
 

 

 

‘A estudante e o Sr. Henrique’ e o candidato a 

Óscar ‘Ice Merchants’ passam por Coura  
 

O teatro, com a peça ‘A estudante e o Sr. Henrique’, mas também o cinema de autor com a curta 

‘Ice Merchants’, do português João Gonzalez, recentemente nomeado para o Óscar de 

Melhor Curta-Metragem de Animação, ou até o épico de ação e romance ‘Titanic’, agora na 

versão 3D,  com os memoráveis Leonardo DiCaprio e Kate Winslet são algumas das propostas 

incontornáveis para este fim de semana em Paredes de Coura, já a começar esta quinta-feira 

com uma sessão de Ler Cinema totalmente dedicada às curtas e com a presença da realizadora 

Regina Pessoa. 

O Ler Cinema está de volta com a presença da realizadora dos filmes ‘Tio Tomás, A Contabilidade 

dos Dias’ e ‘História Trágica com Final Feliz’, numa sessão que também contempla as curtas 

‘Nestor’ e ‘Ice Merchants’, do português João Gonzalez, recentemente nomeado  para 

o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação, bem como ‘O Homem do Lixo’ e ‘Três 

semanas em Dezembro’, de Laura Gonçalves. 

Recorde-se que o Ler Cinema é uma iniciativa promovida pelo Município de Paredes de Coura 

com curadoria de Paulo Pinto, e que mensalmente procura trazer ao Centro Cultural nomes da 

música, literatura, artes plásticas, política e cultura para falar sobre os filmes que os marcaram, 

ou, como na sessão desta quinta-feira, recorrendo a uma realizadora, como Regina Pessoa, para 

comentar a sua obra, bem como as outras curtas a projetar. 

Os mais novos e suas famílias também não são esquecidos, com mais um Workshop LEGO, na 

Caixa de Brinquedos, na tarde de domingo, desta vez dedicado à construção de carros.  

 
 

Ler Cinema – Curtas-Metragens | 23 fev - 21h30 

Ice Merchants - Nomeado para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação 

Um homem e o seu filho saltam de pára-quedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa 

presa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, onde 

vendem o gelo que produzem durante a noite 

Realizador, Montagem, Música, Direção de Arte João Gonzalez  

Nestor 

Nestor, um homem com vários comportamentos obsessivo-compulsivos, vive num barco-casa 

instável que nunca para de oscilar. 

Realizador, Produtor, Argumento, Fotografia, Montagem e Animação João Gonzalez  



O Homem Do Lixo 

Numa tarde quente de Agosto, a família junta-se à mesa. As memórias de cada um vão-se 

cruzando para recordar a história do tio Botão. Da ditadura à emigração para França, onde 

trabalhou como homem do lixo, e quando voltava a Belmonte na carrinha cheia de “lixo”que 

transformava num verdadeiro tesouro. 

Realizador e Argumento Laura Gonçalves  

Três Semanas em Dezembro 

É uma história pessoal que enaltece os laços familiares, utilizando o sketchbook e a família como 

referência, este filme segue um formato diarístico, mostrando diversas situaçoes e eventos que 

fazem parte da cultura e rotina em Belmonte, durante a época do Natal. 

Realizador, Produtor, Argumento, Montagem, Som e Animação Laura Gonçalves  

Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias 

A partir das memórias afetivas e visuais da minha infância, este filme pretende ser uma 

homenagem ao meu tio Tomás, um homem humilde e um pouco excêntrico que teve uma vida 

simples e anónima. Com este filme eu gostaria de testemunhar como não é preciso ser-se 

alguém. para se ser excecional na nossa vida. 

Realizador Regina Pessoa  

História Trágica com Final Feliz 

Há pessoas que, contra a sua vontade, são diferentes. Tudo o que desejam é serem iguais aos 

outros, misturarem-se deliciosamente na multidão. Há quem passe o resto da sua vida lutando 

para conseguir isso, negando ou tentando abafar essa diferença. Outros assumem-na e dessa 

forma elevam-se, conseguindo assim um lugar junto dos outros... no coração. 

Realizador Regina Pessoa  

Dia 23 de fevereiro. 21h30. Centro Cultural de Paredes de Coura 

Entrada: 3,5€ 

 

 

A estudante e o Sr. Henrique | 24 fev - 21h30 

O Sr. Henrique é um septuagenário mal-humorado que vive sozinho no seu apartamento em 

Lisboa. Paulo, seu único filho, preocupado com o isolamento do pai, convence-o a alugar um 

quarto a uma estudante. Constança é bela, de recursos escassos e está completamente perdida. 

O Sr. Henrique vai usá-la para pôr em prática um estranho plano que acabará por provocar o 

caos no seio da família. 

Uma comédia enternecedora sobre a fragilidade dos laços familiares, a bagagem que 

carregamos e os compromissos que fazemos com a nossa consciência para lidar com a distância 

que separa os nossos sonhos da vida que vai acontecendo. 

FICHA ARTISTICA 

texto Ivan Calbérac 



encenação Ricardo Neves-Neves 

tradução Ana Sampaio 

cenário Stéphane Alberto 

figurinos Dino Alves 

música Noiserv 

desenho de Luz Luís Duarte 

assistente Encenação Diana Vaz 

produção Força de Produção 

com Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes 

Maiores de 12 anos 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 24 de fevereiro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no Centro 

Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 10€ (Bilhete pago a partir dos 3 anos inclusive) 

 

 

 

Titanic: 25º Aniversário – 3D | 25 e 26 fev - 15h00 e 21h30 

O filme mais visto de sempre regressa ao grande écran, reconvertido numa espetacular 

experiência em 3D, pelas mãos do criador de "Avatar", James Cameron. 

Titanic é um épico de ação e romance que conta a malfadada viagem inaugural do RMS Titanic, o 

orgulho e a alegria da White Star Line e, na altura, a maior embarcação móvel já construída. Era 

a mais luxuosa de sua época - o "navio dos sonhos" - que em última análise, transportou mais de 

1.500 pessoas para a morte nas águas geladas do Atlântico Norte na madrugada de 15 de abril 

de 1912. 

Título original: Titanic 25th Anniversary 

Género: Romance/Drama 

Realização: James cameron 

Vozes: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, 

Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber, 

and Bill Paxton 

Duração (minutos): 180 

Classificação: 12 anos 

Versão em 3D 



Horário: 

Dia 25 - 15h00 e 21h30 

Dia 26 - 15h00 e 21h30 

 

Workshop LEGO: construção de carros | 26 fev - 15h00 

Neste workshop serão trabalhadas formas de construir automóveis e outros veículos terrestres 

com peças LEGO.  

Limitado a 7 famílias. Indicado para crianças dos 7 aos 12 anos de idade. 

inscrição obrigatória através de email: caixadebrinquedos@paredesdecoura.pt 

local: Caixa de Brinquedos 

data: 26 de fevereiro às 15h00 

Entrada livre 
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