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LUÍS MENDONÇA 
(18/03/1986) 

 
 
 

 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 
• Doutoramento em Ciências da Comunicação com bolsa FCT, 2016 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) 
Média final de 18/20. Defesa avaliada com nota “muito bom” atribuída por unanimidade.  
Tese intitulada Os Cineastas Amadores do Pós-guerra: A Fotografia de Rua  
como Sinopse da Modernidade Cinematográfica (orientação de Margarida Medeiros). 
 

• Mestrado em Ciências da Comunicação, 2011 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) 
Média final de 19/20. Defesa avaliada em 20/20. 
Dissertação intitulada As Imagens de Morris Engel e Ruth Orkin: A Fotografia 
de Rua como Berço da Modernidade no Cinema (orientação de João Mário Grilo). 
Galardoado com a distinção Melhor Mestre em Ciências da Comunicação 2012 NOVA FCSH. 
 

• Licenciatura em Comunicação Social, 2008 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (actual 
Universidade de Lisboa) 
Média final de 16/20. 
Galardoado com o prémio Professor Luís de Matos, destinado a premiar o aluno que em cada ano 
concluir com a mais alta classificação a licenciatura em Comunicação Social. 
Galardoado com o segundo prémio UTL/Santander Totta dos “Melhores Estudantes da UTL”. 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL / COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

• Investigador em unidades de investigação, desde 2011 
No Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens (CECL) durante o período de doutoramento. Foi 
investigador integrado do Instituto de História da Arte em 2016 e 2017. É investigador integrado no 
Cic.Digital (renomeado entretanto ICNOVA) desde 2017. 
 

• Concepção e leccionação da cadeira de Ensaio Audiovisual – Teoria e Prática em pós-graduação 
da NOVA FCSH, desde 2019 (em curso) 
Cadeira da pós-graduação de Estudos Visuais: Fotografia e (Pós) Cinema, coordenada pela Professora 
Margarida Medeiros. Disciplina optativa de vocação prática, com vista à criação de ensaios 
audiovisuais digitais sobre cinema, integralmente concebida pelo docente, no qual se inscreveram 13 
alunos. 
 

• Concepção e leccionação em Cursos Livres na NOVA FCSH, 2016-2019  
Todos os Cursos Livres, sob responsabilidade da Professora Margarida Medeiros, esgotaram as 
inscrições: Fotografia e Cinema (2 vezes), com Mariana Castro, ABC do Cinema – Uma História dos 
Conceitos (1 vez), O Ensaio Audiovisual e a Escrita sobre Cinema (2 vezes) e Fotofilme: A 
Fotografia como Narrativa Fílmica (1 vez), com Luís Miguel Correia, destes resultaram mais de 
quatro dezenas de ensaios audiovisuais que foram seleccionados para festivais de cinema, tais como o 
IndieLisboa (festival parceiro dos três cursos), o Doclisboa e o Curtas Vila do Conde.  
 

• Concepção e leccionação da cadeira de História da Fotografia do Curso Profissional do Instituto 
Português de Fotografia (IPF), desde 2018 
Cadeira integralmente concebida pelo docente, que compreende a história da fotografia desde a pintura 
parietal paleolítica e desde a invenção de Niépce e Daguerre até à fotografia conceptual e à pós-
fotografia na era digital, de Sophie Calle e Jeff Wall. 
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• Concepção e leccionação no curso de Fotografia em Movimento no Atelier de Lisboa, 2018  
Experiência lectiva numa escola artística de Lisboa especializada em fotografia, dirigida por Bruno 
Sequeira.  
 

• Organização de colóquios nacionais e internacionais, desde 2015 
Destaca-se, mais recentemente, em Novembro de 2017, a organização com o Instituto Português de 
Fotografia (IPF) e o Instituto de História da Arte da NOVA FCSH do ciclo de conferências 
“Fotografia e Erro: Acaso, Manipulação e Desconhecido” (Lisboa e Porto).  
Co-organização na NOVA FCSH, no âmbito dos trabalhos da unidade de investigação CECL, do 
colóquio internacional “Photography and Cinema: 50 Years of Chris Marker’s La Jetée”, 2012. 
 

• Arguente principal em provas de mestrado, desde 2017 
Arguente principal, por convite da Professora Margarida Medeiros, nas provas das então mestrandas 
da NOVA FCSH Margarida Albardeiro Rangel de Andrade, Mónica Sofia Pereira Lemos Gonçalves 
Coelho (Setembro de 2017) e Anastasia Lukovnikova (Novembro de 2018). 
 

• Estágio de curta duração, por concurso público, como programador na  Cinemateca Portuguesa 
– Museu do Cinema, 2012  
Apoio à programação, escrita de folhas de sala e trabalho de comunicação com a imprensa, em 
particular com os blogues e sites da área. 
 

• Colaboração com festivais de cinema, desde 2013 
Jurado em vários festivais, tais como Festin (Prémio da Crítica, 2018), Curtas D’Arruda (Prémio Curta 
d’Arruda – Melhor Curta-Metragem Rural, 2017), Play-Doc (Prémio CAMIRA, 2016) e IndieLisboa 
(Prémio Blogues de Cinema, 2013). Fez parte do comité de selecção do primeiro CINENOVA (2019). 
Apresentou sessões e moderou a masterclass do Herói Independente Jem Cohen durante o IndieLisboa 
2017. Colaborou em 2016 com o IndieLisboa na edição da revista e catálogo do festival, bem como na 
divulgação nos media (redes sociais e site) e na concepção e produção do espaço de debates 
e masterclasses LisbonTalks. Apresentou sessões nas duas primeiras edições da mostra Close-Up – 
Observatório do Cinema de Famalicão (2016 e 2017) e no festival de cinema português em Estocolmo, 
Frames Portuguese Film Festival (2016). Participou em mesa redonda nas Topografias Imaginárias (na 
Videoteca Municipal de Lisboa, 2018) e moderou debate e deu aula no âmbito do Curtas Vila do 
Conde (2016) e concebeu e moderou debate em festival Guiões (2017). 
 

• Co-fundador e co-editor do site de cinema e página Facebook À pala de Walsh, desde 2012 
Considerado pelos Cahiers du cinéma (Dezembro de 2015) o site de cinema mais importante em 
Portugal. Publicação em 2017 do livro de antologia O Cinema Não Morreu: Crítica e Cinefilia À pala 
de Walsh (Linha de Sombra). No âmbito do site, destaca-se, em 2017, co-organização e participação 
em Talks "Marilyn Unseen", em torno do tema da fotografia de cena, no CascaiShopping e no 
AlgarveShopping, produzidas por Sonae Sierra. Convidados: Alípio Padilha, António Júlio Duarte, 
Joana Linda, Teresa Borges e Vasco Câmara. 
 

• Organização de inúmeros ciclos de cinema por norma com debate, desde 2007  
Destaca-se, mais recentemente, os ciclos co-organizados, com o Instituto de História da Arte da 
NOVA FCSH e com o À pala de Walsh, no Espaço Nimas – Género e Identidade (Março-Julho 
2017), Quem és tu, cinema? (Setembro-Novembro de 2017) e Amor & Intimidade (21 de Fevereiro a 
20 de Junho de 2018) – e, na NOVA FCSH, com Maria Rosa Figueiredo (Fundação Calouste 
Gulbenkian) e Margarida Medeiros, Do Outro Lado do Espelho (Dezembro de 2017 a Fevereiro de 
2018). 
Destaca ainda a organização, com o À pala de Walsh, das sessões seguidas de debate, A Criação e o 
Artista: Como Separar a Obra do seu Criador? (24 de Janeiro de 2018, Espaço Nimas) e sessão e 
conversa em torno de Seijun Suzuki com Miguel Patrício (15 de Fevereiro de 2019, cineclube de 
Évora O Cinema-fora-dos-Leões). 
 
 

PUBLICAÇÕES, CONFERÊNCIAS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA 
 

• Livros ou partes de livros 
Publicou em 2017, pela Edições Colibri, com o apoio da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 
do Instituto Português de Fotografia e da livraria Linha de Sombra, Fotografia e Cinema Moderno: 
Os Cineastas Amadores do Pós-guerra. Livro que, em menos de 4 meses, chegou à segunda edição. 
Co-editou o livro O Cinema Não Morreu: Crítica e Cinefilia À pala de Walsh (Linha de Sombra), 
para o qual contribuiu com vários textos, e publicou artigos nos livros: Fotogramas: Ensaios sobre 
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Fotografia (Documenta, 2016), A Escrita Cinema: Ensaios (Documenta, 2015), Photography and 
Cinema: 50 Years of Chris Marker’s La Jetée (Cambridge Scholars Publishing, 2015) e Ermmano 
Olmi. Uma Excêntrica Normalidade (Il Sorpasso, 2012).  
No prelo: prepara a publicação de uma História da Fotografia (Edições Colibri) e vários artigos a sair 
em obras colectivas, nomeadamente: uma História do Cinema dirigida por Nelson Araújo (a editar 
pela Edições 70), para a qual contribuiu com o artigo «Nova Hollywood: pontos de fuga do cinema 
americano dos anos sessenta e setenta»; o livro Photofilm_02, coordenado pelo casal Gusztáv Hámos 
e Katja Pratschke, editado na Alemanha (Schüren), para o qual contribuiu com um artigo intitulado 
«Susana de Sousa Dias and the hidden faces of the Portuguese dictatorship» e o livro Morte e 
Espectralidade nas Artes e na Literatura, coordenado por José Bértolo e Fernando Guerreiro 
(Húmus), para o qual contribuiu com o ensaio «‘Todas as fotografias são memento mori’: encenações 
da morte nalguns filmes de terror». 
 

• Artigos em sites e revistas 
Desde 2012, escreve regularmente para o site de cinema co-fundado e co-editado por si À pala de 
Walsh. Para o À pala de Walsh tem produzido textos críticos, crónicas, traduções, reportagens, 
eventos, vídeos e várias entrevistas (entre os entrevistados, refira-se os nomes de Albert 
Serra, Charles Burnett, James Benning, Jean-Claude Brisseau, José Luis Guerín, Kleber Mendonça 
Filho, Roger Corman, Lisandro Alonso, Mark Cousins, Mark Rappaport e Tobe Hooper).  
Publicou entrevistas a fotógrafos nacionais, tais como Tatiana Macedo e Daniel Blaufuks, para o site 
do IPF. Escreve para a rubrica Personalidades da Fotografia para o mesmo site, destacando-se os 
textos sobre Jacques Lartigue, Paul Strand, Jorge Molder e Saul Leiter.  
Escreveu artigos de fundo sobre cinema, nomeadamente para as revistas internacionais Lola e La 
Furia Umana, e para as publicações nacionais Interact, Aniki, Camões, Re•vis•ta e ESC:ALA.  
Colaborou pontualmente com textos sobre cinema para os jornais Público (Suplemento Ípsilon) e 
Expresso Online. 
 

• Conferências e participações em seminários  
Destaca-se, mais recentemente: “A crítica como diálogo ou os ‘face-a-filme’ de Serge Daney e Louis 
Skorecki”, Seminário Aberto “Escrita e Imagem” organizado por Elisabete Marques, Jeffrey Childs e 
Rita Benis, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 22 de Novembro 2018; 
“Perpetual movement: the GIF before and after the GIF”, Colóquio Internacional Times and 
Movements of the Image, Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha (ESAD.CR), 15 de 
Novembro 2018, e “Utopia, dreams, and destruction: the post-May 68 landscape or the group 
Zanzibar”, International Conference on Landscape and Cinema, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (FLUL), 4 de Dezembro 2018; “Ensinar a ensinar em Entre les murs: a ‘hipótese cinema’ 
entre salas”, ciclo de conferências – e de cinema – “A Escola Secundária e o Cinema”, Escola 
Secundária de Pedro Nunes e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, 6 de Julho 2018. 
Mais algumas referências recentes, a título de exemplo: “Fotografia e a ‘Coincidência Cinema'”, aula 
dada no âmbito do seminário de mestrado Fotografia e Cinema ministrado pela Professora Margarida 
Medeiros, FCSH/NOVA, 18 de Outubro 2018; “Angel Face: lições de mise en scène“, seminário 
RIAL – Realidade e Imaginação nas Artes e na Literatura “Espelhos do Film Noir” (organizado por 
Jeffrey Childs e José Bértolo), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 17 de 
Outubro 2018; “Gesture and Colour in Isao Takahata’s Ghibli”, palestra inserida no colóquio 
internacional EAJS: 15th International Conference of the European Association for Japanese Studies, 
NOVA FCSH, Setembro 2017; “Pedro Costa e a influência da fotografia americana”, no VII Encontro 
Anual AIM, Instituto de Ciências Sociais – Universidade do Minho, Maio 2017; “Os estudos da 
imagem em Susan Sontag”, palestra a convite do Instituto de História da Arte da NOVA FCSH, em 
Novembro 2016.  
 

• Produção artística 
Realizou a curta-metragem Lugar/Vazio em 2010, filme produzido no âmbito do seminário da NOVA 
FCSH de Documentário, ministrado pelo Professor José Manuel Costa, que foi  mostrado no festival 
Panorama e exibido na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema. É autor de ensaios audiovisuais 
digitais que foram publicados online pela Interact, ESC:ALA e À pala de Walsh. No dia 22 de 
Fevereiro 2019, mostrou dois dos seus ensaios audiovisuais na Cinemateca Portuguesa – Museu do 
Cinema, no âmbito da sessão colectiva (com Ricardo Vieira Lisboa, Ricardo Pinto de Magalhães e 
Luís Azevedo) “8 Vídeo-Ensaios”. Coordenou a criação de mais de quatro dezenas de ensaios 
audiovisuais digitais no âmbito dos (referidos atrás) Cursos Livres da NOVA FCSH. 
 
 


