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*Título Provisório



A BATALHA DO BUÇACO

A 27 de Setembro de 1810 trava-se a Batalha do Buçaco na região centro de

Portugal. Em confronto mais de 60 mil soldados franceses, sob o comando de um

dos mais respeitados marechais da França Imperial de Napoleão Bonaparte, André

Massena, contra os cerca de 50 mil homens do exército composto por forças

britânicas e portuguesas, liderados pelo Duque de Wellington, Arthur Wellesley, o

comandante que viria a derrotar de uma vez por todas Napoleão em Waterloo. Este

primeiro confronto de larga escala na última das 3 invasões perpetradas pelos

gauleses em terras lusitanas, embora não decisiva no imediato, deixou marcas

indeléveis na memória coletiva do país. Por um lado reforçava a confiança na

capacidade bélica das tropas inglesas e portuguesas que acabaram não só por

libertar Portugal, mas também toda a península do jugo francês; por outro o

impacto brutal da invasão nas populações, que feriram o país de tal forma que as

ondas de choque acabaram por se repercutir por todo o século XIX.
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O filme recupera os

palcos e as personagens

210 anos depois de uma

refrega, que motivou

militares e historiadores

de três países, a refletir

sobre um momento que

ainda hoje marca o

imaginário português.



A narrativa abordará eventos

ocorridos nos concelhos de

Penacova, Mortágua e Mealhada,

antes da batalha decisiva no dia 27

de Setembro de 1810, recorrendo

a imagens inéditas em alta

definição da recriação em 2015.





REALIZADOR Paulo Fajardo nasceu na Figueira da Foz em

1980.

Iniciou a sua atividade como produtor

independente em 1999, tendo desenvolvido

vários projectos de âmbito documental e

realizando a sua primeira

curta-metragem "Outono" em 2000.  

Colaborou como freelancer nas áreas de

operador de câmara, editor e realizador em

programas de entretenimento

para vários canais nacionais e internacionais;

RTP, TVI, Canal 6 - Pluricanal, SportTV,

VIVA, GMTV e TV5. 



PAULO
FAJARDO

Em 2006 licenciou-se em Turismo pelo
Instituto Politécnico de Leiria. Em 2011 estreia
a sua primeira longa-metragem de ficção,

"Sonho de Verão".

Em 2012 cria a web tv BairradaTV e
torna-se co-apresentador do podcast de
cinema "VHS". De 2004 ao
presente, desenvolve trabalho como repórter
de imagem e editor para a SIC e SIC
Notícias na redação de Coimbra.

É membro fundador do CineClub Bairrada.



CINECLUB BAIRRADA
O CINECLUB BAIRRADA tem como objectivo geral a divulgação do

Cinema, contribuindo com todos os meios para o desenvolvimento da

cultura, dos estudos históricos, da técnica e da arte cinematográficas;

tendo ainda como objectivos específicos:

● Defender e impulsionar o cinema português;

● Divulgar e desenvolver a cultura cinematográfica e defender o cinema

como arte e como linguagem; 

● Promover o desenvolvimento do audiovisual e das novas tecnologias

ligadas à imagem e ao som.;

● Produzir obras cinematográficas, vídeo e multimédia;
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CINECLUB BAIRRADA
● Apoiar e acompanhar os jovens através de iniciativas formativas e

culturais;

● Divulgar o papel cultural e associativo do CINECLUB BAIRRADA;

● Promover a valorização cultural, histórica e social dos Concelhos da

região da Bairrada e da região centro em geral;

● Promover, aproveitar, valorizar e/ou rentabilizar recursos humanos,

materiais e competências técnicas existentes nos concelhos da Bairrada,

enquanto “território cultural.”
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