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Curiua-Catu
Pedro Lino (Portugal)

Produção / Production: Ukbar Filmes
Duração / Lenght: 90 min.
Orçamento Previsto / Estimated Budget: 150.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: n/aq
Finalização / Finalization: Outubro / October 2021
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Escrita / Writing

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.

Oswald de Andrade, 
“Erro de Português”, 1926

“When the Portuguese arrived
Under the torrential rain
He dressed the Indian.
What a shame!
Was it a sunny morning
And the Indian would have undressed
The Portuguese.”

Oswald de Andrade, 
“Portuguese Mistake”, 1926

SINOPSE / SYNOPSIS
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Desde criança mantive uma ligação muito forte com o 
mundo natural e grande parte do meu trabalho ante-
rior está focada no relacionamento do homem com a 
natureza.
Por esses mesmos motivos, tenho-me interessado 
muito nas visões das comunidades indígenas da Ama-
zónia, sobre o mundo que as rodeia, porque acho que 
nós, como sociedade, estamos a afastar-nos cada vez 
mais da Natureza, e os modos de vida que podemos 
encontrar nesta parte do mundo, pode ser importan-
te para reconfigurarmos o nosso próprio relaciona-
mento com o mundo.
Também em relação a Portugal, acredito que este 
filme tem um significado especial, onde as ações colo-
niais do nosso passado, principalmente na América do 
Sul, ainda são amplamente ignoradas na sociedade.
Também quero traduzir a visão animista das socieda-
des desta região (no sentido de fornecer uma agência 
aos elementos que a sociedade ocidental considera 
neutros - os ventos, as águas, os rios, etc.), dando ao 
meu filme uma aparência altamente sensual e táctil, 
tornando-se numa experiência que exige ser experi-
mentada e não desconstruída racionalmente. 
Os planos visuais serão tratados como uma tela de 
pintura semi-abstracta que transforma e destila as 
formas figurativas que nos cercam em imagens que 
apelam mais aos nossos sentidos do que nosso racio-
cínio. O som será tratado da mesma maneira, alte-
rando as expectativas sobre o que ouvimos, usando 
sons muito próximos que não estão necessariamente 
relacionados com o que estamos a ver.  
Além disso, nasci e cresci em Portugal, mas minha avó 
é brasileira, de ascendência africana e indígena, e acho 
que será muito interessante explorar minha própria 
herança nesse contexto, regressando a um lugar onde 
nunca estive.

Ever since I was a young child, growing up in the coun-
tryside, I retained this very strong connection with the 
natural world and much of my previous work is focused 
on Man’s relationship with nature.
Because of these same reasons, I’ve been very inter-
ested in the views of the indigenous communities with 
the world that surrounds them, because I think that 
we as a society have been stepping further and further 
from our connection with nature and I think that their 
way of life, which is much more connected to their sur-
roundings, may be key to reconfigure our own relation-
ship with the world. 
Also in relation to my own country, Portugal, I believe 
this films holds a special significance, where the colo-
nial actions of the past, especially in South America, 
are largely still ignored in society.
I also intend to translate the animistic view of the so-
cieties in this region, (in the sense of providing agency 
to elements that Western society considers neutral 
- the winds, the waters, the rivers, etc.) giving the film 
a highly sensual, tactile and living quality, one that de-
mands to be experienced rather than deconstructed. 
Both image and sound will be treated in a very strong 
cinematic manner, treating the visual plane as an 
abstract painting canvas that transforms and distils 
the figurative shapes that surround us into abstract 
imagery that appeals to our senses more that to our 
reasoning. Sound will be treated the same way, chang-
ing expectations on what we hear using macro, very 
close sounds that aren’t necessarily related to what 
we’re watching in an obvious way.
Also, I was born and raised in Portugal but my grand-
mother is Brazilian, of African descent, so I think  
it will be very interesting to explore my own heritage  
in this context, staging a return to somewhere I’ve 
never been to.
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR

Com formação em design e ilustração, começou a di-
rigir filmes logo após a faculdade, com a sua primeira 
curta A Menina Gorda, vencendo o prémio Jovem Ci-
neasta, no Cinanima 2005. Seguiram -se vários outros 
filmes, sendo exibidos e premiados em vários festivais 
em todo o mundo. A sua primeira longa -metragem, 
Lupo, foi lançada em 2018, no festival IndieLisboa, 
estreando comercialmente nas salas em 2019. Pro-
fundamente enraizado numa abordagem plástica da 
imagem filmada, os seus filmes retratam frequente-
mente a natureza poética dos pequenos detalhes que 
compõem a vida quotidiana.

With a background in design and illustration, Pedro 
Lino works as a director and producer in both anima-
tion and live action. He started directing films right 
after college with his first short The Fat Girl winning 
the Best Young Filmmaker Award at Cinanima 2005. 
Several other films followed, both in animation and 
documentary, being screened and awarded at several 
festivals worldwide. His first feature doc, Lupo was  
released commercially in Portugal in 2019. Deeply  
rooted in a painterly approach to the filmed image,  
his films often depict the poetic nature of the small 
details that make up daily life.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Mistérios Negros (2019) 
Lupo (2018)
Her Name (2015) 
Terra (2013)
The Tortoise (2012)

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER

Pandora Cunha Telles
Nasceu no cinema. Depois de se formar em Ciência 
Política e Relações Internacionais optou pela produção 
de cinema e televisão. Trabalhou na UniPortugal, Ani-
matógrafo e Filmes de Fundo antes de fundar a Ukbar 
Filmes. É Membro da European Producers Club e da 
European Film Academy e antiga Presidente da APCA.
Born and raised in the movies. After graduating in 
Political Science and International Relations opted for 
movies and television production. Worked at UniPortu-
gal, Animatógrafo and Filmes de Fundo before creating 
Ukbar Filmes. Pandora is a Member of the European 
Producers Club and the European Film Academy and 
former President of APCA. 

Ukbar Filmes
Fundada em 2009 por Pandora da Cunha Telles e 
Pablo Iraola, somos uma das principais produtoras de 
cinema e televisão em Portugal . Sempre na expectati-
va de trabalhar com gente nova e talentosa, já produ-
zimos inúmeras primeiras obras de ficção e documen-
tários. Como uma das mais experientes produtoras 
nacionais em co-produções, procuramos projectos 
apelativos no mercado internacional. Ao longo da nos-
sa história, já colaborámos com Espanha, França, Áfri-
ca do Sul, países da América Latina e Países Lusófo-
nos. Também produzimos vídeos institucionais, tendo 
já colaborado com o Museu do Dinheiro e o Exército 
Português. Alargamos constantemente os nossos 
horizontes, desde que os projectos nos desafiem.  
Established in 2009 by Pandora Cunha Telles and 
Argentinian partner Pablo Iraola, Ukbar Filmes is one of 
the leading Portuguese production companies. Ex-
ploring the thin line between author and story driven 
films, from Portugal and abroad, Ukbar produces both 
documentaries and fictions, mostly internationally co-
financed, in articular with Latin America. Their latest 
films swing from national top 5 on the box office to of-
ficial selections in the major international film festivals. 
Good stories take them anywhere in the world.

CONTACTOS / CONTACTS

PEDRO LINO

TEL .:  00351 919978072
E-MAIL : PEDROLINO@GMAIL .COM
WEBSITE : WWW.PEDROLINO.ME


