
WORKSHOP  

REALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃOREALIZAÇÃO        
DEDE        FILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTALFILME DOCUMENTAL        
com Catarina Mourão 
12 aos 18 anos 
    
    
OBSERVAR, APRENDER A OLHAR... 
A LUZ COMO CENÁRIO PARA APRENDER A FAZER UM FILME 
    
Durante 5 dias, aprende com profissionais tudo sobre a preparação, filmagem e edição de um 

documentário. As curtas-metragens finais serão exibidas em público! 

Este  workshop pretende estimular, através da exploração da  imagem em movimento e do som, 

novas reflexões criativas em torno do território de Alqueva, fornecendo, ao mesmo tempo, ferra-

mentas ao nível do cinema àqueles que tenham vontade de aprofundar os seus conhecimentos 

nesse domínio.  

 
 PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA 

Após uma introdução às ferramentas de som e de imagem video e às bases da linguagem do cinema, parte-se para a 

realização dos projetos, tendo como cenário a aldeia da Luz e como ponto de partida a experiência dos participantes 

enquanto habitantes dos novos lugares de água em torno do lago. 

Esta experiência passará não só pela prática de fazer um filme, mas também pelo visionamento de videos e por uma 

introdução às diferentes fases de produção de um documentário. O resultado final do projeto será um filme documen-

tal constituído por seis histórias, cuja a associação numa montagem final permitirá um retrato de múltiplas dimensões 

e perspetivas da aldeia da Luz, e que serão depois exibidas publicamente. 

PreparaçãoPreparaçãoPreparaçãoPreparação    

Os participantes, divididos em pares (o realizador/operador de câmara ou de som e o montador/operador de câmara ou 

de som), vão realizar um documentário. Desde o primeiro dia, trabalharão uma ideia de história e desenvolvê-la-ão ao 

longo do workshop, de forma a efetuarem todas as etapas da produção e edição até à finalização do filme e sua apre-

sentação pública. 

Rodagem Rodagem Rodagem Rodagem     

A filmagem do projeto será feita no âmbito das sessões diárias com assistência dos formadores.   

Cada formando desenvolve uma ideia, que será debatida entre todos para no final serem realizados 6 filmes a partir 

das ideias selecionadas pelo grupo.  

MontagemMontagemMontagemMontagem    

A Montagem será assistida numa primeira fase por um formador mas sempre no sentido de autonomizar o formando 

do ponto de vista conceptual e técnico.  
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FormadoresFormadoresFormadoresFormadores Catarina Mourão e Pedro Duarte 
DatasDatasDatasDatas 4 a 8 de julho (5ª a 2ª feira) 
HorárioHorárioHorárioHorário 5ª, 6ª e 2ªfeiras das 10h às 13h e das15h às 18h; sábado e domingo das 15h às 20h 
DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração 28 horas  
Locais de trabalho Locais de trabalho Locais de trabalho Locais de trabalho Museu da Luz, aldeia da Luz, plano de água, envolvente  
IncluiIncluiIncluiInclui transporte diário para a Luz e comprovativo de participação 
Participação livre, com inscrição prévia 
 
PromoçãoPromoçãoPromoçãoPromoção EDIA, S.A./ Museu da Luz 
ParceirosParceirosParceirosParceiros Escola Básica Integrada de Mourão, Escola Secundária Conde de Monsaraz, Instituto Politécnico 
de Tomar/Escola Superior de Tecnologia de Abrantes–Curso de Vídeo e Cinema Documental, Direção 
Regional de cultura do Alentejo, Autarquias de Mourão e de Reguengos de Monsaraz 

    
 

notas: 
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Dias 4, 5 e 8 [5ª, 6ª e 2ª] das 10h às 18h e dias 6 e 7 [sábado e domingo] das 15h às 20h    
    
    
    

FICHA DE INSCRIÇÃO 
[TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS] 

    

NOME 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

CARTÃO DE CIDADÃO/BI  

 

E-MAIL  

 

TELEMÓVEL 

 

NECESSITA TRANSPORTE?   SIM �  NÃO � 

 

NOME DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO  

 

CONTACTO TELEFÓNICO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO AUTORIZANDO A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP 

[esta autorização deve ser entregue na escola até  3 de junho de 2013] 

 

DATA              /       /2013 
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