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DOCLISBOA 2008
A VOLTA AO MUNDO EM 11 DIAS

Este ano o doclisboa recebe uma lenda viva do documentário e da história 
do cinema: Frederick Wiseman. 

A retrospectiva de 11 títulos organizada pelo doclisboa dá um destaque 
especial  à primeira parte da sua obra, ou seja ao retrato sistemático e 
impiedoso  das  instituições.  É  uma outra  imagem dos  Estados  Unidos, 
muito diferente da que conhecemos através do cinema tradicional.  Aqui 
presenciamos o dia-a-dia de uma América invisível, os seus bastidores, as 
suas fragilidades internas e a sua imparável mecanização. 

Como  fazendo  eco  a  este  convidado  de  honra,  surgem  várias 
programações  (Competição  Internacional,  Investigações,  Competição 
Nacional,  Riscos  &  Ensaios,  Made  in  China)  onde  as  instituições  são 
muitas  vezes  revistadas  e  interrogadas:  escolas,  exércitos,  hospitais, 
polícia, justiça, etc.

Outro  grande  autor  multipremiado,  Eduardo  Coutinho,  apresenta  no 
doclisboa a sua última obra, Jogo de Cena, e promete uma masterclass 
imprevisível e inclassificável, como é o seu cinema.

O  conjunto  de  estrelas  internacionais  no  doclisboa  deste  ano  –  entre 
jurados e autores das várias secções – é de grande peso. Provavelmente 
o maior até hoje. É com grande orgulho que apresentamos em antestreia 
o vencedor da Palma de Ouro do último Festival de Cannes (Entre les 
Murs  – distribuição  Midas),  o  vencedor  da Câmara de Ouro do último 
Festival  de Cannes (Hunger  – distribuição Lusomundo) e,  pelo menos, 
uma dezena de filmes que estiveram presentes nas últimas edições dos 
grandes  festivais  internacionais,  entre  os  quais  o  filme  de  abertura,  o 
inesquecível   Z 32,  de  Avi  Mograbi  e  o  filme  de encerramento  –  que 
dispensa apresentações: Maradona by Kusturica.

Este ano teremos pela primeira vez uma segunda festa de abertura, às 
23H no Cinema São Jorge,  no arranque da secção Heart  Beat,  com a 
exibição de  O Mistério do Samba  (Selecção Oficial  Cannes 2008),  de 
Lula  Buarque  de  Hollanda  –  com  a  cantora  Marisa  Monte  e  a  Velha 
Guarda da Portela. 

A secção Heart Beat (uma novidade!), reúne essencialmente – mas não 
exclusivamente – documentários clássicos sobre música (muitos inéditos 
em Portugal)  e convida-nos a terminar regularmente a noite no cinema 
São Jorge,  onde têm lugar  as Festas e os encontros After  Docs (pelo 
menos até às 2.00 da manhã).  

Outra programação totalmente nova é a secção Novas Famílias: Novas 
Identidades,  elaborada  em  colaboração  com  o  Instituto  de  Ciências 
Sociais  da Universidade de Lisboa,  e comissariada por  João de Pina 
Cabral,  que  apresentará  as  obras  e   convidará  especialistas  para  os 
debates.
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O país convidado este ano é a China. O comissário da secção  Made in 
China é  Chen Zhi-Heng,  que traz a Lisboa uma delegação de quatro 
realizadores  representativos  do  documentário  independente  chinês 
contemporâneo. Respondendo a um desafio lançado pelo doclisboa, trata-
se de uma programação política, que nos permite compreender melhor as 
contradições da China de hoje.

Na  linha  tradicional  do  doclisboa,  mantêm-se  as  secções  Riscos  & 
Ensaios e  Diários Filmados & Autoretratos, ambas comissariadas por 
Augusto M.Seabra. Este ano com um lugar especial para os clássicos e 
para  os  cineastas-fotógrafos.  Mas,  ao  mesmo  tempo,  com  redobrada 
atenção  às  novidades  importantes  que  surgem  no  universo 
cinematográfico.

Os clássicos  (e as obras  primas!)  também estão presentes nas  quatro 
sessões dedicadas às curtas metragens polacas :  Wajda, Kieslowski e 
Lozinski, além dos nomes mais promissores das novas gerações.

Numa viagem mais para Sul, a colaboração entre o festival doclisboa e a 
revista docs.pt permitiu  que  este  ano  fosse  apresentada  uma 
programação  especial  dedicada  a  Moçambique –  onde  as  obras  do 
período  Samora  Machel  (arquivos  recuperados)  se  cruzam  com  obras 
mais recentes.

Finalmente,  a programação deste doclisboa 2008 terminará com um dia 
de maratona por todas as salas:

- Na Culturgest : uma maratona de filmes premiados
- No Londres : uma maratona Wiseman
- No São Jorge 3 : uma maratona Novas Famílias:Novas Identidades
- No São Jorge 1: uma maratona Depardon e, a poucos dias das eleições 
norte  americanas,  uma  Maratona  de  grandes  documentários  sobre 
eleições.

Estas  são,  de  forma  muito  resumida,  as  linhas  mestras  do  doclisboa 
2008…
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PÚBLICO

A evolução recente do doclisboa fala por si:
2004:  69 filmes; 13 500 espectadores
2005:  90 filmes; 18 500 espectadores
2006:  97 filmes; 22 500 espectadores 
2007: 150 filmes; 32 600 espectadores*

(* este número não inclui as extensões do festival)

ESPAÇOS DO FESTIVAL

CULTURGEST
A  Culturgest é a sede do doclisboa entre 16 e 26 de Outubro. 
Tal  como  em  anos  anteriores,  todos  os  filmes  em  Competição, 
Retrospectivas e Masterclasses têm exibição na Culturgest. 
A  Culturgest  também  acolhe  o  Lisbon  Docs  -  Forum  Internacional  de 
Financiamento  de  Documentários  (21-25  Outubro),  os  Docbreakfast 
(pequenos almoços profissionais) e a Videoteca do festival.

CINEMA LONDRES 
Em 2008 o doclisboa volta ao cinema Londres, agora por 11 dias.
Nas  duas  salas  do  Cinema  Londres  repetem-se  todos  os  filmes  em 
Competição e praticamente toda a programação da Culturgest.

CINEMA SÃO JORGE  
Em 2008 o Cinema São Jorge (EGEAC) torna-se uma das salas chave do 
Festival, com programação própria. 
As  principais  linhas  de  força  do  São  Jorge  estão  relacionadas  com  a 
música  (Secção  Heart  Beat,  Festas  Doclisboa),  com  uma  secção  de 
reflexão sobre a sociedade organizada em parceria com o ICS – Instituto 
de  Ciências  Sociais  (Novas  Famílias:  Novas  Identidades)  e  com  a 
programação Moçambique!
No Cinema São Jorge têm também lugar os ateliers infantis (Docs 4 Kids), 
o workshop Sony e, no último dia, parte da Maratonadoc.

MUSEU DO ORIENTE
Neste novo e nobre espaço cultural da cidade de Lisboa  serão repetidos 
os treze filmes que compõem a programação da secção Made in China e 
uma das obras chinesas em competição (WE – menção especial do júri da 
Mostra de Veneza).
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AS SECÇÕES DO FESTIVAL

Durante 11 dias serão exibidos 175 filmes, entre as seguintes secções:

COMPETIÇÕES
• Competição Internacional 

                    (longas, curtas e primeiras obras)
• Investigações
• Competição Nacional 

FORA DE COMPETIÇÃO – SESSÕES ESPECIAIS
• Sessão de Abertura
• Sessão de Encerramento
• Sessões Especiais 

 
RETROSPECTIVA FREDERICK WISEMAN

• Exibição de 11 filmes
• Masterclass

SECÇÕES TEMÁTICAS
• Riscos e Ensaios
• Made in China
• Novas Famílias, Novas Identidades
• Diários Filmados e Autoretratos II
• Heart Beat (Cinema São Jorge)
• Curtas Polacas
• Moçambique! (Cinema São Jorge)
• Maratonadoc

ESTADOS GERAIS DO DOCUMENTÁRIO
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FREDERICK WISEMAN 
MOSTRA RETROSPECTIVA 
E MASTERCLASS

Wiseman  é  por  excelência  o  cineasta  que  questiona  as  instituições 
públicas e cujo olhar acutilante valoriza a reflexão sobre o sistema político. 
A programação Wiseman no  doclisboa, elaborada em colaboração com 
José  Manuel  Costa  (que  coordenou  a  1ª  retrospectiva  Wiseman  na 
Cinemateca Portuguesa no início dos anos 90) será debatida e comentada 
filme a filme pelo realizador, presente em Lisboa.

RISCOS E ENSAIOS
Comissário : Augusto M. Seabra

Um dos pontos altos do doclisboa 2008, com a apresentação de 
importantes antestreias : “Entre les Murs” (Palma de Ouro do Festival de 
Cannes), “Hunger” (Câmara de Ouro do Festival de Cannes), “After 
School” (Quinzaine dês Réalisateurs), “O Meu Amigo Mike ao trabalho” (a 
mais recente obra de Fernando Lopes), entre outros.

MADE IN CHINA
Comissário : Chen Zhi-Heng

É uma programação privilegiada e de certa forma destemida. Por razões 
essencialmente políticas,  poucos destes filmes tiveram exibição no seu 
país de origem; nenhum deles terá sido transmitido pela televisão chinesa 
e, no entanto, muitos receberam prémios em festivais internacionais. Em 
Lisboa estarão presentes o comissário e quatro realizadores para debater 
as obras com o público.

NOVAS FAMÍLIAS, NOVAS IDENTIDADES
Comissário : João de Pina Cabral

Os padrões jurídicos que definem a família, o casamento, a identidade e o 
género sofreram alterações significativas nas últimas décadas em diversos 
países do mundo ocidental. Hoje a família não tem necessariamente por 
único  modelo  «o  presépio»,  com  as  suas  hierarquias  tradicionais.  A 
família, a identidade e a definição de género conquistaram publicamente 
parâmetros  mais  largos  (que  sempre  existiram  a  nível  minoritário),  e 
permitem novas formas de liberdade. Esta transformação dos costumes é 
muitas vezes razão de confronto e dá origem a uma abundante produção 
documental, particularmente rica em testemunhos e material para reflexão.

DIÁRIOS FILMADOS II 
Comissário : Augusto M. Seabra

A segunda parte e conclusão da retrospectiva de "Auto-Retratos e Diários 
Filmados" visa não só apresentar autores que não foi possível incluir no 
ano passado, dos quais um fundamental, o francês "juif tropical" Joseph 
Morder,  como  também  e  sobretudo  considerar  este  tipo  de  obras  na 
perspectiva  mais  geral  de  mestres  do documentarismo,  que em filmes 
finais fizeram balanços pessoais - Joris Ivens com "Une histoire du vent", 
Johan van der  Keuken com "As Férias  Grandes"  -  e  a relação com o 
trabalho fotográfico como registo também do trajecto pessoal – Raymond 
Depardon, Robert Frank ou Nan Goldin.

DOSSIER DE IMPRENSA 6 



HEART BEAT
Heart Beat é uma nova secção do doclisboa, que está directamente ligada 
ao novo espaço de convívio e festas do festival (After Docs no Cinema 
São Jorge) todos os dias aberto até às 02 da manhã. Um conjunto de 11 
filmes,  na  maioria  clássicos,  cuja  força  documental  é  indissocável  da 
música.  Apresentaremos,  por  exemplo  :  “Lágrimas  Negras”,  de  Sónia 
Herman Dolz; “Il Baccio di Tosca”, de Daniel Schmid; “Let’s Get Lost”, de 
Bruce Weber.

CURTAS POLACAS
São 28 títulos divididos em 4 sessões. A primeira apresenta obras nunca 
exibidas em Portugal (os primeiros filmes de Wajda e as melhores curtas 
de Lozinski).  As duas sessões do meio reúnem algumas das melhores 
curtas metragens da história do documentário : os clássicos de Kieslovski. 
A  última  sessão  apresenta  as  obras  dos  mais  destacados  alunos  da 
escola Wajda. Quem sai aos seus…

MOÇAMBIQUE!
Em colaboração  com a  revista  docs.pt  –  cujo  mais  recente  número  é 
exclusivamente  dedicado  ao  cinema  em  Moçambique  –  o  doclisboa 
apresenta uma pequena mostra de filmes importantes para compreender 
um pouco da história e do cinema daquele país. Tudo começa com uma 
sessão  em que  se  apresenta  as  primeiras  obras  em recuperação  nos 
arquivos  moçambicanos…  e  termina  com  os  recentes  filmes 
moçambicanos premiados em festivais internacionais Hospedes da Noite, 
de  Licínio  Azevedo  (FIPA  2008)  e  Ngwenia,  o  Crocodilo,  de  Isabel 
Noronha (Turim 2008).

MARATONADOC
O último dia do  doclisboa volta a reviver em espírito de maratona. Mas 
desta  vez  em  espaços  diferenciados:  Culturgest  (filmes  premiados), 
Londres  (Maratona Wiseman –  para  quem perdeu os  filmes durante a 
semana),  e  São  Jorge  (Maratona  Novas  Famílias,  Novas  Identidades; 
Maratona Depardon; Maratona Eleições).

ESTADOS GERAIS DO DOCUMENTÁRIO
Para comemorar os 10 anos de existência da Apordoc, e em forma de 
conclusão desta edição do doclisboa, terão lugar os Estados Gerais do 
Documentário. São 3 dias de projecções e debates - 27 a 29 de Outubro - 
no Cinema Londres.
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Novas Famílias: Novas Identidades 

Apresentações de filmes : João Pina Cabral

Comentadores das Sessões : 
Cristiana Bastos – Sexta-feira, 17 de Outubro
Miguel Vale de Almeida – Sábado, 18 de Outubro
Eliane Bibas / Rosa Peres – Domingo, 19 de Outubro
Susana de Sousa Dias – Segunda-feira, 20 de Outubro
Ramon Blequa – Terça-feira, 21 de Outubro
Aldo Lee – Quarta-feira,  22 de Outubro

Texto de João de Pina Cabral
Cada um à sua forma e jogando com contextos muito plurais, os filmes 
que escolhemos para esta programação elaboram todos o mesmo tema: a 
relação entre identidade e família.  Há tanto a aprender sobre tristeza e 
felicidade; sobre sacrifício e generosidade; sobre homens e mulheres; e 
sobre pessoas para quem essa polaridade faz,  afinal,  menor diferença. 
Porventura  a  mensagem  maior  que  ressalta  de  toda  esta  fascinante 
panóplia de famílias é que “tradicional” é um ápodo altamente enganador. 
A “modernidade”, no fim de contas, não é nada daquilo que ela própria 
pensava que ia ser!

À partida,  Be Like  Others,  um filme sobre  transexuais  no Irão,  parece 
tratar de um tema de menor relevância para a maioria de nós que aceita 
passivamente o género que lhe é atribuído à nascença.  Ao chegarmos ao 
fim do filme,  porém,  percebemos que a  questão principal  afinal  não  é 
essa, mas outra sim que é universal:  quais as implicações de perder a 
família.   No filme seguinte,  o mesmo tema é tratado entre pessoas da 
classe média francesa.  As transexuais que nos falam em  Nous n’irons 
plus ao Bois, são cultas, elegantes, sofisticadas.  A mudança de sexo que 
a medicina moderna permite e que, para nossa perplexidade, descobrimos 
que a sociedade “tradicional” encoraja, não é o fim de um percurso mas 
sim o seu início.  A relação destas pessoas com a sua inserção familiar, 
no  fim  de  contas,  parece  ser  um dos  eixos  centrais  da  sua  condição 
humana mesmo através de uma mudança tão profunda.  

Os três filmes seguintes tratam de homoparentalidade.  My Mums used to 
be men é sobre dois transexuais ingleses e a sua filha de 12 anos que 
quer, por um lado, explicar ao mundo como é saudável e feliz e, por outro, 
ajudar  as  suas  mães  a  superarem  as  suas  incertezas  e  encontrarem 
felicidade interior.   A força da mocita é de tal ordem que desafiamos o 
espectador a sair do filme sem se comover.  Kenia  é um filme sobre um 
casal lésbico de Barcelona que tem uma filha.  Aqui emerge um paradoxo 
comum  aos  três  filmes:  as  novas  técnicas  de  reprodução  assistida 
empolam a filiação biológica bisexual.   Que fazer,  portanto, do pai/mãe 
biológico num contexto em que a criança vai ser criada por duas mães ou 
por dois pais, respectivamente?  Em Louise, o filme seguinte, vemos um 
casal de lésbicas parisienses que criam uma criança cujo pai é o marido 
da melhor amiga delas, emprestado para a ocasião.  Já no limiar da vida 
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adulta da filha surge um problema: como assegurar que ambas as mães 
podem  assumir  publicamente  (e  perante  si  mesmas)  a  maternidade 
conjunta?  Afinal,  o Estado impõe-se como salvador:  descobre-se uma 
forma de adopção legal que permite à segunda mãe sentir abertamente 
que, tal como ela e a filha sempre sentiram internamente, elas são mãe e 
filha.

Em 19 de Outubro,  passamos a tratar  de uma das grandes pragas da 
sociedade contemporânea:  o trabalho feminino clandestino em contexto 
migratório.  Em Ponte das Flores, um filme visualmente belíssimo sobre a 
Moldávia  rural,  a  mãe  teve  que  partir  para  fazer  trabalho  doméstico 
clandestino na Itália.  Como continuar a vida familiar?   No curto filme que 
o acompanha – Por mis hijos – assistimos à vida solitária e assustada de 
uma emigrante sul-americana que procura em Barcelona os meios para 
educar  os  filhos.   Perplexa,  perdida  numa  cidade  irremediavelmente 
estranha onde será clandestina e mal paga por anos afim, ela vive para o 
laço  que  tem  com  uns  filhos  distantes  cuja  educação  ela  viabiliza  e 
monitoriza ... por linha telefónica. 

Os  quatro  últimos  filmes  são  todos  exercícios  autobiográficos.   Em 
Fotografias,  o  realizador  argentino  vai  ao  sul  da  Índia  à  procura  da 
memória da sua mãe.  Através desse “trabalho identitário”, ele descobre 
muito mais do que esperava e nós passamos a  ser  cúmplices  do seu 
processo de reconstituição identitária.  Também em Two Mothers se apela 
para  a  nossa  cumplicidade.   Às  portas  da  morte,  a  velha  mãe  do 
realizador, conta-lhe que ele é filho adoptivo. A história da mãe biológica 
que  o  realizador  acaba  por  descobrir  é  incrivelmente  traumática. 
Conforme ele se passeia na célula prisional onde nasceu, vemos como o 
descobrimento  dos  crimes  do  passado,  paradoxalmente,  pode  até  ser 
redentor.  

Em  Salade Maison, a realizadora conta ao filho a história da mãe, uma 
jornalista reformada ligada aos movimentos nacionalistas e anti-zionistas 
egípcios, nascida de uma família judia do Cairo.  Ela descobre que, para 
além do tio na Itália, a mãe tem parentes em Israel.  Decidem visitá-los e 
são  recebidas  de  braços  abertos.   Mas  o  drama  de  bipolarização 
identitária  em que  todos estão inseridos  não  se resolve  por  isso.   No 
Egipto, os parentes e amigos descobrem nelas as sementes da inimizade 
e inicia-se um processo de rejeição política com resultados trágicos que 
vão para além do filme.

A  última  óbra  da  série  é  um  clássico  do  póscolonialismo  português. 
Filmado por um realizador sulafricano cuja mãe é portuguesa (Aldo Lee), 
A Dupla Vida de Dona Ermelinda é de visionamento obrigatório para quem 
queira perceber o momento póscolonial em Moçambique, com passagens 
por Lisboa e Trás-os-Montes.  Uma viúva de meia idade, herdeira de uma 
das maiores fortunas do Moçambique colonial, decide após o 25 de Abril 
que quer ser moçambicana.  Começa, então, um processo trágico que se 
prende  com  os  lados  mais  eticamente  perplexantes  do  período 
revolucionário  em  Moçambique:  como  encontrar  para  ela,  branca,  um 
espaço num processo nacionalista que quer que a terra seja negra?  
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Através desta série de 11 filmes nos quais exploramos os desafios que as 
famílias  fazem às  identidades  pessoais  e  que  as  identidades  pessoais 
fazem às famílias, fomos sendo seguidos pelo registo da auto-descoberta: 
dos realizadores, dos personagens e, no fim, dos próprios espectadores, 
pois  vamos  encontrando  reflexos  de  nós  mesmos  onde  menos 
esperávamos.  A nossa esperança, ao escolher este naipe de filmes, foi 
que os espectadores descubram dentro de si  que fazem também parte 
destas  histórias   Aprendemos,  pois,  com  o  autor  do  Eclesiastes,  que 
“novo” não é o que não existia antes mas aquilo para o qual não tínhamos 
ainda dirigido a nossa atenção.
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ACTIVIDADES PARALELAS

DOCBREAKFAST 
ENCONTROS PROFISSIONAIS  

Após  o  êxito  destes  encontros  profissionais  na  edição  passada,  o 
doclisboa  volta  a  organizar  conversas  informais   entre  os  profissionais 
portugueses e alguns representantes do mercado internacional: grandes 
distribuidores  de  documentário;  canais  de  televisão  interessados  na 
produção  portuguesa;  distribuidores  de  cinema.  Estes  encontros 
profissionais terão lugar ao pequeno-almoço, no espaço Fórum Debates.

LISBON DOCS
FORUM PARA FINANCIAMENTO  DE DOCUMENTÁRIOS
 (21 a 25 de Outubro)

O  Lisbon  Docs  -  fórum  para  financiamento  para  documentários, 
organizado  pela  Apordoc  em  parceria  com  o  EDN  –  European 
Documentary Network é o evento mais importante para profissionais de 
documentário  em  Portugal  e  tem  lugar  no  último  fim-de-semana  do 
Festival.  No  Lisbon  Docs  reúnem-se  os  representantes  de  várias 
televisões  europeias,  distribuidores  e  duas  dezenas  de  produtores 
portugueses e estrangeiros que procuram financiar internacionalmente os 
seus novos projectos. 

FORUM DEBATES JOHNNIE WALKER
O  Forum  Debates  continua  este  ano,  numa  dinâmica   informal,  as 
conversas  serão  tidas  à  mesa  de  café,  com  a  intervenção  activa  de 
moderadores.

DOCFESTAS SÃO JORGE
Associadas à programação musical HEART BEAT, terão lugar no Cinema 
São Jorge três festas do doclisboa :
- Brasil : quinta-feira 16 (música ao vivo)
- Cuba : sábado 18

                      - Moçambique : quinta-feira 23
Uma festa independente será organizada no dia 24 em local a anunciar 
paracomemorar os 20 anos do Movimento Homeoestética (Concerto do 
grupo Ena Pá 2000).

DOCS 4 KIDS
Não se trata de exibir documentários pedagógicos para crianças, mas sim 
trabalhar  com crianças  em  ateliers  (número  de  inscrições  limitados)  a 
partir de excertos de um documentário (neste caso The Red Race).

MASTERCLASSES 
Lições  públicas  de  cinema,  a  cargo  de  realizadores  consagrados: 
Frederick Wiseman, Thomas Balmès e Eduardo Coutinho.

WORKSHOPS
O doclisboa terá mais uma vez dois workshops de formação, apoiado pela 
SONY.

DOSSIER DE IMPRENSA 11 



Workshop  Sony  1-  Novos  equipamentos  e  Suportes  de  registo,  uma 
análise do fluxo de trabalho tendo em conta o custo de produção, baseada 
em casos concretos de produções. A cargo de Fernando Antunes - Sony 
Portugal - responsável produto para área da Cinematografia Digital

Workshop  Sony  2 -  Parceria  entre  doclisboa  Sony  e  Associação  de 
Imagem Portuguesa de Cinema e Televisão - O Workshop Sony deste ano 
vai  trazer  a  directora  de  fotografia  alemã  Birgit  Gudjonsdottir  AAC.  
Professora  de  imagem  na  Filmakademie  Baden  Württemberg  em 
Ludwigsburg, desde 1998, e na dffb em Berlim, trabalhou como Directora 
de  fotografia  em  diversos  filmes,  destacando-se:  "No  Name  City",  de 
Florian Flicker (doc. 2006), "EI in Japan", de Connie Walther (doc. 2005), 
"Auf Verwehten Spuren - Durch Die Wildnis Alaskas", de Wolfram Giese/J. 
Schliessler (Doc. 2004), "Ein Tag mit folgen", de Katja Esson (Doc 2004), 
"Jargo",  de Maria Sólrun Sigurdardóttir  (Longa-metragem, 2003) e "Und 
tschüss Ihr Lieben", de Connie Walther (Telefilme, 2002).
Birgit  abordará  os  seus  processos  de  trabalho  orientados  para  o 
documentário com a utilização de equipamentos de vídeo digitais. Neste 
workshop,  haverá  ainda lugar  a uma apresentação introdutória  de dois 
novos modelos de camcorders digitais recentemente lançadas no mercado 
a PMW-EX3 e a HVR-Z5.

VIDEOTECA SONY
Os espectadores do doclisboa podem ver o conjunto de filmes enviados 
para selecção na Videoteca do festival (filmes seleccionados e filmes não 
seleccionados), equipada com vários postos de visionamento individual. A 
Videoteca é um espaço de acesso público, havendo ainda alguns postos 
de visionamento reservados exclusivamente a profissionais acreditados no 
festival.
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JÚRIS

JÚRI DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

Christine Dollhofer (AU)
Estuda teatro, jornalismo e comunicação na Universidade de Viena. Entre 
1993 e  1997 trabalha  para  a  FILMCASINO,  em Viena,  para  a  qual  já 
organizara desde 1990 retrospectivas cinematográficas e programações 
especiais.  De  1997 a  2003 dirige  o  DIAGONALE – Festival  de  Filmes 
Austríacos  em  Graz.  Actualmente  é  conferencista  na  Universidade  de 
Viena, integra a direcção da Sixpack Film, é membro do júri  do Vienna 
Film Fund e consultora de aquisições da distribuidora FILMLADEN, em 
Viena. Desde 2004 é directora do festival Crossing Europe Film Festival. 

Joana Vicente (PT e EUA)
Joana Vicente é  produtora de mais de trinta filmes de realizadores como 
Brian de Palma,  Stephen Soderbergh, Jim Jarmusch e Hal Hartley. É co-
fundadora, com Jason Kliot,   da Open City Films bem como da HDNet 
Films. Os seus filmes  têm arrecadado diversos prémios, incluindo uma 
nomeação para os óscares com o filme “Enron: The Smartest Guys in the 
Room”.  Os  filmes  que  produz  são  frequentemente  seleccionados  para 
festivais em Cannes,  Sundance,  Berlim, Veneza e Toronto. Em 2007 é 
agraciada pelo  Mayor Michael Bloomberg com o prémio Made in NY  que 
distingue  individualidades  que  contribuem  para  a  indústria  de 
entretenimento  nova-iorquina.  As  suas  mais  recentes  produções  têm 
exibição  no Festival de Sundance 2008:  QUID PRO QUO com  Vera 
Farmiga e Nick Stahl e GONZO: THE LIFE AND WORK OF HUNTER S. 
THOMPSON, o último documentário  de Alex Gibney,  com narração de 
Johnny Depp.

Jonathan Rosenbaum (EUA)
Nasce  no  Alabama,  em  1943.  Mais  tarde  muda-se  para  Paris  onde 
trabalha  como  assistente  de  Jacques  Tati.  Considerado  um  dos  mais 
importantes jornalistas cinematográficos americanos, trabalha como crítico 
de cinema para o  Chicago  Reader entre  1987 e  2007.  Tem publicado 
diversos livros na área do cinema, dos quais se destacam Moving Places,  
Placing Movies,  Midnight Movies (com J. Hoberman),  Greed, Dead Man, 
Movies as Politics,  Movie Wars,  Abbas Kiarostami (com Mehrnaz Saeed-
Vafa), Essential Cinema, Discovering Orson Welles, e, como editor ou co-
editor, Orson Welles and Peter Bogdanovich's This is Orson Welles e (com 
Adrian Martin) Movie Mutations. 

Margarida Veiga (PT)
Licenciada  em  arquitectura,  tem  uma  pós-graduação  em  Arts 
Management. 
Directora do Centro de Exposições – Centro Cultural de Belém de 1996 a 
2003,  é  ainda  responsável  pela  gestão  e  programação  da  Colecção 
Berardo, durante o mesmo período. Como Sub-Directora do Instituto das 
Artes organiza e produz a representação portuguesa à Bienal de Veneza 
2005 da artista Helena Almeida.
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É presentemente Administradora da Fundação Centro Cultural de Belém e 
da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Colecção Berardo. É a 
responsável pela programação e produção do Festival CCB fora de si em 
Julho e Agosto de 2008.

Nan Goldin (EUA)
Nasce  em  Washington  em  1953.  Vem  desenvolvendo,  ao  longo  dos 
últimos  trinta  anos,  uma  obra  onde  a  fotografia  se  revela  como  uma 
coincidência radical e corajosa entre a arte e a vida. 
Depois de em 1978 se licenciar na Tufts University muda-se para Nova 
Iorque e começa a fazer fotografia documental dos movimentos pós-punk, 
imiscuindo-se  rapidamente  na  cena  underground  nova-iorquina.  As 
fotografias tiradas entre 1980 e 1986 dão origem a um dos seus trabalhos 
mais conhecidos “The Balad of Sexual Dependency”.
Partindo directamente da sua experiência pessoal, as fotografias de Nan 
Goldin captam momentos que constituem narrativas àcerca da condição 
humana – do amor, da sexualidade, da possibilidade e da impossibilidade 
das relações entre as pessoas, num diário visual da vida da artista e dos 
seus  amigos  que  constitui  igualmente  uma  das  mais  comovedoras 
narrativas das contra-culturas detectáveis em cidades como Nova Iorque, 
Londres, Paris, Berlim e Tóquio.
O seu cariz documentarista faz com que as suas fotografias sejam muitas 
vezes apresentadas na forma de slideshow em festivais de cinema.
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JÚRI INVESTIGAÇÕES

Fleur Knoperts (NL)
Entre 2001 e 2006 dirige o Forum de Co-Financiamento de Documentários 
no  IDFA,  em  Amesterdão  –  o  maior  e  mais  prestigiado  mercado 
internacional  de  documentários.  Inicia  a  sua  carreira  trabalhando  para 
diferentes  festivais  de  cinema  e  de  teatro  e  descobre  a  paixão  pelos 
documentários  quando começa a trabalhar  no Festival  Internacional  de 
Documentário  de  Amesterdão  (IDFA)  onde,  entre  outras  coisas,  co-
organiza o workshop annual de escrita para documentário. Entre 1998 e 
2000 é co-organizadora do Jan Vrijman Fund,  que apoia financeiramente 
realizadores de documentário de países em desenvolvimento.  Em 2007 
exerce  a  função  de   Industry  &  Marketplace  Director  no  Doc/Fest  em 
Sheffield,  onde  cria  o  MeetMarket  –  o  novo  mercado  internacional  no 
Reino Unido,  para projectos de documentário.  Neste momento trabalha 
como freelancer.

Francesc Relea Ginés (ES)
Licenciado em Jornalismo pela Universidade Autónoma de Barcelona e 
com  um  mestrado  em  Relações  Internacionais  na  Johns  Hopkins 
University,  inicia  a  sua  carreira  profissional  no  jornal  El  Periódico  de 
Cataluña.  Passa  depois  para  a  televisão  onde  trabalha  no  programa 
Trenta Minuts. Como repórter viaja por diversos países, desde a América 
Central, Médio Oriente e África. Em meados dos anos 80 faz a cobertura 
da guerra da Nicarágua, da guerra civil em El Salvador, do terrorismo do 
Sendero Luminoso no Peru, a situação no Líbano aquando da ocupação 
israelita bem como da pobreza em países subsarianos como a Nigéria, 
Mali e Burkina Fasso.
Integra, desde 1990, a redacção do El Pais. Fez a cobertura na Jugoslávia 
e,  mais  tarde,  regressa  à  América  Latina  como  correspondente  em 
Buenos  Aires  (1998-2005)  e  no  México  (2005-2008).  Actualmente  é  o 
correspondente do El Pais em Portugal.

Lícinio Azevedo (MZ)
Licinio Azevedo é cineasta e escritor. Um dos seus livros, sobre a guerra 
de independência de Moçambique, serve de base para o guião da primeira 
longa-metragem de ficção moçambicana. Trabalhou no Instituto Nacional 
de Cinema, onde acompanhou as experiências dos cineastas Ruy Guerra 
e Jean-Luc Godard. Durante cinco anos foi responsável, no Instituto de 
Comunicação Social, pelo programa televisivo semanal “Canal Zero”, que 
recebeu  vários  prémios  internacionais.  Actualmente  é  realizador  e 
produtor ligado à Ebano Multimedia, empresa moçambicana de produção 
de cinema.
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JÚRI DA COMPETIÇÃO NACIONAL

Jordi Ambròs (ES)
Trabalha, desde 1985,  no canal de televisão Televisió de Catalunya/TV3 
onde  tem  desempenhado  funções  de  guionista,  realizador,  produtor 
executivo  e  responsável  de  aquisições.  Actualmente,  e  desde  2000,  é 
director da secção de Documentários e Co-produções do canal televisivo e 
dirige  o  magazine  semanal  “El  Documental”,  que  inclui  uma  vasta 
selecção de documentários internacionais e co-produções. Tem também 
participado em inúmeros acções ligadas ao documentário, a nível nacional 
e internacional, como consultor, júri, tutor, repórter e conferencista.

Pedro Pimenta (MZ)
Inicia a sua carreira na área do cinema no Instituto Nacional do Cinema de 
Moçambique  em  1977.  Desde  então,  tem  produzido  e  co-produzido 
inúmeras curtas e longas metragens de ficção e documentários, tanto em 
Moçambique como em outros países africanos. É o fundador da Ebano 
Multimedia Lda, a principal produtora independente moçambicana. Entre 
1997  e  2003  exerce  o  cargo  de  chefe  técnico  do  projecto  da  Unesco 
Zimbabwe Film & Video Training Project for Southern Africa. É também o 
promotor de “Africa & Pinocchio”, um estágio profissional para produtores 
em  África,  em  parceria  com  a  Focal  (Foundation  for  Continuous  Film 
Training  in  Switzerland).  É  o  fundador  e  director  do  festival  de 
documentário  em  Moçambique  DOCKANEMA  e  consultor  do  INAC 
(Instituto Nacional do Audiovisual e Cinema).

Simonetta Luz Afonso (PT)
Licenciada  em  História  e  pós-graduada  em  Museologia,  inicia  a  sua 
actividade  profissional  como  Conservadora  de  Museus  em  1972,  no 
Palácio  Nacional  da Pena e,  a  partir  de 1974,  no Palácio  Nacional  de 
Queluz, que dirige entre 1983 e 1991. Entre 1980 e 1983 dirige o Instituto 
de Conservação e Restauro. De 1991 e 1996 exerce o cargo de directora-
geral  do  então  recém-criado  Instituto  Português  de  Museus.  Participa 
activamente  na  promoção  e  internacionalização  da  Cultura  e  do 
Património  portugueses  como  Comissária  das  Exposições  do  Festival 
Europália 91, na Bélgica e na Holanda, como Comissária de Portugal para 
a  EXPO  98  e  Hannover  2000  e  como  promotora  e  organizadora  de 
grandes  exposições  em  Museus  prestigiados  nos  EUA,  no  Japão,  no 
Brasil,  em França ou em Espanha. Entre 2001 e 2004, desempenha as 
funções de Conservadora do Museu da Assembleia da República, send 
responsável pela sua programação. Entre Maio de 2004 e Agosto de 2008 
exerce  o  cargo  de  Presidente  do  Instituto  Camões,  Ministério  dos 
Negócios Estrangeiros.
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PRÉMIOS

O Júri da Competição Internacional atribuirá os prémios:

• Grande Prémio Cidade de Lisboa para a melhor longa-metragem -
15 000€ 

• Prémio Odisseia para melhor primeira obra - 5 000€
• Prémio Johnnie Walker para a melhor curta-metragem – 3 000€

O Júri da Competição Nacional atribuirá os prémios:

• Grande Prémio  Tobis para  o  melhor  documentário  português  de 
longa-metragem – 4 500€ 

• Prémio  Tobis para  o  melhor  documentário  português  de  curta-
metragem – 1 500€

• Prémio Sony para melhor primeira obra portuguesa -  3.000€ e uma 
câmara SONY HD

• Prémio AVID para a melhor montagem de documentário português – 
Avid Media Composer 

O Júri Investigações atribuirá o prémio:

• Prémio  RTP  2  –  Investigações  para  melhor  documentário  de 
Investigação – 5 000€ (este valor inclui a compra do filme pela RTP)

O Júri Universidades atribuirá o prémio:

• Prémio doclisboa IPJ  para  a  melhor  longa-metragem presente  na 
Competição Internacional – 1 500€

O Júri Escolas atribuirá o prémio:

• Prémio doclisboa IPJ  para o melhor filme presente na Competição 
Investigações  – 1 500€
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CONVIDADOS DOCLISBOA E LISBON DOCS

JÚRI INTERNACIONAL
Jonathan Rosenbaum (EUA)
Nan Goldin (EUA / França)
Joana Vicente (Portugal/EUA)
Margarida Veiga (Portugal)
Christine Dollhofe (Áustria)

JÚRI INVESTIGAÇÕES
Francesc Relea (Espanha)
Licinio Azevedo (Moçambique)
Fleur Knopperts (Países Baixos)

JÚRI NACIONAL
Simonetta Luz Afonso (Portugal)
Jordi Ambros (Espanha)
Pedro Pimenta (Moçambique)

PROGRAMAÇÃO

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
Andrés di Tella (Argentina) - “Land of the devil”
Cathie Levy (França) - “Novela na Santa Casa”
Bijan Anquetil / Paul Costes (França) - “The faces on the wall”
Marc Isaacs (Reino Unido) - “All white in barking”
Huang Wen-Hai (China) - “We”
Mario Rizzi (Itália) - “Impermanent”
Alexia Bonta (Bélgica) - “Tell me about love”
Oscar Perez (Espanha) - “The tailor”
Antonio Prata (Itália / Suíça) - “The Rest of a Story”

INVESTIGAÇÕES
Masha Novikova (Holanda) - “Anna, Seven Years in the frontline”
Adela Peeva (Bulgária) - “Divorce Albanian Style”
Marie-Monique Robin (França) - “The world According to Monsanto”
Krzysztof Kopczynski (Polónia) - “Stone Silence”
Thomas Balmès (França) - “Damages”

COMPETIÇÃO NACIONAL
João Pinto Nogueira (Portugal) - “U omãi que dava pulus”
Catarina Alves Costa (Portugal) - “Nacional 206”
Carlos Eduardo Viana (Portugal) - “O vôo do Humbi-Humbi”
Rui Simões (Portugal) - “Ruas da Amargura”
Edgar Feldman (Portugal) - “O segredo”
Possidónio Cachapa (Portugal) - “O Adeus à Brisa”
Olga Ramos (Portugal) - “Dificilmente Aquele que Habita...”
Catarina Rosendo (Portugal) - “Dificilmente Aquele que Habita...”
Solveig Nordlund (Portugal) - “Território de Passagem”
Pedro Pinto (Portugal) - “Bab Sebta”
Frederico Lobo (Portugal) - “Bab Sebta”
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Sílvia Firmino (Portugal) - “Queria Ser”
João Nuno Brochado (Portugal) - “Tóquio Porto 9 horas”
Bruno de Almeida (Portugal) - “Homeoestética”

SESSÕES ESPECIAIS
Geoffrey Smith (Reino Unido) - “The English Surgeon”
Eduardo Coutinho (Brasil) - “Jogo de Cena”
Nadedja Tilhoul (França) - “Les ouvrières de la Sogantal”
Avi Mograbi (Israel) - “Z 32”
Lisa Hagstrand (Suécia) - “In the land of the cranes”
Jorge Silva Melo (Portugal) - “Gravuras”
João Mário Grilo (Portugal) - “O Tapete Voador”

RETROSPECTIVA FREDERICK WISEMAN
Frederick Wiseman (EUA)

RISCOS E ENSAIOS
Laurent Cantet (França) - “Entre les murs”
François Begaudeau (França) - “Entre les murs”
Joseph Morder (França) - “J'aimerais partager le printemps avec 
quelqu'un”
Fernando Lopes (Portugal) - “O meu amigo Mike ao trabalho”

MADE IN CHINA
Zhang Yuan (China) -  “Mama” / “The Square” / “Crazy English”
Huang Wen-Hai (China) - “Floating Dust” / “Dream Walking”
Bai Bu-dan (China) - “Little Feet” / “Red Paradise”
Liu Wei (China) - “A Day to Remember” / “Year by Year”
Chen Zhi-Heng (China) - Comissário da secção Made in China

NOVAS FAMÍLAS, NOVAS IDENTIDADES
Aldo Lee (França, Reino Unido, Portugal) - “ A Dupla Vida de Dona 
Ermelinda”
Andrés di Tella (Argentina) - “Fotografias”

DIÁRIOS FILMADOS E AUTORETRATOS
Pierre Primetens (França / Portugal) - “Un voyage au Portugal”
Joseph Morder (França) - “Mémoires d'un juif tropical”
Nan Goldin (EUA / França) - “I'll be your mirror”

HEART BEAT
José Sanchez Montes (Epanha) - “Bola de Nieve”
Micael Langer (Brasil) - “Simonal: ninguém sabe o duro que dei”
Peter Entell (Suiça) - “Shake the devil off”
Lula Buarque de Holanda (Brasil) - “O Mistério do Samba”

MOÇAMBIQUE
Licínio Azevedo (Moçambique) - “Hóspedes da Noite” / “Desobediência”
Margarida Cardoso (Portugal) - “Kuxa Kanema: O Nascimento do Cinema”
Pedro Pimenta (Moçambique) - “Arquivos Moçambicanos”
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ESTADOS GERAIS
Catarina Alves Costa (Portugal) - “O Arquitecto e a Cidade Velha”
Graça Castanheira (Portugal) - “A Catedral”
Joana Cunha Ferreira (Portugal) - “Coração Independente”
Pedro Sena Nunes (Portugal) - “Corpo Todo”
Margarida Cardoso (Portugal) - “Era preciso fazer as coisas”
Jorge Silva Melo (Portugal) - “Gravura”
Pedro Mesquita (Portugal) - “Paredes Meias (Work in Progress)”

 
CONVIDADOS E PARTICIPANTES LISBON DOCS

Leena Pasanen – Directora EDN – European Documentary Network
Hanne Skjødt – Coordenadora EDN – European Documentary Network
Line Sandsmark  - EDN – European Documentary Network

TUTORES
Carmen Cobos (Países Baixos)
Rada Sesic (Países Baixos)
Stefano Tealdi (Itália)
Luke Holland (Reino Unido)
Sybille Kurtz (Alemanha)
Luis Correia (Portugal)
Esther van Messel (Suíça)

COMMISSIONING EDITORS
Cynthia Kane, ITVS (EUA)
Vera Bonnier, SVT (Suécia)
Jenny Westergård, YLE (Finlândia)
Claudia Schreiner, MDR (Alemanha)
Olaf Grunert, ARTE (França)
Sabine Bubeck-Paaz, ZDF/ARTE (Alemanha)
Greg Sanderson, BBC (Reino Unido)
Jordi Ambros, TVC (Espanha)
Roberto Blatt, Multicanal (Espanha)
Marijke Huijbregts, AVRO (Países Baixos)

PARTICIPANTES
Pierre Primetens, realizador, Filmes do Tejo II, PORTUGAL
Isabel Chaves, produtor, Hora Mágica, PORTUGAL
Miguel Clara Vasconcelos, realizador / produtor, Andar Filmes, 
PORTUGAL
Daniela Ribeiro, produtora, Andar Filmes, PORTUGAL
Christine Reeh, realizadora, CRIM, PORTUGAL
José Baptista, realizador, AM Production, PORTUGAL
António Borges Correia, realizador, Primeiros Sintomas, PORTUGAL
Paolo Campana, realizador, Stefilm International, Itália
Edoardo Fracchia, produtor, Stefilm International, Itália
Yrsa Roca Fannberg, realizadora, Islandia
Aldo Lee, realizador, French Cuisine Productions, França
Marion Bornschier, realizadora/ produtora, Tanid Film, Suíça / Alemanha
Elvira Geppert, produtora, Geppert Productions, Suíça / Alemanha
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Juan Carlos de la Hoz, produtor, Sagrera TV, Espanha
Álex Balsa, produtor, Sagrera TV, Espanha
Dominic Allan, realizador, Les Films Du Tambour De Soie, França
Alexandre Cornu, produtor, Les Films Du Tambour De Soie, França
Magdalena Pieta, realizador, Eureka Media, Polónia
Shane O'Sullivan, realizador & Prod, E2 Films, Reino Unido
Stéphane Barbato, realizador, Monkey Bay, França
Delphine Busnel, produtor, Monkey Bay, França
Sarita Siegel, realizadora & produtora, Alchemy Films, Reino Unido
Sarita Sharma, produtor, Making Movies/Kinomaton, Finlândia/ Alemanha
Mark Mc Loughlin, realizador, Bang Bang Teo, Irlanda
Georg Misch, realizador, Mischief Films/NFP, Austria/ Alemanha
Iris Flechtner, produtor, Mischief Films/NFP, Austria/ Alemanha
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Lisbon Docs 2008 - 21 a 25 Outubro 
X Conferências Internacionais de Cinema Documental
Fórum de financiamento e co-produção de documentários

Workshop para produtores - sessão pública de pitching - masterclass 
com projecção - networking 

A X edição do Lisbon Docs é uma iniciativa  promovida pela  AporDoc-
Associação  pelo  Documentário  em  parceria  com  a  EDN-European 
Documentary Network, no âmbito do programa “Documentários no Sul da 
Europa”.
 
Outubro 21 – 23 
Workshop de desenvolvimento e apresentação de projectos 
Vinte  projectos  de  documentário  (portugueses  e  estrangeiros), 
previamente  seleccionados  pela  EDN  pelo  seu  potencial  interesse 
internacional, são discutidos e desenvolvidos sob orientação de um grupo 
de  tutores  com  reconhecida  experiência  internacional  –  Luís  Correia 
(produtor,  Portugal),  Stefano  Tealdi  (produtor,  Itália),  Luke  Holland 
(realizador e produtor,  Reino Unido),  Carmen Cobos (produtora, Países 
Baixos),  Rada Sesic  (realizadora,  Bósnia  Herzegovina-  Países  Baixos), 
Sibylle  Kurz  (Consultora  de  Pitching,  Alemanha)  e  Leena  Pasanen 
(Directora EDN, Finlândia) 
First Hand Films.
Os produtores/realizadores participantes no workshop trabalham os seus 
projectos de forma a serem apresentados na sessão de pitching dos dias 
24 e 25 de Outubro.

Outubro 22 - 16h30 – Grande Auditório
Projecção do filme “Damages”
de Thomas Balmès, França, 68’, 2007
Todos os anos são pagos biliões de dólares em indemnizações individuais 
nos Estados Unidos e a Koskoff Koskoff & Bieder é um dos escritórios de 
advogados que consegue melhores resultados neste domínio. Damages 
aborda com cinismo e ironia os vários aspectos desta especialidade da 
advocacia. Qual a estratégia para obter chorudas indemnizações? Através 
de vários casos, vemos como estes advogados lidam com as famílias das 
vítimas,  examinam  documentos,  criam  um  guião,  e  tentam  definir  um 
preço para cada vida humana.

Outubro 22 - 18h30 – Pequeno Auditório
Masterclass com o realizador Thomas Balmès (França)
Thomas Balmès falará da sua experiência de mais de 15 anos enquanto 
realizador e produtor de documentários. Como consegue manter o frágil 
equilíbrio  entre  a  sua  independência  enquanto  realizador  e  produtor  e 
simultaneamente assegurar financiamento e publico para os filmes? 
Balmes  mostrará  excertos  de alguns  dos  seus filmes,  falando  sobre  o 
facto de também ser o seu produtor. É possível co-produzir documentários 
com 15 canais de televisão e não perder o controlo ou independência?
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Thomas Balmès (Paris, 1969) 
Estudou  cinema,  envolvendo-se  depois  na  produção  de  documentários 
para  canais  de  televisão  como  produtor  independente  e  director  de 
fotografia.  Em  1992  criou  a  produtora  TBC  Productions  com  a  qual 
produziu vários documentários, nomeadamente um sobre James Ivory e 
outro sobre Michelangelo Antonioni. Realizou o seu primeiro documentário 
Bósnia  Hotel  em  1996.  Em  2002,  criou  a  Margot  Films  produzindo  e 
realizando o documentário A Decent Factory, financiado por vários canais 
de televisão. O filme foi estreado em sala nos Estados Unidos da América 
e viajou por inúmeros festivais, nomeadamente o doclisboa em 2005. 
Filmografia: Damages (2007), A Decent Factory (2004), Christ comes to 
the Papuans (2001), Waiting for Jesus (2000), The Gospel according to 
the Papuans (1999), Maharadja Burger (1997), Bosnia Hotel (1996)

Outubro 24 e 25 – 10h00 às 15h00 – Pequeno Auditório
Sessão pública de pitching 
Os 20 projectos são apresentados perante um painel de representantes de 
canais  de  televisão  europeus,  líderes  em  co-produções  e  aquisições 
internacionais:  Olaf  Grunert  (ARTE  –  França),  Greg  Sanderson  (BBC 
Storyville,  Reino Unido),  Cynthia  Kane (ITVS,  EUA),  Jenny Westergård 
(YLE,  Finlândia),  Jordi  Ambrós  (TVC,  Espanha),  Roberto  Blatt 
(MultiCANAL, Espanha), Vera Bonnier  (SVT, Suécia),  Claudia Schreiner 
(MDR, Alemanha), Sabine Bubeck-Paaz (ZDF/ARTE, Alemanha), Marijke 
Huijbregts (AVRO, Países Baixos), entre outros. 
A cada projecto são atribuídos 15 minutos. Parte deste tempo é destinado 
aos  produtores/realizadores,  os  restantes  minutos  são  reservados  a 
comentários por  parte dos programadores.  Uma oportunidade única  de 
conhecer o funcionamento actual do mercado televisivo do documentário e 
possíveis formas de financiamento, co-produção e difusão. 

[Master Class e Sessão de Pitching têm entrada livre (na medida dos 
lugares disponíveis) e serão conduzidas em inglês] 

Organização: 
EDN  -  European  Documentary  Network  +  Apordoc  -  Associação  pelo 
Documentário 
Co-Produção: Culturgest
Equipa: 
Leena  Pasanen  (EDN,  Directora),  Hanne  Skjødt  (EDN,  Coordenadora), 
Rita Forjaz (Apordoc, Coordenação)
Apoios: 
Programa MEDIA, União Europeia 
Ministério da Cultura / ICA
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EQUIPA DOCLISBOA

ORGANIZAÇÃO 
Apordoc - Associação pelo documentário

CO-PRODUÇÃO 
Culturgest
Câmara Municipal de Lisboa
EGEAC
Museu do Oriente

DIRECÇÃO 
Sérgio Tréfaut

PROGRAMAÇÃO 
Sérgio Tréfaut
Maria João Madeira
Manuel Villaverde
Anna Glogowski

COMISSÁRIO - DIÁRIOS FILMADOS E AUTO-RETRATOS
RISCOS E ENSAIOS 
Augusto M. Seabra

COMISSÁRIO  - MADE IN CHINA
Chen Zhi-heng

COMISSÁRIO NOVAS FAMÍLIAS E NOVAS IDENTIDADES 
João de Pina Cabral

APOIO À SELECÇÃO 
Jurij Meden
Sandra Castiço

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO
Nina Ramos
Wanda Caio

PRODUÇÃO EXECUTIVA
PRINT TRAFIC
Joana Messias
Teresa Santos

APOIO À PRODUÇÃO
Nelson Lopes
Elsa Branco
Carlota Sanches

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leonor Mergulhão
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IMPRENSA 
Susana Seabra
Patrícia Vieira (Assistente)

CONVIDADOS 
Inês Lopes
Teresa Miguel (assistente)
Eduardo Abreu (Secretário do Júri)

GRUPOS ESCOLARES
Ana Almeida

CATÁLOGO 
David Mariano

SPOTS VÍDEO
Pedro Marques

PROJECCIONISTAS 
Luzia Valente
João Chaves (Bazar Do Vídeo)

DESIGN
Mike Mwaduma

WEBSITE
Gráficos à Lapa

lisbondocs 2008

ORGANIZAÇÃO 
Edn - European Documentary Network
Apordoc - Associação Pelo Documentário

CO-PRODUÇÃO 
Culturgest

EQUIPA 
Leena Pasanen (EDN)
Hanne Skjodt (EDN)
Rita Forjaz
(Apordoc, Coordenação)
Marta Frade
(Apordoc, Produção)
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INFORMAÇÕES

SALAS
Culturgest
Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos 
Rua Arco do Cego, Tel: 217 905 155

• Grande Auditório da Culturgest [612 lugares] 
• Pequeno Auditório da Culturgest [149 lugares] 

Cinema Londres
Av. Roma, 7A. Tel: 218 401 313
Sala 1 do Cinema Londres [219 lugares] 
Sala 2 do Cinema Londres [114 lugares] 

Cinema São Jorge
Av. da Liberdade, 175. Tel: 21 3103400
Sala 1 do Cinema São Jorge [848 lugares] 
Sala 3 do Cinema São Jorge [181 lugares]

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte). Tel: 213 585 244
Auditório do Museu do Oriente [356 lugares]

TICKETLINE INFO & RESERVAS:
Tel: 707234234 – WWW.TICKETLINE.PT
LOCAIS DE VENDA: BILHETEIRAS DOS TEATROS, FNAC, WORTEN, BLISS, 
LIV. BULHOSA, AG.ABREU, MEGAREDE.

BILHETES À VENDA A PARTIR DE DIA 2 DE OUTUBRO
PREÇO DOS BILHETES (para cada sessão) 3,5 Euros*

HORÁRIO DAS BILHETEIRAS (para sessões nos respectivos locais)

CULTURGEST - Antes do início do Festival: De 2ª a 6ª-feira das 11 às 19h; 
sábados, domingos e feriados das 14 às 20h; nos dias de espectáculo, até à hora 
de início dos mesmos.
Durante o Festival: todos os dias das 10h até à hora do início da última sessão, 
exceptuando os dias 25 e 26 em que abrirá às 13h.

CINEMA LONDRES - Antes do início do Festival: Todos os dias das 13h às 22h 
Durante o Festival: das 13h às 23h00

CINEMA SÃO JORGE - Antes do início do Festival: Todos os dias das 13h às 19h
Durante o Festival: a partir das 13h e até ao início da última sessão.

MUSEU DO ORIENTE - Todos os dias das 10h às 18h, encerrando às 3ªs Feiras. 
De 17 a 26 de Outubro: das 10h até ao início das sessões

TODOS OS FILMES SÃO LEGENDADOS EM PORTUGUÊS
(excepto as sessões de curtas polacas, apenas legendadas em inglês)

DOSSIER DE IMPRENSA 26 



APORDOC – ASSOCIAÇÃO PELO DOCUMENTÁRIO

Formada em 1998,  a Apordoc - Associação pelo Documentário -  é um 
organismo  sem fins  lucrativos,  cujo  objectivo  é  promover  e  divulgar  a 
produção e distribuição de filmes documentários e estabelecer ligações 
com outras instituições nacionais e estrangeiras. 

Principais actividades da Apordoc:

Doclisboa Festival Internacional de Cinema Documental
Outubro – Culturgest, Cinemas Londres e São Jorge

Lisbon  Docs  –  Fórum  para  co-financiamento  de  documentários  (em 
parceria com o EDN, European documentary Network) – desde 1998
21 a 25 Outubro 2008- Culturgest

Doc’s  Kingdom,  Seminário  Internacional  sobre  Cinema  Documental  – 
desde 2000
Junho - Serpa

Edição da revista docs.pt, revista de documentário

Panorama – Mostra do documentário Português em colaboração com a 
Videoteca de Lisboa e egeac
Fevereiro – Cinema São Jorge

Sessões públicas de exibição de documentários em vários pontos do país 
e no estrangeiro

Promoção  Internacional  do  documentário  português  e  presença  em 
Mercados de Documentário.

Direcção:  Sérgio  Tréfaut  (realizador,  produtor),  Maria  João  Mayer 
(produtora), António Maltez (produtor), Leonor Areal (realizadora) e Ivan 
Dias (produtor).

www.apordoc.org | apordoc@sapo.pt
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