
 
Doclisboa
Martírio  
Vincent carelli / 2017 / 
Brasil / 162’

a grande marcha de recon-
quista dos territórios sagrados 
dos guarani kaiowá, desde o 
nascimento do movimento na 
década de 80 e a insurgência 
pacífica e obstinada dos des-
possuídos frente ao poderoso 
aparato do agronegócio. Vence-

dor Prémio Fundação iNatEl para 

Melhor Filme de temática associada 

a Práticas e tradições culturais e ao 

Património imaterial da Humanidade 
17 abr

 
MiDas FilMEs 
i aM Not YoUr NEGro /  
EU NÃo soU o tEU NEGro 
raOUl PecK / 2016 / 89’
em 1979, James Baldwin escre-
veu ao seu editor dizendo que 
o seu próximo projecto, re-
member this House, seria um 
livro revolucionário sobre as 
vidas e os assassinatos de três 
dos seus amigos mais próxi-
mos, H Medgar evers, Malcolm 
X e Martin luther King, Jr.
18 abr

 
Doclisboa 
WHY is DiFFicUlt to MakE 
FilMs iN kUrDistaN 
eBrû aVci / 2017 / turquia / 26’

Uma rapariga curda procura 
convencer a sua família tradi-
cional a deixá-la estudar cinema 
enquanto filma a vida quotidia-
na deles. Vencedor Prémio sociedade 

Portuguesa de autores do Júri da com-

petição internacional

 
i DoN’t bEloNG HErE 
PaUlO aBreU / 2017 / 
POrtUgal / 75’

I don’t belong here acompanha 
o processo criativo da peça 
com o mesmo nome, conce-
bida a partir das experiências 
pessoais dos próprios intér-
pretes que, oriundos dos eUa 
e do canadá, são inespera-
damente deportados para os 
açores. Vencedor Prémio Escolas / 

Prémio Etic para Melhor Filme da com-

petição Portuguesa 
19 abr

 
MiDas FilMEs
PaUla rEGo, 
HistÓrias & sEGrEDos 
nicK Willing / 2016 /  
reinO UniDO / 90’
conhecida por ser muito ciosa 
da sua privacidade, Paula rego 
revela-se pela primeira vez nes-
te filme, surpreendendo o seu 
filho, o cineasta nick Willing, 
com histórias e segredos da 
sua vida excepcional, uma vida 
de luta contra o fascismo, um 
mundo da arte misógino e a de-
pressão.
20 abr

blackboX 
coNVENto 
sÃo FraNcisco
18H00

ENtraDa liVrE
WWW.estacaO-iMageM.cOM

17—20 abr 
DocUMENtÁrios

17 aPr—30 Mai
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