guardião de livros e o rapaz e o 
Pombo.

Filipa Melo (Participante no debate Três autores em 
Portugal, Três romances no tempo do Holocausto, em Cascais)

Crítica literária, escritora, jornalista. Trabalha há duas 
décadas na divulgação da literatura nacional e 
clássica na imprensa e na televisão, em comunidades 
de leitores e oficinas de escrita criativa. É autora 
do romance este é o meu Corpo, traduzido em sete 
línguas, e do livro de reportagem os Últimos 
marinheiros. 

Francisco José Viegas (apresenta o filme o Último a rir, 
em lisboa)

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, roman- 
ce, 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 Lopes (apresenta o filme Jerry lewis – o Homem por 
detrás do Cómico, em lisboa)

Começou a trabalhar em cinema aos 18 anos como 
assistente de realização de eduardo Geada, tendo 
participado na escrita de dois filmes de Fernando 
lopes. exerce regularmente a crítica de cinema 
desde 1973. actualmente, colabora no dN e na SiC 
Notícias. É professor da escola Superior de Teatro 
e Cinema e foi responsável pela programação de 
cinema de Guimarães 2012 – Capital europeia da 
Cultura.

Irene Flunser Pimentel (apresenta o livro o Comboio do 
luxemburgo do qual é co-autora, em Castelo de vide)

doutorada em História institucional e Política Con- 
temporânea, elaborou diversos estudos sobre o 
estado Novo, o período da ii Guerra mundial, a situ- 
ação das mulheres e a polícia política durante a 
ditadura de Salazar e Caetano. É investigadora do 
instituto de História Contemporânea da Universi- 
dade Nova de lisboa. autora premiada, é ainda 
Chevalière de la légion d’Honneur francesa. 

Margarida de Magalhães Ramalho (apresenta o livro 
o Comboio do luxemburgo do qual é co-autora, em Castelo 
de vide)

licenciada em História da arte, começou a sua 
actividade de investigadora com a Fortaleza de 
Nossa Senhora da luz em Cascais. responsável 
pelas escavações arqueológicas aí realizadas en- 
tre 1987 e 2005, também pertenceu, entre 1993 e 
1998 aos quadros da eXPo’98 onde foi comissária 
de numerosas exposições, actividade que tem 
prosseguido como freelancer no âmbito dos seus 
estudos relacionados com as questões colocadas 
pela chegada de refugiados durante a ii Guerra 
mundial. Tem uma longa lista de obras publicadas 
entre artigos e livros.

João Pinto Coelho (Participante no debate Três autores  
em Portugal, Três romances no tempo do Holocausto, em 
Cascais)

integrou acções do Conselho da europa em 
auschwitz, trabalhando de perto com diversos 
investigadores sobre o Holocausto e concebeu e 
implementou o projeto auschwitz in 1st Person/a 
letter to meir berkovich, que juntou jovens por-
tugueses e polacos, e que o levou uma vez mais à 
Polónia, às ruas de oswiécim e aos campos de 
concentração e extermínio. Perguntem a Sarah 
Gross é o seu primeiro romance, inspirado por 
estas experiências marcantes da sua vida.

Gonzalo del Puerto (apresenta o filme a viagem de leslie, 
em lisboa)

Com licenciatura em Filosofía, grau em antropo-
logia Cultural e mestrado em economia do Terceiro 
Sector, é gestor cultural há mais de 25 anos. 
desenvolveu a sua carreira em madrid, londres e 
berlim, organizando programas culturais para a 
Presidência espanhola da Comissão europeia em 
bruxelas, no South bank Centre em londres, na 
berlinale, e na mostra espanha em lisboa, entre 
outros.

João Paulo Esteves da Silva (apresenta a sessão Con- 
tos, romances e canções da tradição judaica, em lisboa)

Conhecido enquanto pianista, prefere a designa- 
ção de tradutor. os sons que compõe são sempre 
a tradução de algo. e aspira, desde sempre, a 
muitas outras coisas. metade do seu tempo 
dedica-o à língua hebraica. Traduziu o livro Teoria 
do Um do poeta mordechai Geldman, o primeiro 
livro de poesia israelita contemporânea publicado 
em Portugal. ainda em colaboração com Geldman, 
tem em preparação um livro de poemas seus, em 
hebraico. 

Nazaré da Silva (apresenta a sessão Contos, romances e 
canções da tradição judaica, em lisboa)

Nasceu numa família de músicos e desde cedo 
sentiu o apelo das artes: da música, da poesia, do 
teatro, etc. É aluna da escola de jazz do Hot Clube 
de Portugal. Participou nas peças de teatro menina 
Júlia e Cyrano de bergerac com a companhia 
Primeiros Sintomas e em concertos com ana 
brandão e João Paulo esteves. Participa no disco/
livro Nós, os de orpheu, co-edição da boCa com 
a Casa Fernando Pessoa.
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Sofia Afonso Ferreira (Participante na mesa redonda  
a obra de Samuel Schwarz em belmonte)

Nasceu e vive em lisboa. Trabalhou como jornalista 
e editora em vários órgãos de comunicação social. 
depois de vários contos publicados, em 2017 pu- 
blicará o primeiro romance Noite de Pedra, ficção 
inspirada na comunidade judaica de belmonte.

Tiago Salazar (Participante no debate Três autores em 
Portugal, Três romances no tempo do Holocausto, em Cascais)

Formado em relações internacionais, estudou 
Guionismo e dramaturgia em londres. É dou- 
torando em Turismo no instituto de Geografia e 
ordenamento do Território, onde prepara uma tese 
sobre a volta ao mundo, de Ferreira de Castro. 
Trabalha como jornalista desde 1991 e venceu o 
prémio Jovem repórter do Centro Nacional de 
Cultura, em 1995. idealizou, escreveu e apresentou 
o programa endereço desconhecido, da rTP2. 
bolseiro da Fundação luso americana em Washing- 
ton, publicou cinco livros de viagens. a escada de 
istambul é a sua estreia no romance.

Rabino Eli Rosenfeld (apresenta a sessão Porque é que 
esta noite é diferente de todas as outras noites?, em Cascais)

Nascido em brooklyn, Nova iorque, estudou em ye-
shivas (escolas rabínicas) de Nova iorque, Chicago 
e israel, onde recebeu a sua ordenação pelo 
rabinato Central do Chabad de israel. antes de 
ser nomeado como co-director do movimento 
Chabad em Portugal, eli rosenfeld prestou serviço 
na rússia, na roménia e na alemanha. recente- 
mente estudou e ensinou também nos eUa, no 
Centro Chabad de Nova iorque.

Renato Barroso (Participa no debate Negacionismo,  
pós-verdade: defender o indefensável?, em lisboa)

Nascido em Castelo de Paiva em 1965, licenciou-se 
em direito, enveredando pela carreira de juiz 
criminal. apaixonado por cinema, é frequentador 
assíduo da Cinemateca Portuguesa. em 2015 
lançou o livro a Culpa no Cinema de a. Hitchcock, 
em que analisa a obra do cineasta a partir da noção 
de culpa – moral, social, ética e criminal.

Pedro Aires Oliveira (Participa no debate Negacionismo,  
pós-verdade: defender o indefensável?, em lisboa)

Pedro aires oliveira é docente no departamento de 
História da Faculdade de Ciências Sociais e Huma- 
nas da Universidade Nova de lisboa e, actualmente, 
dirige o instituto de História Contemporânea na 
mesma instituição. É autor de vários trabalhos na 
área da história das relações internacionais de 
Portugal e da história do colonialismo e descolo- 
nização, as suas principais áreas de investigação.

Richard Zimler (apresenta o filme indignação, em lisboa)

Formou-se em religião Comparada em duke e fez 
um mestrado em Jornalismo em Stanford. 
mudou-se dos eUa para Portugal em 1990 e foi 
professor de Jornalismo. escritor premiado e 
traduzido em 23 línguas, publicou dez romances, 
um livro de contos e três de contos infantis. em 
1996 iniciou o Ciclo Sefardita, série de romances 
independentes que abordam diferentes gerações 
e ramos dos Zarco, família de judeus portugueses. 
o seu mais recente romance é o evangelho 
Segundo lázaro. 

Rui Pedro Tendinha (apresenta os filmes lou andreas- 
-Salomé – a vida de Uma Filósofa, o rei do once, Weiner em 
lisboa, e indignação, em Cascais)

depois de começar a escrever na imprensa regio-
nal, notabilizou-se como crítico n’o Jornal, ousar 
e blitz. está já há muitos anos na Notícias magazine 
e neste momento assina crítica no dN, antena 3 
e nos canais de cabo da SiC, onde tem o magazine 
semanal Cinetendinha. Foi programador de 
festivais como leFF e Cineport, bem como res- 
ponsável pelo Shortcutz lisboa.
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BELMONTE
mUSeU JUdaiCo
aUdiTÓrio mUNiCiPal

Todas as sessões da Judaica – mostra de Cinema e Cultura 
são gratuitas.

MUNICÍPIO: 
t. 275 910 110
cmbelmonte@mail.telepac.pt

EMPDS: 
t. 275 088 698/969, 275 200 486
empds.belmonte@gmail.com

CASTELO DE VIDE
PaçoS do CoNCelHo
CiNe-TeaTro moUZiNHo da Silveira

Todas as sessões da Judaica – mostra de Cinema e Cultura 
são gratuitas.

MUNICÍPIO: 
t. 245 908 220
sociocultural@cm-castelo-vide.pt

LISBOA
CiNema SÃo JorGe

av. da liberdade, 175
1250-141 lisboa
www.cinemasaojorge.pt
cinemasaojorge@egeac.pt 
t. 213 103 400

Preço dos bilhetes:
Público em geral: 4,00 € 
Com desconto: 3,50 € (estudantes; + 65 anos  
e desempregados) 
Passe (5 filmes): 15,00 €

Sessão Escolas:
alunos e professores: entrada gratuita mediante reserva 
prévia: geral@judaica-cinema.org

Sessão Famílias:
menores de 18 anos: 1,50 €

Sessões Especiais:
entrada gratuita, mediante lotação da sala.

Pontos de venda:
bilheteira Cinema São Jorge (de segunda a domingo, 
das 15h às 22h).
Ticketline: www.ticketline.sapo.pt, agência abreu, a.b.e.P., 
Campo Pequeno (Galeria Comercial), Casino lisboa, C.C. 
mundicenter, C.C. dolce vita, Centro Cultural de belém,  
el Corte inglés, FNaC, mmm Ticket, Shopping Cidade do 
Porto, U-Ticketline e Worten.

Metro: avenida
Autocarros (CARRIS): 736, 744, 702, 709, 711, 732, 
745, 746

CASCAIS
o CiNema da villa
CeNTro CUlTUral de CaSCaiS

O CINEMA DA VILLA
Cascaisvilla Shopping Center
avenida d. Pedro i, lote 1/2 
2750-786 Cascais
3 horas de parque de estacionamento gratuito.
estacionamento gratuito dentro do cinema para bicicletas.
ocinemadavilla.pt | facebook.com/ocinemadavilla
t. 215 887 311 

Preço dos bilhetes:
Público em geral: 4,00 € 
Com desconto: 3,50 € (estudantes; + 65 anos  
e desempregados) 
Passe (5 filmes): 15,00 €

Sessão Escolas:
alunos e professores: entrada gratuita mediante reserva 
prévia: geral@judaica-cinema.org

Sessões Especiais:
entrada gratuita, mediante lotação da sala.

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
Palestra rabino eli rosenfeld (falada em inglês).
Concerto pelo moscow Piano Quartet.

Auditório do Centro Cultural de Cascais
avenida rei Humberto ii de itália, s/n 
2750-800 Cascais
geral@fundacaodomluis.pt
www.fundacaodomluis.pt

entrada gratuita limitada à lotação da sala.

www.judaica-cinema.org

judaicamostracinema

Programa sujeito a alterações. Fotografias com autorização das distribuidoras.
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