Caminhos do Cinema Português és un festival generalista que pretén
abastar els diferents camins del cinema del país: d'autor, comercial, infantil,
vídeo art.... Inclou a part de les seccions competitives,
projeccions
retrospectives i accions pedagògiques i professionals. Està organitzat des de
1989 per dues entitats de Coimbra: l'Associação de Artes Cinematográficas
(AACC) i el Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica
(el cineclub universitari de Coimbra). Consta de tres seccions competitives
amb diferents premis en cadascuna d'elles: Seleção Caminhos, Outros Olhares
i Ensaios.

Les tres seccions
Seleção Caminhos
És la secció amb més entitat del festival i la
que compta amb més premis. Està dedicada a la
cinematografia portuguesa de producció
professional i hi concorren tots els gèneres
(animacions, documentals i ficcions). El premi
Don Quijote de la Federació Internacional de
Cineclubs (FICC / IFFS) s'atorga a una obra
d'aquesta secció. Els premis estan agrupats en
cinc grups: Premi del Públic, Oficials, Tècnicartístics, Imprensa i Don Quijote.

Ensaios
En aquesta secció competeixen les obres
realitzades en el context acadèmic o de formació
tècnica y professional. (Escoles de Cinema,
Audiovisual i Multimèdia de l'Ensenyament
Secundari i Universitari). Comprén tres premis:
Melhor Ensaio Nacional, Melhor Ensaio
Nacaional de Animação i Melhor Ensaio
Internacional.

Outros Olhares
L’apartat ”Altres Mirades" és per aquelles
pel·lícules que posen en valor la professió i la
pràctica cinematogràfica i proposen un nou
llenguatge més enllà dels cànons imperants.

Els premis de la Secció Caminhos
Els guardons més importants d'aquesta
secció són el Premi del Públic, atorgat per
votació de l'audiència i el Gran Premi del
festival. El Premi del Públic ha estat per
Listen de la realitzadora Ana Rocha i dintre
dels premis oficials el Gran Premi del festival
ha estat per O Fim do Mundo del director
Basil da Cunha, que també ha rebut el Don
Quijote.
La gran oblidada, potser per ser una
producció brasilera, ha estat A os nossos
filhos de la realitzadora i actriu Maria
Medeiros. Una obra amb un guió polièdric,
amb uns personatges rodons, amb un tema
molt actual i amb un gran treball de les tres
actrius protagonistes.

dels personatges millor que les paraules
(gairebé sempre en crioll) i el dinamisme
de la càmera de mà, que segueix el seu
protagonista pel barri, crea sentiments de
suspens i claustrofòbia. La llum taronja
dels fanals urbans dóna una sensació
d'inquietud a les seqüències nocturnes.
En general, es tracta d’un cinema hàbil i
col·laboratiu que mereix un
reconeixement.»

fotograma de Catavento

El premi Don Quijote
El Premi representa un reconeixement
de la Federació Internacional de cineclubs
(FICC) que s’atorga en alguns festivals de
cinema. El jurat que participa en els festivals
està format per cineclubistes de qualsevol
país del món escollits per les Federacions
Nacionals. Les persones que els integren són
cinèfils que aporten la seva experiència
d'espectadors, no han de ser necessàriament
professionals del cinema. Els criteris de
valoració de les pel·lícules estan basats en la
filosofia del moviment cineclubista i la Carta

La menció honorífica va ser per
Catavento de João Rosas amb el següent
comentari:
«El realitzador mostra tendresa i
afecte pels seus personatges,
especialment pel protagonista.
Aconsegueix comunicar molt
acuradament la incertesa vital que sent el
jove en un punt vital, quan ha de decidir
quins estudis escollir, sent que "tenir
massa opcions és un problema".»

El veredicte del jurat
El Premi Don Quijote va correspondre a
l'obra “O Fim do Mundo”, de Basil da Cunha
i aquest va ser la justificació del veredicte:
«L'obra denota una gran sensibilitat del
realitzador envers la comunitat de Reboleira,
aconseguida al viure i treballar amb ells
durant una dècada i mereix la nostra
consideració. El seu treball amb actors no
professionals és empàtic i es tradueix en uns
resultats impressionants. Els primers plans
transmeten els pensaments i les sensacions

L’obra dirigida per l’actriu, cantant i directora

Acta del jurat
Ao vigésimo sétimo dia de Novembro, o júri da Federação Internacional de Cineclubes, constituído por Julia
Brow, Víctor Feliu e Vítor Ribeiro, reuniu e decidiu atribuir o seguinte:
- Menção Honrosa do Júri
“Catavento”, de João Rosas
O realizador mostra carinho e afecto pelas suas personagens, particularmente o protagonista.
“Catavento”, através de uma escrita cuidada e calorosa, comunica eficazmente a incerteza sentida
por um jovem numa encruzilhada, quando sente que tem "demasiadas escolhas" sobre o que fazer
com a sua vida.
The director shows warmth and affection for his characters, particularly the protagonist. The film
effectively communicates the uncertainty felt by a young man at a crossroads when he feels he has
“too many choices” about what to do with his life.
- Prémio D. Quijote:
“O Fim do Mundo”, de Basil da Cunha
A familiaridade do cineasta com a comunidade de Reboleira, adquirida ao viver e trabalhar com eles
durante uma década, é evidente nesta longa-metragem que revela um trabalho consistente, expresso
pela empatia na relação com actores não-profissionais que se traduz em desempenhos notáveis. Os
grandes planos transmitem-nos os pensamentos e sentimentos das personagens, o que dispensa
muitas vezes os diálogos, quase sempre em criolo. A câmara à mão, seguindo o seu protagonista
através do bairro, cria uma atmosfera de cerco, de claustrofobia, amparada pela luz alaranjada das
ruas que confere às sequências noturnas um quotidiano inquieto. Uma produção realizada de forma
colaborativa e hábil, de um autor que com este filme cimenta um lugar de eleição na produção
portuguesa, e que merece reconhecimento dentro e fora de portas.
The filmmaker’s familiarity with the community of Reboleira, gained from living and working with
them for a decade, is evident in this sensitively-made feature film. His work with non-professional
actors is empathetic, with impressive results. Close-ups convey the thoughts and feelings of the
characters better than words, and the dynamic handheld camera, following its protagonist through the
neighbourhood, creates feelings of suspense and claustrophobia. The orange light of urban street
lights gives night sequences a sense of unease. Overall, this is skilful and collaborative filmmaking
that deserves recognition.
Nada mais havendo a acrescentar, deu o Júri a reunião por encerrada.
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