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O 8º Guiões - Festival do Roteiro de Língua Portuguesa 2022 realiza-se em cooperação com:
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Cada nova edição do GUIÕES - Festival do Roteiro de Língua 

Portuguesa é um motivo para celebrar a criatividade lusófona. 

A 8ª edição do festival, de regresso a um formato presencial 

com atividades nos espaços que ao longo dos anos têm vindo 

a abraçar estas propostas (Cinema São Jorge, Cinemateca 

Portuguesa e Universidade Lusófona), pretende combinar o 

potencial do online (recuperamos a plataforma digital que foi 

tão bem sucedida nos encontros de indústria e na internacion-

alização da edição anterior), com as oportunidades de estímulo, 

conexão e desenvolvimento de competências que as atividades 

presenciais permitem. Por essa razão, acredito estarmos 

perante a edição mais completa do festival GUIÕES desde a sua 

criação, ainda que existam vários caminhos por construir e por 

percorrer em futuras edições. São oito anos de inspiração para 

milhares de criativos lusófonos, contribuindo para aumentar a 

visibilidade da diversidade e do talento, procurando conectar 

quem escreve com quem produz e quem pode viabilizar os 

projetos escritos. Cada vez mais uma janela da criatividade 

lusófona para o mundo, o festival GUIÕES vai a cada nova 

edição dando passos para construir pontes entre os países 

lusófonos, que não partilham fronteiras terrestres entre si, e 

desses países com a indústria cinematográfica e audiovisual 

internacional. Uma palavra de agradecimento para os nossos 

parceiros, sobretudo ao Instituto do Cinema e Audiovisual que 

tem sido essencial para a viabilização deste festival e contínua 

aproximação dos nossos objetivos e potencial, mas também à 

Câmara Municipal de Lisboa pelo apoio financeiro e logístico no 

acolhimento deste festival e ao Centro de Informação Europa 

Criativa, que este ano pela primeira vez se associa ao festival 

no apoio a um conjunto de atividades de internacionalização. 

Tudo continuaremos a fazer para deixar marcas positivas em 

quem abraça as propostas e as ideias do festival GUIÕES.

Celebremos juntos a vitalidade da criatividade lusófona!

Luís Campos

8
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A MORTE
NÃO EXISTE
Drama

Bruno de Assis Peralta
(Paris, FR)

A Praia do Salgado a 10 km da Nazaré. O 
oceano, as falésias e por cima um céu 
pesado e branco. Elisabete, de 63 anos, vive 
por perto, numa aldeia com apenas 1000 
habitantes. Vive sozinha, é viúva e reformada. 
A sua solidão torna-se mais evidente com 
a morte da sua grande amiga Hannah. É 
nessa altura que conhece Klaus, o seu filho. 
O primeiro contacto é um choque. Klaus não 
acredita na morte da mãe. Para ele a morte 
não existe. É então que Klaus lhe faz uma 
proposta algo inusitada: ensaiarem os dois a 
Ópera dos Quatro Vinténs. Em troca, todos os 
móveis que pertenciam a Hannah – únicos e 
requintados – serão dela. 

Qual o motivo desta proposta? Que razão 
leva Elisabete a aceitar? Neste pacto, ambos 
compensam a falta que cada um sente. 
Desta união nasce um amor extraordinário, 
improvável e absoluto, que os levará aos 
confins da loucura...

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

b.peralta@hotmail.fr

(+33) 6 87 89 22 52

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/708348902
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BOATE
PARADISE
Comédia Dramática

Peter Klug
(RJ, BR)

Brasil, São Paulo, junho de 2013. Natália, uma 
jovem freira que nunca conheceu sua família, 
se prepara para o momento mais importante 
da sua vida: acompanhar o Papa Francisco 
na sua visita ao Brasil. Ela foi criada por 
Maria Eugênia, a autoritária Madre Superiora 
do convento que exige da freira toda sua 
devoção para provar que é digna de estar ao 
lado de Sua Santidade. Quando fica sabendo 
que irá realizar seu sonho, Natália recebe 
a notícia que sua mãe, a qual ela nunca 
conheceu, morreu e deixou de herança para 
ela um empreendimento pra lá de peculiar: 
um bordel em decadência chamado Boate 
Paradise. Como se não fosse o bastante, ela 
ainda descobre que tem uma irmã, Camila, 
uma prostituta em fim de carreira que está 
sendo ameaçada de morte por agiotas por 
conta de uma dívida que a mãe delas deixou 
pra trás. Como uma boa cristã e querendo 
tirá-la dessa vida, Natália decide ajudá-la, 
mas o único jeito de juntar dinheiro e pagar a 
dívida é através da Boate Paradise, iniciando 
uma jornada sem volta para um submundo 
até nada familiar, mas que acaba se tornando 
sua segunda casa.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

peter_klug@hotmail.com

(+55) 11 97997-4585
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ELE ESTÁ
ENTRE NÓS
Drama

Julia Fovitzky
& Maria Eugénia Portolano
(SP, BR)

Ambientado um internato católico de São 
Paulo, na década de 60, ELE ESTÁ ENTRE NÓS 
conta a história de dois pré-adolescentes 
que se envolvem em um jogo de manipulação 
durante tardes no castigo. José, encrenqueiro 
e confiante, e Gabriel, bem-comportado e 
tímido, são obrigados a transcrever trechos 
da bíblia, como consequência de seus 
desenhos eróticos.  
Os dois alunos são supervisionados pelo 
bem-intencionado, porém hipócrita Padre 
Machado. Conforme passam mais tempo 
juntos, a relação entre Gabriel e José se 
estreita. A nova amizade é chacoalhada 
quando uma confissão macabra de Gabriel, 
que sugere estar envolvido em uma recente 
tragédia no internato, encurrala José, 
testando sua valentia e lealdade.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

j.fovitzky@hotmail.com

+55 (11) 984063106 / @fovitzky

maria.portolano@gmail.com

+55 (11) 999393423 / @mageportolano

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/708028726
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IMIGRANTES
Drama/Comédia

Luis Amaral
(Amsterdam, NL)

Luena (28) e seus filhos Keke (10) e Cisola (5) 
dormem na calçada em frente a uma loja de 
quadros no centro de São Paulo. Pela manhã 
são acordados – e enxotados – pelo dono da 
loja, Cármine (82). O velho pintor italiano 
não vende uma obra há meses, e a família 
angolana não tem um teto há semanas. 
Com seu talento de vendedora – e 
necessidade de sobrevivência – Luena rouba 
quadros de Cármine e os revende em uma 
feira de arte em outra parte da cidade. A 
empreitada dá tão certo que ela acaba por 
propor uma parceria comercial. Cármine, já 
no ocaso da carreira, com dívidas a pagar, 
engole o orgulho e aceita o acordo com a 
ladra. Dos negócios nasce a amizade, o amor 
fraterno e uma nova família com origens e 
histórias tão distintas, mas que darão um 
novo significado à palavra pertencimento.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

luisedu.amaral@gmail.com

(+31) 649 286 204

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/709689179
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O MEU NOME É 
LUIZA DE JESUS
Drama/Biopic

Rita Roberto
(Lisboa, PT)

1772, Coimbra: Luiza de Jesus, uma jovem 
de 23 anos, inofensiva e generosa, é presa e 
acusada pela morte de 34 bebés levados da 
Casa da Roda. 
Com Portugal destruído e em reconstrução 
após o terramoto de 1755, o Corregedor da 
Comarca de Coimbra, altamente pressionado, 
pelo caso que choca o país vai investigar e 
compreender quem é Luiza de Jesus, que 
segredos esconde e o que a move. Tem três 
meses para descobrir quem são os cúmplices, 
os culpados e os inocentes do complexo caso. 
O que o Corregedor não pode prever é que 
os segredos de Luiza o envolvem a si e à sua 
mulher, Tereza.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ritarobert@gmail.com

(+351) 968 346 099

© Bruno Settimelli

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/708370637


COMPETIÇÃO
PILOTOS DE 

SÉRIES
FINALISTAS
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AMAPÔ
Comédia Dramática

Maira Cristina
(BA, BR)

Madame Gioconda, travesti da terceira idade 
teimosa e orgulhosa, faz de tudo para salvar 
a Amapô, sua boate LGBTQIA+, que está 
decadente e cheia de dívidas. Com a ajuda da 
lésbica Bigode, Gioconda vai administrando 
os problemas. Para conseguir dinheiro, ela 
“rouba” um concurso de drag da boate rival. 
O concurso “bomba” na internet e a boate 
fica famosa. Mas a situação se complica 
quando o filho que ela abandonou há 30 anos, 
aparece para comprar a boate, que corre o 
risco de ir a leilão.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

mairaluanda@gmail.com

55 71 99136-7269

g..VIDEO PITCH

https://drive.google.com/file/d/1rSGfmGxTnkEzNAfN4TgvQt5JPapbxtoW/view
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LUATY
Crime/Drama

Pedro Barbosa da Silva
& Ana Lúcia Carvalho
(Lisboa, PT)

Nos últimos dois anos, oito corpos foram 
encontrados no Bairro da Cruz Vermelha, na 
Alta de Lisboa. Luaty, um inspector negro, 
acredita que os homicídios estão interligados 
- todas as vítimas são negras. António, o 
seu colega inspector branco, desvaloriza as 
mortes relacionando-as com o tráfico de 
droga, popular naquela zona.
Determinado em provar que as vidas negras 
importam e sentindo-se impotente perante 
a fraca investigação, Luaty alia-se a Edy, 
um traficante, e inicia uma caça paralela 
ao assassino. Com este acto de rebeldia 
consciente, Luaty entra numa corrida contra 
tempo para evitar que mais negros morram.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pfilipe.barbosa@gmail.com

(+351) 964525597

alucarvalho.ana@gmail.com

(+351) 969646055

g..VIDEO PITCH

https://www.dropbox.com/s/trwnmgx1n6qfexf/Luaty%20-%20Moodvideo.mov?dl=0
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PAREM AS 
MÁQUINAS
Drama

Plinio Uhl Vieira
(SP, BR)

Série multiplot sobre o preconceito e a 
intolerância na era da pós-verdade. Cada 
temporada apresenta uma história fechada 
com os mesmos personagens principais. A 
primeira temporada se passa durante a crise 
de imigração entre o Brasil e a Venezuela, no 
início de 2019. Jean é um jornalista freelancer 
enviado à fronteira entre os dois países 
para acompanhar uma família de imigrantes. 
Claudio é um jornalista celebridade que se diz 
infiltrado numa milícia brasileira disposta a 
barrar os imigrantes.
Mas ninguém sabe onde Claudio está e 
Jean suspeita que o companheiro mente 
em suas matérias. Jean precisa provar sua 
desconfiança para preservar o trabalho e o 
pouco que conquistou no Brasil – ele próprio 
é um imigrante, vindo do Haiti. Enquanto 
isso, o venezuelano Luis se envolve com 
imigrantes revoltosos dispostos a revidar 
a violenta repressão da milícia. E a esposa 
de Jean, Maribel, tem que enfrentar sozinha 
o preconceito étnico-racial dentro do 
condomínio onde moram no Brasil.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pliniouhl@gmail.com

(+55) 11 99696 5115
@pliniouhl

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/708002853/b10f7abb6e
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PELE HUMANA
Sci-Fi

David Bonneville
(Porto, PT)

Em cinco anos, o mundo vê-se condenado 
a outro confinamento sanitário. Desta vez 
devido ao HUSH, um vírus que se transmite 
pelo toque. A intimidade é coisa do passado - 
o contacto direto de pele contra pele além de 
ser ilegal, é mortífero. 
Íris, uma ex-agente dos Serviços Secretos, 
viúva, é contratada por uma corporação 
farmacêutica  para encontrar os gémeos 
Moiambo, os cientistas africanos que fugiram 
com o único exemplar da vacina contra o 
HUSH. Íris encontra-os, apaixona-se, mas cedo 
percebe que para salvar a humanidade, terá 
de condenar o homem que ama.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

dbonneville@gmail.com

(+351) 913 534 342

davidbonneville.net

Password: festivalguioes

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/710906214/privacy
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TRAUMA
Thriller/Crime

Rafael Peixoto
(RJ, BR)

Isa é mãe. Isa é esposa. Mas Isa também é 
Tenente-Coronel do corpo médico da Polícia Militar 
de São Paulo. É a única psicóloga da corporação 
especializada em Transtorno de Estresse Pós-
Traumático, um mal acomete 1/3 dos policiais do 
Brasil, onde mais agentes da lei cometem suicídio 
do que morrem em conflitos com criminosos. Isa 
trabalha 80 horas por semana tentando ajudar 
estes policiais em frangalhos, enquanto sua família 
se esfacela graças à doença incurável e letal de 
seu filho e ao fracasso profissional e impotência 
sexual de seu marido. 
Trauma é uma série procedural com elementos 
serializados. Cada episódio traz uma grande 
cena de ação que provoca um trauma no futuro 
paciente de Isa. À medida em que o paciente 
acessa em flashbacks a operação que o marcou, 
Isa busca vencer sua resistência em sessões 
realizadas em seu consultório, numa mistura 
de “Sessão de Terapia” com “Tropa de Elite”. 
Os traumas ecoam problemas que Isa vive em 
sua família, criando a conexão entre a trama do 
episódio e os arcos longos. O principal recurso 
estilístico utilizado é o flashback recorrente - a 
cena de ação é revisitada várias vezes, com a 
inclusão de novos elementos a cada repetição. 
Cria-se, deste modo, um mosaico que Isa precisa 
decifrar. Em certo momento, Isa coloca-se “dentro” 
da cena, que se torna um freeze frame em 360º. É 
como se Isa entrasse no inconsciente do paciente. 
A partir daí, ela desvenda a verdade oculta pelo 
trauma, em plot twists que engajam o espetador.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

rafael.f.peixoto@gmail.com

(+55) 21 98318 1510
rafaelpeixoto.art.br

g..VIDEO PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=2qT2PxXQE90


PT COPROD +
PT IN PROGRESS
PROJETOS SELECIONADOS
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A COLMEIA
Longa Ficção - Drama

Autores
Simone Iliescu & Bruno Fatumbi Torres 
Produtora:
Bruno Fatumbi Torres (Aquarela Midwest)
Distribuição:
Pandora Filmes 
País:
Brasil

Status:
Em desenvolvimento 
Orçamento:
US$ 770.190,00

Ana vive em um conjunto habitacional e tenta 
sobreviver em meio ao caos de uma
grande cidade. Além de enfrentar um 
relacionamento desgastado, se divide em 
dois empregos. É funcionária de uma fábrica 
de embalagens plásticas de dia e faz serviços 
de limpeza em um laboratório de análises 
clínicas e pesquisas genéticas durante a 
noite. Sua vida passa a tomar um novo 
direcionamento quando recebe a notícia da 
morte de seu pai ausente, funcionário de 
uma mineradora de cobre localizada em um 
deserto distante. Ao viajar para velar o pai, 
Ana descobre a existência de uma possível 
irmã, o que a leva a uma jornada em busca de 
si mesma.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Criada em 1986, A AQUARELA MIDWEST 
escreveu um capítulo singular no cinema 
brasileiro, a partir de histórias que 
mergulharam na vastidão do universo 
do interior do Brasil. Produziu os longas 
metragens A DIFÍCIL VIAGEM (1980), O CÍRCULO 
DE FOGO (1986), NO CORAÇÃO DOS DEUSES 
(1997), O HOMEM MAU DORME BEM (2009) 
e A ESPERA DE LIZ (2022). Somados aos 
mais de 15 curtas metragens produzidos, 
conquistou mais de 100 prêmios nacionais 
e internacionais. Atualmente, adotou um 
modelo de produção audiovisual sustentável 
e com responsabilidade socioambiental, 
se tornando a primeira produtora do país 
a compensar o carbono de todas as suas 
atividades.

CO-PRODUÇÃO INTERNACIONAL, AGENTE DE 
VENDAS, PÓS-PRODUÇÃO

AQUARELA MIDWEST  
Bruno Fatumbi Torres 
+5561 98328-7777
aquarelaproducoesculturais@gmail.com 
bruno@brunotorres.com.br

A COLMEIA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

O QUE PROCURA:

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/717064445
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DESASSOSSEGO
Série Ficção - Drama Social
6 episódios de 45 minutos

Autores:
Martina Rupp & Daniel Bustamante 
Produtora:
Formiga Filmes (Martina Rupp) 
País:
Portugal

Status:
Em desenvolvimento 
Orçamento:
€100mil por episódio

A possibilidade de ser desalojada da 
Alfama ameaça a enfermeira Teresa e sua 
comunidade. Para não abdicar do sonho de 
formar a filha em medicina e manter suas 
relações afetivas, Teresa executa um bizarro 
plano elaborado por seu vizinho antes de 
morrer: ela empalha seu corpo e oculta sua 
morte.  
Por ele ter contrato de arrendamento 
vitalício, mantê-lo “vivo” impede a venda do 
edifício. Teresa torna-se heroína oculta de 
alguns moradores, inimiga de outros e inicia 
uma longa jornada de tensões, crescimento 
pessoal, delírios e problemas cada vez mais 
insolúveis para manter seu segredo.

PRODUTORA PORTUGUESA E CO-PRODUTORA 
INTERNACIONAL

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MARTINA RUPP  
martinarupp7@gmail.com

O QUE PROCURA

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/717110051
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IMA
Longa Documentário

Autores:
Laura Couto & Julio Droguetti
Produtora:
Frames (Laura Couto & Julio Droguetti)
Realizadora:
Joana Marques 
País:
Portugal

Status:
Em produção 
Orçamento:
€100.000

A aldeia da Ima é o palco de um projecto de 
combate ao despovoamento do interior de 
Portugal. Ali chegam famílias de migrantes 
de culturas longínquas para integrar a 
comunidade local. 
Numa sinergia entre os que chegam e os que 
já lá vivem, a aldeia reinventa-se. 
O retrato do desafio de recomeçar a vida 
neste lugar permite uma reflexão sobre o que 
leva ou não à permanência de pessoas em 
meios rurais, no interior do país.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A Frames é uma pequena produtora 
audiovisual independente. Impulsionados 
pela ideia de criar produtos inovadores 
esforçamos-nos para expandir os limites das 
possibilidades. Trabalhamos com projectos 
que nos identificamos, transmitindo 
mensagens fortes. Somos criadores de 
conteúdos visuais irreverentes, destacados 
pela qualidade de entrega e linguagem visual 
distinta.

FINANCIAMENTO, CO-PRODUÇÃO, APOIO À 
FINALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

FRAMES  
weareframes.pt
production@weareframes.pt
(+351) 939 525 374

IMA

O QUE PROCURA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/709264197/5832be0d30
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MADRUGADA 
SUJA
Série Ficção - Drama/Thriller
6 episódios de 50 minutos

Realizador:
Sebastião Salgado
Adaptado por:
Filipa Cabrita de Sousa 
Produtora:
Maria & Mayer PT
País:
Portugal

Adaptado do livro Madrugada Suja
de Miguel Sousa Tavares

Status:
Em pré-produção / Fase final financiamento   
Orçamento:
Orçamento global: €1.340.000,00  
Orçamento por episódio (aprox): 
€224.000,00

O Presidente da Câmara de Vila Nova de Odemar, 
Carlos Ferreira, tem em mãos a Herdade da 
Fontebela Luxury Villas - um projecto para a 
construção de um empreendimento imobiliário 
de luxo numa área protegida, desenvolvido 
pela construtora BlueOcean, com o insólito aval 
da Agência Portuguesa do Ambiente. Apenas 
Filipe Madruga, arquitecto municipal, idealista e 
ambientalista, pode deter o projecto, com o seu 
parecer técnico vinculativo, e é o que o que tenciona 
fazer. O poderoso construtor Acrísio Travassos, CEO 
da BlueOcean, e o seu braço direito João Diogo dão 
início a um jogo de suborno e pressão psicológica — 
tudo o que Filipe precisa de fazer, para lhes sair da 
frente e ao mesmo tempo proteger o seu bom nome, 
é fingir-se doente com atestado médico por 30 dias 
e deixar o projecto ser aprovado por deferimento 
tácito. Em nome do bem comum, Filipe resiste e vai 
resistindo. Mas o que acontece quando João Diogo 
se revela um fantasma do passado de Filipe, disposto 
a desenterrar segredos de 1988 por lealdade ao 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A produtora Maria & Mayer é uma empresa sediada 
em Lisboa, dedicada à criação de filmes, séries 
para televisão, publicidade e à produção executiva. 
É conduzida por Maria João Mayer, a experiente 

MADRUGADA SUJA
patrão e ao ramo imobiliário? Maria Rodrigues, 
uma jovem, metódica e perspicaz Procuradora no 
DIAP de Évora, investiga uma delação num caso de 
corrupção financeira de alto nível que a fará apontar 
a uma figura em ascensão na política portuguesa, 
Luís Morais. Pelo caminho, a abertura de um caso 
arquivado no qual foi a vítima obriga-a a lidar com 
o profundo e doloroso trauma de uma noite de há 
15 anos atrás. Quando, à margem da lei, começa a 
investigar seu próprio caso, faz frente às memórias 
difusas que tem do que aconteceu quando foi 
violada e atropelada. Filipe é um dos principais 
suspeitos; mas terá sido mesmo assim? Luís Morais, 
empresário influente, antigo médico e autarca com 
provas dadas, é abordado por um trio de barões do 
Partido Democrata para disputar eleições internas 
com vista às legislativas que se aproximam. Entre a 
devoção da esposa Alexandra e a argúcia da amante 
e advogada Carla Coutinho, Luís assume o sonho de 
ser Primeiro-Ministro. Acontece que uma amante 
não é a única coisa que o candidato perfeito tem a 
esconder. Entre negócios obscuros com um general 
angolano e contas offshore, há ainda segredos sobre 
si que até o próprio desconhece: como o facto de 
Filipe ser seu filho e estar em vias de desenvolver 
um pequeno complexo de Édipo.  
Um drama negro e sarcástico, pesado mas também 
satírico, passado entre o passado e o presente, o 
cinismo e o idealismo, a política, a economia e a vida 
privada, mais tarde ou mais cedo, todos acabaremos 
por ser corrompidos — seja na moral, seja no corpo.

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

produtora de filmes como Diamantino, São Jorge, 
Montanha e Yvone Kane. Os seus trabalhos já foram 
apresentados em diversos festivais internacionais, 
como Veneza, Estados Unidos, Brasil, Dubai, 
Hong Kong, Suíça, onde mantém presença e 
relação próximas. O seu trabalho é reconhecido 
internacionalmente, como confirmam os prémios 
obtidos em Cannes (Grand Prix, Cannes 2018, 
Semaine de la Critique), Veneza (Melhor Actor, 
Veneza 2016, secção Orizzont) e Berlim (Urso de 
Ouro, Berlinale 2012, Best Short-Film). 
Mais recentemente tem também dedicado parte do 
seu trabalho a desenvolver séries, documentais e de 
ficção. Destacam-se algumas: Pecado - TVI, Capitães 
do Açúcar RTP1, Madrugada Suja RTP1, Vagabond - 
Netflix, Armário - RTP2, As Coisas Em Volta - RTP2. 
Os trabalhos que desenvolve têm forte visibilidade 
nas mais variadas plataformas: festivais, salas de 
cinema, televisão, e plataformas streaming.

À PROCURA DE CO-PRODUTOR INTERNACIONAL 
E/OU DISTRIBUIDOR INTERNACIONAL

O QUE PROCURA

Password: madrugadapitch

MARIA & MAYER PT  
Maria João Mayer - Producer  
Maria.joao@mariaemayer.com  
+351 919365759
Sara Marques Moita – Associate Producer  
sara.moita@mariaemayer.com
(+351) 912 093 890

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/712812668


VIII GUIÕES • CATÁLOGO 2022 PT COPROD + PT IN PROGRESS  26

g ÍNDICE

NÃO HÁ ESPAÇO
Longa Ficção

Autores:
Rogerio Cavalcante e Castro & Talles Reis 
Produtora:
Poética Marginal 
País:
Brasil

Status:
Em desenvolvimento
Orçamento:
US$ 635.593,22

Abel é um jovem milionário que mora na 
Suíça e volta para o enterro de sua mãe, 
que morava em um bairro rico de São Paulo. 
Depois do funeral, ele descobre uma carta 
dela que revela que o pai dele é um morador 
da periferia. Sem conhecer a cidade, Abel 
parte em busca desse possível pai. Nessa 
procura, Abel começa a entender um outro 
mundo que ele desconhecia, apesar de ser o 
mesmo ambiente dos seus dois empregados 
mais próximos: Derita, que acompanhava 
a mãe desde jovem e Robson, o motorista 
da família. Ambos ajudam Abel nessa 
empreitada. Quando Abel desiste da procura 
do pai é que ele se depara com Caíque, um 
jovem da periferia que é a sua imagem e 
semelhança. A relação com Caíque coloca 
Abel frente a frente com a dualidade de viver 
milionário em um mundo desigual. Caíque 
pode ser um irmão ou sua consciência mais 
genuína que acredita que todos devem ter 
uma vida digna. E isso torna-se insuportável 
pra Abel, levando-o ao limite.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A “Poética Marginal” desenvolve projetos 
de força narrativa, traçando um paralelo 
do “poética” com a obra de mesmo nome 
de Aristóteles, pois nossa intenção é se 
aliar a trabalhos artísticos que priorizem a 
história e suas características mais atraentes. 
Assumimos também o lado da narrativa 
de onde falamos e do olhar que queremos 
construir, por isso os/as protagonistas são as 
minorias excluídas e/ou não compreendidas. 
Queremos dar voz e vez a falas de narrativas 
marginais, tudo com muita poesia.

CO-PRODUÇÃO INTERNACIONAL

POÉTICA MARGINAL  
poetica.marginal@gmail.com 
+55 (21) 979157495 
instagram.com/poetica.marginal

NÃO HÁ ESPAÇO

O QUE PROCURA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

g..VIDEO PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=6asi_MFliG4
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OURO E OÁSIS
Longa Ficção - Western/Slow

Argumento:
Sebastião Borges & João Viotti 
Produtora:
Oxalá Filmes e Sebastião Borges
Realização:
Sebastião Borges 
País:
Portugal

Status:
Pós-produção
Orçamento:
€60.000,00

Com o início das Romarias à Virgen del Rocío, 
a região arde em fervor religioso. Homens e 
mulheres montados em cavalos e em carroças 
puxadas por bois, movem-se pela Ibéria 
adentro.
Paralelamente, dois homens atravessam 
o deserto ao encontro de um terreno 
recentemente herdado. Ao chegarem, um ruído 
de cantares e luzes distantes, atraem a dupla 
pelos recantos do cortijo. Transportados para o 
coração da romaria, a dupla engolida por ruas 
que transbordam de peregrinos, desaparecem 
pela noite. No dia seguinte a montanha 
regressou à sua habitual solidão. E não há 
herdeiros, desta vez.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Oxalá Filmes inicia a sua actividade de 
produção em 2019, com o objectivo de 
apoiar projectos no âmbito do cinema e 
artes visuais. Actualmente tem dois filmes 
de ficção e uma vídeo-instalação em fase de 
pós-produção/finalização, um documentário 
em produção e uma longa-metragem de 
ficção em desenvolvimento. Os projectos 
em curso receberam apoios do ICA, Dgartes, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
GDA, Alliance Française, entre outros.

PÓS-PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

SEBASTIÃO BORGES  
(+351) 916 559 874
sebastiao.borges.pires@gmail.com

OURO E OÁSIS

O QUE PROCURA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

g..VIDEO PITCH

https://www.youtube.com/watch?v=SICKmpZE9MQ
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QUITÉRIA
Longa Ficção - Drama/Biografia

Autores:
Lara Carvalho 
Produtora Executiva:
Flávia Santana (Giro Planejamento Cultural)
Realização:
Lara Carvalho 
País:
Brasil

Status:

Etapa de desenvolvimento finalizada. Atualmente 
captando recursos para produção do filme 

Orçamento:
€ 973.193,17

Desde pequena, Maria Quitéria tinha a sua 
terra como seu refúgio. Passava seu tempo 
livre cavalgando, caçando e pescando, 
interesses considerados estranhos para uma 
mulher de sua época. Aos 10 anos, precisou 
deixar de lado seus interesses para assumir 
responsabilidades domésticas e o cuidado 
com seus irmãos mais novos após a morte de 
sua mãe.  
Aos 28 anos, os conflitos acirrados entre os 
portugueses e os brasileiros se alastraram 
e Quitéria percebeu que a morte voltava a 
cercar a sua família. Tomada pelo desejo 
de proteger sua família e de lutar pela sua 
própria liberdade, ela fugiu de casa e se 
alistou no Exército como Soldado Medeiros, 
tornando-se reconhecida pelo seu árduo 
trabalho. Participou de momentos históricos 
como as batalhas de Pirajá e Itapuã, o ataque 
com mulheres de Cachoeira a soldados 
portugueses e também da comemoração da 
independência brasileira, no dia 2 de julho 
de 1823. Mesmo com sua bravura, morreu no 
anonimato em Salvador, onde hoje possui 
uma estátua em sua homenagem.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Giro Planejamento Cultural – Dirigida por 
Flávia Santana, Gabriela Rocha e Joana 
Giron, a Giro Planejamento Cultural é uma 
empresa baiana focada em criar, desenvolver 
e assessorar ações criativas na área cultural, 
principalmente de audiovisual. Ao longo de 07 
anos de empresa, foram realizados produtos 
audiovisuais através da iniciativa pública 
e privada e, em seu currículo, constam 
três curtas-metragens, que circularam em 
importantes festivais no território nacional; 
duas mostras de cinema; cinco projetos de 
desenvolvimento de roteiro – sendo dois 
longas-metragens de ficção, uma série de 
ficção e duas séries de animação; duas séries 
documentais para televisão; dois longas-
metragens documentais, em fase de pré-
produção; e um longa-metragem de ficção, 
chamado RECEBA!, selecionado para o CINE PE 
e Panorama Internacional Coisa de Cinema, 
em 2021.

Lua de Maré Produções – A Lua de Maré 
Produções foi criada em 2016 com o intuito 
de fomentar iniciativas artísticas e culturais 
na Bahia através da elaboração, produção e 
gestão de projetos de diversas linguagens, 
com ênfase na linguagem audiovisual. 
Instituída pela produtora e realizadora 
audiovisual Lara Carvalho, a empresa atua 
com serviços de pesquisa para projetos 

CO-PRODUÇÃO INTERNACIONAL, AGENTE DE 
VENDAS, PÓS-PRODUÇÃO

FLÁVIA SANTANA  
Produtora Executiva
flavia@giroplanejamento.com
+55 71 98714 4050

LARA CARVALHO  
Roteirista & Diretora
larafreitasdecarvalho@gmail.com
+55 71 99974 7417

QUITÉRIA

O QUE PROCURA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

artísticos, elaboração de roteiros (para 
cinema, televisão, web e podcasts), direção 
de projetos audiovisuais e gestão de projetos 
criativos.

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/708892130/70737bc227
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VIRGEM DO 
SAMEIRO
Longa Ficção - Drama

Argumentista:
Mário Botequilha 
Produtor:
Henrique Pina e Gabriela Sequeira Assunção
Realizador:
Henrique Pina 
País:
Portugal

Status:
Em desenvolvimento 
Orçamento:
€968.000,00

Em Dezembro de 2011, seis pescadores das 
Caxinas saem para o mar e não regressam. 
A altas horas da noite, o Mestre José Manuel 
Coentrão apercebe-se de que o seu barco, o 
Virgem do Sameiro, está a meter água e irá 
naufragar. Tem apenas tempo para passar 
a tripulação para uma balsa salva-vidas e 
ver desaparecer o seu pequeno pesqueiro, 
até não restar mais do que a escuridão e o 
silêncio.
Num espaço onde mal cabem, a mais de 40 
quilómetros de distância da costa, terão 
agora que superar o medo, o frio, a fome e a 
tempestade.
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Em 2014, produziu e realizou a curta-
metragem O Mundo Cai aos Bocados (e 
ainda assim as pessoas apaixonam-se), 
protagonizada por Albano Jerónimo e 
Joana Solnado e galardoada com o prémio 
de Melhor Ficção Nacional no Oporto 
International Short Film Festival. 
Produziu e realizou o documentário Aires 
Mateus: Matéria em Avesso, seleccionado 
para 13 festivais de cinema e exibido na RTP. 
O seu filme mais recente, Body-Buildings, 
produzido com o apoio da RTP, estreou em 
2021. Recebeu o prémio de Outstanding 
Achievement, em Los Angeles; o prémio de 
Melhor Documentário, em Madrid; o prémio 
de Best Longer Film, em Barcelona; uma 
Menção Honrosa, em Los Angeles; e o Prémio 
do Público, em Graz.  
Conta com cerca de 20 exibições em festivais 
internacionais de cinema, de Los Angeles a 
Seoul, e integra o catálogo da FILMIN.

FONTES DE FINANCIAMENTO 
E CO-PRODUTORES INTERNACIONAIS

HENRIQUE PINA  
(+351) 937 434 488
henriquecamarapina@gmail.com

GABRIELA SEQUEIRA ASSUNÇÃO, PRODUTORA  
(+351) 912 221 296
gabriela.sequeira.a@gmail.com

VIRGEM DO SAMEIRO

O QUE PROCURA

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/716749118/8d788bb2ea
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VIRGINIA: EM 
BUSCA DO FILME 
PERDIDO
Mini-Série Documental

Autora:
Ana Sofia Pereira 
Produtora:
Ricardo Teixeira e Patrícia Brásia
(Golpe Filmes) 
País:
Portugal

Status:
Em desenvolvimento/In development 
Orçamento:
€265.625,00

Virgínia: Em Busca do Filme Perdido é uma 
minissérie documental que recupera a vida 
e obra de Virgínia de Castro e Almeida, a 
primeira mulher guionista, produtora e, 
segundo novos estudos, realizadora do 
cinema português. Esquecida pelas esquinas 
do tempo, como o foram tantas mulheres 
antes e depois dela, apagada pelas histórias 
da História, a vida de Virgínia – escritora 
reconhecida, protagonista do primeiro 
divórcio civil em Portugal, renegada pela 
família, acusada de lesbianismo, afastada 
da única filha – é um épico à espera de ser 
contado. Difícil é contar a sua epopeia como 
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A Golpe Filmes nasce como coletivo criativo 
em 2018 e formaliza-se como empresa de 
conteúdos audiovisuais em 2019. Com sede no 
Porto, é responsável por projetos nas áreas 
da publicidade, televisão, videoclipes e vídeos 
corporativos, é sobretudo na área do cinema 
que tem concentrada grande parte da sua 
energia, principalmente nas áreas de escrita, 
desenvolvimento e produção de projetos 

CO-PRODUÇÃO INTERNACIONAL

RICARDO TEIXEIRA
ricardo@golpefilmes.com
(+351) 934 530 462

PATRÍCIA BRÁSIA
patricia@golpefilmes.com
(+351) 939 445 316

VIRGINIA: EM BUSCA DO FILME PERDIDO

O QUE PROCURA

Virgínia gostaria que fosse contada. Como 
Virgínia, e todas as mulheres apagadas pelo 
tempo, merecem que seja contada. 
É na procura dos seus filmes perdidos – 
aqueles que tanto lhe custaram a fazer, 
aqueles pelos quais pouco ou nada é 
reconhecida, apelidada de diletante 
do cinema que traremos Virgínia para 
o presente, que traçaremos paralelos 
entre passado e futuro, que seguiremos 
e desvendaremos finalmente o percurso 
desta pioneira que se espraia bem para além 
do cinema e que nos revela como, ainda 
hoje, vemos e lemos a mulher no mundo. 
Com Virgínia, e na nossa jornada juntos, 
questionaremos o como e o porquê do 
apagamento da mulher na História, e o seu 
papel no contexto sociocultural português 
actual.

PERFIL EMPRESA
PRODUTORA

de ficção e documentário. O arranque da 
Golpe Filmes deu-se com a produção da 
curta-metragem “Um Som em Movimento” 
em 2019. Em 2021 surge o apoio do ICA para 
o desenvolvimento e escrita da minissérie 
documental “Virgínia – Em Busca do Filme 
Perdido”. 2022 afirma-se como um ano de 
mais projetos e mais cinema na Golpe.

g..VIDEO PITCH

https://vimeo.com/707868239/7fa111ff9c
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COMPETIÇÃO LONGAS

Davi Pretto
Davi Pretto (Porto Alegre, 1988) escreveu e dirigiu os longas-metragens “Castanha” 
(Festival de Berlim – mostra Forum, 2014) e “Rifle” (Festival de Berlim – mostra Forum, 
2017). Em 2018, foi selecionado pelo DAAD Berlin Artists-in-Residence. Atualmente, 
filma seu terceiro longa-metragem “Casa no Campo”, uma coprodução Brasil, França 
e Argentina, premiada pelo Berlinale World Cinema Fund. 

João Monteiro
João Monteiro é diretor e programador do MotelX – Festival Internacional de Cinema 
de Terror desde a sua fundação em 2007. Trabalhou como Publicista entre 2003 e 
2008 na CLAP Filmes. Realizou o filme “Nos Interstícios da Realidade ou o Cinema 
de António de Macedo”, que ganhou o Prémio Sophia para Melhor Documentário em 
2018, foi exibido como filme de encerramento no DocLisboa, Sitges International Film 
Festival, Marfici Buenos Aires, Festival de Cinema Luso-Brasileiro Santa Maria da Feira, 
Funchal Film Fest, Cine-Atlântico Ilha Terceira, distribuído em Portugal pela Nitrato 
Filmes e exibido por duas vezes na RTP. Organizou em 2019 um debate para a 21ª 
conferência EUROPA CINEMAS NETWORK e no mesmo ano foi seleccionado com o seu 
projeto “In Corman’s Territory” no âmbito do Pitch Me – Programa de Apoio à Escrita 
e Desenvolvimento promovido pela Academia Portuguesa de Cinema. Em 2020 foi 
contemplado com apoio à Escrita e Desenvolvimento do ICA para esse mesmo projeto, 
que será a sua segunda longa-metragem. 

Paula Cosenza
Sócio-Fundadora do Ventre Studio. Produtora internacional, produziu séries, longas 
e documentários em parceria com Netflix, Disney, HBO, FOX, Warner Bros e Sony 
Pictures, entre outros. Suas produções foram exibidas e premiadas nos festivais 
de Cannes, Berlinale, San Sebastian, Sundance e Telluride. Entre elas: ‘Casa de 
Antiguidades’, de João Paulo Miranda Maria; ‘Araña’ e ‘Violeta foi para o Céu’, ambas 
de Andrés Wood; ‘Ausência’, de Chico Teixeira; e ‘Tropicália’, de Marcelo Machado. 
Como distribuidora, adquiriu e lançou no Brasil títulos como “Parasita” de Bong 
Joon-ho e “The Square” de Ruben Ostlund. É membro do EAVE (European Audiovisual 
Entrepreneurs) e foi nomeada pela Variety como “Latin American Producer to Watch”. 
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COMPETIÇÃO PILOTOS DE SÉRIES

Felipe Poroger
Felipe Poroger é executivo de desenvolvimento de séries da Anonymous Content 
Brazil, em joint venture com a RT Features e Creative Artists Agency (CAA). 
Roteirista e diretor, cujos curtas foram exibidos em diversos festivais brasileiros e 
internacionais, é também criador do Festival Finos Filmes, mostra de cinema que em 
2022 chega à nona edição. 

Inês Gomes
Tirou Comunicação Social e Cultural, na Universidade Católica Portuguesa. Ainda 
experimentou o jornalismo, mas depressa mudou para a ficção. Iniciou a carreira 
como argumentista em 2001, começando a trabalhar para a Casa da Criação onde 
foi guionista de telenovelas como “Saber Amar” e “Queridas Feras”. Coordenou os 
projectos juvenis “Morangos com Açúcar” (séries 3 e 4) e, já na SP Televisão, “Lua 
Vermelha”. Foi também na SP Televisão que escreveu séries como “Velhos Amigos”, 
“Maternidade”, “Depois do Adeus” e mais recentemente “Glória” para a Netflix. É 
autora das novelas “Mar Salgado”, “Amor Maior”, “Terra Brava” e “A Serra”. Leccionou 
a cadeira de “Desenho de Narrativas”, na ESCS. 

João Lacerda Matos
Mestre em Comunicação e Cultura, Argumentista de profissão, escreve e cria 
conteúdos de ficção para audiovisual desde 2001. Nos últimos 20 anos escreveu e 
criou conteúdos de ficção no formato telenovela, série, telefilme e filme para a RTP, 
SIC, TVI, Shanghai Media Group (China), TV Zimbo (Angola), Cinemundo e OPTO, tendo 
trabalhado com as principais produtoras de audiovisual portuguesas. Trabalhou 
como Headwriter em diversas equipas de escrita, como script doctor, script editor e 
como coordenador de conteúdos de programas de entretenimento chefiando equipas 
criativas e de produção de conteúdos. No momento, tem uma ligação contratual à 
SIC como argumentista. Os seus trabalhos mais recentes são as séries “A Lista” e 
“O Clube” (disponíveis na OPTO), “Vento Norte” (exibida na RTP em 2021) e o filme 
“Salgueiro Maia – O implicado” (Cinemundo/Skydreams/RTP) com estreia marcada 
para Abril de 2022.
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PT-COPROD + PT IN PROGRESS

Anette Dujisin
Anette Dujisin é uma profissional da indústria cinematográfica que trabalha entre Portugal, 
Espanha e Itália. Ela é a country manager da Filmin Portugal, uma plataforma VoD dedicada ao 
cinema independente, parte da Comunidad Filmin, que também opera em Espanha e no México. 
É também programadora da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Veneza, mostra paralela 
dedicada às primeiras longas-metragens, e também programadora da Festa do Cinema Italiano em 
Portugal, Brasil, Angola e Moçambique. Anteriormente, foi coordenadora do HBO Europe Award – 
Last Stop Trieste no fórum de coprodução When East Meets West e trabalhou no Departamento de 
Indústria do Festival de Cinema de Veneza, entre outras colaborações com festivais de cinema e 
eventos da indústria. 

Eva Dottelonde
Após um duplo mestrado na Sciences Po Aix-en-Provence e na Sorbonne University, Eva integrou 
a equipa de marketing da Wild Bunch International. Com maior interesse no lado criativo, ela 
juntou-se à Federation Entertainment, para trabalhar no desenvolvimento de séries. Depois de 
vários meses, ela mudou para sua subsidiária, Mercer Productions, como assistente criativa. Mais 
recentemente, Eva regressou à Wild Bunch International para trabalhar em aquisições para vendas 
internacionais e também é responsável pelas co-produções na Getaway Films. 

Maya Barenstein
Perseguindo a sua paixão pelo cinema, Maya Barenstein começou a trabalhar na indústria 
cinematográfica em 2016, quando ingressou na seção Pro do Festival de Cinema de Locarno, 
fazendo parte da equipa até 2021. Formou-se em Literatura Inglesa e Estudos Cinematográficos 
na Universidade de Zurique (licenciatura) em 2019 e obteve um Mestrado em Apresentação e 
Preservação da Imagem em Movimento na Universidade de Amsterdão em 2021. Ao longo dos 
seus estudos, continuou a trabalhar em cinema, ganhando alguma experiência em produção e 
distribuição digital. Desde janeiro de 2021, Maya ingressou na Coproduction Office, uma empresa 
internacional de produção e vendas com sede em Paris e Berlim, onde atualmente trabalha como 
Executiva de Vendas, lidando com vendas em Itália, América Latina e vários países asiáticos.

Yasmine Talli
Depois de estudar gestão de instituições culturais na Sciences Po Lille, Yasmine Talli iniciou a 
sua carreira na ARTE France Cinéma (subsidiária do canal de TV europeu ARTE responsável pelas 
coproduções de filmes). Lá ficou 2,5 anos ocupando diferentes cargos: primeiro assistente de 
produção, depois júnior de negócios e finalmente coordenadora de projetos de longa-metragem. 
Trabalhou em coproduções como THE WHISTLERS de Corneliu Porumboiu, COLD WAR de Pawel 
Pawlikowski, WILD GOOSE LAKE de Diao Yinan, THE SQUARE de Ruben Ostlund, TITANE de Julia 
Ducournau entre muitos outros. Depois disso, Yasmine trabalhou por um ano para a SOFICA 
Cofinova – uma empresa francesa de financiamento privado para cinema independente baseado 
em incentivos fiscais – como gerente de investimentos em cinema e financiou filmes como 
HAPPENING de Audrey Diwan, THE RESTLESS de Joachim Lafosse ou PARIS 13TH de Jacques 
Audiard. Yasmine ingressou na mk2 Films como gerente de aquisições em 2021.
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Grande Vencedor

Competição
LONGAS

Grande Vencedor

Competição
PILOTO DE 
SÉRIE

• Prémio monetário de 1000 EUR;

• Curso Criativo Online à escolha, Navega – Rotas 
Criativas;

• Bolsa de 50% de desconto em curso da Roteiraria 
à escolha;

• Software Final Draft;

• Isenção de taxa de inscrição para participação 
nos PAGE International Screenwriting Awards;

• Descontos em serviços de tradução André Duarte 
Tradutor;

• Prémio monetário de 1000 EUR;

• Curso Criativo Online à escolha, Navega – Rotas 
Criativas;

• Bolsa de 50% de desconto em curso da Roteiraria 
à escolha;

• Software Final Draft;

• Isenção de taxa de inscrição para participação 
nos PAGE International Screenwriting Awards;

• Descontos em serviços de tradução André Duarte 
Tradutor;

Prémios

PT-COPROD
• Isenção de taxa de inscrição para participação 
nos PLOT – Professional Script Lab 2023;

• 5.000 EUR em serviços de pós-produção 
Loudness Films.
(consumíveis e técnicos externos à Loudness não 
incluídos; técnicos Loudness podem entrar no serviço de 
pós-produção mediante disponibilidade)

• Software Final Draft
(a atribuir a um dos guionistas dos projetos seleccionados)

• 1 ano mentoria Colabcine
(a atribuir a um dos produtores dos projetos seleccionados)
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