Diretor De Programas rtP1
José Fragoso

iDeia original

almeno gonçalves
João Cayatte
João laCerda matos

elenco

isabel sousa mello

natália luiza

afonso mello

almeno gonçalves

tomaz mello

sisley dias

margariDa mello

PatríCia Pinheiro

ricarDo mello

rodrigo tomás

D. tereza De sousa

ana zanatti

arminDa silva

margarida CarPinteiro

mariana guerra

Joana de verona

João ferro

antónio melo

Josefa ferro

teresa Faria

albertina ferro

iris Cayatte

maria ferro

sílvia Chiola

belarmino

Carlos Feio

aPolónio galDo

ruben rios

virgínia santos

ana Catarina aFonso

Joana simões

eva barros

aDolfo mascarenhas

Paulo Calatré

Joaquim carvalho

diogo martins

PaDre mário

Pedro almendra

fernanDo vargas

João Pedro vaz

clementina

tânia alves

berta

luCinda loureiro

laDy inês

graCinda nave

gomes Da costa

José martins

salazar

elmano sanCho

severo

Carlos Carvalho

maria aDelaiDe cunha

Cristina Carvalhal

irmã lourDes

tânya ruivo

noémia

tânia vilas boas

vasco monteiro

andré Cruz

Dr. aDelino lobo

rogério Paulo

arcebisPo vieira De matos

José miguel braga

toninho

diego alexandre

francisco castro

luís FiliPe silva

emPregaDa amália

Jaqueline rodrigues

alves roçaDas

João maria Pinto

sinel De corDes

rui madeira

siDónio Pais

andré laires

investigaDor inácio

nuno gil

cunha leal

riCardo Correia

elenco

raPaz 1

FiliPe amorim

aDicional

raPaz 2

Peter JaCky

guarDa 1

Júlio vilas boas

oficial De cavalaria

tiago guimarães

mulher exPeriente

ana samPaio

homem com mau asPeto

Jorge alonso

bernarDo lucas (aDvogaDo)

rui mendonça

criaDa rosa

Cristiana Pereira

filomeno Da câmara

ruben silva

Jaime batista

rui braga

raul esteves

mané abrunhosa

irmã De toninho

Carolina maChado

Jovem emPregaDa lucília

bea CamPos

bebé

FiliPe

tio De Joana

rui marques

mãe De Joana

FiliPa gonçalves

cliente (albertina)

Jorge oliveira

Jaime batista

rui braga

realizaDor

Pedro andré

encarregaDo oficina De teares

agostinho

trabalhaDor oficina De teares

gabriel dias

manoel De oliveira

Camilo vale

mulher Das hóstias

ana rita maChado

anarquista galego

Camilo silva

menina café 4

ana Paula oliveira

menina café 4

tatiana silva

menina café 4

rita mariz

menina café 4

rita santos

banDa

adolFo luxúria Canibal
antónio miranda
antónio raFael
miguel Pedro

cantora lírica

argumento

maria João barreto

João laCerda matos
raquel Palermo

Direção De atores e casting

antónio melo
CeCília sousa

coorDenação De elenco

helena burguete

crowD

tiago Fernandes

1º assistente De realização

miguel raPoso

2º assistente De realização

luís sérgio

anotaDora

soFia de Pina

Diretor De fotografia

FranCisCo vidinha

oPeraDor De câmara ii

César roCha

1º assistentes De câmara i

sílvia diogo
inês gonçalo

1º assistente De câmara ii

rodrigo albuquerque

2º assistentes De câmara

antónio silva
miguel varandas

steaDycam

João nuno soares

backuPs

marta tenório

viDeo assist

JaCobo martinez

fotógrafo De cena

hugo delgado

música original

antónio raFael
miguel Pedro

suPervisão De Pós-ProDução De som

mariana melo

Diretora De arte

ana teresa Castelo

chefe aDerecista

Paula szabo

aDerecista De cena

thelma de Jerusalém

chefe construtor

gonçalo Joubert

assistente De construção

Júlio gonçalves
FiliPe martins
riCardo Fernandes
rui santos

estagiárias De Decoração e aDereços

beatriz Castelo oliveira
matilde Jerusalém

figurinista

marta iria

chefe guarDa-rouPa

sílvia almeida

assistentes guarDa-rouPa

inês Ferro
PatríCia guerreiro
bruna Costa
teresa vieira

costureiras

Carla isidro
alídia PaCheCo

maquilhagem

abigail maChado

cabelos

mário leal

assistente maquilhagem e cabelos

susana Correia

reforços maquilhagem e cabelos

inês zózimo
sara Pereira
ruby Cruz
Fábio gomes
Cristina loPes
tiago Pinheiro

estagiária De caracterização

Catarina nogueira

chefe iluminaDor

hugo esPírito santo

assistente iluminaDor

antónio Pedro santos (tóPe)

assistente De iluminação

artur andrade

eletricista

Paulo lobato Costa

chefe maquinista

mário sousa

assistentes maquinista

João Carmo
rui Ferreira

Diretor De som

Paulo Cerveira

Perchistas

João luís almeida
zedi Carvalho
luís silveira

Drone

manuel Costa (aero PersPetiva)

Drivers

andré niColau
diogo barbosa
João diegues

carros De cena

daniel sasPortes

imagens De arquivo

CinemateCa Portuguesa
museu do Cinema

aluguer imagem e som

toolbox

estúDio Pós ProDução

lightbox

coorDenação Pós ProDução

Cristiana gasPar

eDição

marCo Carvalho
riCardo sobral

assistente eDição

Pedro Pereira

suPervisão efeitos visuais

nuno Coutinho
Paulo Pinho
João gonçalves
riCardo Pinto
rúben martins

correção De cor

duarte silva

assistente correção De cor

hugo soares

sonoPlastia

João bastos

estúDio misturas som

loudness Films

misturas

branko neskov C.a.s

Design gráfico

henrique de abreu gouveia - ovo design studio

concePção genérico

henrique de abreu gouveia - ovo design studio

execução genérico

riCardo Pinto - lightbox

chefe De ProDução

João santana

secretária De ProDução

Catarina barbosa

assistentes De ProDução

adelaide megre
maria João Carneiro

estagiária De ProDução

Joana monteiro

Direção De ProDução

maria João alves

secretária De ProDução

Carla Fernandes melo

controle financeiro

ivã Costa

realizaDor

João Cayatte

ProDutor

almeno gonçalves

agraDecemos a toDos os que ParticiParam como figurantes

agraDecimentos

hernâni Pinheiro
ana Pinheiro
manuel gonçalves
viCtor soares
Camilo João branCo (tuxa)
antónio melo
antónio maria vieira
antónio ressurreição
antónio Carreira
Carlota lobato Costa
eduarda Pereira
diana nogueira
Pedro soares
delFim rodrigues
sr. domingos
Paulo muCha
João miguel Cunha
nuno de oliveira Cabeleireiro
rui sousa
Fernando talhós
eduardo Pires de oliveira
Fotolândia
albergaria sra-a-branCa

águas monChique
aoF - augusto oliveira Ferreira
assoCiação ComerCial de braga
assoCiação dos motoristas aPosentados da tub
(sr. gomes)
arquidioCese de braga - sé de braga
(sr. Cónego, dr. José Paulo leite de abreu, Carlos almeida)
bombeiros saPadores de braga
braval braga
Câmara muniCiPal de braga
(eng.º altino bessa, daniel Pinto)
Câmara muniCiPal de arCos de valdevez
(dr. João manuel esteves, dr. nuno soares)
toolbox – lightbox
reitoria da universidade do minho
(dr.ª manuela martins, dr.ª guilhermina bonjardim)
Câmara muniCiPal de monção
Casa da Ponte
Caetano auto
Cavalos e Charretes
(Cristiana Pereira e João Pereira)
CinemateCa Portuguesa – museu do Cinema, i.P.
ConFraria do bom Jesus do monte
(varico Pereira)
Clube de Caçadores de braga
(sr. Peixoto)
CutiPol
direção regional de Cultura do norte
(dr.ª Felicidade ramos)
Film Commission minho
galerias valdemar
veterinária muniCiPal
(dr. a liliana)
vista alegre
solar das bouças
hotel do bom Jesus
hotel do Parque
instituto monsenhor airosa
(dr. luís gonzaga)
J. C. grouP
Junta de Freguesia do lago
Junta de Freguesia de são João souto

liberalli – bolos e doCinhos
mala d’arte
melo henriques, lda revenda de têxteis
mosteiro de tibães
(dr. vicente Paulo, dr. Paulo oliveira
e todos os colaboradores do mosteiro)
museu dos bisCainhos
(dr.ª isabel silva e todos os colaboradores do museu)
museu das ComuniCações
nusau
(nuno almeida)
Pelle bar
PolíCia muniCiPal de braga
Pousada da Juventude
Produções ilimitadas Fora d’horas
ProFiteCla
(dr. Pedro machado)
quinta PedagógiCa
(alexandre)
regimento de Cavalaria 6
(Comandante miguel Freire)
restaurantes:
adamastor saúde e bem estar
agostinho
anJo verde
atíPiCa
Cantinho minimeu
Casa Pimenta
Cibo no Prato
ConFeitaria do arCo
donna sé
Floresta
gosto suPerior
ídolo
Jaime gomes
miranda sabores do barroso
PetisC’art
trota’s
silvas
time to

s. João
romanza restaurante e Pizzaria
esta série é uma obra de FiCção.
nesta série de FiCção todos os direitos dos animais Foram resPeitados.

ProDução
re caD os Do munDo f il mes
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