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 O Afrika Film Festival de Colónia apresenta, com apoio do Camões I.P. e do Instituto 

Luso-Brasileiro da Universidade de Colónia, pela primeira vez, um foco nos países 

africanos de língua portuguesa, com os seguintes filmes: 

 

double feature: Canhão de Boca, de Ângelo Lopes (2017, Cabo Verde), 52 min., 

legendado em inglês    

Serviçais das Memórias à Identidade, de Nílton Medeiros (2017, S. Tomé e Príncipe), 

52 min., legendado em inglês 

no domingo, 16/09, às 16h00 no Filmforum do Museu Ludwig 

 

Our Madness, de João Viana (2018, Moçambique, Guiné-Bissau, Katar, Portugal, 

França), 90 min, legendado em inglês 

*na presença do realizador* 

na segunda-feira, 17/09, às 21h15 no Filmclub 813 

 

Djon Africa, de João Miller Guerra, Filipa Reis (2018, Portugal, Brasil, Cabo Verde), 95 

min., legendado em inglês 

*na presença do realizadores e com moderação de Steffen Lorenz* 

 na quinta-feira, 20/09, às 21h30 no Filmforum do Museu Ludwig 

 

Nyo Vweta Nafta, de Ico Costa (2017, Moçambique, Portugal), 21 min., legendado em 

inglês 

O Dia em que Explodiu Mabata-Bata, de Sol de Carvalho (2017, Moçambique, 

Portugal), 74 min., legendado em inglês 

Apresentação: Beatriz de Medeiros Silva 

na sexta-feira, 21/09, às 16h00 no Filmforum do Museu Ludwig 

 

Bangaologia – the Science of Style, de Coréon Dú (2016, Angola), 81 min., legendado 

em inglês 

Apresentação: Fabienne Loureiro-Galmbacher 

no domingo, 23/09, às 14h00 no Filmforum do Museu Ludwig 



Sinopses 

 
 

Canhão de Boca, de Ângelo Lopes (2017, Cabo Verde) 

Ainda há pouco estava a emitir na Rádio Libertação ("Canhão de Boca" era a expressão 

que Amílcar Cabral usava para denominar esta rádio, segundo ele mais poderosa que 

qualquer arsenal militar), a partir da selva na Guiné-Bissau, no contexto da guerra de 

libertação contra as tropas coloniais, e já em 1975 Amélia Araújo  se  torna um 

importante pilar de apoio do recém-instalado governo socialista em Cabo Verde 

independente. Durante o processo de nacionalização que vai endurencendo o governo, 

ela tem a função de estilizar os protagonistas da independência até torná-los em 

heróis, apoiando, desta forma o regime vingente. Trata-se do filme de estreia do 

realizador Ângelo Lopes, no qual ele apresenta paralelamente a autora Rosário da Luz, 

que se dedica criticamente ao período pós-independência de Cabo Verde, e suas 

consequências na cultura política e social atuais. Em CANHÃO DE BOCA (MOUTH 

CANON) Ângelo Lopes apresenta de forma síncrona entre dois tempos, uma parte da 

História do arquipélago que mostra de forma impressionante como os média podem 

ser, simultaneamente, um instrumento na luta contra a opressão e uma ferramenta 

poderosa de regimes autoritários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No domingo, 16/09, às 16h00 no Filmforum do Museu Ludwig 
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Serviçais das Memórias à Identidade, de Nílton Medeiros (2017, S. Tomé e 

Príncipe) 

 

Com o fim da escravatura no final do século XIX, os colonialistas portugueses viram-

se obrigados a contratar trabalhadores de Angola, Moçambique e Cabo Verde, para 

lidar com o trabalho nas plantações de cacau de café de São Tomé e Príncipe. Desta 

forma abriu-se caminho para uma nova forma de trabalho forçado, o qual condicionou 

a vinda de cerca de 12000 cabo-verdianos, na esperança de uma vida melhor. A nova 

vida dos chamados “serviçais” estava, contudo, limitada ao trabalho nas plantações, 

eles viviam completamente separados da população local. E mesmo após mais de 

meio século, as antigas barreiras coloniais ainda não se encontram completamente 

superadas. Muitos dos antigos serviçais e seus descendentes vivem ainda hoje à  

margem da sociedade, com poucas hipóteses de fugirem ao seu destino nas 

plantações, onde ainda tentam ganhar o seu sustento. 

O filme SERVIÇAIS DAS MEMÓRIAS À IDENTIDADE é uma abordagem fílmica muito 

pessoal à(s) história(s) e memórias dos trabalhadores a prazo são-tomenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No domingo, 16/09, às 16h00 no Filmforum do Museu Ludwig 
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Our Madness, de João Viana (2018, Moçambique, Guiné-Bissau, Katar, Portugal, 

França) 

 

Lucy, paciente em uma instituição psiquiátrica, sonha com o seu filho pequeno, Hanic, 

e o seu marido Pak, que se encontra na guerra como soldado. Lucy é de uma grande 

virtuosidade musical, o que atrai a atenção, não só das enfermeiras, como de Rosa, 

pregadora na “Rádio Moçambique”. Rosa desloca-se expressamente à clínica para 

ouvir Lucy cantar. Ela aproveita a oportunidade para fugir e encontra-se novamente 

sozinha na cidade grande. Sem mais nada fora a roupa de cama e sem uma indicação 

do paradeiro de Hanic, ela vai à procura do estúdio de rádio. Rosa confessa a Lucy 

ser prisioneira do seu chofer, Muxanga. Lucy pressente o rastro de Hanic com a ajuda 

de Muxanga, que, por sua vez, procura aterrorizá-la. Contudo, o pequeno Hanic 

defende a sua mãe e repele Muxanga. Lucy e Hanic procuram por Pak em todo o país 

e atravessam, finalmente, o rio para o local de guerra. Aí deparam-se com Muxanga, 

que mata Hanic. Pak aparece e mata Muxanga, e um pássaro surge no lugar do 

coração de Hanic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na presença do realizador João Viana* 

 

Na segunda-feira, 17/9, às 21h15 no Filmclub 813 



Sinopses 

 
 

Djon Africa, de João Miller Guerra, Filipa Reis (2018, Portugal, Brasil, Cabo Verde) 

Miguel, aliás DJON ÁFRICA, tem um grande coração. Ele nasceu e cresceu em 

Portugal, gosta de mulheres e de ter uma vida despreocupada. Um dia, uma estranha 

diz-lhe que ele é tal qual o pai: um jogador e um malandro, e Miguel começa a fazer 

perguntas. Através da avó ele descobre que o seu pai foi preso e deportado para Cabo 

Verde quando Miguel ainda era pequeno. E é assim que ele decide viajar para a terra 

que lhe é desconhecida, à procura do seu pai e da sua identidade. Rapidamente ele 

se perde na embriaguez da bebida nacional cabo-verdiana, o grogue,  assim como na 

agitação das ilhas, deixando-se levar pelo ritmo e a música aí dominantes.  

 

* Apresentação: Steffen Lorenz* 

 

 

 

 

Na quinta-feira, 20/09, às 21h30 no Filmforum do Museu Ludwig 
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Nyo Vweta Nafta, de Ico Costa (2017, Moçambique, Portugal) 

“Inhambane. Moçambique. King-Best. Samsung. Galaxy. 

Versace. Pitas. Galo branco. Não há palitos na Noruega. 

Coqueiros. Malambes. Superfrutos. Vitamina C. Passiflorina. 

Ácido alfa-linolénico. SMS em chinês. Megabytes. Hotel 

Cardoso. Café é vício de branco. Ngadzango. Minha mulher. 

Nafta.“ 

(fonte: terra treme) 

 

O Dia em que Explodiu Mabata-Bata, de Sol de Carvalho 

(2017, Moçambique, Portugal) 

“Em tempo de guerra, não se fazem outros planos. O principal é acabar com ela!”. 

O DIA EM QUE EXPLODIU MABATA-BATA baseia-se no conto homónimo de 1987 do 

conceituado escritor moçambicano Mia Couto e narra, através de imagens de sonho e 

uma banda sonora impressionantes, a história do pequeno pastor Zacarias, que 

prefereria ir para a escola com o seu amigo José do que tomar conta do gado do seu 

tio Raúl. Ele deve tomar especial atenção e dedicação ao boi Mabata-Bata, destinado 

ao lobolo (dote) do seu tio e Helena. Em tempos de guerra o gado dos habitantes 

locais é de especial valor, e também os soldados estão de olho nos bois de Raúl. Mas 

os campos à volta da manada estão repletos de minas...  

 

  

 

 

 

 

 

 

*Apresentação: Beatriz de Medeiros Silva* 

 

Na sexta-feira, 21/09, às 16h00 no Filmforum do Museu Ludwig 
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Bangaologia – the Science of Style, de Coréon Dú (2016, Angola) 

 

O filme BANGALOGIA é uma viagem de descoberta que parte de Angola, passando 

pela Europa até aos EUA, e que procura ir ao fundo do misterioso fator africano e 

global da „banga“ – porque é que ela inspira tantas pessoas e como ela aproxima o 

mundo global da metrópole do estilo. Banga, a palavra angolana para swag ou “estilo” 

e sinónima de um tipo específico de personalidade e de apresentação totalmente auto-

conscientes, é analisada ao detalhe, levando-nos a descobrir que o conceito, 

tranversal aos grupos sociais mais pobres até ao jetset cosmopolita angolano, 

desempenha um papel essencial no futuro cultural do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação: Fabienne Loureiro-Galmbacher 

 

 

 

No domingo, 23/09, às 14h00 no Filmforum do Museu Ludwig 


