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IDENTIFICAÇÃO: 

Luísa Pinto de Sousa Sequeira 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: 

Atualmente está a realizar um doutoramento em Arte dos Media na Universidade Lusófona,             

trabalhando  o documentário e questões relacionadas com  memória e o arquivo. 

Pós graduação em Cultura e Comunicação com especialização em Realização de Documentários na             

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade Fernando Pessoa. 

Frequência de seis meses no curso de Communicatiewetenschap na Katholieke Universitie Nijmegen,            

Holanda. 
 

ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL: 

Realizou vários documentários e filmes experimentais, entre eles: “Quem é Bárbara Virgínia?” ( 2017)              

“Os Cravos e a Rocha”( 2015), “My Choice” (2017) , “Memória, substantivo feminino” ( 2016) , “La                 

Luna”( 2016),  “Mulheres no Palco” (2011)  

Programação e direção do Shortcutz Porto, um festival  dedicado às curtas-metragens, conta com mais 

de 250 edições regulares de cinema ( 2010-2020) 

Programação do Super 9 Mobile Film Fest, o primeiro festival português exclusivamente dedicado a 

filmes realizados com mobile. O Super 9 Mobile já está na 6ª edição e decorre numa plataforma online ( 

2014- 2020) 

Autoria, coordenação, produção e apresentação do “FOTOGRAMA”, um programa de cinema português            

da RTP N. Um magazine semanal exclusivamente dedicado ao cinema em língua portuguesa em formato               

documental. Realização de mais de 500 entrevistas a realizadores, atores e diretores de festivais de               

cinema  ( 2007- 2010) 

 
OUTRAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

Participação na segunda edição da Creative Residence, organizada pela fundação Meta Cultural, na 

Roménia, envolvendo artistas através da plataforma Magic Carpets( 2019) 
Orienta vários workshops, entre eles: “ Cinema na Palma da Mão” em Cabo Verde,  com o apoio da 

fundação Calouste Gulbenkian ( 2019)Workshop de cinema mobile em parceria com a Meta Foundation 

na  Romênia. ( 2019), WOMANART; Women, arts and dictatorship – Portugal, Brazil and Portuguese 

speaking African countries. Workshop  sobre a realizadora Bárbara Virgínia no  Mosteiro de Tibães, 

Braga organizado GAPS/CEHUM/UMINHO ( 2019) 

Leciona  a disciplina de seminário na pós-graduação em  argumento – Escola Superior de Media Artes e 

Design – Politécnico do Porto ( 2018) e a  disciplina de narrativas cinematográficas no IPCI - Instituto de 

Produção Cultural e Imagem ( 2018) 
 

TRABALHOS RELEVANTES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

Direção de arte da curta-metragem, “ O Sapato” do realizador Luís Vieira campos e do filme                

“Mulher.Mar” dos realizadores Pedro e Filipe Pinto. 

Assistente de realização e direcção de fotografia do documentário “A Última Religião”, do realizador 

Hugo Pinto. 

Co-realização da série noir de animação, “ Motel Sama”, uma série composta por 13 episódios.  



Autora e realizadora do programa de  televisão, “PORTO SEM NÓ́ ”, vencedor da categoria de 

programas de entretenimento na edição de 2011, da  Mostra Competitiva de Pilotos Brasileiros no Rio 

de Janeiro. 

Programação do Ciclo de Cinema “Elas por Elas”, na Reitoria da Universidade do Porto ( 2019). 

Programação do “ Dia Mais Curto”,  no Mira Forum ( 2014- 2019). 

Programação da mostra de cinema CINEVAGA na ACE, escola de artes do Porto, Palácio do Bolhão( 

2019) 

Programação e produção do ciclo de cinema integrado no Festival Feminista do Porto. Ciclo com 4 

sessões de cinema e debates com convidados ( 2017-2018) 

Curadoria das longas-metragens  portuguesas para o CINEPORT, festival de Cinema de Países de Língua 

Portuguesa ( 2011) 

Realizou e  programou de vários ciclos de cinema inseridos no projeto 1ª Avenida, entre eles 

destacam-se : 

Curtas no 25 de Abril  

Ciclo especial dedicado ao realizador Manoel de Oliveira 

Realização de um ciclo de curtas-metragens para o público infantil inserido na Feira do Livro do Porto( 

2015)  

Exerceu funções de comentadora na rubrica de cinema português "Fotograma"no programa de cinema             

“Cinemax” na RTPN. ( 2010-2012) 
Colaboração com o programa de cinema "Bastidores" da RTP2. 

Apresentação e produção do “Cumplicidades”, um programa diário de 30 minutos de entrevistas a              

diferentes personalidades da vida cultural portuguesa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


