
O Festival Política regressa, de 22 e 25 de Abril, ao Cinema São Jorge,tendo 

as Fronteiras como tema central. Serão quatro dias de cinema, performances, 

música, exposições e debates centrados nas fronteiras políticas, mas também  

nas divisões e clivagens que fomentam a discriminação, o racismo, a intolerância 

e o desrespeito pelos direitos humanos.

22 de abril – quinta-feira

16h30 Entrevista ao Vivo: Tiago Santos
Sala Manoel de Oliveira – com tradução para Língua Gestual Portuguesa

Em 2019, 15% das pessoas reclusas em Portugal eram estrangeiras. Muitas em trânsito, que passaram e foram 
presas no país, sem residência ou trabalho cá. Em geral, são mais sujeitas a prisão preventiva, enfrentam 
taxas de condenação mais elevadas e penas mais longas do que cidadãos portugueses. Importa compreender as 
estruturas de desigualdade, de exclusão social, a estigmatização e o racismo em jogo na associação deturpada 
entre os estrangeiros e o crime. Resgatamos, para isso, uma pergunta que já há duas décadas deu título a 
um trabalho académico sobre o assunto: Desviantes ou desviados? Uma entrevista dos Fumaça ao sociólogo  
Tiago Santos, fundador e presidente da Númena - Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. 
Assinou vários trabalhos sobre o tema.

17h00 Sessão de Cinema - Violência de género
Sala 3

“The Rape Clause”, de Jared Watmuff, 14’ - Reino Unido
Para aceder ao apoio social para o filho, Ângela é forçada a revelar a terrível história de como a criança 
foi concebida. Inspirado em acontecimentos reais e tendo por base a legislação governamental atual, “The 
Rape Clause” é um curta-metragem sobre “uma das políticas mais desumanas e bárbaras que já nasceram em 
Whitehall” (MSP Alison Thewliss), que promove a vergonha e o trauma.

“Encara Hi Ha Algú Al Bosc”, de Teresa Turiera-Puigbò, 55’ - Espanha
Lejla Damon é uma jovem de 25 anos, que cresceu numa família de classe média em Londres. Os seus pais, 
jornalistas, acompanharam a guerra da Bósnia. Em dezembro de 1992, durante as filmagens num hospital de 
Sarajevo que estava a ser bombardeado, viram uma mulher a querer afogar o bebé que acabara de dar à luz. O 
bebé era fruto de uma violação e considerado semente do inimigo. Durante as guerras dos Bálcãs, entre 25 mil 
e 50 mil mulheres foram vítimas de violência sexual. Lejla, Alen, Ajna são crianças nascidas da violação. 
25 anos depois, juntam-se aos sobreviventes na sua luta para quebrar o silêncio e superar o estigma.

18h00 e 19h45 “Fronteiras”, um espetáculo de André Murraças, 30’
Sala 2

“Fronteiras” é um solo sobre a ideia de migração que conta as histórias de quem mudou de país à procura de 
uma nova vida. Usando objetos pessoais e testemunhos reais, André Murraças leva-nos a diferentes períodos 
do universo da migração, começando em Ellis Island, passando pela França e Berlim em guerras diferentes ou 
relembrando os barcos perdidos no Mediterrâneo que tentam chegar à Europa. Há muitas histórias reais que 
ficam por contar. É preciso não esquecer estas pessoas. Encenação, texto, interpretação: André Murraças. 

18h30 “Colectiv”, de Alexander Nanau, 109’ - Roménia/Luxemburgo
Sala Manoel de Oliveira

Em 2015, um incêndio na discoteca clube Coletiv de Bucareste deixou 27 mortos e 180 feridos. Várias vítimas 
de queimaduras começaram a morrer nos hospitais por feridas que não eram fatais. Um médico alerta uma 
equipa de jornalistas de investigação para a situação. O documentário acompanha jornalistas, delatores, 
vítimas de queimaduras e funcionários públicos, com um olhar intransigente sobre o impacto positivo do 
jornalismo de investigação. Nomeados para os Óscares 2021 na categoria de Melhor Documentário e Melhor 
Filme Internacional. Melhor documentário dos European Film Awards 2020. Nomeado para os Lux Audience Award. 
Parceria: Parlamento Europeu - Gabinete em Portugal.



23 de abril – sexta-feira

17h00 Cara-a-cara com os deputados
Online – necessária inscrição

Encontro online entre os cidadãos e deputados representantes dos partidos presentes na Assembleia 
da República. Durante cinco minutos, os participantes inscritos conversam com cada um dos deputados 
sobre o tema do festival. Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.  
Caso necessites de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.

17h00 Desporto, discriminação, superação – debate
Sala Manoel de Oliveira – com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

O desporto é uma ferramenta de combate à discriminação ou, pelo contrário, reproduz as diferenças que se 
encontram na sociedade? Atletas e dirigentes partilham as suas histórias.

17h30 Sessão de Cinema Fronteiras 1
Sala 3

“Danza sin Miedo”, de Sol Dugatkin, 5’ - Chile
Vídeo-dança feito com telemóveis, reunindo quatro bailarinas de três países e quase 100 mulheres. Um vídeo 
de mulheres para mulheres, para acabar com a violência.

“The Black Veil”, de A.J. Al-Thani, 17’- Qatar
Reem, uma jovem iraquiana, foge de sua casa a meio da noite. Mora em Mosul depois de ter sido forçada a 
casar-se com um soldado do ISIS. Reem é ajudada por um motorista de táxi.

“Ekai”, de Arantza Ibarra, 20’ - Espanha
A história do jovem transgénero Ekai Lersundi, que se suicidou em 2018 após lutar contra a burocracia para 
aceder a tratamentos hormonais. Prémio do Público no festival Zinegoak, de Bilbau.

“Farewell Daddy”, de Bianca Sescu, 17’- Roménia
Numa aldeia romena, uma família de camponeses prepara uma última refeição antes de o pai partir para a 
Inglaterra, onde encontrou trabalho. Um dos convidados é um amigo de infância, que lhe empresta dinheiro 
para garantir o bem-estar da sua família enquanto aguardam o seu primeiro salário.

18h30 “Festinha” - lançamento vídeo 360
“Festinha” é o terceiro lançamento do albúm audio visual E.P.I Travesti (Equipamento de Proteçāo individual 
travesti), interpretado pela multiartista Puta da Silva. A estreia do videoclip apresentará espistemologias 
de pessoas transvestigeneres (transsexuais, travestis e trangeneros) imigrantes e racializadas. 
Experiência 360 graus em realidade virtual. Acesso limitado.

19h15 “Homens que são como fronteiras invadidas”, espetáculo de José Anjos e Valério Romão
Sala Manoel de Oliveira - com tradução para Língua Gestual Portuguesa

Este espetáculo convida a repensar a semântica do espaço por via do radical deslocamento das funções 
comummente atribuídas aos sítios que constituem pontos do percurso da vida quotidiana. Vivemos tempos em 
que a solidão tanto é agravada pela ausência total do outro como pela presença total do outro. Aquilo que se 
tornou intolerável para uma grande maioria é, ou sempre foi, o dia-a-dia para outros. Com José Anjos (voz 
e instrumentos) e Valério Romão (voz).

19h30 Sessão de cinema - Os Nossos Bairros
Sala 3

“Quien Eres”, de Alberto Molina Jiménez, 5’ - Espanha
Um jovem é forçado a deixar para trás o mundo que conhece, nomeadamente família, amigos, paisagens, cheiros 
e costumes.

“Chelas Nha Kau”, de Bataclan 1950 e Bagabaga Studios, 57’ - Portugal
O que significa ser jovem na Zona J? “Chelas nha Kau” nasce da vontade de um grupo de amigos contar a sua história e a 
do bairro onde vive. Com um olhar que parte de dentro, acusam “os de fora” de se basearem nos preconceitos veiculados 
nos media. Este filme-documentário começou a ganhar forma em 2016, no decorrer de um atelier multimédia.



24 de abril – sábado

11h00 Carlos Pereira – humor
Sala Manoel de Oliveira - com tradução para Língua Gestual Portuguesa

Humor, discriminações e direitos humanos, com Carlos Pereira.

11h30 Sessão de Cinema - Fronteiras 2
Sala 3

“Go On”, de Majid Asghari, 1’- Irão
Ela só quer dançar, mas eles não deixam, porque ela é uma menina.

“Uno de Nosotros”, de Facundo Sosa Ferreira, 1’ - Uruguai
Imigrantes são interrogados. É a sua deportação que está em jogo.

“The Angel of History”, de Eric Esser, 10’ - Alemanha, França e Espanha
Uma fronteira com a Europa. Uma pintura de Paul Klee. Um poema de Walter Benjamin. Um filme sobre ontem  
e hoje, e como é difícil reconhecer um atrás do outro.

“Dos Mundos”, de Iván Fernández de Córdoba, 11’ - Espanha
O Oeste e o Leste olham-se ao espelho.

“Libertà”, de Savino Carbone, 30’ - Itália
Bari, 2019. O que significa ser livre? Dois imigrantes homossexuais falam sobre a sua condição de requerentes 
de asilo. Enquanto isso, os efeitos das políticas de migração do novo governo tornam a sua situação cada 
vez mais difícil.

17h Arte, ativismo e ação - debate
online – com tradução para Língua Gestual Portuguesa

Uma conversa sobre o papel da comunidade artística e criativa em derrubar fronteiras e preconceitos e 
sobre a cultura como agente de transformação.

18h30 O que é a Democracia e como posso participar?
workshop online – necessária inscrição prévia

Esta sessão explora os mecanismos de participação na vida pública: petições, processo legislativo, contacto 
com os partidos e grupos parlamentares, Provedoria de Justiça, entre outras. Com Carla Luís (VotedHR - 
Eleições, Democracia e Direitos Humanos/CES - Universidade de Coimbra). Necessária inscrição prévia através 
do e-mail: participa.politica@gmail.com. Caso necessites de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-
nos no momento da inscrição.

Ao longo do dia nas plataformas digitais do Festival Política

“Maria Cobra Preta”, de Erika Nieva da Cunha, 27’ - Portugal e São Tomé and Príncipe

Num bairro de Lisboa agastado pela gentrificação, Maria, uma jovem rapper, e os seus antigos vizinhos 
aguardam pela expulsão. Através de suas canções, ela encontra forças para enfrentar o presente.

“Aufbruch In Belarus”, 35’ - Alemanha

Bielorrússia em estado de emergência. Na última ditadura da Europa, a população civil luta por sua liberdade. 
O documentário do canal Arte acompanha jovens ativistas na corrida para as eleições presidenciais.



25 de abril – domingo

11h Sessão de Cinema - Nacionalismos e repressão
Sala 3

“My Country So Beautiful”, de Grzegorz Paprzycki, 29’ - Polónia
Um retrato do nacionalismo na Polónia, onde duas forças se chocam representando visões do país e do mundo 
completamente diferentes. Melhor Filme Polaco no Cracow Film Festival

“We are Russia”, de Alexandra Dalsbaek, 64’ - Rússia
Moscovo, na corrida para as eleições presidenciais de 2018, um grupo de jovens ativistas quer provar que 
a mudança é possível. Eles juntam-se à oposição, liderada por Alexei Navalny, para convencer as pessoas a 
não votarem em Vladimir Putin.

11h15 “Foguete de Emergência”, performance a partir da “Enciclopédia dos Migrantes”
Sala Manoel de Oliveira - com tradução para Língua Gestual Portuguesa

“Foguete de Emergência” é um projeto artístico de Paloma Fernández Sobrino e coordenado pela L’ Age de la 
Tortue, no seguimento da “Enciclopédia dos Migrantes”. Este projeto transnacional nasceu da vontade de 
questionar a situação política e social dos migrantes na Europa de hoje. Resulta de uma residência artística 
que decorre em Lisboa de 19 a 23 de Abril, co-produzida pela associação Renovar a Mouraria e pelo LARGO 
Residências.

12h15 degelo – concerto
Sala 2

“Sons Escapistas” é o segundo EP de degelo que procura explorar as fronteiras entre o ir e o voltar, entre 
o ritual e o espiritual, entre o consciente e o inconsciente, entre o imanente e o transcendente. Concerto 
maioritariamente instrumental. Até que ponto o que está fora pode recentrar o que está dentro? Até que ponto 
o que está dentro pode alterar um mundo inteiro?

18h30 Workshop de Escrita Criativa - “Enciclopédia dos Migrantes”
online – necessária inscrição prévia

400 cartas da “Enciclopédia dos Migrantes”, redigidas em 74 línguas e direcionadas a alguém especial dos 
respectivos países de origem, dão o mote para uma sessão de escrita criativa, com leitura e mediação de 
leitura. A partir destas cartas, que abordam de uma forma sensível e íntima as migrações, vamos explorar 
de forma criativa temas como a distância, a saudade e a empatia. Duração: aproximada: 1h30. Coordenação: 
Carla Costa. Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com. Caso necessites 
de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.

Ao longo do dia nas plataformas digitais do Festival Política

“The Recess”, de Navid Nikkhah Azad, 12’ - Irão

Sahar é uma estudante de 17 anos que está determinada a faltar à escola para ir ao estádio de futebol para 
assistir ao jogo de futebol entre o Esteghlal F.C e o Al-Ain. Só que as mulheres não podem entrar nos 
estádios de futebol no Irão.

“Aufbruch In Belarus”, 35’ - Alemanha

Bielorrússia em estado de emergência. Na última ditadura da Europa, a população civil luta por sua liberdade. 
O documentário do canal Arte acompanha jovens ativistas na corrida para as eleições presidenciais.



Acessibilidades
O Festival Política está a trabalhar a sua acessibilidade e tem um compromisso assumido com a inclusão. 
Em festivalpolitica.pt está disponível informação completa sobre acessibilidade física do espaço,  
reserva de bilhetes e programação com Língua Gestual Portuguesa. Todas as sessões de cinema estão 
legendadas em português – incluindo as de língua portuguesa.

Bilhetes
Entrada gratuita. Necessário levantar bilhete no próprio dia.

Bilheteira
Quinta e sexta das 13h até ao início da última sessão. 
Sábado e Domingo das 10h às 13h. 
Telefone da bilheteira: 21 310 34 00.

Horários
Após o início da sessão não será possível entrar nas salas.

Conceito
Associação Isonomia.

Co-produção
Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Cinema São Jorge, Produtores Associados.

Parceiros
Câmara Municipal de Braga, InvestBraga, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto,  
Instituto Português do Desporto e Juventude, Parlamento Europeu - Gabinete em Portugal,  
Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, Comissão Nacional de Eleições.

Media Partner
RTP e Antena 1

Criatividade
FCB e Bro.

Apoios
Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, Instituto Cervantes,  
CVI - Centro de Vida Independente, Associação Portuguesa de Surdos, Comissão Nacional de Juventude Surda, 
Rádio Universitária do Minho e Profitecla.


