
as teias da lei
a justiça em debate no cinema



cinema na reitoria
Depois do evidente sucesso que foi a primeira tempo-
rada de “Cinema na Reitoria”, com o ciclo dedicado a 
“Duas Crises em Confronto”, a iniciativa regressa agora 
com um novo tema em debate, a Justiça, num ciclo a que 
se deu a designação de “As Teias da Lei”. 

A Justiça sempre esteve em discussão, ao longo dos 
séculos e em todas as sociedades. No cinema, particu-
larmente no cinema norte-americano, multiplicam-se os 
exemplos, acompanhando o desenvolvimento das socie-
dades e a complexidade dos novos problemas que se vão 
colocando. Cada país tem uma legislação diferente, exis-
tem “escolas” diversas, cada sociedade enfrenta as suas 
questões específicas. Em Portugal, a Justiça atravessa 
um período conturbado, com acusações e uma mediati-
zação excessiva. Por isso será interessante ver, ou rever, 
filmes onde se discutem temas e situações que podem 
ser proveitosos para o nosso caso específico, e para o 
aperfeiçoamento de sistemas que interagem de forma 
decisiva com o cidadão, no seu dia a dia. 

A seleção presente teve em conta a diversidade de te-
mas, a variedade de origens e a variação das épocas em 
que as obras foram rodadas. Mas todas elas de grande 
qualidade cinematográfica. Esperemos que a visão e o 
debate que possam suscitar sejam vantajosos. 

Lauro António

Doze homens em fúria
8 de outubro / 18h
Sidney Lumet  / 96’ / 1957 / Drama

Título original Twelve Angry Men
Com Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam, John Fiedler
legendado em português

Após um julgamento, 12 jurados reúnem-se para deci-
dir sobre a culpabilidade ou não do réu. Onze não têm 
dúvidas, mas um interroga-se sem certezas. E o debate 
inicia-se…

AS TEIAS DA LEI 
a justiça em debate no cinema



Anatomia de um crime

Quero viver! 

15 de outubro / 18h

22 de outubro / 18h

Otto Preminger  / 153’ / 1959 / Drama

Título original Anatomy of a Murder
Com James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara
legendado em português

Robert Wise / 114’ / 1958 / Drama

Título original I Want to Live!
Com Susan Hayward, Simon Oakland, Theodore 
Bike
Inglês, legendado em francês

Uma mulher afirma-se brutalmente vio-
lada. As circunstâncias que rodeiam o 
crime são estranhas, mas a vingança 
é rápida. O julgamento inicia-se, abor-
dando toda a fragilidade da natureza 
humana.

Baseado num caso verídico, Barbara 
Graham é apanhada nas teias da justi-
ça, presa, julgada e condenada à morte. 
O processo que se segue transforma-se 
num libelo contra a pena de morte.



Na sombra 
e no silêncio 

Matou

29 de outubro / 18h

5 de novembro / 18h

Robert Mulligan / 129’ / 1962 / Drama

Título original To Kill a Mockinbird 
Com Gregory Peck, John Megna, Frank Overton, 
Rosemary Murphy
legendado em português

Fritz Lang / 105’ / 1931 / Drama

Título original M 
Com Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgust
legendado em português

Atticus Finch, advogado, defende um 
negro acusado de violação, durante a 
Grande Depressão no Sul dos EUA. Há 
quem diga que é o melhor “filme de tri-
bunal” de sempre.

Alemanha, anos 30. Um psicopata bru-
taliza crianças e aterroriza uma cidade. 
As forças da ordem e o submundo do 
crime lançam-se na sua perseguição. 
Um julgamento popular está na calha…



Mar adentro 

A calúnia 

12 de novembro/ 18h

19 de novembro/ 18h

Alejandro Amenabar / 121’ / 2004 / Drama

Título original Mar Adentro
Com Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas
legendado em português

Sydney Pollack / 112’ / 1981 / Drama

Título original Absence of Malice
Com Paul Newman, Sally Field
legendado em português

Baseado na história verídica de Ramón 
Sampedro, que lutou durante 30 anos 
pelo direito a terminar a sua vida com 
dignidade, sendo auxiliado por uma ad-
vogada que assumiu a sua causa.

Julgamentos na praça pública… ou nas 
páginas de um jornal. Será que se pode 
considerar alguém culpado antes de ser 
provada a sua culpabilidade em tribu-
nal?



O processoEm nome do pai 
3 de dezembro / 18h26 de novembro/ 18h
Orson Welles / 118’ / 1962 / Drama

Título original The Trial
Com Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli
legendado em português

Jim Sheridan  / 133’ / 1993 / Drama

Título original In the Name of the Father
Com Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Alison Crosbie, Philip King
legendado em português

Com base na obra de Kafka, “O Processo” aborda o caso 
de Joseph K que é um dia acordado de manhã por um 
indivíduo que lhe anuncia a sua prisão. Desconhece de 
que é acusado e precipita-se num labirinto burocrático 
despersonalizador.

Belfast, anos de fogo do IRA. Gerry Conlon é preso, acu-
sado de um atentado bombista. Durante 15 anos luta pela 
justiça e a liberdade, auxiliado por uma advogada que 
acredita na sua versão dos factos.



E justiça para todos
10 de dezembro/ 18h
Norman Jewison / 114’ / 1979 / Drama

Título original … And Justice for All
Com Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe, Lee Strasberg
legendado em português

Um jovem advogado idealista defronta-se com a defesa 
de um juiz acusado de violar e espancar uma jovem. 

Filadelfia
17 de dezembro/ 18h
Jonathan Demme  / 120’ / 1993 / Drama

Título original Philadelphia
Com Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Antonio 
Banderas
legendado em português

Um jovem advogado é despedido do seu local de traba-
lho, sob falsa desculpa, mas com base no facto de ser por-
tador do vírus da Sida. Segue-se um julgamento que irá 
clarificar algumas questões. 



O julgamento de nuremberga A sangue frio 
7 de janeiro / 18h 14 de janeiro/ 18h
Stanley Kramer  / 179’ / 1961 / Drama

Título original Judgement at Nuremberg
Com Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmarck, Marlene 
Dietrich, Judy Garland
legendado em francês

Richard Brooks  / 134’ / 1967 / Drama

Título original In Cool Blood
Com Robert Blake, Scott Wilson, John Forsythe, Paul Stewart
legendado em português

O Julgamento dos criminosos de guerra nazis, em Nurem-
berga, em 1948, após o término da II Guerra Mundial. 

Dois jovens marginais assassinam brutalmente uma famí-
lia rural por meia dúzia de dólares. Presos e condenados 
à morte, suscitam a atenção dos meios de comunicação 
social.  



Uma separaçãoEm nome do povo italiano
28 de janeiro / 18h21 de janeiro / 18h
Asghar Farhadi / 123’ / 2011 / Drama

Título original Jodaeiye Nader az Simin
Com Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat
legendado em português

Dino Risi   / 103’ / 1971 / Drama

Título original In Nome Del Popolo Italiano
Com Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani, Yvonne Furneaux
Italiano, legendado em francês

Um casal iraniano confronta-se com um dilema familiar 
e judicial: sair do país, para assegurar um melhor nível 
de vida, ou ficar no Irão, para apoiar um parente com 
Alzheimer.

Um obscuro magistrado italiano desconfia que um in-
dustrial bem instalado cometeu um crime. Inicia a in-
vestigação e a perseguição ao suspeito até conseguir 
incriminá-lo.



Erin brockovich
4 de fevereiro / 18h
Steven Soderbergh / 126’ / 2000 / Drama

Título original Erin Brockovich 
Com Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart
legendado em português

Erin Brockovich vive numa pequena cidade,  é divorciada 
pela segunda vez e mãe de três filhos, e depara-se com 
águas contaminadas, resolvendo pôr em tribunal a ques-
tão e conseguir a maior indemnização de sempre numa 
ação judicial - 400 milhões de dólares.

Os acusados 
11 de fevereiro/ 18h
Jonathan Kaplan / 110’ / 1988 / Drama

Título original The Accused
Com Jodie Foster, Kelly McGillis, Bernie Coulson, Leo Rossi
legendado em português

New Bedford, EUA. Uma violação coletiva, uma investi-
gação, um julgamento. Os acusados são os violadores, 
obviamente, mas sobretudo os instigadores. Nervoso, po-
lémico, deu a Jodie Foster o Óscar de Melhor Atriz do ano. 



O veredicto Cliente de risco
18 de fevereiro/ 18h 25 de fevereiro / 18h
Sidney Lumet  / 123’ / 1982 / Drama

Título original The Veredict 
Com Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warde, James Mason
legendado em português

Brad Forman / 110’ / 2011 / Drama

Título original The Lincoln Lawyer
Com Mathew McConaughey, Marisa Tomei, John Leguzamo
legendado em português

Uma operação mal sucedida, um hospital com as costas 
bem quentes, um advogado em decadência que procura 
reerguer-se das cinzas. Mais uma vez a justiça norte-ame-
ricana em causa por um cineasta que a questiona. 

Um advogado de Los Angeles, que tem o seu escritório 
no carro, um Lincoln, confronta-se com um caso difícil, ao 
defender um playboy acusado de violação e tentativa de 
assassinato. Enquanto o caso decorre, descobrem-se os 
mecanismos da justiça norte-americana. 



informação útil

organização
Reitoria da Universidade de Lisboa

coordenação
Lauro António, cineasta

Todas as sessões terão lugar na Reitoria da Universidade de 
Lisboa e início às 18h.

A entrada é livre e limitada à capacidade da sala.

Cada sessão inclui, no início, uma apresentação do filme.

Esta programação pode, eventualmente, sofrer alterações.

www.ulisboa.pt/cinemanareitoria

www.ulisboa.pt


