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SUPLEMENTO
1908
Manuel Cândido Pinto de
Oliveira, filho de Francisco
de Oliveira e Cândida Pinto,
nasceu a 11 de dezembro,
na Rua 9 de julho, nº 42, no
Porto.

Como é o filho mais novo e
os pais queriam uma
menina, usou o cabelo
comprido em criança.

O pai fundou a primeira
f á b r i c a d e lâmpadas
elétricas do País: Lâmpadas
Hércules.

Interessou-se desde muito
novo pelo cinema. O pai
levava-o a ver filmes de
Charles Chaplin e Max
Linder, despertando-lhe o
interesse pela sétima arte.
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Legenda

Marco importante
Como realizador

Como ator

Prémio recebido
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1925

1928

Estudou
nas
melhores
escolas.
Foi
como
desportista de ginástica,
natação,
atletismo
e
automobilismo, que o seu
nome ganhou notoriedade.
Foi campeão de salto à
vara e nas festas anuais do
“Sport Club do Porto”
executava,
juntamente,
com o seu irmão Casimiro,
um arriscado número de
trapezista voador.

Inscreveu-se na Escola de atores de cinema do Porto,
fundada por Rino Lupo, participando com o irmão Casimiro
de Oliveira, como figurante, num filme deste realizador,
Fátima Milagrosa.

1930
A revista Imagem publica fotografias de Oliveira,
considerando-o um dos mais fotogénicos cinéfilos
portugueses. Por esta altura, comprou uma máquina com
a qual começou a filmar Douro, Faina Fluvial que estreou
em 1931; o filme despertou violentas reações dos nossos
críticos e elogios dos estrangeiros.
No automobilismo venceu
provas
em
Portugal,
Espanha, e no Brasil. Os
anos
de
natação
esculpiram o seu físico e as
fotos da época mostram um
Oliveira com perfil de galã.
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1932

1938
Miramar, Praia das Rosas
Estátuas de Lisboa

Em Portugal já se fazem automóveis
Hulha Branca

No princípio era a água, e da água nasceu a luz…
Era esta a súmula deste documentário que registou a
inauguração da Central Hidroelétrica do Ermal, no rio
Ave, uma empresa fundada pelo pai, Francisco José
Oliveira, pioneiro da energia elétrica no país.

(É inspirado nos primeiros Ford que Clemente Menéres importou
da América)

1940
1933
Famalicão
A Canção de Lisboa
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1940

1942

Casou com Maria Isabel Brandão
Carvalhais e a b a n d o n o u o
automobilismo.

Depois de realizar vários
documentários, em 1942,
com produção de António
Lopes Ribeiro, Manoel de
Oliveira aventura-se na
sua primeira obra de
ficção, Aniki-Bobó, que
acabaria por se tornar um
dos filmes mais populares
do cinema português.

75 anos de vida em comum
Vivem desde então uma grande
história de amor.
Manoel de Oliveira conheceu
Maria Isabel ao som do Danúbio
Azul, cada um com uma taça de
champanhe na mão.
Esta valsa deve ter marcado as
suas vidas, pois no seu filme
Inquietude, Manoel de Oliveira
aparece a dançar com sua mulher,
companheira de toda uma vida.

1943
Muitos projetos cinematográficos ficaram na gaveta devido
à falta de apoio financeiro. Oliveira virou-se para a
atividade agrícola na região do Douro, ocupando-se da
produção do Vinho do Porto.
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1955

1956

Vai à Alemanha fazer um estágio intensivo nos
laboratórios da AGFA, para estudar a cor aplicada no
cinema, conhecimento que ele pôs em prática, no ano
seguinte, na realização do documentário sobre a cidade do
Porto, O Pintor e a Cidade.

O Pintor e a Cidade

1957
(O Pintor e a Cidade)
Festival de Cork - Harpa de Ouro

1958
O Coração

1959
O Pão
Pintor António Cruz
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1961

1964
(Aniki-Bóbó)

Festival de Cannes – Diploma de Honra, II Encontro de
Cinema para a Juventude

Vila Verdinho, Uma Aldeia Transmontana
Documentário realizado em Vila Verdinho, para registar as
mudanças que o amigo Manoel Clemente Menéres fomentou
nesta pequena localidade do concelho de Mirandela.
O filme ficou na posse desta família, que decidiu retribuir a
homenagem a Manoel Oliveira, por altura do seu centenário,
permitindo a divulgação da película.

1963

(O Acto de Primavera)

O Acto da Primavera

Festival de Siena - Prémio para a Melhor Realização da
Casa da Imprensa Medalha de Ouro

A Caça

1965
As Pinturas do Meu Irmão Júlio
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1971

1974

Com O Passado e o Presente acumularam-se os
galardões e louvores, assim como as polémicas à volta da
sua obra. Este filme inaugura a fase do cinema português
conhecida como ‘’os anos Gulbenkian’’, na qual a
Fundação assumiu o protagonismo no apoio à produção
cinematográfica nacional.

Após a revolução de 25 de Abril de 1974, vários
realizadores alteraram por completo os projetos que
haviam
pensado
concretizar
e
filmaram
obras
essencialmente de cariz político. Neste mesmo ano,
Manoel de Oliveira roda Benilde ou a Virgem Mãe, de
acordo com o que já tinha planeado, dando, assim, início a
uma trilogia da qual fizeram parte, ainda, Amor de
Perdição (1978) e Francisca (1981).

(O Passado e o Presente)
Prémio da Casa da Imprensa - Prémio para a melhor
realização
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1975

1981
(A Caça)

Francisca

Festival de Toulon – Menção Especial do
Grande Júri & Prémio Curta Metragem da Federação
Internacional de Cineclubes
(Francisca)
Festival de Cannes – Quinzena dos
Realizadores, Prémio Vittorio de Sica - Medalha de Ouro

1978
(Francisca)
Grande Prémio do Instituto Português de Cinema
Amor de Perdição
(O Acto de Primavera)
Amor de Perdição

Festival Internacional de Cinema de Berlim Distinção Especial Interfilme, Júri Internacional das Igrejas
Protestantes

1982

1979
(Amor de Perdição)

Conversa Acabada

Festival da Figueira da Foz - Prémio Especial
do Júri para o filme e para o conjunto da obra

Visita, Memórias e Confissões
(a ser exibido após a sua morte) O filme conta com texto de Agustina Bessa-Luís, vozes
de Diogo Dória e Teresa Madruga.

junho 2015
Ao longo da sua carreira, a obra de Agustina Bessa-Luís
serviu de base a vários filmes marcantes de Manoel de
Oliveira, que retratou na sua vasta obra uma cumplicidade
com a escritora. Os dois tiveram uma relação de parceria e
de amizade, mas nem sempre pacífica.
Ao longo de nove filmes (e de uma peça de teatro),
sucederam-se as polémicas e a troca de “mimos” entre
ambos, com Agustina, bem ao seu estilo, sempre muito
mais virulenta do que Oliveira. O momento mais agudo
desta relação surgiu com O Convento (1995). Agustina não
gostou da leitura que Oliveira fez do tema, e decidiu
mesmo trocar o título que tinha previsto para o livro – de
Pedra de Toque para As Terras do Risco; por sua vez,
também Oliveira tinha trocado o título do filme para O
Convento. Mas o que fica, no final de um quarto de século,
é uma cumplicidade criativa e afetiva entre ambos os
autores, com Agustina a realçar o carácter de “grande
visionário” do realizador, e Oliveira a destacar os “muitos
confortáveis conflitos” que viveu com a escritora.
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Vale Abraão (1993) – Adaptação do romance homónimo.
O Convento (1995) – Adaptação de uma ideia do romance
de Agustina, As Terras do Risco.
Party (1996) – Diálogos escritos por Agustina
propositadamente para o filme.
Inquietude (1998) – A Mãe de um Rio, de Agustina, é um
dos três textos adaptados por Oliveira (os outros são Os
Imortais, de Prista Monteiro, e Suzy, de António Patrício).
Porto da Minha Infância (2001) – Agustina tem uma
“participação especial” no filme, lendo um texto seu sobre a
condição da mulher.
O Princípio da Incerteza (2002) – Adaptação do romance A
Jóia de Família.
O Espelho Mágico (2005) – Adaptação do romance A Alma
dos Ricos.
Memórias e confissões de dois criadores

Nove filmes e uma peça de teatro:
Francisca (1981) – Adaptação do romance Fanny Owen
de Agustina Bessa-Luís.
Visita ou Memórias e Confissões (1982, filme inédito) –
Diálogos a partir do texto A Visita.
De Profundis (1987) – Peça de teatro de Agustina sobre
poemas de Nobre, Pessoa e Régio, encenada por Manoel
de Oliveira para o Santarcangelo dei teatri, de Roma.
Oliveira/ Agustina: 25 anos de “confortáveis conflitos” Sérgio C. Andrade
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1983

(O Sapato de Cetim)
Festival de Cinema de Veneza - Prémio da Crítica
Lisboa Cultural
Nice… A propos de Jean Vigo

(O Sapato de Cetim)
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - Leão de
Ouro especial pelo conjunto da obra

1985

1986
O Meu Caso
O Sapato de Cetim

(O Sapato de Cetim)

Centro Católico Cinematográfico – La Navicella
d' Oro
(O Sapato de Cetim)
Cinemateca de Bruxelas - L‘ Âge d‘ Or, Prémio Buñuel

1987
A Propósito da Bandeira Nacional
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1990

1988

Non, ou a Vã Glória de Mandar

Non, ou a Vã Glória de Mandar

Os Canibais
(Non, ou a Vã Glória de Mandar)

Festival de Cannes – Menção Especial do Júri

(Os Canibais)

(Non, ou a Vã Glória de Mandar)

Cinemateca de Bruxelas – Prémio L‘ Âge d‘ Or

Festival de Cannes – Prémio FRIPRESCI

(Os Canibais)

Festival de Cannes – Nomeado para a Palma de Ouro

(Os Canibais)
Festival Internacional de Cinema de S. Paulo - Prémio
Especial de Critica
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1993

1991

Vale Abraão
A Divina Comédia
(Vale Abraão)

(A Divina Comédia)

Festival de Cannes - Prémio da Confederação
Internacional de Cinema, Arte e Ensaio

Festival de Cinema de Veneza – Prémio Especial do Júri
(Vale Abraão)
(A Divina Comédia)

Festival de Cannes – Quinzena dos Realizadores
(Menção Especial)

Festival de Cinema de Veneza – Prémio FRIPRESCI
(Vale Abraão)
Festival de Cinema de Cancún - Prémio Jaguar Maya
para o melhor filme

1992

(Vale Abraão)
O Dia do Desespero

(O Dia do Desespero)
Festival Internacional de Cinema de Locarno - Leopardo
de Honra ao conjunto da obra

Festival Internacional de cinema de S. Paulo - Prémio
da Crítica
(Vale Abraão)
Festival Internacional de Cinema de Tokyo – Prémio
para a melhor contribuição artística
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1996

1994

Party

A Caixa

(Party)

1995

Festival de Cinema de Veneza - Nomeado para o Leão
de Ouro

O Convento

1997
(O Convento)

Viagem ao Princípio do Mundo

Festival de Cannes – Nomeado para a Palma de Ouro
Viagem ao Princípio do Mundo
(Vale Abraão)
Festival Internacional de Cinema da Catalonia – Prémio
Especial da Crítica Literária

(Viagem ao Princípio do Mundo)
Academia de Cinema Europeu - Prémio Europeu da
Crítica
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1997

1997
(Viagem ao Princípio do Mundo)
(Viagem ao Princípio do Mundo)

Festival de Cannes – Prémio Internacional da Crítica

Festival Internacional de Cinema de Tokyo – Prémio
Especial de Carreira

(Viagem ao Princípio do Mundo)

(Viagem ao Princípio do Mundo)
Festival de Cannes – Prémio FIPRESCI

Prémios Europeus de Cinema - Prémio FIPRESCI
Globos de Ouro – Prémio Carreira

(Viagem ao Princípio do Mundo)
Festival de Cinema de Haifa - Prémio Âncora de Ouro

(Viagem ao Princípio do Mundo)

1998

Festival de Cinema de Tessalónica - Prémio Carreira
Inquietude
(Viagem ao Princípio do Mundo)
Festival Internacional de Cinema de Chicago Nomeado para o Hugo de Ouro pelo melhor filme

(Viagem ao Princípio do Mundo)
Festival Internacional de Cinema de Tokyo – Prémio
para o melhor filme

Inquietude

(Viagem ao Princípio do Mundo)
Globos de Ouro - Nomeado para o Globo de Ouro pelo
Melhor Filme
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1999

(Palavra e Utopia)
A Carta

Festival de Cinema de Veneza - Prémio da Crítica Italiana

(A Carta)
Festival de Cannes – Nomeado para a Palma de Ouro e
Prémio do Júri

(Palavra e Utopia)
Festival Internacional de Cinema Ibero-Americano de
Huelva - Prémio da crítica Andaluza

(Inquietude)

Globos de Ouro - Globo de Ouro para o Melhor Realizador
(Palavra e Utopia)
Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva - Prémio
para o Melhor Realizador

2000

(Palavra e Utopia)
Palavra e Utopia

Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva - Prémio
Especial do júri ao conjunto da obra

(A Carta)

(Palavra e Utopia)

Festival de Agrigento - Eebo d'Oro para a melhor
adaptação de uma obra literária

Globos de Ouro - Prémio para o Melhor Realizador
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2001

(Vou para Casa)

Em Março de 2001, a
Escola EB 2, 3 de Aldoar
obteve a autorização do
Ministério da Educação para
lhe atribuir o nome do
cineasta, cerca de um ano
depois de o próprio ter
autorizado, passando a
chamar-se Escola EB 2,3
Manoel de Oliveira.

Festival Internacional de Cinema de São Paulo – Prémio
da Critica para Melhor Filme
(Porto da Minha Infância)
Festival de Cinema de Veneza - Prémio UNESCO

Porto da Minha Infância

Porto da Minha Infância

(Encomendado por Porto - Capital Europeia da Cultura.
É um regresso de Manoel de Oliveira aos lugares de
infância, no Porto.)

2002
O Principio da Incerteza

(O Principio da Incerteza)
Festival de Cinema de Cannes - Nomeado para a Palma de
Ouro

Vou para Casa

(Vou para Casa)
(Vou para Casa)
Festival de Cinema de Cannes - Nomeado para a Palma
de Ouro

Festival Internacional de Cinema de Haifa-Âncora de Ouro

Teledisco Momento, de Pedro Abrunhosa
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2003

2003
PATRONO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS
MANOEL DE OLIVEIRA

)

(

Foi, de resto, o culminar de muito trabalho realizado por
alunos e professores do 1º, 2º e 3º Ciclos, durante este
primeiro período. Desde dossiers, frisos históricos,
dramatizações,
coreografias,
canções,
biografias
apresentadas em PowerPoint, passando por um fabuloso
painel de azulejos (EB1 da Vilarinha), até aos trabalhos que
deram forma à exposição patente ao público no hall da
escola, todos eles mais não foram que modos diversos de
expressão utilizados para homenagear [o] (…) patrono da
(…) escola.

No dia 5 de Dezembro, decorreu na
Escola a homenagem a Manoel de
Oliveira e a inauguração da escultura
representativa deste cineasta da autoria
de José João Brito.
A cerimónia, para além das duas personalidades já
mencionadas, contou, ainda, com a presença do Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Aldoar [Dr. Arnaldo
Lucas], um representante da Câmara Municipal do Porto,
uma representante da DREN, o Senhor Padre Lino da
Paróquia da Freguesia, para além dos elementos do
Conselho Executivo da Escola, professores, alunos,
encarregados de educação e funcionários. A fazer a cobertura
jornalística, viam-se alguns repórteres fotográficos e
redactoriais.

Atelier da Palavra, In Notícias Frescas, Dezembro de 2003

Um Filme Falado

O cineasta foi recebido por um grupo de alunos que
apresentou uma coreografia inspirada num dos filmes mais
visionados por alunos e professores: (…) Aniki Bobó.
Já no interior, a Presidente do Conselho Executivo, Dra. Rosa
Lages, dirigiu algumas palavras de agradecimento ao
conceituado cineasta, aludindo à importância que esta figura
marcante do cinema mundial tem para a nossa escola, ao
que se seguiu um discurso sábio e breve do homenageado. (

(Um Filme Falado)
Festival de Cinema de Veneza - Prémio SIGNIS

(Um Filme Falado)
Festival de Cinema de Veneza - Nomeado para o Leão de
Ouro
)
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2004

2008
Homenagem a Manoel de Oliveira

O Quinto Império – Ontem como Hoje

2005
O Espelho Mágico

(O Espelho Mágico)
Festival de Cinema de Veneza – Nomeado para o Leão de Ouro
Manoel de Oliveira caracterizou a relação de trabalho com a escritora de A Alma dos Ricos, dizendo:
“Agustina gosta de não gostar dos meus filmes, mas eu não gosto que ela não goste”. Foi mais um
episódio na extensa conflitualidade criativa que ambos os autores, amigos desde meados do século
passado, têm vindo a cultivar desde Francisca (1981), filme que o realizador fez a partir do romance
Fanny Owen.

Do Visível ao Invisível

2006
Belle Toujours

Os Invisíveis

(in Notícias Frescas, dezembro de 2008)

Tendo em vista a comemoração do centésimo aniversário de
Manoel de Oliveira, o patrono da nossa Escola, foi constituído um
grupo coordenador de professoras de Língua Portuguesa, a fim de
orientar todo o trabalho produzido nesta área, ao longo do 1°
período. A coordenadora da Biblioteca participou nesta actividade,
colaborando na sua planificação, seleccionando o material
existente na BE, seriando-o e pondo-o à disposição dos
interessados. Em simultâneo, foram dinamizados placards com
materiais produzidos aquando de outras homenagens. Procedeu-se igualmente à aquisição de filmes e livros e à divulgação de
guiões de trabalho, de modo a facilitar a realização dos projectos
em curso.
Para dar sequência ao projecto, foi elaborada uma lista
cronológica de filmes/ longas-metragens realizadas pelo cineasta,
a partir da qual, cada turma, do 5° ao 9° ano de escolaridade
elaborou o seu trabalho de modo a que o produto final abrangesse
a vida e obra cinematográfica de Manoel de Oliveira.
Este projecto incluiu, ainda, uma outra vertente artística, para a
qual contribuiu o trabalho realizado nas disciplinas de Educação
Visual e Educação Visual e Tecnológica. Partindo da ideia-base de
uma cadeira de realizador que funcionou como elemento estrutural
agregador dos símbolos que representam um filme, cada turma
construiu a sua cadeira que, juntamente com o trabalho orientado
pelos professores de Língua Portuguesa, fazem parte da
exposição comemorativa, inaugurada em 12 de Dezembro, que
pela sua singularidade constituiu um momento marcante da
homenagem a esta figura tão prestigiada da sétima arte.
A equipa de coordenação da BE/ CRE
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2008

FERNANDA MATOS
EM MANOEL DE OLIVEIRA

Aniki-Bobó em Banda Desenhada
No dia 19 de Novembro, as turmas A e B do Jardim de Infância da
Vilarinha, acompanhadas pelas senhoras professoras Celeste
Castro e Isabel Rozeira, visitaram a escola sede para assistirem à
apresentação dos trabalhos realizados pela turma B do 5°ano no
âmbito da comemoração do centésimo aniversário do nosso
patrono.
A iniciativa de homenagear, deste modo, uma personalidade tão
reconhecidamente marcante da sétima arte como é o famoso
cineasta Manoel de Oliveira, partiu das senhoras professoras de
Área de Projecto, Filomena Sarmento e Helena Marques, sob a
orientação das quais, os alunos criaram uma Banda Desenhada a
partir do filme Aniki-Bobó.
A sua projecção, em PowerPoint, decorreu em duas sessões
consecutivas, uma para cada turma convidada, na sala 11, em
simultâneo com a visita de cada grupo à BE. Aqui, as crianças
ouviram falar de livros, livrarias, quiosques... e bibliotecas, mas
antes concentraram toda a sua atenção na história do Élmer que
lhes foi contada pela senhora professora Sofia Sampaio e
magnificamente ilustrada num e-book elaborado pela mesma.
Enquanto aguardavam a sua vez, estes potenciais leitores, ainda
tiveram oportunidade de pintar as figuras de animais
seleccionadas.
A equipa de coordenação da BE/ CRE
In Notícias Frescas, Dezembro de 2008

Anikibébé. Anikibóbó.
Passarinho. Totó.
Berimbau. Cavaquinho.
Salomão. Sacristão. Tu
és polícia. Tu és ladrão.
No dia 28 de Novembro, de manhã, recebemos, a convite de Filomena
Sarmento e Helena Marques, professoras de Área de Projecto do 5° B,
na biblioteca da nossa Escola, uma encantadora dama chamada
Fernanda Matos, mais conhecida pelo nome Teresinha, a figura que se
evidencia pela sua beleza e formosura em Aniki-Bóbó, um filme inspirado
no conto "Meninos Milionários" de Rodrigues de Freitas, realizado por
Manoel de Oliveira em 1942. De facto, esta foi mais uma forma de prestar
homenagem ao nosso consagrado patrono, enaltecendo a sua obra
cinematográfica através da evocação de personagens (Eduardinho,
Carlitos, entre outras), locais (ruelas do Porto), cenas autênticas (o salto
entre os telhados, para oferecer à Teresinha a boneca com que ela tanto
sonhava, por exemplo), e montadas (a queda acidental de Eduardinho à
linha de comboio) - e valores (a noção do bem e do mal, do ódio e do
amor, da amizade e da ingratidão), suscitada pela sucessão de imagens
que compunham a Banda Desenhada elaborada pelos alunos a partir do
visionamento do filme. Feita a sua apresentação conjunta em
PowerPoint, cada aluno explicou, individualmente, o seu trabalho, e, mais
uma vez, as descrições vivas e dinâmicas de Fernanda Matos
envolveram-nos, a todos, na atmosfera um tanto misteriosa do filme que
Agustina Bessa-Luís considerou "... um dos (...) mais perfeitos de Manoel
de Oliveira. Um dos mais inquietantes porque orgulhoso da sua candura.“

A rematar este momento único e digno de registo, decorreu uma sessão
de autógrafos que incluiu a assinatura do trabalho realizado pelos alunos,
quer em papel, quer em suporte digital. Um exemplar de cada foi muito
oportunamente oferecido, por alunos e professoras, à convidada de
honra; outro, igualmente assinado, foi gentilmente cedido pelos mesmos
à BE/CRE.
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2008

O Pintor e a Cidade
Professor Carlos Campos

Exposição de cadeiras em homenagem a Manoel de Oliveira

Aniki Bobó
5º A

A Caixa
6º A

Vale Abraão
6º A

Porto da Minha Infância
6º B

In Notícias Frescas, Dezembro de 2008
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2008

Espelho Mágico
9º A

Exposição de cadeiras em homenagem a Manoel de Oliveira

Belle Toujours
9º B

Vou para Casa
6º F

Princípio da Incerteza
8º A

Homenagem ao Cinema
preto e branco
5º D
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2010
PARABÉNS, MANOEL DE OLIVEIRA
Ultrapassar os cem anos é faceta prodigiosa na vida de
qualquer um. O nosso patrono (…) ultrapassou o seu
centenário e deu-nos o prazer de comemorarmos, mais uma
vez, o seu aniversário, levando a cabo várias actividades
que envolveram toda a comunidade educativa. O átrio de
entrada foi animado com uma exposição criativa que
misturou as Artes e as Letras, conforme se pode ver nas
fotografias e ao longo do dia foram exibidos alguns dos seus
filmes que foram sendo visualizados por grupos de alunos.
Uma exposição sobre o realizador e a sua obra esteve
patente ao público até ao final do período.

EB1 Fonte da Moura
Biblioteca Escolar
Dia 6 de dezembro
Comemoração do 101º aniversário de Manoel de Oliveira

Todas estas actividades pretenderam homenageá-lo e
manifestar o nosso apreço pelo seu trabalho.
Atelier da Palavra

Foram várias as actividades para comemorar o aniversário
do patrono do Agrupamento.
Na Biblioteca visualizou-se o filme Aniki Bobó, ensaiou-se
uma peça de teatro do mesmo, elaboraram-se cartazes,
fizeram-se pesquisas sobre o realizador.

In Notícias Frescas, março 2010
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Podem fazer o download de uma apresentação em PowerPoint publicada no blogue da
Biblioteca da escola ( “Cadeiras” , com a música “Momento” de Pedro Abrunhosa) e admirar
os excelentes trabalhos realizados pelos alunos em 2008, por altura da celebração do

centenário do cineasta, patrono da nossa escola, Manoel de Oliveira.
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Última hora

A não perder a visualização do último trabalho realizado por Manoel de Oliveira, o documentário "1 século
de energia" para a EDP em https://www.youtube.com/watch?v=6-WSHPdZHWY
O cineasta participou, ainda, em momentos da rodagem de 1 Século de Energia, na Casa de Serralves, no
Porto, onde um quarteto de cordas e três bailarinas dão fundo e movimento colorido a uma nova montagem
de Hulha Branca, agora em paralelo com imagens dos mesmos lugares da década de 1930 mas no tempo
presente. E há também a evolução das fontes e das tecnologias de captação de energia: solar, eólica…
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