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Doclisboa  – o mundo inteiro cabe em Lisboa 

 
 
  
O Doclisboa2005 - Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa -  
é um festival competitivo exclusivamente dedicado ao documentário, aberto a 
diversos géneros e tendências, que privilegia novas maneiras de pensar, de 
olhar o mundo e de comunicar. 
 
Em 2004, na sua segunda edição, o Doclisboa apostou na capitalização do 
renovado interesse do público português pelo documentário. À semelhança 
da generalidade dos outros países europeus, embora de forma menos 
expressiva, assistiu-se nos anos mais recentes ao regresso do documentário 
às salas de cinema comerciais. 
 
O êxito do Doclisboa 2004 foi a melhor demonstração do alargamento dos 
públicos do documentário. Ao longo de nove dias,  o Doclisboa conseguiu 
levar 13500 espectadores à Culturgest, estabelecendo um recorde de 
público. Apostou-se na criação de novos públicos e desenvolveu-se um 
trabalho de aproximação pedagógica essencialmente junto dos mais jovens. 
 
Nenhuma outra manifestação cinematográfica realizada em Lisboa em 2004 
conseguira uma tão grande mobilização de público e uma presença tão forte 
na comunicação social. O documentário “foi assunto” e criou-se uma nova 
consciência da sua enorme riqueza, diversidade e potencialidades.  
 
No Doclisboa 2005, que terá lugar entre 15 e 23 de Outubro, a “receita” 
deverá ser repetida e complementada com mais filmes, mais secções e mais 
convidados. Em linhas gerais, trata-se essencialmente de trazer a Lisboa, em 
primeira-mão, o melhor da produção contemporânea de documentário, 
combinando a exibição de filmes recentes em secções competitivas ou em 
sessões especiais com retrospectivas temáticas de âmbito temporal mais 
alargado.  
 A maioria das sessões do Doclisboa são complementadas de debates com 
realizadores, críticos e especialistas 
 
Na sua terceira edição, o Doclisboa continuará a promover o documentário 
português junto do público português e a procurar  estabelecer  uma  ligação 
ao circuito internacional de festivais de documentário.  
 



O Doclisboa é organizado pela AporDOC (Associação pelo Documentário) 
em co-produção com a Culturgest, com o apoio financeiro do ICAM/MC e da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
 
 
 


