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Projecto Educativo
O Projecto Educativo da Apordoc, que se estende aos onze dias do
Doclisboa, nasce da convicção de que o cinema documental é, enquanto
forma de arte, uma expressão humana capaz de potenciar uma cidadania mais crítica, informada, aberta e respeitadora da diferença, visando
a construção de uma sociedade mais justa, tolerante e, portanto, mais
forte.
As sessões, os debates, as oficinas assentam naquela que acreditamos
ser uma dupla força do documentário: a capacidade cinematográfica
de revelar ao espectador um ponto de vista singular sobre o real e a
capacidade de ser veículo de acesso a conteúdos e experiências potenciadoras da aprendizagem de conteúdos curriculares.
O Projecto Educativo da Apordoc move-se em torno de três eixos:
1. O Ensino do e através do Cinema (Aprender);
2. O Envolvimento com a Comunidade (Envolver, Dinamizar);
3. A Descentralização (Descentralizar).

Em 2019...
O Projecto Educativo Apordoc focou a sua atenção e trabalho na
relação entre a Escola e o Cinema. O Cinema não apenas enquanto
forma de arte, potenciadora de questionamento e debate, mas
também enquanto momento-experiência entre espectador e tela.
Se o Audiovisual faz cada vez mais parte do quotidiano de todos nós,
nem sempre essa relação significa, especialmente para os mais jovens,
uma maior literacia da imagem, do som e do movimento. Ainda que
cada vez mais compreendam as potencialidades do vídeo, muitas vezes
este conhecimento acaba por se fechar num determinado ritmo e
temáticas.
Para incitar uma outra ligação com o Cinema, as actividades do
Projecto Educativo no último ano procuraram convidar as escolas a
participar activamente na visualização e discussão de alguns filmes
contemporâneos. Para isso, procurou dinamizar a envolvência dos
professores e alunos na estreia de dois filmes portugueses: Terra
Franca, de Leonor Teles (filme vencedor do Prémio Escolas para
Melhor Filme da Competição Portuguesa no Doclisboa'18), e Chuva
é Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e Renée Nader
Messora.
Nas palavras de João Salaviza, a propósito de uma sessão especial
para professores do seu novo filme, "é importante sensibilizar os
alunos para o facto de que existe um tipo de cinema."
Bem-vindos ao Doclisboa’19!
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Doclisboa'19
Retrospectiva: Jocelyne Saab
Jocelyne Saab

Jocelyne Saab é uma figura singular no panorama do cinema
contemporâneo.
Como uma continuação da viagem iniciada no Doclisboa’18 seguindo
as margens do Eufrates para iluminar melhor uma área do mundo
tão próxima (de nós), embora aparentemente distante, encontramos
Jocelyne Saab: libanesa, cineasta, fotógrafa, jornalista, intelectual
refinada, feminista.
O seu cinema, feito de documentários, reportagens, filmes de ficção,
tem como ponto de partida a cidade de Beirute para depois atravessar
o Médio Oriente, o Mediterrâneo e diferentes expressões artísticas,
com um olhar intenso e ao mesmo tempo alegremente surrealista.
Davide Oberto,
Curador da retrospectiva

Children of War,
Jocelyne Saab, 1976
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Retrospectiva: Ascensão e Queda do Muro
– O Cinema da Alemanha de Leste
Winter Ade,
Helke Misselwitz,
1988

Este ano, comemora-se o 30º aniversário da queda do Muro
de Berlim.
A DEFA, Deutsche Film Aktiengesellschaft, um estúdio estatal de
cinema, foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial e permaneceu
em actividade até 1991, tendo produzido centenas de filmes de ficção
e documentários. Muitos cineastas talentosos criaram uma obra
significativa que merece ser redescoberta e reavaliada, permitindo-nos compreender melhor um momento emocionante da história
contemporânea do cinema com uma perspectiva actual.
Esta retrospectiva tem como objectivo mostrar a abundância
de formas e temas nas produções cinematográficas da Alemanha
Oriental, principalmente da DEFA, censuradas ou não: filmes de
propaganda e proibidos, ficções e documentários, curtas e longas,
realizados por várias gerações de cineastas, incluindo Konrad Weiss,
Gerhard Lamprecht, Karl Gass, Winfried Junge, Gerhard Klein,
Jürgen Böttcher, Volker Koepp, Gitta Nickel, Andreas Voigt, Helke
Misselwitz e Thomas Heise, entre outros, sem esquecer um dos seus
melhores directores de fotografia, Thomas Plenert.

EVENTOS COMPLEMENTARES:
MESA-REDONDA
'Ascensão e Queda do Muro –
O Cinema da Alemanha de Leste'
22 OUT / 11.00
CINEMATECA PORTUGUESA SALA M. FÉLIX RIBEIRO
DEBATE
'O Meu Feminismo é da Alemanha
de Leste'
27 OUT / 15.30
CINEMA SÃO JORGE - SALA 2
Entrada livre, mediante
levantamento de ingresso
na bilheteira.

Retratam o povo alemão – por vezes acompanhando-o ao longo dos
anos – a viver num país ferido num território ferido.
Reconstrução, juventude, mulheres, trabalho, vida quotidiana, a cena
musical e a vida artística e a cidade de Berlim são alguns dos tópicos
recorrentes nestes filmes que se servem de diversas linguagens
cinematográficas. Vê-los significa não apenas desenterrar o passado,
mas também repensar o nosso presente.
Agnès Wildenstein
Curadora da retrospectiva
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Sessão de Antevisão
Encontro com professores e educadores, onde será feita a
apresentação detalhada das actividades do Projecto Educativo do
Doclisboa.
Nele estarão presentes o programador DocEscolas Tomás Baltazar e
a formadora Docs 4 Kids Cláudia Alves, bem como Cíntia Gil. Trata-se
de um momento de partilha em que conversamos sobre o Projecto
Educativo Doclisboa e respondemos a qualquer questão, sugestão ou
provocação lançada. São mostrados excertos dos filmes a apresentar
e distribuídos dossiers pedagógicos com informações detalhadas sobre
as sessões, os temas nelas abordados e outras sugestões pedagógicas.

3 OUT / 17.00
Cinemateca Júnior – Palácio Foz
É necessário fazer reserva através
da ficha de inscrição disponível no
site do Doclisboa ou contactando
projecto.educativo@doclisboa.org.

DocEscolas
Este ano, apresentamos 14 sessões pensadas para estudantes
dos diversos graus de ensino, sempre seguidas de debate com os
realizadores e programadores do festival.
Visitamos a antiga Alemanha de Leste através da retrospectiva
temática “Ascensão e Queda do Muro” e pensamos os conflitos
do deserto do Sahara pelo olhar de Jocelyne Saab. Conhecemos a
literatura de Sophia de Mello Breyner e espreitamos o último filme de
Eric Baudelaire, construído entre si e as crianças com quem trabalhou
ao longo de 5 anos.

Preço Culturgest: 1 Euro
Cinemateca Júnior: 1,1 Euro
Cinemateca Portuguesa: 1,35 Euro
(por aluno, acompanhantes grátis)
Mínimo: 10 alunos
É necessário fazer reserva através
da ficha de inscrição disponível no
site do Doclisboa ou contactando
projecto.educativo@doclisboa.org.

Reavaliamos as promessas de um futuro melhor, acompanhando
o quotidiano de diferentes comunidades: a vida num bairro ilegal,
o trabalho precário numa grande cidade, um Verão numa favela
brasileira, a resistência do povo nativo Terraba.
Estas e outras propostas, numa programação variada, que percorre
as várias secções do festival.
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Sessão Especial 4 aos 7 anos (Pré-Escolar e 1º Ciclo)
“Variantes” / Klaus Georgi / 1979
“O Resgate” / Sieglinde Hamacher / 1980
“Consequência” / Klaus Georgi / 1986
“Estômago e Alma” / Klaus Georgi / 1988
“O Monumento” / Klaus Georgi, Lutz Stützner / 1989
“O Círculo” / Klaus Georgi / 1988
“O Sr. Daff está a fazer um filme” / Klaus Georgi / 1986
“A Solução” / Sieglinde Hamacher / 1987

17 OUT / 10.30
Cinemateca Júnior - Palácio Foz

Sessão Especial 8 aos 12 anos (1º e 2º Ciclos)
Connected Walls - #Child (US/Mexico) / Fidel Enriquez, Valeria
Fernandez / 2014
The Other Side / Khen Shalem / 2011
The Wall / Walter de Hoog / 1962
Untravel / Ana Nedeljković / 2018

17 OUT / 14.00
São Jorge – Sala 3

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Un Film Dramatique / Eric Baudelaire / 2019

24 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

Sophia, na Primeira Pessoa / Manuel Mozos / 2019

25 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Lemebel / Joanna Reposi Garibaldi / 2019

18 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

Talking About Trees / Suhaib Gasmelbari / 2019

18 OUT / 14.00
São Jorge – Sala 3

Prazer, Camaradas! / José Filipe Costa / 2019

21 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

L’ultimu sognu - Last Dream in Petra Bianca / Lisa Reboulleau / 2019
Journey Through a Body / Camille Degeye / 2019

21 OUT / 14.00
São Jorge – Sala 3

Vulcão: O Que Sonha Um Lago? / Diana Vidrascu / 2019
Raposa / Leonor Noivo / 2019

22 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

Um filme de verão / Jo Serfaty / 2019

23 OUT / 10.30
Culturgest – Grande Auditório

Há Margem / Filipe Oliveira / 2019
Rex Will Sail In / Josip Lukic / 2019
The War Of Cents / Nadér S. Ayach / 2019

23 OUT / 16.15
São Jorge – Sala M. de Oliveira

Until the Sun Dies / Claudio Carbone / 2019

24 OUT / 14.00
São Jorge – Sala 3

Ensino Secundário e Ensino Universitário
Das Haus / Thomas Heise / 1984
Snack-Special / Thomas Heise / 1990

22 OUT / 15.30
Cinemateca – Sala Félix Ribeiro

Sahara Is Not For Sale / Jocelyne Saab / 1977

25 OUT / 14.00
São Jorge – Sala 3
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Programação DocEscolas
SESSÃO #1

ESPECIAL 4 A0S 7 ANOS

17 OUT / 10.30, CINEMATECA JÚNIOR
Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
SESSÃO COM APRESENTAÇÃO E DEBATE POR CLÁUDIA ALVES
Varianten
“Variantes”
Klaus Georgi | 1979 | RDA | 3'
Rettung
“O Resgate”
Sieglinde Hamacher | 1980 | RDA | 5’
Konseguenz
“Consequência”
Klaus Georgi | 1986 | RDA | 2’
Bauch und Seele
“Estômago e Alma”
Klaus Georgi | 1988 | RDA | 4’
Das Monument
“O Monumento”
Klaus Georgi, Lutz Stützner | 1989 | RDA | 4’
Der Kreis
“O Círculo”
Klaus Georgi | 1989 | RDA | 4’
Herr Daff macht eine Filmaufnahme
“O Sr. Daff está a fazer um filme”
Klaus Georgi | 1986 | RDA | 4’
Die Lösung
“A Solução”
Sieglinde Hamacher | 1987 | RDA | 3’
Escolhemos 8 instigantes filmes de animação do DEFA, o reputado
estúdio de cinema da Alemanha de Leste, como forma de celebrar o
30o aniversário da queda do Muro de Berlim. Quando o DEFA fechou, 3
anos depois da queda do muro, em 1992, os seus estúdios de animação
já tinham produzido mais de 800 filmes de animação de todas as
técnicas e estilos, com uma qualidade e audácia enormes. Três deles
- Consequence, The Full Circle e The Monument - fizeram parte da
programação do ciclo de cinema “Rebeldes com uma causa: o Cinema
da Alemanha de Leste” do Museu de Arte Moderna em Nova York.
Os filmes apresentados contêm elementos de sátira social e política
que nunca seriam permitidos em filmes de ficção ou documentários.
Numa linguagem universal (nem os diálogos precisam de tradução),
mergulhamos na forma de vida e contradições vividas na antiga
República Democrática Alemã (RDA) e perguntamo-nos: o que
significou o Muro de Berlim no mundo inteiro?
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SESSÃO #2

ESPECIAL 8 A0S 12 ANOS

17 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3
1º e 2º Ciclos do Ensino Básico
SESSÃO COM APRESENTAÇÃO E DEBATE POR CLÁUDIA ALVES
Untravel
Ana Nedeljković | 2018 | Servia, Eslováquia | 9’
The Wall
Walter de Hoog | 1962 | EUA | 9’
The Other Side
Khen Shalem | 2011 | Israel | 23’
Connected Walls - #Child (US/Mexico)
Fidel Enriquez, Valeria Fernandez | 2014 | Bélgica, França, EUA, México | 4’
Esta é uma sessão diversificada e também exigente. Misturamos
géneros: da animação, ao documentário, passando pela ficção.
Misturamos possibilidades artísticas e afastamo- nos de
categorizações. Misturamos filmes feitos no presente, com outros com
algumas décadas. São filmes que espelham a complexidade do mundo
e convidam-nos a olhar para nós próprios e reflectir sobre as nossas
escolhas e vivências do dia-a-dia.
Um muro é uma construção física que existe para dividir o “dentro” do
“fora”. Um muro cria territórios e evita o encontro indesejado com o
“Outro”. Um muro limita a livre circulação num espaço e serve como
barreira de proteção. Na curta de animação Untravel (2018) uma
menina mora num país cinzento e isolado, cercado por uma enorme
parede. Ela nunca viajou para lugar nenhum, mas durante toda a sua
vida sonha em partir para sempre para um mundo perfeito chamado
“no exterior”. Como seria se o nosso bairro, a nossa cidade ou o nosso
país fosse rodeado por um muro?
Entretanto recuamos à década de 60 quando o muro de Berlim foi
construído através de um filme de propaganda: The Wall (1962).
Porque foi construído o Muro de Berlim? As imagens de arquivo
deste filme revelam-nos histórias de separação, histórias de amor e
de fuga. O pontapé de saída é uma bola que salta para o outro lado
do muro, enquanto um grupo de crianças brinca na rua. É também
com uma bola de football que se inicia a curta de ficção The Other
Side (2012). Esta retrata bem as consequências da separação
provocada por um muro que divide dois territórios em conflito: Israel
e Palestina. Protagonizada por crianças que têm a mesma idade
das crianças que assistem a esta sessão, esta curta lança-nos pelo
menos duas questões fundamentais: Quais os muros que existem
hoje em dia no mundo? Qual o principal motivo para a criação dos
muros contemporâneos? Mas acima de tudo faz sentir-nos na pele a
instabilidade e as intolerâncias dos povos que vivem nas fronteiras e
sem a devida paz.
Para fechar esta sessão temos Connected Walls - #Child (US/Mexico)
(2014), um documentário que nos faz viajar até a uma escola no México
para conhecer a realidade de crianças que vivem perto da fronteira.
Qual é o país que está do outro lado da fronteira? Será que o controle
da emigração fica resolvido com a construção de muros?
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SESSÃO #3

HEART BEAT

18 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Lemebel
Joanna Reposi Garibaldi | 2019 | Chile, Colômbia | 97’
Escritor, artista visual e pioneiro do movimento queer na América
Latina, Pedro Lemebel abalou a sociedade chilena durante a ditadura
de Pinochet nos anos 1980. Uma viagem pelas suas performances em
torno da homossexualidade e dos direitos humanos.
Áreas: Literatura, Política, Arte, História.
Palavras-Chave: biografia, performance, fotografia, poesia,
linguagem, reinvidicação, protesto, expressão, identidade, pobreza.

SESSÃO #4

HEART BEAT

18 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Talking About Trees
Suhaib Gasmelbari | 2019 | França, Sudão, Alemanha, Chade, Catar | 93’
Ibrahim, Soliman, Manar e Altayeb, cineastas e amigos há mais de 45
anos, voltaram a encontrar-se, após longos anos de distância e exílio,
para dar nova vida a um sonho antigo: tornar o cinema realidade no
Sudão.
Áreas: Cinema, Política, Relações Internacionais.
Palavras-Chave: cultura, comunidade, interesses políticos, produção.

SESSÃO #5

COMPETIÇÃO PORTUESA

21 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
SESSÃO COM A PRESEÇA DO REALIZADOR
Prazer, Camaradas!
José Filipe Costa | 2019 | Portugal | 106’
1975. Pós-revolução de 25 de Abril. Eduarda, João e Mick viajam da
Europa do Norte para trabalhar nas cooperativas das herdades
ocupadas em Portugal. Vêm ajudar nas actividades rurais e pecuárias e
participar nos bailes tradicionais.
Áreas: História, Política, Educação Sexual.
Palavras-Chave: libertação, prazer, trabalho, igualdade de género,
comunidade, comunicação, linguagem, recordações, passado/
presente, tradições.
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SESSÃO #6

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

21 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
SESSÃO COM A PRESEÇA DAS REALIZADORAS
L’ultimu sognu - Last Dream in Petra Bianca
Lisa Reboulleau | 2019 | França | 34’
No coração de uma floresta corsa, à noite, uma mulher sonha com
caçar. Depois de os matar, ao olhar nos olhos dos animais selvagens
mortos, vê rostos. Os das pessoas que na vida real estão prestes a
morrer. Um dom ancestral que vem da profundidade da ilha.
Áreas: Cinema, Literatura.
Palavras-Chave: sonho, adivinhação, futuro, tradição, subconsciente.
Journey Through a Body
Camille Degeye | 2019 | França | 33’
Thomas, músico suíço-alemão, está preso em casa por ter partido um
pé. Deambula pelo seu minúsculo apartamento parisiense com a perna
engessada, atarefado com uma nova composição. Ao amanhecer, batelhe à porta uma visita feminina inesperada.
Áreas: Psicologia, Música, Sociologia.
Palavras-Chave: trabalho, lazer, solidão, aprisionamento, burocracia.

SESSÃO #7

COMPETIÇÃO PORTUGUESA

22 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
SESSÃO COM A PRESEÇA DAS REALIZADORAS
Vulcão: O Que Sonha Um Lago?
Diana Vidrașcu | 2019 | França, Portugal, Roménia | 22’
O filme retira a sua energia visual das placas tectónicas em choque sob
as ilhas dos Açores. Das profundezas da terra em ebulição à superfície
da película de celulóide, irrompe um documentário experimental.
Áreas: Geografia, Cinema, Arte.
Palavras-Chave: Natureza, paisagem, experimentação visual.
Raposa
Leonor Noivo | 2019 | Portugal | 40’
Astuta e esguia, acossada e em fuga, Raposa é uma metáfora de uma
obsessão sem fim por cada respiração, gesto, pensamento. Marta
procura no vazio do seu corpo o caminho para uma essência de si,
numa busca de um espírito livre que pode acabar na sua própria
clausura.
Áreas: Psicologia.
Palavras-Chave: identidade, auto-imagem, fisicalidade, controle,
disturbios alimentares, prazer/dor.
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SESSÃO #8

RETROSPECTIVA TEMÁTICA

22 OUT / 15.30, CINEMATECA PORTUGUESA – SALA FÉLIX RIBEIRO
Ensino Secundário e Ensino Universitário
Das Hause
Thomas Heise | 1984 | RDA | 56’
“Em 1984, a administração do distrito de Mitte (Berlim) mudou-se
para um edifício (...) na Alexanderplatz. Aí se encontravam a agência de
habitação e previdência social, o departamento de previdência juvenil,
a agência de estatísticas vitais e por aí fora.” Thomas Heise
Áreas: Sociologia, História, Geografia, Acção Social.
Palavras-Chave: burocracia, trabalho, serviços sociais, relações
interpessoais, comunidade.
Snack-Special
Thomas Heise | 1990 | RDA | 27’
Outubro de 1989, o princípio do fim da RDA do ponto de vista de
trabalhadores de Berlim Oriental num snack-bar na estação ferroviária
de Berlim-Lichtenberg. Os funcionários falam da sua experiência, que
difere das declarações triunfais das autoridades.
Áreas: Sociologia, História, Geografia.
Palavras-Chave: trabalho, lazer, relações interpessoais, comunidade.

SESSÃO #9

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

23 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
SESSÃO COM A PRESEÇA DA REALIZADORA
Um filme de verão
Jo Serfaty | 2019 | Brasil | 96’
Karol, Junior, Ronaldo e Caio estão no último mês de aulas numa escola
pública do Rio de Janeiro. Quando as férias chegam, a temperatura
alcança 40 graus. Estes quatro jovens são afectados pela crise da
cidade e reinventam-se diante da adversidade.
Áreas: Sociologia, Economia.
Palavras-Chave: juventude, amizade, lazer, diversão, cultura,
comunidade, trabalho, dinheiro, cidade, campo.
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SESSÃO #10

VERDES ANOS

23 OUT / 16.15, CINEMA SÃO JORGE – SALA MANOEL DE OLIVEIRA
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
SESSÃO COM A PRESEÇA DO REALIZADOR FILIPE OLIVEIRA
Há Margem
Filipe Oliveira | 2019 | Portugal | 18’
Segundo Torrão é um pequeno bairro ilegal construído à beira do Rio
Tejo. Na outra margem, avista-se a cidade de Lisboa. O filme retrata a
realidade lá vivida.
Áreas: Sociologia, Arquitectura, Acção Social.
Palavras-Chave: comunidade, espaço, cultura, quotidiano.
Rex Will Sail In
Josip Lukić | 2019 | Croácia | 36’
O mês de férias de Marina (40 anos) está a chegar ao fim e ela passará
os próximos seis meses a trabalhar num cruzeiro como governanta.
À medida que se aproxima o momento de separação dos filhos, Marina
fica cada vez mais ansiosa.
Áreas: Sociologia, Economia.
Palavras-Chave: trabalho, sobrevivência, oportunidades, família,
quotidiano.
The War Of Cents
Nader Sadim Ayache | 2019 | França, Tunísia | 38’
Ambos estrangeiros, os estafetas Omar e Marwen vieram para França
para realizar os seus sonhos e dão por si a pedalar para sobreviver.
Com este duplo retrato íntimo, descobrimos a vida quotidiana de
muitos jovens estudantes que lutam por uma vida mais digna.
Áreas: Sociologia, Economia.
Palavras-Chave: trabalho, oportunidades, sobrevivência, juventude,
reivindicação, protesto, imigração, quotidiano.
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SESSÃO #11

DA TERRA À LUA

24 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
SESSÃO COM A PRESEÇA DA REALIZADORA
Un film dramatique
Eric Baudelaire e Anida Ait Abdesselam, Ambrine Belarbi, Andres
Castro Henao, Assia Chaihab, Melinda Damis, Alyssa David, Dafa
Diallo, Océane El Faqir, Sabou Fofana, Gaëtan Gichtenaere, Lina Ikhlef,
Bintou Kamate, Guy-Yanis Kodjo, Ibrahima Konate, Basile Leignel,
Gabriel-David Pop, Aissé Sacko, Rabyatou Saho, Mohammed Samassa,
Fatimata Sarr, Manelle Zigh | 2019 | França | 115’
Que estamos a fazer em conjunto? Uma pergunta recorrente para
os estudantes de um grupo de cinema e para Eric Baudelaire, que
trabalhou com eles durante quatro anos, a partir do sexto. Talvez um
filme dramático que faça justiça à singularidade de cada estudante e à
substância do grupo.
Áreas: Sociologia, Ensino, Cinema.
Palavras-Chave: identidade de grupo, auto-imagem, aprendizagem,
debate, aprendizagem, cooperação, escola.

SESSÃO #12

DA TERRA À LUA

24 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Until the Sun Dies
Claudio Carbone | 2019 | Portugal | 76’
Adan e Byron, do povo terraba, da Costa Rica, unidos por um
sentimento de pertença às suas raízes, mostram-nos a vida quotidiana
e a resistência dos actuais povos indígenas americanos, entre a
reapropriação da terra e a redescoberta de uma identidade perdida.
Áreas: Geografia, Antropologia, Ambiente, Política.
Palavras-Chave: quotidiano, Natureza, território, reivindicação,
resistência, comunidade, identidade.
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SESSÃO #13

HEART BEAT

25 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
SESSÃO COM A PRESEÇA DO REALIZADOR
Sophia, na Primeira Pessoa
Manuel Mozos | 2019 | Portugal | 56’
Recorrendo ao espólio da autora e a imagens actuais e de arquivo de
televisão e cinema; citando a sua prosa e poesia; do mar Atlântico ao
Mediterrâneo, da Grécia ao 25 de Abril: as paixões e decepções de uma
vida e obra dedicadas ao real, à liberdade e à justiça.
Áreas: Literatura.
Palavras-Chave: biografia, poesia, arquivo, memória, linguagem,
sentimento, mar, viagens, cultura.

SESSÃO #14

RESTROSPECTIVA DE AUTOR

25 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3
Ensino Secundário e Ensino Universitário
Sahara Is Not For Sale
Jocelyne Saab | 1977 | França, Marrocos, Argélia | 93’
Um filme vindo do coração do deserto que mostra o conflito entre
argelinos e marroquinos em El Aioun e a resistência no Saara da
Frente Polisário. Uma história interminável que continua a ser uma das
razões do conflito entre Argélia e Marrocos.
Áreas: Relações Internacionais, Política, História, Geografia.
Palavras-Chave: conflito, guerra, comunidade, sociedade, quotidiano.
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Docs 4 Kids
As oficinas Docs 4 Kids promovem a aproximação do documentário
às crianças e aos jovens, através do visionamento de filmes,
seguida de reflexão e debate, em paralelo com actividades que
materializem as ideias suscitadas pelos mesmos. Durante os
dias úteis do festival, proporcionamos às escolas um espaço de
formação essencialmente prático, promovendo a reflexão critica
e estimulando a criatividade dos alunos e professores. Aos fins de
semana, convidamos os pais a trazerem os seus filhos às nossas
oficinas de cinema, enquanto podem assistir a um filme do festival.
Como o documentário é uma experiência de aprendizagem e
crescimento que não escolhe idades, preparámos uma oficina para
séniores, que acontece pela primeira vez este ano.

OFICINAS ESCOLARES:
Preço: 1 Euro (por criança,
acompanhantes não pagam)
Duração: 1h30
OFICINAS FIM-DE-SEMANA:
Preço: 4,5 Euro (por criança,
acompanhantes não pagam)
Duração: 2h
É necessário fazer reserva através
da ficha de inscrição disponível no
site do Doclisboa ou contactando
projecto.educativo@doclisboa.org.

Objectivos: As oficinas Docs4Kids promovem a aproximação do
cinema documental às crianças e aos jovens, dos 4 aos 15 anos,
através do visionamento de filmes, reflexão e debate sobre os
mesmos, em paralelo com actividades que materializem as ideias
suscitadas pelos filmes.
Metodologia: A partir de um filme ou de um fragmento de um filme,
propõe-se uma actividade prática, adequada à faixa etária do grupo
e de acordo com as suas necessidades pedagógicas.
Palavras-chave: Fronteiras. Muros. Separação. Espaço. Geografias.
Herança. Estranheza. Familiaridade. Identidade. Pertença. Viagem.
Migrações. Partilha. Confronto cultural.
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Tema transversal às Oficinas e Sessões:
Três Décadas Depois da Queda do Muro de Berlim
O 30º aniversário da queda do Muro de Berlim será o foco do
programa de sessões e oficinas de cinema do projecto educativo
deste ano. Quando caiu o muro de Berlim, em 1989, havia 16 muros
a dividir populações e a criar fronteiras no mundo inteiro. Hoje
existem 65 muros já construídos e outros quase prontos (segundo
uma pesquisa da Universidade de Quebec).
Para que serve um muro?
Um muro é uma construção física que existe para dividir o “dentro”
do “fora”. Um muro cria territórios e evita o encontro indesejado
com o Outro. Um muro limita a livre circulação num espaço e serve
como barreira de proteção.
Além de uma barreira física, os muros também podem ser
metafóricos, pois representam a divisão de ideias, uma divisão
simbólica.
Foi o caso do muro de Berlim, que dividia a Alemanha de Leste
(a chamada República Democrática Alemã, a RDA) da Alemanha
Ocidental (a República Federal da Alemanha,
a RFA). Símbolo da Guerra Fria, representava a divisão do mundo
em dois blocos: o bloco ocidental (capitalista) e o bloco de leste
(socialista). Mas também é o caso da barreira que divide as
fronteiras da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Além de ser uma
barreira física, o muro divide ideologicamente os países: o norte
socialista, e o sul, capitalista.
Mas quem pense que a construção de muros é um fenómeno que
caracteriza a era moderna, engana-se. O maior muro do planeta
é a Grande Muralha da China, começada a construir cerca de 220
a.C. Sem esquecer o Muro de Adriano, mandado construir no século
2 pelo imperador romano Adriano, com o objetivo de defender o
Império Romano na Bretanha.
Na Idade Média, haviam inúmeros muros, fortificações e
construções que protegiam as cidades dos ataques inimigos. Em
alguns lugares existiam até fossos enchidos com água, que também
ajudavam no isolamento e a proteger as populações das invasões
inimigas.
Se no passado o muro foi indispensável como linha de defesa, hoje
eles não conseguem evitar os ataques, pois a maior parte das
guerras fazem-se pelos ares, com aviões e armas pesadas. Qual
será então o papel do muro no mundo contemporâneo?
- Cláudia Alves
doclisboa’19 / Projecto Educativo
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Oficinas Docs 4 Kids
Oficina de sonorização de um filme

Formadora: Cláudia Alves

Começamos por ver alguns filmes de animação produzidos
na antiga Alemanha de Leste, como forma de celebrar o 30º
aniversário da queda do Muro de Berlim. A partir de um destes
filmes de animação visionados vamos lançar mão à obra: inventar
sons para os objectos, criar diálogos para os personagens, colocar
portas a chiar, pássaros a cantar e imaginar uma atmosfera sonora
para o filme. Onde te leva a tua imaginação? Como é que um som
diferente sobre uma mesma imagem pode mudar o sentido de uma
história? Quais as percepções que temos do mundo através dos
sentidos?

Escolas: Pré-Escolar e 1º Ciclo
21 a 25 OUT / 10.30
SÃO JORGE - SALA 2
Fim-de-Semana: 4 aos 7 anos
19 OUT / 10.30
SÃO JORGE - SALA 2

Para experimentar a diversidade de sons possíveis, o grupo terá
que primeiro compreender a história, imaginar as expressões
sonoras das figuras animadas, apurar a dicção, a colocação da
voz, bem como a respiração, assim como desenvolver a expressão
gestual, corporal e os sentidos do tacto e da audição.
Chiuuuu! Para gravar um som há que fazer silêncio! O uso do
microfone e de um gravador para captar e gravar alguns sons
fará a delícia dos mais novos, que pela primeira vez descobrem
o maravilhoso mundo do cinema através do som. No fim, todos
juntos, visionaremos e escutaremos o filme modificado!

Oficina de video-mapping

Formadora: Cláudia Alves

Começamos por ver excertos de filmes sobre o Muro de Berlim.
Percorremos a história e as histórias do Muro através de imagens
em movimento: umas contam-nos um pouco vida na Alemanha logo
após a construção do muro e outras mostram-nos os momentos
eufóricos após a queda.

Escolas: 2º Ciclo
21 a 25 OUT / 10.30
SÃO JORGE - SALA 2

Após observar e escutar com atenção estes excertos, iremos
seleccionar aqueles que mais gostámos, interpretá-los e dar-lhe
uma nova ordem. Em seguida esta imagens transformam-se na
nossa matéria de trabalho. Vamos experimentar ao vivo a técnica
de video-mapping: projetaremos as imagens sobre a superfície de
um muro improvisado, como forma de memorialização do Muro de
Berlim.
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Oficina "Do Outro Lado"

Formadora: Sara Marques

Quanto nos cercamos de um muro, este separa-nos do que está no
exterior. Esta distância, e o desconhecimento sobre o que está do
outro lado, pode fazer-nos sentir enclausurados. O sentimento de
isolamento faz-nos querer escapar.

Fim-de-Semana: 4 aos 7 anos
26 OUT / 10.30
SÃO JORGE - SALA 2

Gostas de viajar? Vem imaginar o que está para lá do muro. Uma
cidade atarefada? Um campo com animais? Ou algo novo, que
ainda não conhecemos? E como vivem os seus habitantes? Que
características gostaríamos de encontrar no seu quotidiano?
Vamos trabalhar a nossa imaginação, mas também pensar como
seria o nosso mundo ideal.

Oficina "Pela Metade"

Formadora: Sara Marques

Partindo da ideia de muro, de fronteira, vamos desenvolver um
pequeno exercício prático de cinema. Pensamos sobre como será
viver numa cidade dividida e ter acesso restrito a certos materiais.

Fim-de-Semana: 8 aos 11 anos
19 OUT / 15.00
SÃO JORGE - SALA 2

Focamo-nos nas técnicas de som e imagem para exploramos novas
formas de contar histórias. Como se filma um som? É possível? E
ouvir uma imagem?

Oficina de Montagem

Formador: Tomás Baltazar

Através da nossa memória encontramos as nossa estátuas.
Representações alusivas às personalidades ou feitos da nossa
memória colectiva. Aqui, reunidos no mesmo espaço e a ocupar
lugares diferentes.

Fim-de-Semana: 12 aos 15 anos
20 OUT / 15.00
SÃO JORGE - SALA 2

Procuramo-nos através do rosto da pedra e do bronze. Chopin,
Simão Bolivar, e os combatentes da grande Guerra. Todos
partilham um lugar na Avenida da Liberdade. Vamos ouvi-los
e saber o que tem a dizer sobre nós e sobre o mundo.
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Festa 10 anos Docs 4 Kids!
O Docs 4 Kids faz 10 anos e, para celebrar o seu aniversário,
preparámos uma surpresa para os mais novos!

27 OUT (dom) / 15.00 - 18.00
Jardim do Palácio Galveias

No dia 27, convidamo-vos a juntarem-se a nós para celebrar o
cinema. Música, guloseimas, uma oficina de ilustração e muitas
surpresas no belo espaço do jardim do Palácio Galveias. Venham
passar uma tarde em família na companhia do Doclisboa!

Oficina “Divinations”
Oferecemos às crianças longas faixas de fita-cola transparente.
Com elas irão recolher amostras de pó e resíduos pelo jardim/pelas
ruas. Podemos olhar para estas faixas, produtos da exploração das
crianças, como diários ultra-realistas. Impressões da nossa cidade.

Formadores: Sarah Vanagt
Faixa etária: 9 – 12 anos
Oficina gratuita mediante inscrição.

Numa sessão ficcional de adivinhação, os participantes irão prever
o futuro. Inspirados por métodos ancestrais, representarão o papel
de videntes/mágicos. As suas previsões serão baseadas nas imagens
projectadas, ou seja, nos padrões do pó recolhido pelas ruas.
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Actividade NEBULAE
Estado da Arte
Em cada edição, um tópico da indústria será debatido e analisado
em conjunto com profissionais da área. Em 2019, em colaboração
com os Centros de Informação Europa Criativa, o tema será
a distribuição de filmes em contextos educativos. Uma tarde
com oradores, discussões e trabalho de grupo, com a intenção
de contribuir para uma discussão mais ampla sobre o mercado
europeu de filmes em contextos educativos.
Ir à escola:
Como podem os documentários alcançar o mercado educativo?

19 OUT (dom) / 15.00 - 18.00
Culturgest – Fórum Debates

Conferência e debate sobre boas práticas da distribuição no
mercado educacional, com foco no género documentário. A sessão
inclui alguns dos melhores exemplos de modelos de aproximação
ao mercado escolar na Europa, aos quais se juntam excertos de
um filme “caso de estudo” e uma apresentação do modelo do
Projecto Educativo da Apordoc – Associação pelo Documentário.
Apresentada pelos Centros de Informação Europa Criativa MEDIA
de Portugal, Alemanha, Dinamarca, Noruega e Croácia, junta
convidados portugueses e internacionais, em franca partilha de
experiências e conhecimento.

Entrada livre.
Limitada aos lugares disponíveis.
Actividade conduzida em inglês,
sem tradução.

Excertos do filme
Srbenka | Nebojša Slijepčević | 2018 | Croácia | 72’

Srbenka
Nebojša Slijepčević, 2018
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Oradores
Ana Eliseu: Formadora no programa CineEd
Os Filhos de Lumiére (Portugal) Associação cultural vocacionada
para a sensibilização ao cinema enquanto forma de expressão
artística. Criada no ano 2000 por um grupo de cineastas e
amantes de cinema, no âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da
Cultura, a nossa associação concebe, organiza e orienta actividades
que visam levar crianças e adolescentes nelas envolvidos a
apreciar, compreender e criticar as obras que resultam da prática
da arte cinematográfica.
Gudrun Sommer: Directora dos festivais de cinema Duisburger
Filmwoche e doxs!
Duisburger Filmwoche (Alemanha) Um festival consolidado de
documentários da Áustria, Alemanha e Suíça. Em 2002, surgiu
o doxs!, documentários para crianças e jovens, uma secção para
públicos jovens. Entretanto, o doxs! gere um festival internacional
com inscrições de toda a Europa, que tem lugar em sete cidades
na área de Ruhr e um programa educativo para escolas ao longo de
todo o ano.
Martin Schantz Faurholt: Editor de educação para o cinema
Filmcentralen (Dinamarca) Sítio de transmissão do Instituto
de Cinema da Dinamarca com distribuição em linha de curtasmetragens de ficção e documentais. O sector de educação promove
o uso de curtas-metragens e documentários em todos os graus de
ensino e possui mais de 550 materiais pedagógicos em linha.
Oliver Sertić: Produtor, Editor da Restart Label Producer
Restart (Croácia) Estrutura centrada na produção, educação,
distribuição e exibição de documentários de criação. Os seus filmes
foram exibidos em festivais de cinema como Toronto (Canadá),
Locarno (Suíça), Karlovy Vary (República Checa), Roterdão
(Holanda), FIDMarseille (França), DOK Leipzig (Alemanha) e Visions
du Réel (Suíça), entre outros. A Restart tem vários projectos
cinematográficos, incluindo um programa educativo sobre
documentário.
Tone Grøttjord: Produtora e presidente executiva
Sant & Usant (Noruega) Produtora de documentários sedeada
em Oslo, desenvolveu um novo método de aprendizagem em linha
que tem no cerne o uso do documentário de criação: contagem
de histórias educativa. Visando chegar a novos mercados
para documentários de criação dentro do sistema educativo,
a contagem de histórias educativa destina-se a pedagogos
(professores) e estudantes universitários.
Moderação
Susana Costa Pereira: responsável pelo Centro de Informação
Europa Criativa MEDIA Portugal
Cíntia Gil: directora do Doclisboa
doclisboa’19 / Projecto Educativo
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Projecto Educativo
Próximas Actividades
Mais uma vez, convidamos alunos e professores a participar em mais
um projecto de distribuição cinematográfica português.
Desta vez acompanharemos o percurso de Il sogno mio d'amore, de
Nathalie Mansoux e Miguel Moraes Cabral. Depois do seu sucesso na
última edição Doclisboa, com uma sessão DocEscolas completamente
esgotada, aproveitaremos a sua estreia para realizar duas novas
sessões para os mais jovens. Com a presença e debate dos realizadores.

Il sogno mio d'amore
Nathalie Mansoux, Miguel Moraes Cabral | 2018 | Portugal | 100’

SESSÕES COM A PRESENÇA DOS
REALIZADORES

No Bairro Alto, em Lisboa, uma estranha música cacofónica ressoa ao
redor da rua dos Caetanos. Vem do antigo convento do século XVII que
deu nome à rua e que albergou a Escola de Música do Conservatório
Nacional. Durante cerca de dois anos, o dueto de realizadores explorou
a linguagem única, feita de palavras, gestos e sons, criada durante a
transmissão da música entre professores e alunos. Cada um procura
a expressão mais justa. São os últimos anos do edifício a esmiuçar-se
antes das grandes obras de renovação

Data / Horário:
A CONFIRMAR
Local:
CINEMA IDEAL
Preço:
A CONFIRMAR

Áreas: Música, Arquitectura, Ensino, Política
Palavras-Chave: música, espaço, Convento dos Caetanos, educação,
professor, aluno, instrumentos, passado, presente, transmissão de
conhecimento

Nota dos realizadores
O convento dos Caetanos, situado no Bairro Alto, acolheu desde o
século XIX até ao ano passado a Escola de Música do Conservatório
Nacional. Passar pela porta estreita do edifício era uma viagem no
tempo: os alunos andavam pelos corredores decorados com pinturas
antigas, mobiliário histórico, bustos de compositores ilustres e
centenas de instrumentos musicais. O antigo claustro era o espaço
de recreio, a zona da capela correspondia ao átrio do edifício e os
aposentos dos antigos directores tinham sido transformados em salas
de aula.
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Somos ambos intimamente ligados a este lugar, mas de uma maneira
diferente: Miguel estudou piano no Conservatório de Lisboa, durante a
adolescência, e a filha de Nathalie foi aluna da escola. Ao longo de dois
anos, acompanhámos vários alunos, professores e outros funcionários,
filmámos aulas, descobrimos o quotidiano do lugar. O filme construiuse a partir de uma reflexão diária sobre as filmagens que eram feitas
na véspera. Foi esse o nosso método de trabalho.
Fora do tempo, maravilhoso e decadente, o espaço descobre-se,
pouco a pouco, abrindo cada uma das suas centenas de portas,
que se alinham ao longo dos corredores. Por trás delas, é a música
que se pratica ou que é ensinada. E o que nos cativou durante esta
descoberta foi a transmissão musical, este momento tão precioso no
qual se sente que alguma coisa do professor passa para o aluno, sem
se poder descrever exactamente o que é. Focámos o filme nas pessoas
que criavam contrastes interessantes: o jovem músico que aprende
com facilidade e o professor que se vai reformar; uma aluna brilhante
que aspira a uma carreira internacional e jovens que tocam de forma
mecânica; uma professora que sonha com o palco da Ópera e as alunas
em que ela se projecta.
Através de planos pictóricos influenciados pela atmosfera das pinturas
que habitam o espaço, cada sequência do filme explora um momento
complexo da aprendizagem. Os professores e os alunos repetem,
procurando o sentido da música, das suas notas e dos seus tempos,
numa linguagem formada por palavras, sons e gestos constantemente
renovados. É nesses momentos que sentimos que o professor
desenvolve a sensibilidade do aluno. No fim, pela variedade de situações
e de pessoas, de maneiras de ensinar e de tocar, percebe-se que não
existem regras absolutas no ensino da música: é, acima de tudo, uma
relação entre uma pessoa e o seu instrumento.
O pano de fundo é o edifício. A falta de salas leva a uma transformação
constante dos espaços. Os corredores e os recantos escondidos
da escola, ora lugar de passagem ora lugar de recreio, são também
usados para os alunos ensaiarem. Os alunos, os professores, os pais
e a Direção da escola mobilizam-se por causa do perigo dos tectos
que caem nas salas de aulas e protestam contra a falta de dinheiro
atribuído pelo Ministério da Educação para a realização de obras.
Mas apesar da ameaça de fecho e deslocamento que paira sobre a
escola, a comunidade escolar resiste em manter a escola aberta e em
proporcionar um ensino de qualidade.
O mundo exterior só surge através do som da cidade, longínquo,
ou é ouvido através das conversas e pelos diversos aparelhos
tecnológicos que alunos e professores utilizam (tablets, computadores
e telemóveis). Esta distância e a mistura de instrumentos de séculos
diferentes reforçam a sensação de se estar num mundo anacrónico.
Il sogno mio d’amore é, afinal, como o pintor na ópera Tosca de Puccini:
condenado à morte, Mario Cavaradossi escreve a última carta à sua
amada para lhe contar as suas mais preciosas lembranças, a sua
eterna paixão por ela e pela vida, o seu sonho de amor.

- Nathalie Mansoux,
Miguel Moraes Cabral
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Biblioteca AVA

Continuando a parceria com o projecto AVA, o Doclisboa apresenta
um novo conjunto de filmes a figurar a sua programação de 2019.
O projecto europeu AVA equipa bibliotecas com postos de
visionamento e um catálogo de filmes de festivais de cinema,
tornando-os disponíveis para os seus utentes. Os dois postos
portugueses, localizados nas Bibliotecas de Marvila (Lisboa) e
Almeida Garret (Porto), permitem o acesso gratuito e livre a
conteúdos de outra forma quase inacessíveis.
Convidamos, uma vez mais, os professores e educadores a usar
esta ferramenta como parte das suas actividades curriculares
e extra-curriculares.
Programação:
A Malta da Farda Azul
Bruno Ganhão / 2018 / Portugal / 30’
After the Fire
Ahsan Mahmood Yunus / 2018 / Portugal / 10’
Aos Meus Pais
Melanie Pereira / 2018 / Portugal, Luxemburgo / 30’
Pele de Luz
André Guiomar / 2018 / Moçambique, Portugal / 19’
The Guest
Sebastien Weber / 2018 / Polónia / 31’
Vacas e Rainhas
Laura Marques / 2018 / Portugal / 38’
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Links úteis
Apordoc:
http://www.apordoc.org/
Site oficial da Associação Portuguesa pelo Documentário
Doclisboa:
http://www.doclisboa.org/2017/
Site oficial do Doclisboa - Festival Internacional de Cinema
Blog Projecto Educativo Apordoc e Doclisboa:
https://projecto-educativo-apordoc.tumblr.com/
Blog do Projecto Educativo da Apordoc e Doclisboa, onde podem
ser consultadas novidades sobre as nossas actividades e conteúdos
relacionados com os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.
Borders and Walls: Do Barriers Deter Unauthorized Migration?
https://bit.ly/2mObvjG
Artigo complementar às actividades Docs 4 Kids. Nele podem
encontrar informações adicionais sobre a construção e impacto dos
muros contemporâneos.
Nebulae:
https://doclisboa.org/2019/nebulae/apresentacao
NEBULAE é o novo espaço de networking no Doclisboa. É constituído
por um grupo de actividades, encontros, oportunidades e pessoas
dedicados ao desenvolvimento da criação, produção e divulgação do
cinema independente.
Programa MEDIA:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
O MEDIA, sub-programa da Creative Europe, apoia financeiramente
as industrias fílmica e audiovisual no desenvolvimento, distribuição
e promoção do seu trabalho. Apoia o lançamento de projectos
com dimensão Europeia e estimula novas tecnologias; possibilita
aos filmes e trabalhos audiovisuais Europeus, incluindo longasmetragens, dramas televisivos, documentários e novos média, que
encontrem mercados para lá das fronteiras nacionais e Europeias,
financeia planos de aprendizagem e desenvolvimento fílmico.
Doc Alliance Films
http://www.dafilms.com
Catálogo de cinema documental, com mais de 11.000 títulos,
disponíveis para streaming e download. Quinzenalmente, apresenta
ciclos de cinema dedicados a temas ou autores específicos. A
plataforma Doc Alliance promove, desde 2010, o cinema documental,
em associação com 7 festivais de cinema europeus, para a qual o
Doclisboa entrou em 2013.
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Videoteca Online Apordoc
http://apordoc.diskstation.me/
A Apordoc dispõe de um acervo de mais de 13.000 títulos, e está
em processo de digitalização do mesmo. Neste momento, tem
80% do arquivo digitalizado, disponível para consulta para os seus
sócios.
À Pala de Walsh
http://www.apaladewalsh.com/
Plataforma de crítica de filmes, entrevistas e reportagens.
Buala
http://www.buala.org/pt/a-nossa-buala
Plataforma que actua e publica sobre questões pós-coloniais nas
áreas da cultura, comunicação, arte e educação.
AVA Library
https://www.ava-library.com/
Um projecto europeu que equipa bibliotecas com postos de visionamento e um catálogo de filmes, disponíveis para visionamento dos
utentes das bibliotecas.
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A Apordoc
A Apordoc – Associação pelo Documentário, fundada em 1998,
é uma associação cultural sem fins lucrativos que tem como principais objectivos apoiar, promover e estimular o interesse pelo
cinema documental. Dos seus sócios fazem parte cineastas, produtores, professores, investigadores, programadores e espectadores.
A Associação tem sido, ao longo dos seus 19 anos de existência,
o motor de um processo que definiu um território forte e estável
para o documentário em Portugal. Vemos o documentário na sua
pluralidade, não cabendo dentro de uma definição limitada e comportando uma multiplicidade de resistência e um desejo de convivência.

Jóia de Inscrição
Sócios Institucionais: 25,00 €
Quotas Anuais
Sócios Institucionais
(estabelecimento de ensino):
100,00€
Mais informações em:
www.apordoc.org

A Apordoc trabalha ao longo do ano em actividades de formação
de públicos e na educação para o cinema através das programas
DocEscolas e Docs 4 Kids.
As instituições de ensino podem tornar-se sócias da Apordoc,
podendo usufruir da sua videoteca online da associação. A videoteca online reúne cerca de 7.000 títulos, de entre os 11.000 que compõem o acervo da Apordoc. Recolhidos ao longo da actividade da
Associação, estes filmes podem ser visionados pelos sócios numa
plataforma digital.

Contactos
Projecto Educativo Apordoc
Sara Marques
projecto.educativo@apordoc.org
+351 213 470 816
Projecto Educativo durante o Doclisboa
Sara Marques
projecto.educativo@doclisboa.org
+351 910 951 160
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