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Abraços desfeitos 
Los Abrazos Rotos

Há 14 anos, o cineasta Mateo Blanco sofreu 
um trágico acidente de carro, no qual perdeu 
simultaneamente a visão e sua grande paixão, 
Lena. Sofrendo aparentemente de perda de 
memória, abandonou a sua persona de cineasta 
e preservou apenas a sua faceta de escritor, 
cujo pseudônimo é Harry Caine. Um dia, Diego, 
filho da sua antiga e fiel diretora de produção, 
sofre um acidente, e Harry vai em seu socorro. 
Quando o jovem indaga Harry sobre os seus 
dias de cineasta, o amargurado homem revela 
lembrar-se de detalhes marcantes da sua vida e 
do acidente.

De: Pedro Almodóvar

Drama, Thriller

Com: Penélope Cruz, 
Ángela Molina, Blanca 
Portillo 

129 min,  2009

Vo Espanhol com 
legendas em Português

11
TeRÇA

ABERTURA

Maio
eSPANhA
CCFM 17h e 20h
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A Era da Estupidez mostra a que ponto chegou 
a destruição ambiental no mundo e alerta para a 
responsabilidade de cada indivíduo em impedir 
a anunciada catásfrofe global. Misturando docu-
mentário e ficção, o filme é estrelado pelo actor 
indicado ao Óscar, Pete Postlethwaite, que 
interpreta um velho sobrevivente no devastado 
mundo de 2055. Ao analisar cenas das muitas 
tragédias ambientais ocorridas no ínicio do sécu-
lo 21, ele se pergunta porque os seres humanos 
não se salvaram quando ainda tinham a chance.

http://www.britishcouncil.org/Africa.htm

www.ukinmozambique.fco.gov.uk

A Era da Estupidez
The Age of Stupid

De: Franny Armstrong 

Documentário, 100 min,

Com: Pete Postlethwaite, 
Fernand Pareau, Jeh 
Wadia, Alvin DuVernay, 
Layefa Malemi, Jamila 
e Adnan Bayyoud, Piers 
Guy

VO em Inglês, com 
legendas em  Português

Maio
ReINO UNIDO

CCFM 17h e 20h

12
QUARTA
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O Candidato
Kandidaten

Jonas Bechmann é um advogado de defesa 
e um homem do sistema. Mas um dia ele é 
acusado de homicídio e Jonas escolha de tomar 
conta deste assunto ele mesmo. Inicia uma caça 
para apanhar um grupo de burlãos e encontra 
que nada é como parece ser. A chantagem tem 
ligações com o morte do pai de Jonas há um ano 
e meio atrás.

www.ambmaputo.um.dk

De: Kasper Barfoed

Drama, 94 min.

Com: Nikolaj Lie Kaas, Ulf 
Piilgaard, Tuva Novotny, 
Laura Christensen, Kim 
Bodnia, Henning Jensen, 
Jesper Langberg, Birgitte 
Hjort Sørensen .

VO em Dinamarquês, com 
legendas em Inglês

13
QUINTA

Maio
DINAMARCA
CCFM 17h e 20h
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Este filme, conta-nos uma história de aventura 
fascinante sobre a amizade entre um menino e 
um animal selvagem. É um sucesso proeminente 
na história de filmes na Finlândia, especialmente 
por causa dos performances memoráveis de 
Konsta Hietanen (Tommy) e Väinö (gato selva-
gem). O mesmo é filmado na linda paisagem de 
Lapónia, na Finlândia

www.finland.org.mz

Tommy e o Gato 
selvagem 

Poika ja Ilves

De: Raimo O Niemi

Aventura, 127 min, 1998

Com: Konsta Hietanen 
(Tommy), Väinö (gato 
selvagem) 

VO em Finlandês, com 
legendas em Inglês

Maio
FINLÂNDIA
CCFM 17h e 20h

14
SeXTA
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A cabeça de mamãe
La tête de maman

Primeira longa-metragem da jovem realizadora, 
“A cabeça de Mamãe”, é a história de duas gera-
ções de mulheres confundidas na inconsciência. 
Entre realidade vivida e imaginário a vaguear, o 
filme relata a passagem de uma vida de sombra 
à luz.  
«Há 20 anos atrás, uns anos antes de eu nascer, 
mamãe amou um moço. Há 20 anos atrás, 
separaram-se e aquele idiota, quando foi em-
bora, levou o sorriso da minha mãe. Tenho de 
reencontrá-lo, ele deve devolver-lho. Senão, eu, 
moro.›› / Lulu, 15 anos.  

http://www.ambafrance-mz.org/

De: Carine Tardieu 

Comédia drámatica, 195 
min, 2007

Com: Karin Viard, Chloé 
Coullond, Kad Merad

VO em Francês com 
legendas em Português 

15
SábADO

Maio
FRANÇA
CCFM 17h e 20h
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O filme “Peixes pequenos” conta a história de 
dois irmãos totalmente diferentes, Martin e 
Kurt, que se vêem no enterro de seu pai depois 
de longo tempo de ausência. Um deles reser-
vado e outro um fugitivo rebelde que deixou a 
família na idade de 13 anos. Na disputa sobre a 
loja de peixinhos do pai, os dois irmãos se con-
frontam repetidas vezes. A relação dos irmãos 
inicialmente caracteriza-se pela desconfiança e 
decepção, até que aos poucos percebem que 
não são tão diferentes e complementam-se 
perfeitamente. O que muitos directores de 
Hollywood nunca chegam a atingir, o director 
Antoniazzi consegue na sua primeira noite de 
longa-metragem. Conclusão: Realmente vale a 
pena ver!

Peixes pequenos

De: Marco Anoniazzi 

Comédia, 100 min, 2008

Com: Michael Steinocher, 
Volker Schmidt

VO Alemã com legendas 
em Inglês

Maio
áUSTRIA

CCFM 17h e 20h

16
DOMINgO
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Os Compromissos
The Commitments

“The Commitments” é um filme divertido com 
uma fantástica trilha sonora de soul music ao 
vivo. Transmite essencialmente uma imagem de 
esperança impulsionando criatividade e energia 
à alguns músicos para enfrentar os desafios da 
vida.
O Jimmy Rabbitte (Robert Arkins) é um jovem 
que quer tornar-se empresário e levar o soul 
music para a cidade de Dublin. Após entrevistar 
dezenas de candidatos Jimmy forma “The Com-
mitments”, uma banda com músicos inexperien-
tes, e um egocêntrico como cantor.
Interpretando o soul music à sua maneira, eles 
apresentam-se nos bares e centros de comuni-
dade da sua cidade e logo conseguem alguma 
fama. Mas os desentendimentos também não 
tardam a aparecer, principalmente devido ao 
veterano e charmoso trompetista Joey (Johnny 
Murphy), que vive numa ilusão.

De: Alan Parker (Fame, 
Bugsy Malone, Midnight 
Express, Angela’s 
Ashes…)  
Drama, música, 
comédia,118 mins

Com: Andrew Strong, 
Angeline Ball, Glen 
Hansard 

VO em Inglês (com 
sotaque forte irlandês), 
com legendas em Inglês 

17
SegUNDA

Maio
IRLANDA
CCFM 17h e 20h
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Mario, tecnico topógrafo numa cidade  pro-
vincial, é um jovem rico de ideias, entusiasta 
da vida. Tem um sonho no seu coração : abrir 
um local com os seus amigos. Para realizar 
este sonho aceitara de viver uma parte de vida 
laboral que não lhe apetece e tropesara com 
as absurdidades da burocracia… O entusiasmo 
dele sera percebido pelos outros como uma 
doença contagiosa que é melhor curar.

www.ambmaputo.esteri.it

A Febre  
La febbre

De: Alessandro D’Alatri

Comédia, 108min, 2005

Com: Fabio Volo, Valeria 
Solarino

VO em Italiano com 
legendas em Inglês

Maio
ITáLIA

CCFM 17h e 20h

18
TeRÇA
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Colisão em Moscovo
Aanrijding in Moscou

Matty é mãe de familia, Johnny é camionista. Ela 
tem 41 anos, ele 29. Chocaram num parque de 
estacionamento dum supermercado e discutem 
ardentemente sobre quem é responsável. De 
uma colisão devemos tirar a seguinte lição: 
“Ser cortês, ficar calmo, e sobre tudo: não se 
apaixonar”.

www.diplomatie.belgium.be

De: Christophe Van 
Rompaey 

Comédia romántica,  102 
min, 2008

Com: Barbara Sarafian, 
Johan Heldenbergh, 
Jurgen Delnaet 

VO em Holandês, com 
legendas em Português

19
QUARTA

Maio
bÉLgICA
CCFM 17h e 20h
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Pago é um filme de ladrões baseado no filme 
“film noir” dos finais da década de 60. O 
brasileiro Michel Angelo é um ex assassino 
profissional que virou as costas à vida. Quando 
o seu mestre  Giuseppe Trimboni o contacta, ele 
deixa-se convencer a fazer um último trabalho 
em Amesterdão. Entre envolver-se numa guerra 
de estupefacientes conhece a prostituta Paula 
Gireaux. Ambos arrependidos de decisões toma-
das ao longo da vida e após um violento tiroteio 
conhecem um rapaz brasileiro o Luís, inspirados 
decidem a fazer um novo começo na vida. O 
destino da Paula porém, está nas mãos do barão 
de droga o Rudi Dancer, com quem ela tem um 
acordo diabólico. Agora a liberdade deles e a 
vida do Luís vem com um preço muito elevado.  
“Um filme fantástico com um elenco de actores 
internacionais e com lindas imagens do Rio de 
Janeiro e Amesterdão”.

www.hollandinmozambique.org

PAGO
PAID

De: Laurence Lamers 
Thriller & Crime, 100 min, 
2006

Com: Murilo Benício, 
Anne Charier, Tygo 
Gernandt, Tom Conti, 
Guy Marchand, Corbin 
Bernsen, Beppe Clerici, 
Manouk van der Meulen 
et al. 

VO em Inglês.

Maio
PAíSeS bAIXOS

CCFM 17h e 20h

20
QUINTA
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Cinquenta anos após a sua primeira criação cine-
matográfica sobre a revolta de Varsóvia intitula-
da “O Canal” – o clássico que colocou o cinema 
polaco na cena internacional – o mestre Andrzej 
Wajda oferece-nos “O Katyn”, um outro filme 
sobre a tragédia da Segunda Guerra Mundial. O 
filme foi o seu título à região florestal da União 
Soviética onde 15 000 oficiais polacos foram 
executados pelo Exército Vermelho de Estaline. 
“Katyn” empenha-se em dar mais clareza a um 
acontecimento que foi durante um longo perí-
odo deliberadamente encoberto de mistério. 
Durante os cinquenta anos da influência soviéti-
ca, os relatos oficiais sobre o “Katyn” culpabili-
zaram o regime Nazi da Alemanha. Na altura em 
que Mikhail Gorbachev e posteriormente Boris 
Yeltsin assumiram a culpabilidade soviética, a 
verdade sobre Katy já era um segredo aberto.  

http://ec.europa.eu/delegations/mozambique/in-
dex_en.htm

Katyn

De: Andrzej Wajda

Drama, 115min, 2007

Com: Andrzej mijewski, 
Maja Ostaszewska, 
Andrzej Chyra

VO em Polaco com 
legendas em em Inglês

21
SeXTA

Maio
UNIãO eUROPeIA 
/ POLÓNIA
CCFM 17h e 20h
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Deixem-me Entrar
Låt den rätte komma in

“Deixem-me Entrar” é uma história tanto violen-
ta quanto muito romântica, filmada no subúrbio 
de Blakeberg em Estocolmo em 1981. Oskar tem 

12 anos e está sendo enganado. Uma noite no 
parque ele está cravando sua faca numa árvore, 
sussurrando o nome dos seus atormentadores. 

De repente uma menina está em pé no escor-
rega, uma menina de sua idade que ele nunca 

tinha visto antes. O seu nome é Eli e ela é cheia 
de contradições, o seu olhar esperto, o seu 

cheiro estranho, o facto de ela estar vestindo 
uma roupa tão leve, a sua aparência negligente 

e magra mas bonita. Eli não é igual a outras pes-
soas, ela não aguenta com o sol, ela não come 

comida, e para entrar numa sala necessita de ser 
convidada. Ela precisa de beber o sangue das 

pessoas para sobreviver.

www.swedenabroad.com

De: Tomas Alfredsson

Romance/Horror/Drama, 
114 min, 2008

Com: Kåre Hedebrant, 
Lina Leandersson, Per 

Ragnar, Henrik Dahl, 
Karin Bergquist, Peter 

Carlberg.

VO em Sueco, com 
legendas em Inglês

“Considerado pela crítica 
internacional como um 
dos melhores filmes de 

2008, o prêmio principal 
no Festival de Cinema 

Tribeca, o prêmio do 
Méliès Dór“.

22
SábADO

Maio
SUÉCIA

CCFM 17h e 20h
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Do outro lado
Auf der anderen Seite

Do outro lado, novo filme do director alemão 
Fatih Akin, nos mostra como os destinos podem 
mudar dependendo de pequenos momentos, de 
pequenos acontecimentos. São três famílias, duas 
turcas e uma alemã, seus membros estão espalha-
dos entre os dois países. Yeter é uma prostituta 
quarentona turca que vive na Alemanha. Ela envia 
dinheiro para sua filha, Ayten, uma activista polí-
tica que vive em Istambul, na Turquia. Nejat é um 
professor numa universidade Alemã, seu pai, Ali, é 
um turco aposentado que inicia um romance com 
a prostituta Yeter. Lotte é uma jovem estudante 
universitária que vive com sua mãe, Susanne, na 
Alemanha. Os destinos dessas três famílias se 
cruzam. 
Prémios :  Melhor actriz (Hanna Schygulla) Natio-
nal Society of Film Critics Award 2009
Prémio do Filme Alemão 2008, Prémio do Filme 
da Baviera 2007, Prémio do Filme Europeu (bestes 
Drehbuch) 2007.

www.maputo.diplo.de/www.goethe.de/maputo

De: Fatih Akin 
Drama, 122 min, 2007 
maiores de 16 anos

Com: Hanna Schygulla, 
Nursel Köse, Baki Davrak, 
Tuncel Kurtis

VO em alemão com 
legendas em português

Pais de origem: Alemanha 
/ Turquia / Itália 

Maio
ALeMANhA
CCFM 17h e 20h

23
DOMINgO
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Maria, uma «call girl» de luxo, é contratada por 
Mouros para seduzir Meireles, presidente da 
Câmara Municipal de Vilanova, na tentativa que 
este autorize uma multinacional a construir um 
empreendimento turístico de alta qualidade. 
Entretanto, Madeira e Neves, polícias da PJ, 
descobrem os indícios de corrupção e começam 
a investigar Meireles. Tudo se torna ainda mais 
complexo quando Madeira descobre que Maria, 
a paixão da sua vida, é o isco que obrigará o 
político a ceder.

Call Girl

De: António-Pedro 
Vasconcelos

Com: Nicolau Breyner, 
Soraia Chaves, Ivo 
Canelas, Joaquim de 
Almeida, Joaquim Leitão, 
José Raposo

Crime, drama, thriller, 
aprox. 136 min, 2007

Classificação: Maiores de 
16 anos

VO em Português com 
legendas em Inglês.

Maio
PORTUgAL
CCFM 17h e 20h

24
SegUNDA
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PROJECÇÕES NA U.E.M.
Faculdade de Letras e Ciências Sociais

12 Maio  10.30h Espanha Abraços desfeitos    (abertura)

19 Maio  13h Reino Unido A era da estupidez
19 Maio  15h Finlândia Tommy e o Gato selvagem

26 Maio  13h Paises Baixos Pago
26 Maio  15h Polonia Katyn

2 Junho   13h Dinamarca O Candidato
2 Junho   15h Alemanha Do outro lado

9 Junho   13h Itália A Febre
9 Junho   15h Irlanda Os Compromisso

16 Junho  13h Suécia Deixe-me Entrar
16 Junho  15h França A cabeça de Mamãe

23 Junho  10h Austria Pequenos peixes
23 Junho  13h Bélgica Colisão em Moscovo
23 Junho  15h Portugal Call Girl

PROJECÇÕES NO CCFM PARA ESTUDANTES
Filmes com legendas em português

12 Maio  14h Reino Unido A Era da Estupidez
19 Maio  14h França A cabeça de mamãe
20 Maio  14h Espanha Abraços desfeitos

extraextra
P R O G R A M A

Av. Samora Machel, 468, Maputo UNIÃO EUROPEIA


