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Este concerto resulta do lançamento de Single, o primeiro 
álbum de contrabaixo solo de Carlos Bica. programado para 
o auditório do Museu do Oriente não será, todavia, um 
concerto a solo com convidados mas, antes, um concerto em 
trio . 

A Taça Fundação Oriente em barcos-dragão conta com a 
participação de equipas provenientes de vários pontos do 
país. As corridas de barco-dragão são populares não só na 
China mas em todo o Oriente bem como em outros 
continentes para onde foram levadas pelos emigrantes 
asiáticos. 
Um espectáculo de dança do dragão a realizar pela Escola de 
Artes Marciais She Si, do Porto, antecede as corridas. 

Sa Dingding é a estrela chinesa do momento! Espantosa 
cantora, música, compositora e coreógrafa, Sa Dingding 
tem vindo a conquistar público um pouco por toda a 
Europa em especial no Reino Unido. Essa popularidade e 
reconhecimento valeram-lhe recentemente um cobiçado 
BBC Award para Melhor Artista Asiática de 2007. 

Cui Jian simboliza a crescente abertura e modernização da 
sociedade chinesa. Em 1984 forma uma das primeiras 
bandas pop da China, inovadora para o universo musical 
chinês, cruzando rock, rap e música tradicional e 
abordando assuntos sensíveis. 

JJUULLHHOO  
BBEEAATTSS  OOFF  TTHHEE  HHEEAARRTT  OOFF  OORRIIEENNTT  
Data e local: 4 de Julho | Auditório 
Duração: 1h15 (sem intervalo) 
Hora de início: 21:30 
Preço: € 20,00 
M/3 
 

  
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
CCAARRLLOOSS  BBIICCAA  //  JJOOÃÃOO  PPAAUULLOO  EESSTTEEVVEESS    SSIILLVVAA  //  MMÁÁRRIIOO  DDEELLGGAADDOO    
Data e local: 11 de Julho | Auditório 
Duração:  1h15 (sem intervalo) 
Hora de início: 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 

FFEESSTTAA  CCHHIINNAA  PPOOPP  
CCOORRRRIIDDAASS  DDEE  BBAARRCCOOSS--DDRRAAGGÃÃOO  
Data e local: 20 Julho 
Doca Rocha Conde d’ Óbidos, Alcântara 
15:00-18:00 
 
 

 
FFEESSTTAA  CCHHIINNAA  PPOOPP  
SSAA  DDIINNGGDDIINNGG  
Data e local: 25 de Julho | 
Auditório 
Duração: 1h15 (sem intervalo) 
Hora de início : 21:30 
Preço: € 15,00 (€24 com o espectáculo de dia 26 de julho) 
M/6 
 

 
FFEESSTTAA  CCHHIINNAA  PPOOPP  
CCUUII  JJIIAANN  ––  AA  VVOOZZ  DDAA  CCHHIINNAA  MMOODDEERRNNAA    
Data e local: 26 de Julho | Auditório 
Duração: 1h15 (sem intervalo) 
Hora de início : 21:30 
Preço: € 15,00 (€24 com o espectáculo de dia 
25 Julho) 
M/12 

PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  

Projecto de enorme riqueza e diversidade que junta 
artistas vindos de vários pontos do Mundo e algumas das 
correntes mais relevantes da música oriental. Cruzamento 
do oriente com a cultura ocidental, mais concretamente 
com a música de cariz mediterrânico. 
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Quarteto de jazz que procura a essência das canções, 
no sentido mais alargado do termo. São “canções” 
que podem não ter letra mas cujo ambiente musical 
serve de pretexto a uma história muitas vezes sem 
palavras. 

PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  

Alena Khmeliskaia tem 17 anos e frequenta o 8º grau 
de piano na classe da Professora Oxana Anikeeva, no 
Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, 
Faro. 
Galardoada com vários prémios internacionais de 
piano, recebeu em 2008 o 2º prémio no VIII 
Concurso Internacional de Piano do Conservatório 
de Paris Alexandre Scriabine. 

 

AAGGOOSSTTOO  
 
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
QUARTETO DE LAURENT FILIPE «THE SONG BAND» 
Data e local: 1 de Agosto | Auditório 
Duração: 1h30 (sem intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 

  
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
PPIIAANNIISSTTAA  AALLEENNAA  KKHHMMEELLIISSKKAAIIAA  
Data e local: 08 de Agosto | Auditório 
Duração: 1h (com intervalo) 
Hora de início: 19:00 
Preço: € 5,00 
M/3 
 

 
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
  LLUULLAA  PPEENNAA  
Data e local: 15 de Agosto | Auditório 
Duração: 1h (sem intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 

  
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
IILL  DDOOLLCCIIMMEELLOO  --  VVIIAAGGEEMM    NNAA  NNAAUU  DDOO  TTEEMMPPOO  
Data e local: 29 de Agosto | Auditório 
Duração: 1h 15m (sem intervalo) 
Hora de início: 19.00 
Preço e descontos: € 5,00 
M/3 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lula Pena é a encarnação do novo fado. Da 
renovação do fado tradicional em algo ainda mais 
puro, apurado e simples. 

IL DOLCIMELO é constituído por músicos 
profissionais, estudantes, cantores e coralistas com 
particular interesse pelo Renascimento e Barroco 
inicial. O grupo tem como objectivos recriar e divulgar 
as sonoridades musicais do passado com rigor histórico 
– tanto no que se refere a repertório e interpretação, 
como na utilização de cópias de instrumentos da 
época. Associa à música excertos da literatura 
portuguesa da mesma época. 
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O Fundada em 1954, a Beijing Dance Academy é uma 
das mais prestigiadas escolas de ensino superior artístico 
na China. 
Os cursos que lecciona abrangem a Dança Clássica 
Chinesa (gudian wu), a Dança Folclórica Chinesa (mian 
jian e minzu wu), o Ballet, a Dança Moderna (xiandai 
wu), a Coreografia (bian dao), a História e Teoria da 
Dança e as Danças Sociais. 
 

SSEETTEEMMBBRROO  
  

CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
DDUUOO  BBAADDIINNEERRIIEE  ––  SSOONNSS  DDOO  OORRIIEENNTTEE  
Data e local: 5 de Setembro | Auditório 
Duração: 1h15 (com intervalo)  
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 

 
SSAANNGGAAMM,,  CCHHAARRLLEESS  LLLLOOYYDD  CCOOMM  ZZAAKKIIRR  HHUUSSSSAAIINN  EE  EERRIICC  HHAARRLLAANNDD  ((EEUUAA  //  ÍÍNNDDIIAA))  
 

Data e local: 6 de Setembro | Auditório 
Duração: 1h15 (sem intervalo) 
Hora de início : 21:30 
Preço: € 20,00  
M/3 
 
 

 

 
CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  
YYEERREEEE  SSUUHH,,  SSOOPPRRAANNOO  //  AARRNNAAUUDD  AARRBBEETT,,  
PPIIAANNOO  
Data e local: 18 de Setembro | Auditório  
Duração: 1h40m (com intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 

 
BBEEIIJJIINNGG  DDAANNCCEE  AACCAADDEEMMYY  ––  DDAANNÇÇAASS  MMIILLEENNAARREESS  EE  DDAANNÇÇAA  CCLLÁÁSSSSIICCAA  
CCHHIINNEESSAA  
Data e local: 20 e 21 de Setembro | Auditório 
Duração: 1h40 (com intervalo) 
Hora de início : 21:30 
Preço: € 15,00 
M/3 

  

PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  

Uma viagem que nos leva da Índia ao Japão e através 
da Coreia, terminando numa busca da eterna 
divindade. Um dueto delicado, gentil e com um som 
angélico: flauta guitarra. 
Programa: Obras de Michio MYIAGI, Klaus H. 
STAHMER, Takashi YOSHIMATSU, yukihiro 
YOKOH, Teruyuki NODA e Ravi SHANKAR 

O improvisador norte-americano Charles Lloyd, 
actualmente com 70 anos, reuniu o trio Sangam em 
2004 para homenagear um grande baterista, Billy 
Higgins. 

Versátil soprano sul coreana, apresentará um 
programa de grande eclectismo. Yeree Suh é 
actualmente considerada como um dos maiores 
talentos entre os jovens cantores emergentes 
PROGRAMA: Obras de C. MONTEVERDI, W.A. 
MOZART, R. SCHUMANN, P. BOULEZ, JONG 
HEE KANG, A. VIVALDI, G. DONIZETTI, G. 
PUCCINI, C. GOUNOD e UNSUK CHIN. 
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CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  NNOO  MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  
JJUULLHHOO  AA  SSEETTEEMMBBRROO,,  QQUUIINNZZEENNAALLMMEENNTTEE,,  ÀÀSS  SSEEXXTTAASS--FFEEIIRRAASS 

  

  

  

  

JJUULLHHOO  
  

CCAARRLLOOSS  BBIICCAA  //  JJOOÃÃOO  PPAAUULLOO  EESSTTEEVVEESS    SSIILLVVAA  //  MMÁÁRRIIOO  DDEELLGGAADDOO    

Data e local: 11 de Julho | Auditório 
Duração:  75 minutos (sem intervalo) 
Hora de início: 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 

  

  

AAGGOOSSTTOO  

  

QQUUAARRTTEETTOO  DDEE  LLAAUURREENNTT  FFIILLIIPPEE  ««TTHHEE  SSOONNGG  BBAANNDD»»  

Data e local: 1 de Agosto | Auditório 
Duração: 1:30 (sem intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 
PPIIAANNIISSTTAA  AALLEENNAA  KKHHMMEELLIISSKKAAIIAA  
Data e local: 08 de Agosto | Auditório 
Duração: 60 minutos (com intervalo) 
Hora de início: 19.00h 
Preço: € 5,00 
Público alvo: M/3 
 

Este concerto resulta do lançamento de Single, o primeiro álbum de 
contrabaixo solo de Carlos Bica. Este concerto programado para o 
auditório do Museu do Oriente não será, todavia, um concerto a 
solo com convidados mas, antes, um concerto em trio. É que como 
diz o próprio Carlos Bica “seria um desperdício não tirar o máximo 
proveito da presença de João Paulo e Mário Delgado e de toda a 
música que têm para dar”.  

THE SONG BAND procura a essência das canções, no sentido 
mais alargado do termo. São “canções” que podem não ter letra 
mas cujo ambiente musical serve de pretexto a uma história muitas 
vezes sem palavras.  Na maleabilidade própria deste quarteto de 
jazz revela-se a poética musical, por vezes cinematográfica, que 
resulta da escolha e da interpretação de um repertório 
surpreendente. 

Alena Khmeliskaia tem 17 anos e frequenta o 8º grau de piano na 
classe da Professora Oxana Anikeeva, no Conservatório Regional 
do Algarve Maria Campina, Faro. 
Galardoada com vários prémios internacionais de piano, recebeu 
em 2008 o 2º prémio no VIII Concurso Internacional de Piano 
do Conservatório de Paris Alexandre Scriabine. 
Em 2008 realizou diversos recitais a solo, pelo Algarve e em 
Lisboa, nomeadamente no Grémio Literário. 
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CCOONNCCEERRTTOOSS  DDEE  VVEERRÃÃOO  NNOO  MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  
JJUULLHHOO  AA  SSEETTEEMMBBRROO,,  QQUUIINNZZEENNAALLMMEENNTTEE,,  ÀÀSS  SSEEXXTTAASS--FFEEIIRRAASS 

 

 

  

  
AAGGOOSSTTOO  

 
 
LLUULLAA  PPEENNAA  
Data e local: 15 de Agosto | Auditório 
Duração: 60 minutos (sem intervalo)  
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
  
IILL  DDOOLLCCIIMMEELLOO  --  VVIIAAGGEEMM  NNAA  NNAAUU  DDOO  
TTEEMMPPOO  
Data e local: 29 de Agosto| Auditório 
Duração: 1h 15m (sem intervalo) 
Hora de início: 19.00 
Preço € 5,00 
M/3 
 
 

SSEETTEEMMBBRROO  

  
DDUUOO  BBAADDIINNEERRIIEE  ––  SSOONNSS  DDOO  OORRIIEENNTTEE  
Data e local: 5 de Setembro | Auditório 
Duração: 1h15 (com intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 
YYEERREEEE  SSUUHH,,  SSOOPPRRAANNOO  //  AARRNNAAUUDD  AARRBBEETT,,  PPIIAANNOO  
Data e local: 18 de Setembro | Auditório 
Duração: 1h 40m (com intervalo) 
Hora de início : 19.00h 
Preço: € 5,00 
M/3 
 
 

Existem artistas e Artistas. A diferença não é apenas gráfica. A 
diferença é, acima de tudo e de todas as possíveis dúvidas, o modo 
como quem faz aquilo que nos dá, se entrega de alma e corpo 
nessa expiação do seu Ser íntimo. Deixando-nos, a nós meros 
espectadores ou apenas ouvintes, a sensação de que estamos a 
assistir/ouvir um momento especial. O Momento! 
Lula Pena é a encarnação do novo fado. Da renovação do fado 
tradicional em algo ainda mais puro, apurado e simples. 

IL DOLCIMELO é um grupo de música antiga constituído por 
músicos profissionais, estudantes, cantores e coralistas com 
particular interesse pelo Renascimento e Barroco inicial. O grupo 
tem como objectivos recriar e divulgar as sonoridades musicais do 
passado com rigor histórico – tanto no que se refere a repertório 
e interpretação, como na utilização de cópias de instrumentos da 
época – não descurando que o seu trabalho se destina aos 
ouvintes do século XXI. 
 

A versátil soprano sul coreana, Yeree Suh, apresentará um 
programa de grande eclectismo que nos transportará de 
Monteverdi e Vivaldi até às estreias em Portugal das obras 
dos compositores sul coreanos Jong Hee Kang, Looking for 
Immortals, sobre poemas chineses, e Unsuk Chin, Snags 
and Snarls, sobre Alice no País das Maravilhas, passando, 
ainda, por Mozart, Schumann, Donizetti, Puccini e 
Gounod. 

Uma viagem que nos leva da Índia ao Japão e através da 
Coreia, terminando numa busca da eterna divindade. Um 
dueto delicado, gentil e com um som angélico: flauta 
guitarra. 
Programa: Obras de Michio MYIAGI, Klaus H. 
STAHMER, Takashi YOSHIMATSU, yukihiro YOKOH, 
Teruyuki NODA e Ravi SHANKAR. 
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MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  

CCIINNEEMMAA    
 

CCIICCLLOO  ««VVIIAAGGEENNSS  NNOO  OORRIIEENNTTEE»»  
  

Uma viagem por distintas paisagens asiáticas, com paragem obrigatória por alguns países da região: 
Índia, Malásia, Tailândia e China. A ligar os vários filmes está a especial atenção que dedicam aos 
sítios e às gentes que servem de pano de fundo às histórias que neles são contadas. Através do 
cinema, este programa é um mergulho em profundidade em aspectos da realidade e da cultura desses 
países, os quais permanecem largamente desconhecidos do público ocidental. 
 
Preço: € 3,00 | Auditório 
Co-produção: Fundação Oriente / Zero em Comportamento 
M/16  
 
 
22  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  ––  LL’’IINNTTOOUUCCHHAABBLLEE  
    
66  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  ––  BBOORRNN  IINNTTOO  BBRROOTTHHEELLSS    
  
99  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  ––  HHOOWW  IISS  YYOOUURR  FFIISSHH  TTOODDAAYY??  
  
1100  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  ––  TTAAKKIINNGG  FFAATTHHEERR  HHOOMMEE  
  
1133  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  --  TTAAKKIINNGG  FFAATTHHEERR  HHOOMMEE  
  
1177  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  --  AA  TTRREEEE  IINN  YYAANNJJUUNNGG  MMAALLIIMM  ++  CCOOMMPPAANNYY  OOFF  MMUUSSHHRROOOOMMSS  ++  SSOOUUTTHH  OOFF  SSOOUUTTHH  
  
2200  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  --  FFLLOOWWEERR  IINN  TTHHEE  PPOOCCKKEETT  
  
2244  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  --  AA  IILLHHAA  DDAA  BBOOAAVVIIDDAA  ++  PPÁÁTTRRIIAA  IINNCCEERRTTAA  
  
2277  DDEE  JJUULLHHOO  
1188HH  --  FFLLOOWWEERR  IINN  TTHHEE  PPOOCCKKEETT  
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22  JJUULLHHOO  
1188::0000  
LL’’IINNTTOOUUCCHHAABBLLEE  
RReeaalliizzaaççããoo::  BBeennooîîtt  JJaaccqquuoott  
FFrraannççaa,,  22000066,,  8822’’,,  CCoorr  
LLíínngguuaa::  FFrraannccêêss..  
LLeeggeennddaaddoo  eemm  ppoorrttuugguuêêss..  
MM//1166  
  
No dia em que faz anos, 
Jeanne, uma jovem actriz, vem 
a saber pela mãe que o pai é 
um indiano que ela conheceu 
em tempos nas margens do rio 
Ganges.  
Abandona, então, os ensaios da 
peça de Brecht que tanto 
ambicionou fazer, aceita um 
papel desprestigiante num filme 
menor apenas com o intuito de 
ganhar 
dinheiro rapidamente e parte 
para a Índia onde espera mas 
teme encontrar o pai biológico. 

66  JJUULLHHOO  
1188::0000  
BBOORRNN  IINNTTOO  BBRROOTTHHEELLSS  
((CCAALLCCUUTTTTAA’’SS  RREEDD  LLIIGGHHTT  
KKIIDDSS))  
RReeaalliizzaaççããoo::  RRoossss  KKaauuffffmmaannnn  
ee  ZZaannaa  BBrriisskkii  
ÍÍnnddiiaa,,  22000044,,  8855’’,,  CCoorr  
LLíínngguuaa::  BBeennggaallii//IInnggllêêss..  
LLeeggeennddaaddoo  eemm  ppoorrttuugguuêêss  
MM//1166  
  
As pessoas mais estigmatizadas do 
bairro da luz vermelha de Calcutá 
não são as prostitutas mas os seus 
filhos. Enfrentando a pobreza 
abjecta, o abuso e o desespero, 
estas crianças têm poucas 
possibilidades de escapar ao 
destino das suas mães. Os 
realizadores fazem a espantosa 
crónica da transformação das 
crianças que conheceram no 
bairro da luz vermelha. 
 
9 JULHO 
18:00 
HOW IS YOUR FISH 
TODAY? 
Realização: Xiaolu Guo 
China/UK, 2007, 83’, Cor 
Língua: Chinês. Legendado 
em português. 
M/16 
 
Um jovem do sul da China que 
assassinou a amante empreende 
uma fuga solitária através do país 
em direcção à sua “terra 
prometida”: uma aldeia com neve 
na fronteira norte da China. 
Entretanto, em Beijing, um 
homem escreve a história do 
assassino foragido. 
  
1100  JJUULLHHOO||1133  JJUULLHHOO  
1188::0000  
TTAAKKIINNGG  FFAATTHHEERR  HHOOMMEE  
RReeaalliizzaaççããoo::  YYiinngg  LLiiaanngg  
CChhiinnaa,,  22000055,,  110000’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  CChhiinnêêss..  LLeeggeennddaaddoo  
eemm  ppoorrttuugguuêêss  
MM//1166  
  
Um rapaz de 17 anos de uma 
aldeia da província de Sichuan 
parte para a cidade em busca do 
seu pai. Ele não espera um 
encontro simpático. O que o move 
verdadeiramente é uma raiva 
indisfarçável. 

1177  JJUULLHHOO  
1188::0000  
AA  TTRREEEE  IINN  YYAANNJJUUNNGG  
MMAALLIIMM  
RReeaalliizzaaççããoo::  TTaann  CChhuuii  MMuuii  
MMaalláássiiaa,,  22000044,,  2244’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  CChhiinnêêss..  LLeeggeennddaaddoo  
eemm  ppoorrttuugguuêêss..  
MM//1166  
  
Uma mulher prestes a entrar 
na idade adulta conversa com 
um homem mais velho ao longo 
de uma noite. Aos poucos 
começa a sobressair um elo de 
amor e carinho entre eles mas a 
barreira existente entre os dois 
nunca chega a ser destruída. 
  
  
  
CCOOMMPPAANNYY  OOFF  
MMUUSSHHRROOOOMMSS  
RReeaalliizzaaççããoo::  TTaann  CChhuuii  MMuuii  
MMaalláássiiaa,,  22000066,,  3300’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  CChhiinnêêss//MMaallaaiioo..  
LLeeggeennddaaddoo  eemm  ppoorrttuugguuêêss..  
MM//1166  
  
Um restaurante italiano serve 
de cenário ás conversas entre 
quatro amigos que, 
naturalmente, falam de 
mulheres. 
 
  
SSOOUUTTHH  OOFF  SSOOUUTTHH  
RReeaalliizzaaççããoo::  TTaann  CChhuuii  MMuuii  
MMaalláássiiaa,,  22000066,,  1111’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  HHookkkkiieenn..  
LLeeggeennddaaddoo  eemm  ppoorrttuugguuêêss..  
MM//1166  
  
1984, Kuantan, Malásia. 
Milhares de refugiados 
vietnamitas chegam à costa 
ocidental. Um filme sobre a 
necessidade de adaptação 
humana às transformações do 
Mundo. 

2200  JJUULLHHOO||2277  JJUULLHHOO  
1188::0000  
FFLLOOWWEERR  IINN  TTHHEE  
PPOOCCKKEETT  
RReeaalliizzaaççããoo::  SSeenngg  TTaatt  LLiieeww  
MMaalláássiiaa,,  22000077,,  9977’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  
MMaallaaiioo//MMaannddaarriimm//IInnggllêêss//
CCaannttoonneennssee..  LLeeggeennddaaddoo  eemm  
ppoorrttuugguuêêss..  
MM//1166  
  
Dois rapazes, Li Ahh e Li Ohm 
crescem órfãos de mãe. O pai é 
viciado no trabalho e pouco 
tempo tem para os filhos. 
Enquanto isso, os irmãos vão 
crescendo sozinhos, vagueando 
pelas ruas e envolvendo-se em 
confusões e brigas. Longe dos 
olhares dos adultos, os miúdos 
vivem aventuras e escolhem um 
cão para companheiro de 
jornada. 
 
2244  JJUULLHHOO  
1188::0000  
AA  IILLHHAA  DDAA  BBOOAAVVIIDDAA  
RReeaalliizzaaççããoo::  MMeerrccêêss  GGoommeess  
LLíínngguuaa::  PPoorrttuugguuêêss  
MM//1166  
  
Vinte e quatro horas do 
quotidiano da cidade de 
Mumbai, Índia, através de 
uma sucessão de imagens, sons 
e músicas intensos. 
 
PPÁÁTTRRIIAA  IINNCCEERRTTAA  
RReeaalliizzaaççããoo::  IInnêêss  GGoonnççaallvveess  ee  
VVaassccoo  PPiimmeenntteell  
PPoorrttuuggaall,,  22000066,,  5522’’..  CCoorr  
LLíínngguuaa::  PPoorrttuugguuêêss  
MM//1166  
  
Um olhar sobre um aspecto 
pouco falado da colonização: a 
capacidade de o povo 
colonizado criar uma cultura 
civilizacional muito eclética. A 
memória da cultura portuguesa 
sobrevive em Goa e revela-se à 
vitalidade da cultura hindu, 
nunca enfraquecida e presente 
em toda a parte, até nos 
católicos goeses, descendentes de 
hindus convertidos. 
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MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  --  SSEESSSSÕÕEESS  MMEENNSSAAIISS  

  
CCIINNEEMMAA  DDEE  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  NNOO  OORRIIEENNTTEE  

 
Um encontro entre a arte da imagem em movimento e o público do Museu do Oriente foi o que 
presidiu à ideia de, mensalmente, realizar uma sessão de cinema de animação. Por se tratar de uma 
arte de síntese e por conter muito da plástica, da estética, da etnologia e da dramaturgia que 
caracteriza cada autor e cada cultura, estas sessões pretendem, também, proporcionar o encontro 
entre culturas e olhares diferenciados, marcados pela criatividade, pela transversalidade artística e 
cultural que caracteriza tanto este tipo de arte como o próprio Museu do Oriente. 
 
 

6 JULHO – 11:00  
 

AASS  LLEENNDDAASS  DDAA  RRÚÚSSSSIIAA  VVIISSIITTAADDAASS  PPOORR  DDIIFFEERREENNTTEESS  RREEAALLIIZZAADDOORREESS  
 
M/3 
Preço: € 3,00 
A sessão pode sofrer alterações 
Produção: Museu do Oriente  
Programação: MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa 
 

PPEEDDRRAASS  PPRREECCIIOOSSAASS  DDAA  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  RRUUSSSSAA  
 
 Cada realizador apresenta uma, das inúmeras lendas que constituem o léxico Russo. 
Uma sessão dirigida a todo o público. Constituída por diferentes olhares, culturas, 
estéticas e histórias, todas bem divertidas. 
 

FFIILLMMEESS::    
O gato e a raposa, Konstantin Bronzit, 2004, 13’ 
Como a serpente foi enganada, Andrey Kuznetsov, 2004, 11’ 
Os duendes maus, Stepan Koval, 2005, 11’ 
Como uma panela se transformou em cavalo, A. Tatarsky e V.Telegin, 2004, 11’  
Ivan o Louco, Michael Aldashin, 2004, 11’ 
Sobre o corvo -  fábula esquimó, Alexey Alexeyev, 2004, 11’ 
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MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  --  SSEESSSSÕÕEESS  MMEENNSSAAIISS  

  
CCIINNEEMMAA  DDEE  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  NNOO  OORRIIEENNTTEE  

 
 

7 SETEMBRO – 11:00  
 
A Animação Oriental no Onda Curta da RTP 2  
 
M/3 
Preço: € 3,00 
A sessão pode sofrer alterações 
Produção: Museu do Oriente  
Programação: MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa 
 
O Onda Curta da RTP2 é um dos programas das televisões nacionais que mais filmes 
de animação de autor apresentam. É também um programa onde as diversidades 
estéticas, artísticas e culturais se manifestam usando as diferentes linguagens da imagem 
em movimento. 
Fomos pesquisar os melhores filmes realizados ou inspirados no Oriente, apresentados 
nos últimos tempos por este programa. Programámos uma sessão dirigida ao grande 
público, especialmente para aqueles que não têm hipótese de assistir a todos os 
programas. 
Uma sessão a não perder pela sua diversidade de estilos estéticas e dramaturgias. 
(programa a confirmar)  
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MMUUSSEEUU  DDOO  OORRIIEENNTTEE  

CCIINNEEMMAA    
  

CCIICCLLOO  ««OO  DDEESSPPEERRTTAARR  DDAA  CCHHIINNAA»»  
 
 
Novíssimo Cinema Chinês 
A China tem vindo a revelar-se como uma das cinematografias mais diversificadas e 
dinâmicas no contexto da produção contemporânea mundial. Neste breve panorama do 
actual cinema chinês dá-se a ver um conjunto de seis filmes de ficção de produção muito 
recente, multipremiados em festivais de cinema internacionais e quase todos inéditos nas 
salas portuguesas. Longe dos clichés prevalecentes nos media ocidentais, são filmes que 
mostram que histórias se inventam hoje sobre a vida naquele gigante asiático fundo e 
como os percursos individuais estão a ser afectados pelas profundas transformações 
sociais, económicas e culturais em curso no país. 
 
Preço: € 3,00 
Co-produção: Fundação Oriente / Zero em Comportamento 
 
 
 

SSEETTEEMMBBRROO  

77  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  TTHHEE  OOTTHHEERR  HHAALLFF  

1100  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  GGRRAAIINN  IINN  EEAARR  

1144  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  LLIITTTTLLEE  MMOOTTHH  

1188  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  TTHHEE  RREEDD  AAWWNN  

2244  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  TTHHEE  OOTTHHEERR  HHAALLFF  

2277  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  LLIITTTTLLEE  MMOOTTHH  

2288  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  --  2211HH3300  --  TTHHEE  RREEDD  AAWWNN  
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77  SSEETTEEMMBBRROO  

2211::3300  

The Other Half (A 

Outra Metade) 

Realização: Ying Liang 
Coreia/China, 2006, 
111’, Cor 
Língua: Mandarim 
Legendado em português 
e inglês 
Elenco: Zeng Xiaofei, 
Deng Gang, Zhao 
KeChow 
M/16 
 
Um retrato sensível e 
irónico da vida numa 
cidade industrial da 
China. Uma jovem 
empregada de um 
escritório de advogados 
tem de lidar com o rol de 
queixas das suas clientes, 
as consequências do vício 
do jogo do namorado, o 
alheamento do pai e a 
ameaça da crescente 
poluição. O filme integra 
as histórias verídicas de 
mulheres levadas a 
recorrer ao 
aconselhamento legal 
numa ficção também ela 
protagonizada no 
feminino. 
. 

1100  SSEETTEEMMBBRROO  

Grain in Ear (Grão na 
Orelha) 
Realização: Zhang Lu 
Coreia/China, 2005, 
109’, Cor 
21:30 
Língua: Mandarim 
Legendado em português 
e inglês 
Elenco: Liu Iinaji, Jin Bo, 
Zhu Guangxuan, Wang 
Tonghui 
M/16 
 
O filme de Zhang Lu 
centra-se em Cui Shunji, 
uma jovem mãe coreana 
a viver à margem da 
sociedade chinesa. Com 
o marido na prisão e 
uma criança pequena 
para sustentar, nada mais 
resta a Cui senão 
continuar a vender 
kimchi (um prato 
coreano muito popular 
no nordeste da China) 
numa roulotte ilegal a 
trabalhadores fabris ao 
longo de uma estrada 
industrial. Quando tudo 
finalmente parece estar a 
correr bem (com o início 
de uma nova relação 
amorosa e a legalização 
da sua actividade graças à 
ajuda de um polícia), 
Shunji apercebe-se da 
fragilidade da sua 
situação e decide-se por 
uma vingança impiedosa. 
Uma delicada peça de 
câmara estilizada e 
poética, de ritmo 
cuidado e harmonioso, 
Grain in Ear foi o filme 
vencedor do prémio da 
crítica internacional no 
IndieLisboa 2006. 
 

1144  SSEETTEEMMBBRROO  

2211::3300  

Little Moth (A Pequena 

Traça) 

Realização: Tao Peng 
China, 2007, 99’, Cor 
Língua: Mandarim 
Legendado em português 
e inglês 
Elenco: Han Dequn, 
Zhao Huihui, Hong Qifa, 
Zhang Lei, Xu Zelin 
M/16 
 
Um casal pobre compra 
uma menina de 11 anos 
para pô-la a pedir esmola 
na rua. A rapariga 
perdeu o uso das pernas 
devido a uma doença. 
Um dia encontram na 
rua um rapaz amputado 
de um braço que 
também é pedinte e que 
já foi vendido por três 
vezes. Aproveitando-se da 
distracção momentânea 
dos adultos, os jovens 
tentam fugir a uma vida 
de mendicidade. Uma 
história de sobrevivência 
nos escalões mais baixos 
da sociedade chinesa 
filmada com enorme 
sensibilidade e uma 
precisão quase 
documental. 
 
 

1188  SSEETTEEMMBBRROO  

2211::3300  

Blackguard Quingzi 
Realização: Wei Xue-Qui 
China, 2007, 90’, Cor 
Elenco: Zhu Hongwei, 
Meng Qiaohui 
M/16 
 
Qiangzi sai da prisão. As 
enormes mudanças 
verificadas na sua cidade 
fazem-no sentir-se um 
estranho. Vai à procura, 
de memória, da sua casa, 
mas apenas encontra 
ruínas. Qiangzi quer 
refazer a vida, mas não é 
aceite pela sociedade. 
Todos sabem que ele era 
um marginal. Com 
elementos documentais a 
sustentarem uma 
narrativa minimal, 
Blackguard Qiangzi  é 
uma obra representativa 
do profícuo novo cinema 
independente chinês.   
 
 

1188  SSEETTEEMMBBRROO  

2244  SSEETTEEMMBBRROO  

21:30 

The Other Half (A 

Outra Metade) 

 

2277  SSEETTEEMMBBRROO    

2211::3300  

Little Moth (A Pequena 

Trança) 

 

2288  SSEETTEEMMBBRROO  

2211::3300  

Blackguard Quingzi 
 
 
 


