
MOSTRA PAIXÃO, GLÓRIA E SUPLÍCIO -  ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA
SINOPSES

Rebelião em Vila Rica, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 1957) | 12 anos | 96’
O governo de Getúlio Vargas traça um plano para desativar permanentemente a faculdade

de Engenharia de Minas Gerais; para isso, os governistas substituem o reitor titular por um

novo reitor, homem de confiança do governo. No entanto, assim que os estudantes

percebem as reais intenções por trás da troca de reitores, armam uma revolta.

A Madona de Cedro, de Carlos Coimbra (BRA, 1968) | 14 anos | 110’
Fininho recebe a visita de Adriano, um antigo amigo, que mora no Rio de Janeiro,

trabalhando para o Dr. Vilanova, um homem muito rico. O recém-chegado diz, que seu

patrão pode oferecer um bom dinheiro ao Fininho, se este o servir bem. Acaba convidando

seu amigo para conhecer o Rio em seu primeiro contato com o mar, quase morre afogado,

mas é salvo por Marta, bela jovem, que o deixa fortemente atraído é correspondido e

decidem se casar. Mas o casamento é adiado por problemas financeiros. Adriano em nome

do patrão, oferece a Fininho uma grande quantia, para que ele roube uma imagem sacra de

uma igreja em Congonhas do Campo (MG).

Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade (BRA, 1972) | 12 anos | 82’
Padres, poetas, políticos, militares e insatisfeitos em geral se unem e conspiram para

libertar o Brasil dos portugueses no século XVIII. Algo dá errado. Preso, Tiradentes (José

Wilker) é torturado e, enquanto os demais isentam-se de culpa, assume todos os seus atos.

É condenado à morte, mas torna-se o principal nome da Inconfidência Mineira.

Aleijadinho - Paixão, Glória e Suplício, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 2000) | | 12
anos | 100’
Século XVIII. Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tornou-se um artista famoso com

suas esculturas dos profetas e igrejas inteiras de Ouro Preto e outras cidades brasileiras.

Até que uma doença misteriosa destruiu seus dedos, mãos, braços e tirou sua vida. Um

professor e historiador procura pela nora viva de Aleijadinho, falecido em 1814.

Vinho de Rosas, de Elza Cataldo (BRA, 2005) | 12 anos | 103’
1804. Poucos dias antes de confirmar seus votos de freira e completar 18 anos, Joaquina

(Amanda Vargas) descobre que é filha de Tiradentes e que sua mãe ainda está viva.

Joaquina vive no convento desde os 3 anos, quando foi levada por Quitéria Rita (Sônia

Siqueira). Decidida a encontrar a mãe, Joaquina decide deixar o convento e partir para Vila



Rica em busca de informações. Lá ela consegue um emprego em troca de comida, o que

permite que conheça melhor os moradores locais e saiba o que aconteceu com seu pai,

morto devido a uma sentença decretada pela rainha Maria I.

CURTAS - Sessão 1 | 53’

Santuário, de Lima Barreto (BRA, 1951) | Livre | 19'
O velho Zé Cristino, montado em seu burrinho, vai a Congonhas do Campo, pagar uma

promessa a São Bom Jesus do Matozinho. Em frente à igreja, ele admira o Santuário com

seus 12 profetas, obra monumental de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Cada

profeta é mostrado em detalhes com o texto bíblico acompanhando as imagens.

Congonhas do Campo, de Humberto Mauro (MG, 1957) | Livre | 16’
Congonhas do Campo e a obra de Aleijadinho na Basília do Senhor Jesus de Matosinhos.

Os Passos - representação da Paixão de Cristo em tamanho natural.

São João Del Rei, de Humberto Mauro (MG, 1958) | Livre | 10’
A cidade com suas notáveis expressões da arte barroca brasileira, as igrejas de Nossa

Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Pilar e São Francisco de Assis.

Cidade de Caeté, de Humberto Mauro (MG, 1958) | Livre | 8’
Histórico da cidade, fundada no início do século XVII. Destaca-se o harmonioso conjunto de

monumentos religiosos.

CURTAS - Sessão 2 | 66’

O Aleijadinho, de Joaquim Pedro de Andrade (1978) | Livre | 22’
Um inventário da vida e da obra de Antônio Francisco Lisboa, o artista mais expressivo do

Brasil colônia. Nascido em 1738 na antiga Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto (MG), cedo

tornou-se conhecido pelas originais concepções técnicas e artística que introduziu em seu

ofício de escultor. Além das obras realizadas em Ouro Preto, trabalhou também em

Tiradentes, Congonhas do Campo, Sabará, Mariana e outras cidades vizinhas. Artista de

singular tenacidade, foi vítima de uma doença que o deformou, mas que não o impediu de

continuar sua obra monumental e comovente. Baseado em texto e roteiro de Lúcio Costa.

Sabará, de Humberto Mauro (MG, 1956) | Livre | 21’
Um passeio pelos monumentos históricos da cidade de Sabará, particularmente o Museu do

Ouro e seu acervo sobre o período conhecido como “ciclo do ouro”



Cidade de Mariana, de Humberto Mauro (MG, 1959) | Livre | 9’
O filme destaca os locais históricos, pitorescos e artísticos da cidade, como a fonte da

Samaritana, atribuída ao escultor Aleijadinho.

Ouro Preto, de Geraldo Santos Pereira (MG, 1959) | Livre | 14’
Evocação dos fatos principais da história de Ouro Preto e documentação de seu valioso

patrimônio artístico.

CURTAS - Sessão 3 | 66’

Nos Passos de Aleijadinho, de Leonardo Good God (BRA, 2015) | Livre | 24’
O documentário registra o trabalho do artista plástico Carlos Bracher ao executar sua série

de pinturas inspiradas nas obras de Antônio Francisco Lisboa (o Aleijadinho). Bracher

percorre diversas cidades históricas de Minas Gerais e retrata de modo singular a beleza

das obras do ícone do Barroco nacional. O filme também conta com depoimentos de

estudiosos que traçam a biografia de Aleijadinho.

Especial Aleijadinho - Gênio da Arte Brasileira (BRA, 2014) | Livre | 42'
Produzido pela Rede Minas e gravado em Ouro Preto, o programa apresenta a trajetória do

artista, abordando mitos e curiosidades, a cidade de Ouro Preto da época, o estilo Barroco

e Rococó, a importância de Aleijadinho para o Brasil e o mundo, a valorização do mercado

de arte, imagens e devoção.

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL
20 a 26 de maio 2022

20/05 SEX
15h Aleijadinho - Paixão, Glória e Suplício, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 2000) | 12

anos | 100’

17h Rebelião em Vila Rica, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 1957) | 12 anos | 96’

19h HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA ONLINE | Aleijadinho - Paixão, Glória e

Suplício, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 2000) | 12 anos | 100’ | Comentário no canal do
Youtube da FCS com Ataídes Braga



21/05 SAB
15h CURTAS - Sessão 1 | 53’

16h30 CURTAS - Sessão 2 | 66’

18h CURTAS - Sessão 3 | 66’

19h30 A Madona de Cedro, de Carlos Coimbra (BRA, 1968) | 14 anos | 110’

22/05 DOM
18h Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade (BRA, 1972) | 12 anos | 82’

20h Vinho de Rosas, de Elza Cataldo (BRA, 2005) | Exibição em 35mm | 12 anos | 103’

23/05 SEG
O cinema estará fechado para manutenção.

24/05 TER
15h CURTAS - Sessão 3 | 66’

16h30 CURTAS - Sessão 2 | 66’

18h CURTAS - Sessão 1 | 53’

19h30 Aleijadinho - Paixão, Glória e Suplício, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 2000) | 12

anos | 100’

25/05 QUA
17h A Madona de Cedro, de Carlos Coimbra (BRA, 1968) | 14 anos | 110’

19h30 Rebelião em Vila Rica, de Geraldo Santos Pereira (BRA, 1957) | 14 anos | 96’

26/05 QUI
17h Vinho de Rosas, de Elza Cataldo (BRA, 2005) | Exibição em 35mm | 12 anos | 103’

19h Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade (BRA, 1972) | 12 anos | 82’


