


TAKE 2 
     Slumdog Millionaire é um filme de 2008, dirigido por Danny Boyle, e escrito por Simon Be-
aufoy e  baseado no romance de Vikas Swarup, "Q & A". A história segue a vida do personagem principal, 
Jamal Malik, um jovem de 18 anos que cresceu nas miseráveis favelas de Bombaim -ou, oficialmente, 
Mumbai-, e que consegue participar no programa de televisão "Who Wants to Be a Millionaire?". 
     O filme é envolvente, com uma trama bem construída, onde se faz referência ao drama das milhares 
de crianças órfãs abandonadas na cidade, vítimas de abusos e maus-tratos, e, implicitamente, também à 
questão da violência étnica e a um multiculturalismo feito de ideias feitas (por exemplo, os americanos 
endinheirados que oferecem uma nota de 100 dólares sem pensar duas vezes ou o submundo da capital, 
com vilões muito característicos e previsíveis). A representação, em geral, é excelente, especialmente 
Dev Patel, que interpreta Jamal, e de Anil Kapoor, que interpreta o apresentador do programa de televi-
são. A banda sonora do filme também é muito boa, com música indiana e instrumentais que se encaixam 
perfeitamente na trama. 
     Uma das mais interessantes vertentes de Slumdog Millionaire é a forma como consegue equilibrar o 
drama, o romance e o humor de maneira habilidosa. A história é, em última análise, sobre a jornada de 
Jamal para encontrar o amor e a redenção, mas também contém momentos divertidos, mesmo nos cená-
rios mais miseráveis, que ajudam a aliviar a tensão. 
     Slumdog Millionaire é um filme que deve ser visto e foi essa possibilidade que foi dada às turmas do 
9º e do 10º ano, na disciplina de Inglês, em colaboração com o projeto do Plano Nacional de Cinema da 
nossa escola. No final, depois de disfrutarem de um belo exemplo de cinema tinham, claro, que produzir 
um texto de análise e opinião, em consonância com os objetivos curriculares da disciplina. Podem ler 
algumas opiniões, em inglês ou reescritas em português pelos alunos, nas páginas que se seguem. 
     Neste número, falamos também do regresso aos grandes écrans de um dos mais icónicos represen-
tantes do cinema de ação e aventura. Pois é, o Dr. Indiana Jones ainda anda por cá, sob a orientação do 
grande mestre Steven Spielberg. 



     Na minha opinião, o filme Slumdog Millionaire é absolutamente incrível e surpreendente sem 
precisar que coisas muito mirabolantes. O filme retrata um rapaz de 18 anos, chamado Jamal Malik, 
que teve uma infância muito complicada, pois teve que lidar com a violência e a miséria existente na 
Índia. O personagem foi chamado para participar na versão indiana do famoso programa de TV 
“Quem quer ser um milionário?” e foi a sua experiência de vida que o ajuda a responder às pergun-
tas. Porém, a polícia desconfia da sua honestidade e alegam que Jamal terá feito batota, pois não 
acreditam que um rapaz que vive em “bairros de lata”, sem direito a ensino e sem cultura, possa ter 
ganho o prémio máximo do jogo. Então, Jamal tem que provar a sua honestidade. 
 
     O filme é de fácil compreensão, apesar de intercalar cenas do passado e do futuro. O filme cap-
tou a 
minha atenção pela forma cuidadosa que teve por abordar o tema de miséria e pobreza. A dramati-
zação mostra também a realidade que muitos países têm, no que tange às dificuldades em 
enfrentar as desigualdades. Mesmo com tudo isto, o filme consegue encaixar uma história de amor e 
como é padrão em todos os filmes, no desenlace acabam por final juntos. Mostrando que sempre é o 
amor que prevalece. 
 
     Aconselho vivamente o visionamento deste filme, pois apesar de ser uma história fictícia, a men-
sagem que transparece é a realidade indiana e as mazelas humanas que cada vez têm tido mais im-
portância. Um filme que transmite ação, aventura, amor e esperança, produzido em Bollywood, mas 
feito com o melhor de Hollywood. 
 

Bárbara Salgueiro Guerra, 9A  



Commentary on the film Slumdog Millionaire 
 

The film Slumdog, action film and a bit romantic, portrays social discrimination, the lack of 
human rights and the misery of life in the slum, involving the selfishness and prejudice of the "upper 
classes" over the "lower classes". 

Jamal was born in a slum in India. He is the main character, who competes in a TV game 
show called “who wants to be a millionaire?” with no expectations of becoming a millionaire (from 
the presenter's point of view), as he assumes that citizens who live in the slums are people without 
intelligence, but the truth is that these people are people without access to education due to their 
economic condition (Poverty/Human Rights). Despite this, Jamal, remembering his violent and diffi-
cult childhood, which portrays the life of a person in the slums of India, surprised everyone by cor-
rectly answering all the questions asked by the presenter, who did everything to make the main 
character answer wrong, passing the idea of selfishness of the “upper classes” through the stereo-
type that the “lower classes” have no knowledge or importance in the world (Prejudice/Selfishness). 
In my opinion this film is a reality that many people who live in developing countries or countries 
that do not have access to education, human rights and hygiene conditions suffer. Jamal is an exam-
ple, that sometimes you learn much more from experiences than from money or belonging to the 
“upper class”, Jamal is an example for not judging others just by their social position and an alert 
to the bad/different conditions that each of us live in the world. 

 
Matilde Gonçalves, 9A 

 

 



A meu ver, o filme é 
bom pois fala sobre a 

realidade e o trauma 
que situações do passa-
do podem causar em 
nós, mas essas situações 
também nos podem aju-
dar no futuro. O filme 
tem uma história boa e 
o personagem mostra a 
realidade só que tam-
bém podia ter um final 
diferente. Só não gostei 
de uma parte do filme, 
que teve muita violên-
cia, e se alguém mais 
novo quisesse ver não 
podia. Para concluir, se 
as pessoas tiverem a 
minha idade,  aconselho 

pois o filme tem emoção 
e dá vontade de saber o 
que acontece logo de 
seguida . 

Diana Ribeiro, 9ºA 

Eu gostei deste fil-
me, pois, infeliz-
mente, retrata a 
vida de diversas  
pessoas. Neste fil-
me, podemos ob-
servar que as pes-
soas dessa condi-
ção social mais 
baixa, são discri-
minadas pelas pes-
soas “ricas” e são 
tratadas como se 
não fossem huma-
nos e sim ani-
mais.Este assunto 
devia ser abordado 
mais vezes, e deví-
amos parar de 
“fechar” os olhos 
para estas situa-
ções, e dar-lhes a 
sua devida impor-
tância. 
 
Andreia Costa, 9ºA 

    Na minha opinião o 
filme Slumdog Millio-
naire é muito interes-
sante, pois retrata as 
diferenças culturais, 
tanto na Índia como 
em todo o mundo. 
    O filme dá a enten-
der que os persona-
gens mais ricos são os 
únicos que podem ter 
cultura geral, logo os 
«slumdogs» não po-
deriam acertar alguma 
pergunta no programa 
em questão. Como 
Jamal que era consi-
derado um deles e 
acertou em todas as 
perguntas foi preso e 
obrigado a confessar 
de que tinha feito ba-
tota, porém ele mos-
trou o contrário, mos-
trou que apenas sabia 
todas aquelas respos-
tas devido às suas 
aventuras de quando 
ainda era criança. 

Mateus Pereira , 9A  

Eu gostei do 
filme a que 
assisti, pois 
retrata um 
pouco da rea-
lidade da po-
breza que 
existe na Ín-
dia. O facto de 
Jamal Malik 
não ter um 
nível social 
elevado, faz 
com que as 
pessoas com 
maior estatuto 
social duvidem 
da capacidade 
e do seu racio-
cínio, o que 
demonstra 
descriminação 
social, que 
infelizmente 
ainda existe.  
Bianca Sil-

va,9A 



     Jamal Malik, um jovem de 18 anos, teve uma educação extremamente desafia-
dora na Índia, onde teve que lidar com violência e desastres. A sua experiência de 
vida dá-lhe a capacidade de responder às perguntas do programa quando é selecio-
nado para participar da versão indiana do conhecido show de TV "Quem Quer Ser 
um Milionário?" O Jamal deve usar a sua integridade para mostrar à polícia que 
eles estão errados e que ele é inocente. 
     Na minha opinião, o filme “SlumDog Millionaire“ representa com uma preci-
são imensa os problemas sociais na Índia e embora não seja um filme atrativo que 
se deseja assistir no cinema é um filme educacionalmente importante.  
     A abordagem que o filme fez sobre as questões sociais na Índia, como o facto 
de se nascer pobre ditar como a vida em geral será, é próxima da realidade experi-
enciada por a maioria da população. Os que nasceram pobres tendem a permane-
cer menos abastados, independentemente de quão inteligentes ou trabalhadores 
possam ser.   
     É um bom exemplo, no filme, a personagem principal, Jamal, nunca ter sido 
tratada pelo que conseguiu alcançar no show, mas sim pelo que era definido pela 
sociedade, um “chaiiwala”.  
    Em suma, adorei o filme no que toca aos assuntos que por vezes nos passam 
despercebidos, como a diferença social em certos países e o desrespeito que ad-
vém com essa desigualdade, porém não seria um filme que assistiria de bom agra-

do.   

Andreia Fonseca Cordeiro, 9A 



Slumdog Millionaire, is an Indian film about the life of two 
brothers who lived in an Indian slum. The two brothers lost 
their family due to the Muslims invasions, which happened reg-
ularly in slums, those invasions where very violent, including 
the use of fire to burn the slums down, guns, bars of irons to hit 
the people who lived in the slums. 
In one of those invasions their family died, their saw their 
mother die in front of them, hit by an iron bar. 
Since the death of their mother and the destruction of their 
slum, they started to live a nomad life, till one day, they had set 
up camp at a junkyard and one man in a bus passed by them and 
rescued them, the man took the two boys to a house with lots of 
children who used to live in the slums. 
The man loved to see the little kids singing, but there was a 
reason for him to love to watch the kids sing. Behind all that 
kindness of taking the children to that house, was in fact a way 
of making money by putting the kids singing in the streets. 
The two brothers noticed that, but they had met a girl called 
Latika, they wanted to run out of there, they did succeed on 
getting out of there but Latika did not. 
They ran away and started living their nomad lives, they were 
in plenty of jobs. Learned lots of things during their nomad 
journey. 
One day, they reencountered the man who made the kids work 
for him, and Latika was still with him. One of the brothers, 
Samil, had a gun and killed the man, but he betrayed his broth-
er, Jamal, by staying with Latika and threatening him with the 
gun. 
Jamal had to run away, has he watched himself being betrayed 
by his own brother. They had all grown up, Samil turned into a 
business man’s henchman and Jamal kept thinking about Latika 
as he worked in a call center. One day, at the call center he 
found his brother’s phone number and decided to call. Salim 
took the phone and said to Jamal to meet with him. 
Jamal found out where Latika was, but he couldn’t do nothing 
to be with her again, but Jamal remembered that Latika loved to 
watch the Indian version of “Who wants to be a millionaire”, so 
he got into the contest. Jamal was doing very well on the com-
petition, so well that the presenter of the show thought he was 
cheating. When Jamal got to the final question, which was go-
ing to be made in the next episode of the  show with a two day 
break before it, after the end of the first episode, Jamal was tak-
en to a room and detained by the police for suspects of cheating. 
Jamal was put under interrogation, and he told the policemen 
every tragic moment of his life where he’d learn everything he 
said at the show, the policemen let go of him, and he was going 
to do the final question. 
Latika knew Jamal was in the show, so did his brother. His 
brother lent his car keys to Latika so she could see Jamal after 
the show, but unfortunately Salim’s boss found out Latika had 
run away and after Salim, ending up killing him. 
Latika did get to Jamal after he had said the right answer to a 
question worth 20 million rupees (Indian currency), that’s why 
the movie is called “Slumdog Millionaire”, because he went 
from the lowest economic layer, people who live in slums, to 
the highest layer, millionaires. 
The film is an amazing film, it’s great when it comes to show-
ing Indian economic differences between the social layers. It 
also shows the concept of judging a book by its cover, which 
happens with Jamal when he goes to the show, the presenter 
judges him several times because he used to live in slums and in 
this movie it’s possible to see how hard the life of the lower 
economic layer can be, not only in India but everywhere, of 
course de movie shows more violence and discrimination in 
India, but being on the lower layer isn’t easy in any country. 
Overall, the film is incredible, the music, the recording, every-
thing about this film is good. 
 

David Sá,9A  



Na minha opinião, este filme é bom, um pouco 
caótico às vezes, mas apenas faz parte dele, sen-
do Jamal a personagem principal, um rapaz que 
cresceu na Índia. Eles possuem muita energia e 
brincam no meio dos montes de lixo espalhados 
pela cidade onde moram. O filme teve uma parte 
de que eu gostei mais: foi quando Jamal conse-
guiu um autógrafo de uma estrela de Bollywood. 
Embora Jamal tenha crescido na Índia, não te-
nho certeza, mas parecia que eles eram forçados 
a fazer coisas ou os adultos eram violentos, o 
que é triste e infelizmente ainda acontece até o 
dia de hoje. Antes de participar do programa 
“Who Wants to Be a Millionaire”, ele tinha co-
nhecido uma rapariga, mas teve que deixá-la pa-
ra trás por falta de escolha, e participar neste 
concurso era a forma de tentar encontrá-la já 
que ela poderia estar a ver o programa por ser 
tão popular. No final do filme, Jamal encontra a 
rapariga que conheceu e eles beijam-se, acho 
que se apaixonaram. 
Acho que a principal mensagem que que este fil-
me quer nos mostrar é que aqueles que 
nasceram pobres tendem a permanecer mais 
afastados, independentemente de quão 
inteligentes ou trabalhadores possam ser. No 

entanto, Jamal consegue ter sucesso através de 
uma combinação de talento e trabalho árduo. 
 

André Dias, 9A  

     Na minha ótica, gostei muito do filme. 
O título faz referência à história de Jamal, 
um rapaz que vivia na rua que concorreu a 
um prémio milionário num programa tele-
visivo. Este filme passa uma boa mensa-
gem: não é por ser de uma classe social 
baixa que não se pode ser inteligente. 
Slumdog Millionaire foi um filme que tam-
bém nos ensinou a não confiar em estra-
nhos. Os dois irmãos, Salim e Jamal, con-
fiaram numa pessoa desconhecida que 
quase deixava o Jamal cego para depois o 
utilizar como pedinte cego nas ruas da ci-
dade. Slumdog Millionaire também é uma 
história de romance entre Jamal e Latika, 
duas personagens  que foram sempre sepa-
radas em muitos momentos do filme por 
causa do trabalho de Salim. 
     Em suma eu aconselho vivamente a ver 
este filme pois é um bom filme. 
 

 

 

Rodrigo Ribeiro, 9A 



Para mim, o filme “Slumdog Millionaire” é um bom filme de amor pois o Jamal faz de tudo 
para estar com a Latika, porque a ama. 

Neste filme, Jamal Malik está a uma pergunta ganhar 20 milhões de rúpias no programa 
“Quem Quer ser Milionário “. Depois de acertar as perguntas realizadas pelo apresentador, ele ga-
rantiu 10 milhões de rúpias, mas ainda queria continuar. A última pergunta será realizada só na noi-
te seguinte no programa. Mas antes, a polícia leva o Jamal para um interrogatório de forma agressi-
va para saber se ele estava a enganar ou não pois, na penúltima pergunta o apresentador do progra-
ma escreveu no espelho a resposta errada para que Jamal perdesse, mas Jamal acertou e por isso foi 
levado para um interrogatório com a polícia. Tentando convencê-los de que ele é um rapaz honesto e 
verdadeiro, Jamal começa a contar a sua história marcante, desde a infância, viver na cidade de 
Mumbai e ele ser pobre até às razões que o levaram a participar no programa de televisão de quem 
quer ser milionário. Uma longa história de dificuldades, injustiças, desafios, força, coragem e, prin-
cipalmente, uma maravilhosa história de amor. 

Em suma eu adorei este filme, “Slumdog Millionaire”. 
 

Salvador Oliveira Cruz, 9A 



     Slumdog é um filme que aborda 
causas que ocorrem no dia-a-dia de 
muitas pessoas em todo o mundo. 
Este filme consegue mesclar situa-
ções ruins do quotidiano com um 
leve toque de humor e ação, nos 
colocando muitas vezes em uma 
posição crítica e nos fazendo pen-
sar sobre muitas situações, infeliz-
mente, reais e trágicas. 
     Slumdog conta a história de vi-
da de um rapaz chamado Jamal 
Malik, que teve uma vida sofrida 
desde sua infância. No filme, Ja-
mal está prestes a responder a pe-
núltima pergunta do programa 
“Who wants to be a millionaire”, 
pergunta esta que ele não sabia a 
resposta, o apresentador do progra-
ma pede um intervalo e ambos vão 
à casa de banho, lá Jamal se lamen-
ta por não saber a resposta correta 
e o apresentador o “ajuda” escre-
vendo a suposta resposta certa no 
espelho. De volta ao programa, 
Jamal decide escolher uma opção 
diferente da que o apresentador 
disse que era a correta, acertando 
assim a questão dada. Este com-
portamento levantou suspeitas por 
parte do apresentador, que chamou 
a polícia para investigar o pobre 
rapaz. Ele foi levado e assim come-
çou muitas sessões de tortura com 
o intuito de fazer Jamal confessar 
seus truques para saber a resposta 
de tudo, então, após algumas horas 
o rapaz começou a falar sobre toda 
a sua vida e as situações difíceis 
que ele havia passado. Jamal Malik 
contou sobre sua infância, que foi 
trágica e traumática, e também fa-
lou sobre seu amor perdido, cujo o 
nome de sua amada era Latika.  
     Em minha opinião, este filme 
nos ensina a dar valor às pequenas 
coisas do nosso dia-a-dia, e nos 
mostra que em situações boas ou 
ruins podemos tirar lições que irão 
nos acompanhar para o resto de 
nossas vidas. 

 

Ana Carolina Crestani Ferreira, 
10A 



Slumdog Millionaire  review in English 
 
 
 
 
 
 

     In my opinion, this movie does not only show its viewer the bold truth on what happens in the 
poorest regions of India, whether it is in the capital or other regions of the country. This movie shows 
something that would probably never even be talked about in school, or any public space. 
     Some may say this movie is about love, which is not entirely incorrect, but I do not agree complete-
ly with this theory. There are facts that could prove it, such as Jamal’s mother dying to protect her sons 
from death. There is also the fact that Jamal risked his life only with the mere hope that his love, Lati-
ka, would watch him on tv, which in fact, she did. Last, but not least, Jamal’s brother, Salim, protected 
his brother, killing himself, not knowing whether he would finally be happy. Yet, in my vision, this 
movie is not completely focused on love, but also the torture that the main character went through, just 
to prove that he was simply not cheating on the show. 
     Jamal, the main character of this movie knew better than his brother that, one day, he and Latika 
would be able to be together. The couple faced many difficulties until they could be together, but 
Jamal’s victory on the show “Who Wants to Be a Millionaire” granted him a happy ending to all the 
tragedy he had been through in his life. 
     I would like to highlight some important “coincidences” that happened through the movie. The first 
one, if not the most important, is the mysterious yet fascinating fact about Jamal’s life story being relat-
ed to the show. It could all have been a very strange coincidence and perhaps just a casual wave of 
luck, but it sure is intriguing for everyone watching the show. Most were wondering how Jamal, a 
chaiwallah knew most of the answers of the show, even though the questions were very complicated. 
In the series of events that’s is Jamal’s life, he was able, to somehow, live moments that gave him the 
answer for every single question, except the last one, which he sure had memories about, but he was 
never able to know the answer. 
     The next fact should probably be Jamal’s dedication to wait for Latika. Evey single day, since he 
saw her as an adult, Jamal would wait for the love of his life in the same train station, in the same spot, 
and even after winning the show, Jamal still went and waited for her once more, in hope that Latika 
would appear, which is something that happened. 
    I would also like to highlight the way the show host treated Jamal. He would treat him like he was 
nothing, but a piece of dirt in a new shirt. Jamal was treated like he was the biggest idiot in the world, 
or maybe, just the tinniest grain of sand in the desert. The show host didn’t even care if he was treating 
Jamal like he was nothing. The host thought that he was bigger. His ego for being quiet literally the 
owner of the show made him think he could just treat anyone has he wanted. 
     In conclusion, I do find this movie very necessary for everyone. The graphic representation in the 
film allows the viewer to understand reality and the consequences that come with just neglecting things 
like these. Watching this movie made me realize that this is not based in a book or it is just created. 
This movie is based on the real world that we live in. For sure, a lot of people can fight for peace and 
Human Rights, but if no one goes to the root of the problem, nothing can be entirely fixed. 

 

Margarida Liquito, 9A  



Slumdog Millionaire movie review 
  

  

               The film “Slumdog millionaire” is a film that talks about a boy who lived in the slum. He went to 

the "Who wants to be a millionaire" contest and he won because of the life experiences he had. 

 I liked the film because it tackles themes like poverty, difficulties in the slums, racism, and child 

labour. This film has a good romance between the protagonist and his beloved Latika and the relationship 

between brothers was also beautiful to see, as the two are inseparable and then get angry and in the end the 

protagonist’s brother has his redemption by giving his life to save his young brother. 

 To conclude, this film was a great film because it deals with current issues and the characters are 

well built, either the relationships or the characteristics of the characters. I loved the movie. 

 

Guilherme Alves, 10A 



I think the film shows a lot of things that 
almost nobody thinks it can happen nowa-
days. Many criminal gangs kidnap children, 
keep them alive in slums and hurt them to 
receive money from governments. These 
people do not care about human rights. They 
just want the world to think that they are 
people who need a lot of help to keep re-
ceiving money from the governments.  
In the film, a teenager from a slum had the 
chance to participate in “Who Wants to be a 
Millionaire”, one of the most watched 
shows in television history. He answered 
correctly to all the answers until the last one 
and won the biggest prize of the show. This 
achievement woke up the world. People 
though the boy just did not have the skills to 
win because he was from a slum, and he did 
not go to the school to learn.  
After he won the money, he was taken by 
the police who thought he just cheated in 
order to win the prize. They started to ask 
him how he knew all the answers to the 
questions. He told them the stories that he 
lived to know the answers to every single 
question of the show. 
The film shows that those who didn't have 
an easy life and didn't have the opportunity 
to go to school to learn can also have a suc-
cessful life. There are many ways to learn 
besides school education. 

Henrique Manuel Novo Rodrigues, 10A 



The movie “Slumdog Millionaire” is a loose adaptation of the novel “Q & A” and, in my opinion, it is 
a great movie that shows how bad the life of a Slumdog in India is. 

The film is about a Slumdog named Jamal who tried to win the “Who Wants to be a Millionaire” show 
so he could have a better life beside Latika who is the girl he loves since their childhood together. 

The soundtrack was mediocre but it did a decent job representing their musical culture. 

At the beginning of the movie Jamal finds himself in the police station being interrogated and even 
tortured by the officer since he needed to know how did Jamal cheat at the show. After the unpleasant 
torture, the officer sent Jamal to a room with a tv replaying the whole show and, at each “who wants to 
be a millionaire” question he had to tell the officers how he knew the answer. Every question was an-
swered trough is life experiences when he was younger so, after proving his innocence, he went back 
on the show to answer the final questions. When he was asked those questions, luck was on his side so 
he managed to get the full prize and became a millionaire.  

Leonardo Duarte,10A 



SLUMDOG MILLIO-
NAIRE MOVIE REVIEW 
 

       After watching this mo-
vie called « Slumdog millio-
naire » i noticed that the mo-
vie has some good and some 
bad points. Some of the good 
points are that the story is 
kind of « addictive » so the 
viewers never get sick of it 
and it makes them want to 
know what comes next, and 
also, in my opinion, the story 
has a pretty good ending. On 
the other hand, some of the 
bad points are that the video 
quality is not the best, but 
also ,once more in my opi-
nion, even if the end was ac-

ceptable, I think it was kind 
of a rushed ending. Basically 
the movie was good enough 
to entertain me for about 2 
hours but my rating will be 
either a 6/10 or 7/10. 

Mário Faria 10A 

 Synopsis:  
 
This movie takes place in In-
dia, where the population is 
very poor and many of the 
children are orphans. The 
film portrays the life of one of 
these children (Jamal) who, 
together with his brother 
(Salim) saw their mother die 
in an attack against Muslims. 
Meanwhile, he met a girl 
(Latika) who joined the 
group. When they were in the 
trash fields around the city, 
they were rescued by an or-
ganization but Jamal discov-
ered that they were using 
them for money and only he 
and his brother managed to 
escape these evil people. Af-
ter a few years, Jamal and 
Salim return to rescue Latika 
and they lose contact with 
each other. When Jamal is 
18, he signs up for the contest 
"Who wants to be a million-
aire" however, when Jamal 
gets the penultimate question 
right the police arrest him on 
suspicion of cheating.  
 
 
 
 
 

Review:  
 
This film portrays very well 
the poverty of India, where 
most people do not have 
sanitation and clean water. 
Where children have to 
steal to survive and are of-
ten captured by fake organ-
izations that use them to 
earn money. 
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the movie is about a boy called Jamal Malik. He is a 18 year old boy who had a very difficult 

childhood, dealing with violence and misery in India. He is called to participate in the Indian version of 
the famous TV show "Who wants to be a millionaire?" and his life experience helps him answer the 
show's questions. However, the police are suspicious of Jamal's honesty, who must prove his innocence. I 
liked this movie because it's about a person who didn't have an easy life and managed to show that life 
could be turned around. 
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'Ice Merchants', de João Gonzalez, foi anunciado como um dos 5 nomeados para o Óscar de Melhor 
Curta-Metragem de Animação. Os vencedores serão conhecidos a 12 de março.  

     O filme Ice Merchants tem tido um percurso único na cinematografia nacional: foi um dos 5 nomea-
dos para os Prémios do  Cinema Europeu; foi o primeiro filme de animação português a ser premiado em 
Cannes; também somou nove prémios em festivais a caminho da nomeação para o Óscar da Academia 
Americana; conquistou 45 outros prémios e menções especiais em festivais de cinema; ultrapassa as 
100 seleções oficiais em festivais de todo o mundo, e tudo isto em menos de um ano. É obra! E agora, 
pela primeira vez na história do cinema português, é um dos 5 nomeados para o Óscar de Melhor Curta-
Metragem de Animação da 95.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.  

SERÁ DESTA QUE PORTUGAL GANHA UM ÓSCAR? 



Sinopse 

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 de-
slocarem à 
aldeia que 
se situa na 
planície 
abaixo, onde 
vendem o 
gelo que 
produzem 
durante a 
noite 

MAS, AFINAL, QUE É JOÃO 
GONZALEZ? 

João Gonzalez (1996) é um realizador, animador, ilustra-
dor e músico português com formação clássica em pia-
no. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, fez mes-
trado na Royal College Art (UK), depois de terminar a 
licenciatura na ESMAD (PT). Nessas instituições reali-
zou os multipremiados filmes “Nestor” e “The Voyager”. 
Em 2022 tornou-se o primeiro realizador português de 
animação a ser premiado no Festival de Cannes, vencen-
do o prémio do Júri para melhor curta metragem na Se-
mana da Crítica. João tem um grande interesse em com-
binar o seu background musical com a sua prática em 
animação autoral, assumindo sempre o papel de compo-
sitor e por vezes de instrumentista nos filmes que reali-
za, ocasionalmente acompanhando-os com performan-
ces ao vivo. 

Algo que sempre me fascinou no 
cinema de animação é a liberdade 
que nos  oferece para criar algo a 
partir do zero. Cenários e realida-
des surrealistas e bizarras que po-
dem ser utilizados como uma fer-
ramenta metafórica. [...] Ice Mer-
chants cobre uma história huma-
na, sobre ligação familiar,  rituais 
simples e rotinas diárias, estudan-
do-os metaforicamente como  base 
das relações humanas a longo 
prazo. [...] Esteticamente, tendo  a 
incorporar nos meus filmes o meu 
interesse por sombras fortes, ân-
gulos de câmara extremos e pale-
tas de cores limitadas. Há também 
um tratamento contínuo da banda 
sonora do filme, que começo a tra-
balhar desde o início da produção. 
[...] Ice Merchants é um drama 
familiar ambientado numa reali-
dade impossível, trazido à vida 
com a colaboração da equipa de 
artistas mais talentosa e trabalha-
dora que eu poderia ter desejado."  
— João Gonzalez 



O Mistério Mèliés 

Está disponível,na RTP Play, o documentário "O Mistério Mèliés", sobre o realizador de "Viagem à Lua".  

https://www.rtp.pt/programa/tv/p42980?fbclid=IwAR3sHfXLSQQxmWaehui6FScSvJa4byo23MUKC5P1cUh3bit9oBncOFJXgQc


     Na divulgação deste documentário, a que podem aceder no link divulgado no final desta 
página (ou clicando na imagem), é dito o seguinte: “Georges Méliès, o genial inventor dos 
efeitos especiais, rodou mais de 500 filmes, entre 1896 e 1913, e abriu caminho para mui-
tos outros. Em 1923, arruinado e desesperado, queimou as películas e os sonhos encanta-
dos transformaram-se em fumo. Entre arquivos internacionais e a descoberta de nega-
tivos, o documentário de Serge Bromberg e Eric Lange leva-nos a rever a beleza dos seus 
filmes. Primeiro, descobrimos quem foi Georges Méliès e como chegou a este espetacular 
sacrifício. Depois iniciamos uma busca frenética pelos filmes, em caves e sótãos, até à re-
cente descoberta de um tesouro incrível... um feito que se pensava impossível! 
Num gesto de desespero, o realizador de "Viagem à Lua" e "A Conquista do Pólo" queimou, 
um a um, os 520 negativos originais de todos os seus filmes e todas as cópias dos filmes 
que o tornaram famoso. Em 1929 restavam apenas 8 filmes ainda em circulação, três dos 
quais incompletos ? os últimos vestígios de uma obra que queria efémera. 
Méliès, o mágico, sem saber, pregou-nos uma partida à sua maneira. E, como o coelho que 
sai da cartola, os negativos que se transformaram em fumo reapareceram do outro lado do 
mundo. É de se tirar o chapéu, Senhor Méliès.” 

     Se tiverem curiosidade sobre os primeiros tempos do cinema e sobre os primeiros 
efeitos especiais, bem longe do que um dia a digitalização permitiria,em que as limitações 
técnicas eram ultrapassadas pela prodigiosa imaginação do cineasta, não devem perder 
este documentário. 

https://www.rtp.pt/play/p10856/e650487/o-misterio-melies 

https://www.rtp.pt/play/p10856/e650487/o-misterio-melies


Outro olhar 
     Douggy Pledger é um designer, autor, ilustrador, escritor e realizador inglês. Apesar do cinema 
não ser a fatia mais relevante do seu trabalho a verdade é que tem produzido algumas ilustrações 
dignas de nota. As vítimas do seu olhar cáustico e divertido são os grandes blockbusters america-
nos que, por serem sucessos de bilheteira à escala planetária, fazem parte do imaginário de um 
grande número de pessoas e são facilmente identificáveis mesmo com a descontextualização que o 
autor aplica a estes personagens e filmes que a maioria conhece bem. Vejam só o que ele fez ao uni-
verso fantasioso e futurista da série de filmes da Guerra das Estrelas e ao filmes de super-heróis 
da Marvel e da DC. 























Indiana Jones 5 
Harrison Ford está de volta e regressa como o icónico herói Indiana Jones com o novo trailer do 
quinto filme da franquia: Indiana Jones and the Dial of Destiny, que é dirigida por James Mangold e 
será estreada a 30 de junho de 2023.  

"Os filmes de Indiana Jones são sobre mistério e aventura, mas são também sobre coração", 
disse Ford na apresentação do 'trailer' na Califórnia, "e estou muito, muito feliz por termos uma 

história realmente humana para contar, assim como um filme que te vai dar uma sova". Ford 
indicou mais tarde que este será o seu último filme na franquia. "É isto", disse o octogenário, 
"eu não voltarei".  

https://www.youtube.com/watch?v=ZfVYgWYaHmE&t=1s






       Raiders of The Lost Ark (1981) no original, foi o primeiro filme de uma série de 
três que imortalizou a personagem de Indiana Jones, interpretada por Harrison 
Ford. Neste filme, realizado por Steven Spielberg, Ford desempenha a figura do 
arqueólogo aventureiro que parte em busca da Arca da Aliança, durante o período 

Nazi. O filme foi um dos grandes sucessos de bilheteira da década de 80 e foi produzido por Spielberg 
em cooperação com George Lucas. Ganhou quatro Óscares em categorias técnicas: Direção Artística, 
Som, Efeitos Visuais e Efeitos Sonoros.  

     A ilustrar os storyboards deste filme estava um jovem chamado Michael Bay, um dos vários ilustra-
dores contratados por Steven Spielberg, o realizador deste clássico do cinema de aventura. Mais tarde, 
Michael Bay, hoje um conhecido realizador de filmes de ação, disse que foi aqui que nasceu o seu dese-
jo de se tornar um realizador de cinema. 

Storyboards do filme 
OS SALTEADORES DA ARCA PERDIDA 










