






2016 roda o longa metragem “JOGOS CLANDESTINOS” em fase de finalização













Começa nesta sexta-feira, dia 26 de abril, com duração o dia 02 de maio, o XVII Cine PE – Festival
do Audiovisual, que nesta edição tem como tema “Fanáticos por Cinema”! O evento acontece no
Centro de Convenções do Teatro Guararapes, na bela e histórica cidade de Olinda, ao lado de
Festival :: XVII Cine PE
Recife, a cosmopolita capital pernambucana.
Sete longas-metragens nacionais inéditos fazem parte da mostra competitiva principal, enquanto
que 24 curtas-metragens nacionais foram selecionados para a competição oficial. O editor-geral do
Papo de Cinema, Robledo Milani, além de estar presente acompanhando todas as sessões com a
produção de textos críticos, entrevistas e reportagens especiais, fará parte também do júri oficial da
crítica da ABRACCINE. Altas responsabilidades que serão relatadas com exclusividades aqui no
PdC!
Em 2013 serão um total de 39 filmes em sete dias de programação oficial. Confira abaixo a 
cobertura  completa do Papo de Cinema!

OS GRANDES VENCEDORES DA EDIÇÃO 2013:
- Vendo ou Alugo, de Betse de Paula

- Mazzaropi, de Celso Sabadin

- Rio Doce-CDU, de Adelina Portugal

- Bonitinha Mas Ordinária, de Moacyr Góes

- Aos Ventos Que Virão, de Hermano Penna

Hours Concurs:
- Os Sonhos de um Sonhador, de Caco Milano



Clipe da musica tema 
da novela CABOCLA 

da Rede Globo
2004



Cineasta Caco Milano dirige o novo clipe de Leandro Lehart – Crazy Lips
No ultimo dia 31/01/09 o cineasta  Caco Milano dirigiu o novo clipe de Leandro 
Lehart – Crazy Lips, claro que não poderia ser diferente, filmado todo em 35mm, 

teve como direção de fotografia Magueta e assistência de câmera Nicanor e 
Camilinha, acompanhando a produção, estavam Natasha e Regininha De Divitiis e 

Rafael Caçapava como assistente de direção.Caco Milano mais parecia um maestro 
regendo uma orquestra de tão agradável que estava o set de filmagem. Seu braço 
direito e como o próprio Caco diz, Tonhão que do começo ao fim não saio do seu 

lado literalmente cuidando dele.Leandro Lehart ex arte popular, um musico muito 
talentoso e aberto as opiniões do diretor Caco Milano, levou as filmagens de forma 
bem despojada, esbanjando simpatia e carisma com todas da equipe e figuração.
Vale apena esperar e conferir o resultado final, pois as filmagens deixaram uma 

ótima impressão.
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