


 

       

 

 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Doclisboa has established itself as one of the world’s 
leading documentary film festivals» James Norton – 
Vertigo 
 
 
«The selection at Doclisboa shows that there is a 
festival that selects films for their artistic value» Ulla 
Jacobsen – Dox 
 
 
«Doclisboa s’est fixé un premier objectif: assurer sa 
pérénnité en démontrant que le documentaire pouvait 
susciter l’intérêt d’un large public. Mission 
accomplie!» Cyril Neyrat – Cahiers du Cinéma 
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APRESENTAÇÃO 

 
A presença recente e massiva do documentário  nos grandes festivais 
internacionais de cinema (Cannes, Veneza, Berlim, Sundance) revela algo 
de importante sobre o renascimento desta forma de expressão e sobre 
uma mudança global nos hábitos de ver cinema. O documentário afirma-se 
mundialmente como um género cada vez mais livre, interveniente e 
ousado. 
 
Em Portugal, o doclisboa continua a ser o ponto de encontro 
incontornável do documentário. 
 
Além de já ter fidelizado um público expressivo (cerca de 33 mil 
espectadores em 2007), o doclisboa é hoje reconhecido 
internacionalmente como um dos maiores festivais de cinema documental.  
 
Na última edição, o doclisboa abriu com a estreia europeia de Taxi to the 

Dark Side, de Alex Gibney, que poucos meses mais tarde viria a ganhar o 
Oscar de melhor documentário.  Este ano teremos novamente uma 
programação de peso. 
 
O convidado de honra em 2008 é uma referência absoluta, um monstro do 
cinema e, para alguns, o maior documentarista vivo: Frederick Wiseman. 
O grande mestre – que dedicou a vida a retratar as instituições e a 
sociedade americana – discutirá em Lisboa dez dos seus filmes e fará uma 
masterclass, respondendo às perguntas do público. 
 
Este ano vamos mergulhar na China de hoje, através das obras dos 
maiores documentaristas chineses da actualidade : Jia Zhan-Ke. Zhang 
Yuan e Wenhai, entre outros. 
 
A Polónia (curtas Metragens) e Moçambique (da Independência ao 
presente) serão outros países em destaque.  
 
Como sempre, podemos viajar aos quatro cantos do  mundo no 
doclisboa. Mas também podemos fazer viagens interiores.  A  secção 
Diários Filmados e Autoretratos e a secção  Novas Famílias, Novas 
Identidades permitem-nos descobrir territórios íntimos e fascinantes, tanto 
no campo da psicologia como no da sociedade.  

 
No que diz respeito aos espaços, o doclisboa continua com sede na 
Culturgest, a casa-mãe do festival. Tal como no ano passado, o Cinema 
Londres (Castello Lopes) vai assegurar a repetição dos filmes – desta vez 
de todos os filmes.  
 
A grande novidade desta edição é uma ocupação diária do Cinema São 
Jorge (EGAC)  com uma programação específica, essencialmente ligada à 
música (filmes, festas) e à reflexão sobre a mudança da sociedade (Novas 
Famílias, Novas Identidades). Também é no São Jorge que tem lugar a 
segunda edição da Maratonadoc no último dia do festival.  
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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; 32 650 espectadores * 

 
(* este número não inclui as extensões do festival) 
 
 

ESPAÇOS DO FESTIVAL 
 
CULTURGEST 

A  Culturgest é a sede do doclisboa entre 16 de 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 (em 
2007 houve apenas uma semana de projecções no Londres).  
Nas duas salas do Cinema Londres repetem-se todos os filmes em 
Competição e praticamente toda a programação da Culturgest (secções 
paralelas e extra-competição). 
 

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) e com uma secção de 
reflexão sobre a sociedade organizada em parceria com o ICS – Instituto 
de Ciências Sociais (Novas Famílias, Novas Identidades).  
No São Jorge também é apresentada uma programação infantil (Docs 4 
Kids), os workshops Sony e, no último dia, a Maratonadoc. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Durante 11 dias serão exibidos cerca de 150 filmes, divididos entre as 
seguintes secções: 
 

 
COMPETIÇÕES 

• Competição Internacional  
                    (longas, curtas e primeiras obras) 

• Investigações 
• Competição Nacional  

 

 
SECÇÕES PARALELAS 

• Frederick Wiseman - Mostra Retrospectiva 
• Diários Filmados II 
• Made in China 
• Riscos e Ensaios 
• Novas Famílias, Novas Identidades (Cinema São Jorge) 
• Heart Beat (Cinema São Jorge) 
• Maratonadoc (Cinema São Jorge) 
• Docs 4 Kids  

 
 
FREDERICK WISEMAN  
MOSTRA RETROSPECTIVA (10 filmes) 
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. 
 

DIÁRIOS FILMADOS E AUTO-RETRATOS 
Comissário : Augusto M. Seabra 

A segunda parte e conclusão da retrospectiva de "Diários Filmados e Auto-
Retratos" 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. 
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MADE IN CHINA 
Comissário : Chen Zhi-Heng 

Nos últimos 15 anos a China produziu milhares de documentários. De todo 
este mar de filmes, alguns realizadores destacaram-se, tornando-se 
estrelas dos maiores festivais internacionais: Zhang Yuang Jia Zhang-ke e 
Huang Wenmei, por exemplo. Esta secção pretende traçar, através do 
olhar destes recentes autores, um retrato da China profunda (de 1994 até 
hoje), focando em particular as relações do indivíduo com a sociedade. 

 
RISCOS E ENSAIOS 
Selecção de filmes : Augusto M. Seabra 

Secção regular não competitiva que tem como objectivo revelar obras 
arriscadas, que se situam na fronteira entre o documentário e a ficção. 

 

NOVAS FAMÍLIAS, NOVAS IDENTIDADES 
Comissários : João de Pina Cabral / Sérgio Tréfaut 

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. 

 
HEART BEAT 

Heart Beat é uma nova secção não competitiva do doclisboa dedicada à 
relação da humanidade com a música. Não se trata de exibir os últimos 
musicais do ano, mas sim um conjunto de filmes, históricos ou recentes, 
em que a música e o seu universo (incluindo todos os géneros musicais) 
permitem-nos conhecer de forma mais profunda os seres humanos e as 
sociedades em que vivem. Apresentaremos, por exemplo : “Lágrimas 
Negras”, de Sónia Herman Dolz; “Il Baccio di Tosca”, de Daniel Schmid; 
“Glass: “A Portrait of Philip in twelve parts”, de Scott Hicks.  
 

DOCFESTAS SÃO JORGE 
Associadas à programação musical HEART BEAT, terão lugar no Cinema 
São Jorge as principais festas do doclisboa. 
 

DOCS 4 KIDS 
Também é no Cinema São Jorge que tem lugar a nova programação 
infantil do festival. 
 

MARATONADOC 
Este ano repete-se no Cinema São Jorge a programação especial do 
último dia do doclisboa, dedicada exclusivamente a filmes com mais de 
três horas…Para apaixonados do documentário! 
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FILMES CONFIRMADOS 
 

•  “Maradona by Kusturika” 
  De Emir Kusturica 
  Espanha/França, 2008, 95´ 

Festival de Cannes 2008 
 
Emir Kusturica celebra neste filme a incrível história de Diego Maradona: herói 
desportivo, deus vivo do futebol, artista genial, campeão do povo, herói em queda e 
modelo para as gerações do mundo inteiro. De Buenos Aires a Nápoles – 
passando por Cuba – Emir Kusturica traça a vida de um homem fora do comum, 
das suas origens humildes à fama mundial, da sua ascensão fulgurante ao mais 
profundo declínio: dependência de drogas, álcool, etc. Um documentário único 
sobre o “jogador do século” filmado pelo seu maior fã. 
 
Emir Kusturika 
Emir Kusturica nasce em 1954 em Sarajevo (actual Bósnia- Herzegovina) e cedo 
abandona uma promissora carreira de futebolista para estudar cinema em Praga. 
Quando regressa a Sarajevo realiza dois telefilmes e duas longas metragens para 
o cinema: “Do you remember Dolly Bell?” (Leão de Ouro para primeira obra na 
Mostra de Veneza em 1981) e “O Pai foi em viagem de negócios” (Palma de Ouro 
em Cannes em 1985). Depois do sucesso de “O Tempo dos Ciganos” (1988) 
muda-se para Nova Iorque onde lecciona cinema na Universidade de Columbia. 
Em 1993 realiza “Arizona Dreams” e em 1998 “Underground” (Palma de Ouro em 
Cannes). Em 1998 recebe o Leão de Prata do Festival de Veneza com “Gato Preto, 
Gato Branco”. “A vida é um Milagre”, de 2004 ganha o César 2005 para melhor 
filme da União Europeia. 

 
• “Standard Operating Procedure” 

  De Errol Morris 
  EUA, 2008, 116´ 
Urso de Prata Festival de Cinema de Berlim 2008 

 
Pode um fotógrafo mudar o mundo? As fotografias tiradas por soldados na prisão de 
Abu Ghraib mudaram a imagem que a América tinha de si mesma. Contudo, há 
ainda um mistério por desvendar: serão aquelas fotografias prova evidente do abuso 
sistemático por parte dos militares americanos ou elas apenas documentam o 
comportamento aberrante de alguns “maus exemplos” de soldados? O documentário 
examina detalhadamente o contexto das fotografias. Onde foram tiradas? O que 
estava a acontecer por detrás delas? Com os depoimentos dos soldados que tiraram 
as fotografias e com os dos que estavam nas fotografias. O espectador arrisca-se a 
ficar perplexo: como é que actos abjectos de humilhação e de tortura (na maior parte 
dos casos sobre inocentes presos ao acaso) podem ser classificados pela jurisdição 
norte-americana como “Standard Operating Procedures” (Procedimentos de rotina)? 

 
Errol Morris 
Desde o seu primeiro filme “Gates of Heaven” (1980) que Errol Morris criou um 
estilo muito próprio de cinema documental. Alguns dos seus filmes mais 
emblemáticos são: “The Thin Blue Line” (1988), “Fast, Cheap & Out of Control” 
(1977), “Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr.” (1999) e “The Fog of 
War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara” (2003). 
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•  “Jogo de Cena” 

 De Eduardo Coutinho 
 Brasil, 2007, 105´ 

Grande Prémio – Festival Cines del Sur  
 
Atendendo a um anúncio de jornal, oitenta e três mulheres contaram as suas 
histórias de vida num estúdio. Em Junho de 2006, vinte e três delas foram 
seleccionadas e filmadas no Teatro Glauce Rocha. Em Setembro do mesmo ano, 
actrizes interpretaram, a seu modo, as histórias contadas pelas personagens 
escolhidas. As imagens cruzam-se : quem é a «personagem real»? quem é a 
«actriz»? O que é, afinal, a reprsentação? Até onde se extende o conceito de 
representar? 
 
Eduardo Coutinho 
Jogo de Cena é a décima longa-metragem de Eduardo Coutinho, um dos maiores 
documentaristas brasileiros em actividade. Depois de um início de carreira dividido 
entre a ficção e o documentário, Coutinho optou pelo segundo a partir de uma 
profícua passagem pelo programa Globo Repórter, na década de 70. Cabra 
Marcado para Morrer (1964-1984), seu acerto de contas com a História e com um 
projecto do passado, tornou-se um grande clássico do cinema brasileiro. Mais 
recentemente, iniciou uma fase muito produtiva com a realização seguida de cinco 
filmes em seis anos: Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2000), Edifício Master 
(2002), Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005). A solidez do método de 
Coutinho e a sua sensibilidade para ouvir pessoas comuns são fruto de laboriosa 
reflexão sobre o seu ofício ao longo de inúmeros documentários em vídeo 
realizados nas décadas de 80 e 90, entre os quais se destacam Santa Marta: Duas 
Semanas no Morro (1987) e Boca de Lixo (1992). 
 
 

•  “Z 32” 
 De Avi Mograbi 
 França-Israel, 2008, 81´ 

 
Um soldado israelita numa unidade de elite, que participou numa missão na qual 
foram mortos diversos palestinianos inocentes, procura perdão para os seus actos.  
A sua namorada, que já ouviu a história vezes sem conta, recusa reconhecer as 
atenuantes do crime em que ele participou. Um realizador de documentários dá-lhe 
a oportunidade de contar a sua história sem ter de assumir responsabilidades. Z32 
centra-se na difícil fronteira que reside entre o testemunho perturbador e a sua 
representação artística. 
 
Avi Mograbi 
Avi Mograbi nasce em Israel em 1956. Os seus filmes, experimentais na forma, são 
sempre muito críticos em relação à forma como Israel trata o povo palestiniano. O 
filme “Avenge But One of My Two Eyes” foi apresentado no Festival de Cannes 
2005. “The Reconstruction” (1994), “How I learned to Overcome My Fear and Love 
Aric Sharon” (1997), “Happy Birthday, Mr. Mograbi” (1999) e “August: A Moment 
Before the Eruption” (2002), são alguns dos títulos da sua filmografia. 
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• "Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson." 

De Alex Gibney 
EUA, 2008, 119´ 
Sundance Filme Festival 2008 
Toronto Hot Docs 2008 
 
O último documentário do multi-premiado realizador Alex Gibney dá-nos a conhecer 
a vida e o trabalho de um dos maiores jornalistas e escritores de todos os tempos: 
o criador do jornalismo gonzo, Hunter S. Thompson. Movido por uma líbido 
agressiva e por doses sobrehumanas de drogas, Thompson era o verdadeiro 
freelancer, atacando tudo e todos impunemente, com um incrível sentido de humor. 
Todos os textos do filme são da autoria de Thompson – as suas cartas, artigos, 
manuscritos e livros – e são lidos pelo actor Johnny Depp. 

 
Alex Gibney 
Alex Gibney é argumentista, produtor e realizador de documentários para televisão 
e cinema. Em 2008 recebe o Oscar para Melhor documentário com o filme “Taxi to 
the Dark Side”, também galardoado com o prémio  para o Melhor Documentário 
nos Festivais de Cinema de Tribeca e de Chicago em 2007, e filme de abertura da 
última edição do doclisboa. Gibney escreveu e realizou “Enron: The Smartest Guys 
in the Room” (nomeado para o óscar de Melhor Documentário) e apresentado 
como filme de encerramento do doclisboa 2006. É também produtor executivo de 
“No End in Sight”, que abriu o Festival de Cinema de Sundance em 2007. Depois 
de “Taxi to the Dark Side”, começa a trabalhar em "Gonzo: The Life and Work of Dr. 
Hunter S. Thompson" e “Burning Down the House”, das produtoras Participant e 
Magnolia Pictures. Entre os filmes de Gibney incluem-se o polémico “The Trials of 
Henry Kassinger” (argumentista/produtor), “Herbie Hancock: Possibilities” 
(produtor), “Lightning in a Bottle” (produtor) e “Martin  Scorsese Presents the Blues” 
(produtor). 
 
 

RETROSPECTIVA FREDERICK WISEMAN (ALGUNS TÍTULOS) 
 

• “Titicut Follies” 
De Frederick Wiseman 
EUA, 1967, 89´ 
 
Proibido pela administração durante largos anos, Titicut Follies, o primeiro 
documentário de Wiseman, é um duro retrato das condições existentes na Prisão 
Estatal para Doentes Psiquiátricos de Bridgewater, no Massachusetts. O filme 
documenta a forma como os presos são tratados pelos guardas, pelos assistentes 
sociais e pelos psiquiatras.  

 
 

• “Juvenile Court” 
 De Frederick Wiseman 
 EUA, 1973, 144´ 

 
O documentário mostra a diversidade e a complexidade dos casos que são 
apresentados ao Memphis Juvenile Court:  orfanatos, abuso de drogas, assalto à 
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mão armada, abuso de crianças e crimes sexuais. As sequências do filme vão-nos 
mostrando o variado leque e os limites de escolhas que o tribunal tem ao seu 
dispor, o perfil psicológico dos agressores, e as questões processuais e 
constitucionais relacionadas com a administração de um tribunal juvenil. 

 
 

• “Welfare” 
 De Frederick Wiseman 
 EUA, 1975, 167´ 

 
Em Welfare Frederick Wiseman dá-nos a conhecer o dia-a-dia de um grande centro 
social. A complexa natureza do sistema de segurança social americano é-nos 
apresentada através dos diversos problemas a que tem de dar assistência: 
alojamento, desemprego, divórcio, problemas de saúde, crianças abandonadas e 
crianças vítimas de abusos e a terceira idade. Estes temas são apresentados numa 
abordagem onde os trabalhadores da segurança social, bem como os seus 
utentes, lutam para que ele funcione e tentam perceber as leis e regulamentos que 
governam o seu trabalho e as suas vidas. 

 
 

• “Sinai Field Mission” 
 De Frederick Wiseman 
 EUA, 1978, 127´ 
 
O dia-a-dia dos enviados americanos que trabalham no United States Field Mission, 
um posto estabelecido em 1976 com o intuito de facilitar o acordo assinado entre o 
Egipto e Israel após a guerra de 1973. O filme foca as acções de vigilância norte-
americanas e a  fiscalização de todas as entradas em ambos os países, a relação 
com os soldados das Nações Unidas e o dia-a-dia dos 163 militares americanos que 
estão destacados no deserto Sinai. Como em muitos filmes de Wiseman, 
mergulhamos num mundo militar obsessivamente focado na guerra – o que se torna 
gritantemente irónico nos momentos prosaicos do quotidiano em que nada de bélico 
se adivinha. 

 
 

MADE IN CHINA 
 

• “The Square” (Guangchang) 
De Hang Yuan & Dua Jing-chuan 
China, 1994, 100` 
Prémio Internacional da Crítica no Festival Internacional de Yamagata 

 
Uma das praças mais conhecidas do mundo – Tienanmen, no centro de Pequim –
vista pela câmara dos realizadores Hang Yuan e Dua Jing-chuan, que 
deliberadamente se afastam de quaisquer considerações políticas ou históricas do 
local. O documentário é um retrato meticuloso da actividade diária na praça: a 
estátua de um polícia, turistas a tirarem fotografias, o içar e o recolher da bandeira, 
pessoas a fazer exercício... 
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• “Crazy English” (fengkuangyinyu) 

De Zhang Yuan 
China,1999, 52´ 
Festival Internacional de Locarno 

 
Promovendo o estudo do inglês como uma obrigação patriótica, Li Yang organiza 
centenas de eventos em cerca de 60 cidades chinesas, para mais de 13 milhões de 
pessoas, desde 1988. Li reúne pessoas em sítios tão diversos como a Cidade 
Proibida, a Grande Muralha ou a ponte Marco Pólo, e conduz as hostes gritando 
slogans como: “Estudar inglês promove a paz no mundo”, “Façam dinheiro 
internacional”, “Isto é o sonho americano” dizem eles e “Eu quero que isto seja o 
sonho chinês!”.  
 
 

• “Floating Dust” (Xuanhua de Chentu) 
De Wenhai 
China, 2003, 111´ 
Prémio Georges Beauregard no Festival Internacional de Marselha 2005 

 
Um jovem que acaba de se licenciar, um homem de negócios, um trabalhador de 
uma repartição pública. Estas são algumas das personagens que Floating Dust nos 
dá a conhecer: pessoas com vidas normais numa pequena vila no sul da China. A 
imagem que o país tenta passar é a de que está em franco desenvolvimento, mas a 
vida destas pessoas comuns demonstra o contrário. Por ser um tempo dito de 
prosperidade, as personagens sonham ganhar muito dinheiro de forma a mudarem 
o seu destino. Descontentes com a sua sorte, lutam para não se transformar em 
miseráveis. Mas tudo o que acontece parece fadado para ser em vão e 
desaparecer sem deixar rasto, como o que se levanta com o vento e desaparece 
com ele... 
 

 
• “Dream Walking” (Mengyou) 

De Wenhai 
China, 2005, 85´ 
Grande Prémio do Festival Cinema du Reél em 2006 
 
No Verão de 2004 o artista Li Wa-ke desloca-se até Nanyang para ajudar o pintor 
Wang Yongping a fazer o seu primeiro filme. A história do filme de Wang é 
representada por ele mesmo e pelos seus amigos, fazendo com que o filme pareça 
uma reconstrução da sua própria vida no passado. Na sua lista de amigos/actores 
constam o poeta “Baby the Devil King” e o pintor Ding Defu. “Baby the Devil King” 
acaba de ser aclamado, na internet, como um poeta talentoso, mas na realidade 
ele continua a ser porteiro.  
Ding Defu já quase não pinta. Vê-se sufocado pelas responsabilidades. Ele 
representa-se a si mesmo no filme o que faz com que, por vezes, já confunda as 
cenas com a vida real.  
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 “Little Feet” (Xiaojiaorenjia) 
De Bai budan 
China, 2005, 114´ 
Prémio Joris Ivens no Festival Cinema du Reél 2006 
 
Bai Danu – que desde os sete anos tem os pés enfaixados – e Liu Buhan casaram-
se há mais de quarenta anos na Província de Shanxi. Como ambos eram viúvos 
juntaram os filhos (dois rapazes e uma rapariga de Bai e as três filhas de Liu). Hoje 
estes filhos já são avós, e visivelmente não concordam sobre a melhor maneira de 
cuidar dos seus velhos pais. Por isso, embora o velho casal já tenha mais de 
oitenta anos, os dois continuam a trabalhar nos campos. Todos os dias saem de 
casa muito cedo e só regressam muito tarde. Por causa dos seus pés enfaixados, 
Bai Nu caminha com a ajuda de duas bengalas e tem de se sentar enquanto 
trabalha. A narrativa é entrecortada pelos testemunhos de outras mulheres idosas 
que falam dos seus pés enfaixados. 
 
 

• “Red Paradise” (Hongse shenjing) 
De Bai budan 
China, 2007, 7´ 
 
Num vale incrustado entre sete portentosas montanhas está uma pequena aldeia, 
onde os habitantes trabalham arduamente na exploração de carvão, sob a 
supervisão do grande Partido Comunista. A aldeia de Laoyaogou situa-se naquela 
que em tempos foi a terra de Jin do Norte, nos subúrbios de Datong, na Província 
de Shanxi. Nos últimos anos a aldeia tem ultrapassado todo o tipo de dificuldades e 
realiza “milagres” consecutivos. Em 2006 o rendimento total da aldeia era de 
75,430,000 yuan e pagavam  8,830,000 yuan de impostos. O rendimento per capita 
era de  6,187yuan. Nesse mesmo ano a aldeia recebeu a distinção de “Civilizada e 
Harmoniosa Aldeia da Província de Shanxi”. Os habitantes são muito gratos a 
todos os que os ajudaram e, também, ao Partido Comunista. 

 
 

• “The Last Lumberjacks” (Mubang) 
De Guangyi 
China, 2006, 90´ 
 
The Last Lumberjacks retrata a vida de um grupo de lenhadores na Província de 
Heilongjiang, na China, que trabalha em condições árduas sujeitos ao frio gélido e 
à neve. Trata-se de um modo de vida condenado à extinção pelo progresso. 
Devido à grande dificuldade de transporte, os habitantes desta província cortam a 
madeira segundo métodos artesanais, que foram passando ao longo de gerações. 
O Inverno é a melhor altura para cortar madeira. O ritual repete-se todos os anos: 
após alguns nevões, uma montanha inteira é consignada a um madeireiro que, por 
sua vez, contrata aldeões. Depois disso é só reunir os mantimentos necessários 
para um Inverno inteiro e subir a montanha, onde passam toda uma estação a 
cortar madeira. É habitual, antes de partirem, oferecerem um porco em sacrifício ao 
deus da montanha em troca de protecção e segurança. 
Estes homens lutam heroicamente dias a fio debaixo de neve e gelo. Os cavalos 
são a sua maior riqueza e os seus maiores aliados e é com lágrimas nos olhos que 
os comem, quando estes sucumbem às condições agrestes. 
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•  “Crime and Punishment” (Zui Yu Fa) 

De Zhao Liang 
China, 2007, 123´ 
 
Filmado na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, Crime and Punishment 
acompanha o dia-a-dia dos jovens polícias chineses numa esquadra local. Como 
em qualquer outra esquadra do mundo, eles lidam com um variado leque de 
situações, desde ladrões a pessoas em dificuldades. O documentário retrata 
também a competição que se gera entre os jovens guardas em busca de uma 
promoção. Um raio X da China contemporânea, que tenta descobrir a sua 
identidade. No meio de uma luta entre o progresso que chega e a resistência à 
mudança, Zhao Liang transporta-nos até um país em renascimento. 
 

• “Dong” 
De Jia Zhang-ke 
China, 2005, 70´ 
 
China, 2005: o pintor Liu Xiaodong encontra-se na região das Três Gargantas. Em 
Fengjie, os trabalhos de demolição fazem desaparecer a velha cidade que será em 
breve engolida pelas águas da barragem. O pintor escolhe onze trabalhadores, 
para serem as personagens e modelos de uma tela que ele quer incluir numa 
colecção de telas que está a pintar. Pouco a pouco, o pintor Liu Xiaodong vai 
sendo absorvido pela realidade não só dos trabalhadores, como de toda uma 
região. 
Tailândia, 2006: o pintor Liu Xiaodong prossegue a sua colecção de telas, desta 
feita são onze jovens mulheres que lhe servem de modelo. O calor é abrasador, a 
luz violenta. O pintor não conhece nem a língua nem os costumes do país. Por 
vezes as mulheres cantam. Uma delas decide regressar à sua aldeia quando esta 
sofre graves inundações. Um retrato da condição humana em duas situações 
distintas, mas que têm em comum a imagem da Ásia nos dias de hoje. 
 
 

• “Crime and Punishment” (Gonggong Changsuo) 
De Jia Zhang-ke 
China, 2001, 32´ 
 
Um documentário que mostra como diferentes pessoas vivem em diferentes 
espaços. A China a partir de uma estação de comboios. É preciso apanhar o 
comboio, depois o autocarro, depois o seu trajecto através de uma paisagem de 
trabalho, de uniformes, de silêncios e solidão. Somos transportados até este 
cenário, até à mesma observação e solidão que as personagens. Algures num 
espaço e tempo suspensos, entre a luz e a penumbra, esperando um novo dia. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 
DOCBREAFAST  
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.  
 

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

MASTERCLASSES  
Lições públicas de cinema, a cargo de realizadores consagrados, dos 
quais anunciamos desde já Frederick Wiseman. 
 

WORKSHOPS 
O doclisboa terá mais uma vez diversos workshops de formação, apoiados 
pela SONY e pela TOBIS: 
   
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 - Workshop efectuado por um 
director de fotografia internacional a designar, focando aspectos concretos 
de produção em documentário 
 
 Workshop Tobis - “Projecção e Distribuição de Cinema Digital” 
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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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JÚRI DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL  
 

Nan Goldin (EUA) 
Nasce em Washington em  1953. Ao desenvolver uma obra onde a 
fotografia se revela como uma coincidência radical e corajosa entre a arte 
e a vida, Nan Goldin tornou-se uma das artistas mais importantes da 
contemporaneidade a nível mundial. 
Depois de em 1978 se licenciar na Tufts University muda-se para Nova 
Iorque e começa a fazer fotografia documental dos movimentos pós-punk, 
integrando-se 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 à cerca 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 imagens sejam muitas 
vezes apresentadas na forma de slideshow em festivais de cinema. 
 
Fleur Knoperts (NL) 
Entre 2001 e 2006 dirige o Forum de Co-Financiamento de Documentários 
no IDFA, em Amsterdão – 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. Actualmente trabalha como 
freelancer. 
 
Joana Vicente (PT / 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 Pró 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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 

 18  

EQUIPA DO FESTIVAL  
 

Direcção e Programação 
Sérgio Tréfaut  (faux_pt@yahoo.com) 
               
Direcção de Produção 
Nina Ramos (doclisboa@doclisboa.org) 
Wanda Caio (docprod@doclisboa.org) 
 
Comité de Selecção 
Maria João Madeira 
Manuel Villaverde 
Anna Glogowski 
Margarida Medeiros 
 
Apoio à Selecção da Competição Nacional 
Luciano Barisone 
 
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 
 
Secretariado do Comité de Selecção 
Nelson Lopes (doclisboa2008@doclisboa.org) 
 
Imprensa  
Susana Seabra (press@doclisboa.org) 
 
Design Gráfico 
Mike Mwaduma  
 
Website 
Gráficos à Lapa 
 
doclisboa -  Festival Internacional de Cinema Documental 
Rua dos Bacalhoeiros, 125, 4º 
1100-068 Lisboa 
Tel: 21 888 30 93 
Fax: 21 887 16 39 
Tlm: 93 870 16 90 /93 870 16 89 
doclisboa@doclisboa.org 
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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 
 
docs.pt – revista  bilingue sobre documentário 
desde 2004 
 
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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PARCEIROS (LISTA PROVISÓRIA) 
 

Patrocinadores dos Prémios 
CML 
Johnnie Walker 
Sony 
Tobis 
Avid 
RTP1 
RTP2 
Instituto Português da Juventude 
 
 
Apoio ao Programa  Made in China  
Fundação Oriente /Museu do Oriente 
 
 
Apoio Institucional 
British Council 
Embaixada da Áustria 
Embaixada do Brasil 
Embaixada de Espanha 
Embaixada da Polónia 
FLAD – Fundação Luso-Americana 
Goethe Institut 
Instituto Cervantes 
Instituto Franco Português 
Instituto Italiano 
Swiss Films 
 
 
Parceiros Media Oficiais 
RTP1 
RTP2 
Público 
Antena 1 
Antena 3 
 
 
Apoio à Divulgação 
Rádio Europa 
Première 
Fest Forward 
Time Out  
Canal Panda 
 



 

       

 

 23  

Outros Apoios 
Associação Turismo de Lisboa 
Citroën 
Fnac 
Finnair 
Magnolia Caffe 
Super Bock 
Quinta da Ribeirinha 
Computer Center 
Casa de S. Mamede 
Hotel Flórida 
Arco-Íris 
Som de Lisboa 
Mos 
Epson 
A Vida Portuguesa 
Naucom 
 
Parceiro Tecnico 
Caltec 
 
Transportadora Aérea  
Lufthansa 
 
Transportadora Oficial  
TNT 
 


