
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

João Maria de Freitas-Branco 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:  

Licenciado em Filosofia (1979) e Mestre em Filosofia do Conhecimento pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa (1985); Pós-Graduação em Economia Política; Pós-

Graduação em Gnosiologia e Estética Marxista (Alemanha, 1987); Doutoramento em Filosofia 

do Conhecimento e Epistemologia pela Humboldt Universität de Berlim, 1989/90 (não 

oficialmente reconhecido em Portugal).  

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL:  

Foi, em 2015 e 2016, jurado nos Concursos de Apoio Financeiro do ICA, Apoio à Criação e 

Produção Cinematográfica, tendo integrado os júris do Complementar e de Escrita e 

desenvolvimento de Obras Cinematográficas.  

Programador e conferencista/comentador de ciclos de cinema (no quadro da actividade de 

várias associações, empresas, bibliotecas, autarquias, etc.). Autor de ensaios sobre estética 

abarcando a sétima arte. Autor de programas radiofónicos e televisivos. Director do projecto 

Ópera-Vídeo (2004/2009) levado a cabo no CCB e no auditório do Hotel Vila-Galé – Ópera 

(dedicado aos filmes musicais e à adaptação cinematográfica de criações operísticas). Tem 

desenvolvido vários projectos no âmbito da formação e divulgação cinematográfica, como 

“Cinescola”, em colaboração com escolas públicas, e “Aprender a ver cinema”, resultante de 

uma parceria entre o Ginásio Ópera e a Nova Atena – Universidade. 

Colaboração e participação como actor no filme O Agente de Filipe II realizado por José Diogo 

Gonçalves.  

 

 

 



OUTRAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA:  

Trabalho pontual como encenador. Encenou várias peças de teatro declamado e musical 

(ópera), com destaque para a produção de Der Kaiser Von Atlantis, de Viktor Ullmann, no CCB 

(2009) e no Convento dos Capuchos (Almada, 2008). Está presentemente a dirigir o projecto 

de adaptação para teatro (dramatização) do livro No limite da Dor, de Ana Aranha e Carlos 

Ademar, que também encenará.  

Co-autor do projecto PROTHEUS: A Arte para o Bem-Estar e o Cuidar da Pessoa (2014). Autor 

e director pedagógico da Tutoria: Para a formação integral do cidadão pessoa (2015), em que a 

leitura da arte cinematográfica é convocada como relevante factor formativo. 

 

TRABALHOS RELEVANTES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA:  

 

Fundador e Presidente do Ginásio Ópera (desde 2001). Desde há muitos anos crítico e 

comentador de ópera (na imprensa e na rádio, RDP/RTP/Antena 2), e estudioso desta forma 

de espectáculo. Director do Mirante – Movimento para a Cultura e o Desenvolvimento (desde 

2013). Conferencista em várias universidades e centros de investigação nacionais e 

estrangeiros, em escolas, bem como no âmbito da actividade de outras instituições, 

preponderantemente de natureza cultural, científica, artística, pedagógica ou política. 

Cooperador da SPA-Sociedade Portuguesa de Autores. Foi co-fundador da Universidade 

Atlântica (UATLA), tendo integrado a sua Comissão Instaladora e posteriormente o Conselho 

Científico da universidade, exercendo, nomeadamente, as funções de coordenador da área de 

Estética. Foi durante muitos anos colaborador permanente e também correspondente, na 

Alemanha, do JL-Jorrnal de Letras, Artes e Ideias. Articulista e colaborador de jornais e revistas 

de referência no panorama nacional. Director do Grupo de Teatro “Intervenção”(1973/77). 

Colaborador oficioso da Direcção Artística do Teatro Nacional de S.Carlos na década de 1970. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


