












> Rebeca Blanco-Rotea (Consello da Cultura  Galega, Lab2PT, 

UMinho)   

> José Gabriel Andrade (CECS, UMinho)   

> Noemí Basanta (Instituto da Fonsagrada)                                          

> Alexandra Esteves (Lab2PT, UMinho)   

> Ana Estévez (Museo do Pobo Galego, Sección de  Patrimonio e Bens 

Culturais do CCG)   

> Fernanda Magalhães (Lab2PT, UMinho)   

> Encarna Otero (Comisión Imaxes e Voces do CCG)   

> Carlos Pazos (Centro de Estudos Galegos, UMinho)  

> Sara Traba (Directora de cine)   

_datas   
27, 28, 29 de outubro   

_lugar   
Verín, Salón de Actos da Casa da Cultura   

_hora   

19.00   

_coordenação 
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Consello da Cultura Galega 

Ciclo de Cinema Galego-Portugués. 4ª Edición 

Mulheres, Patrimónios, Sociedade 



 _sinopse 

Este ciclo de cinema galego-português tem como objetivo promover o 

intercâmbio cultural entre a Galiza e Portugal. Depois de uma   primeira 

edição, que teve lugar em Braga (Portugal), nos días 3, 10 e 17 de maio de 

2018, a segunda realizou-se em Vigo (Galiza), nos días 26, 27 e 28 de 

setembro de 2019, e a terceira decorreu em Arcos de Valdevez (Portugal), 

nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2021. Neste ano de 2022, realizar-se-á 

emVerín, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, e centrar-se-á no papel das 

mulheres no mundo da morte e da dor, que assume uma forte carga 

patrimonial e social, um mundo que une muitos territórios rurais 

galegos e portugueses, que apresenta características comuns sobre o 

papel da mulher, as crenças e os ritos, mas também algumas diferenças. 

Muitos destes aspetos serão tratados através dos audiovisuais 

selecionados. 

O ciclo decorrerá em três dias consecutivos (quinta-feira, sexta-feira e 

sábado),   durante os quais serão projetadas duas longas-metragens, 

uma portuguesa e uma galega, ou várias curtas, também galegas e 

portuguesas, seguidas de debate, que contará com a participação das 

diretoras e diretores respetivos e um representante das instituições 

organizadoras. As instituições envolvidas são o Conselho da Cultura 

Galega, a Universidade do Minho (UMinho), o Centro de Estudos 

Galegos, Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, o Museu do 

Povo Galego através da Mostra Internacional de Cine Etnográfico e o 

Concelho de Verín. 

_programa ciclo de tarde 

Consta de três jornadas, que têm uma linha temática específica – 
mulheres, patrimónios e sociedade – que serão preenchidas com a 
exibição de curtas-metragens e longas-metragens, seguida de 
debate, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, entre as 19:00 e as 22:00 
horas. 

/27 de outubro/ 

> 19.00 

Abertura do ciclo  

Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega 

Representante do Concelho de Verín 

Rebeca Blanco-Rotea, coordenadora da secção de Património e Bens 

Culturais do CCG

> 19.15 

Projeção de A Metamorfose dos Pássaros,  Catarina Vasconcelos  

> 21.00 

Debate 
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/28 de outubro/ 

> 19.00 

Xornada de curtas 

A menina que vía homes encadeados, Alicia López 

Arraigadas á terra, Lorena Álvarez Martínez e Iris Justo 

Santa Baia de Montes, Sabela Souto 

Barbas de baleia, Mariana Bártolo 

Agua mole, Alexandra Ramires (Xá) e Laura Gonçalves 

Em companhia da morte, Vanesa Vilaverde, João Aveledo e Eduardo 

Maragoto 

Mate, Pedro Noites 

>20.30 

Debate 

/29 de outubro/ 

> 19.00

Negro púrpura, Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva 

> 20.30

Debate

Consello da Cultura Galega 

Ciclo de Cinema Galego-Portugués. 4ª Edición 

Mulleres, Patrimonios, Sociedade 


