
Gonçalo Tocha (Vídeo) 
1979, Lisboa-Portugal 

 
Nasceu em Lisboa, viveu entre o subúrbio de Sacavém e o mar da Costa de Caparica. 
Licenciatura com Pós-Graduação em Língua Cultura Portuguesa (2003).  
Docente de Português como Língua Estrangeira.  
Criador e Fundador em 1999 do NuCiVo (Núcleo de Cinema e Vídeo da Universidade de Lisboa), onde 
exerceu actividade enquanto programador/produtor/realizador de cinema e vídeo na área do activismo 
político. Responsável pela formação intensiva em Vídeo Documental “Oficina do Olhar”, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa 
Desde 2001, Sócio e Membro da Direcção do ABC-CineClube Lisboa, onde desempenha actividade 
de programação e produção de ciclos de cinema. 
Desde Novembro de 2004, membro da equipa do Incrível Club (Almada) – espaço cultural 
transdisciplinar residente na antiga sala de Cinema de Almada – onde é responsável pela programação 
na área de Cinema e Vídeo (ciclos temáticos, instalações em super 8, formação e intercâmbios com 
colectivos Europeus que trabalham o formato Película) 
Músico e compositor.  
Membro fundador dos Lupanar, banda de música urbana portuguesa, do duo Tochapestana. 
Criador de bandas sonoras para peças de teatro e espectáculos de dança. 
Criador da música original para o último documentário de Pedro Sena Nunes, “Elogio ao 1\2”. 
Como primeiro filme fez um road-movie à procura do amor perdido, a convite do festival Mediawave 06, 
na Hungria. 
Balaou, filme de homenagem à sua mãe, é a sua primeira longa-metragem. 
  
 
BIOFILMOGRAFIA 

 
 
2007 
Realizador 
- BALAOU, Lisboa-S.Miguel, 77´, mini-DV 
 
2006 
Realizador 
 
- BYE, BYE MY BLACKBIRD, Lisboa-Gyor (Hungria), 26´, mini-DV 
Feito a convite do festival MEDIAWAVE 06 - Hungria 
 
2005 
Compositor da banda-sonora dos seguintes documentários: 
 
- ELOGIO AO ½, de Pedro Sena Nunes 
- DA PELE À PEDRA, de Pedro Sena Nunes 
 
2004 
Instalação 
- INTERVENÇÃO – DOURDIL, Lisboa, video 
  
2002 
Instalação 
- THE POLITICS OF DESTRUCTION, Berlim (Alemanha)  
slides+vídeo 
durante o projecto “dostoprimetchajlnosti”_ www.anschlaege.de 
 
 


