
NOTA DE IMPRENSA 
 
Decorrerá, entre os dias 15 e 19 de novembro próximo, mais uma edição do DocLisboa - 
Extensão a Macau, durante a qual serão exibidas 10 obras de realizadores portugueses e 
estrangeiros apresentadas no âmbito do XIX Festival Internacional de Cinema Doclisboa, e 
ainda 2 produções de realizadores locais. 
A sessão inaugural da mostra, que contará com a presença de alguns realizadores dos filmes 
do dia, está marcada para 15 de novembro, cabendo as honras de abertura ao filme "Meia-
Luz", de Maria Patrão, que conquistou o prémio "Melhor Filme Português" no Festival 
Internacional de Cinema Doclisboa. No mesmo dia serão exibidos os filmes "Empty Sky", 
realizado por Chian Kun Ieong, vencedor do "Prémio do Público" no Festival Internacional de 
Curtas de Macau, e "Unsettled", de Ho Cheok Pan, vencedor do prémio "Melhor Filme Local" 
também no Festival Internacional de Curtas de Macau. 
 
O encerramento desta mostra de cinema decorrerá a 19 de novembro com a exibição de "Meio 
Ano-Luz" um filme de Leonardo Mouramateus, vencedor do prémio "Sociedade Portuguesa de 
Autores do Júri", e de "Arquitetura em Português - Diálogos Emergentes", filme que conta com 
a organização do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa e coordenação 
de Rui Leão. 
 
A extensão a Macau do Doclisboa é uma iniciativa do IPOR que tem contado, desde a primeira 
edição, com o apoio do Instituto Cultural da RAEM e a colaboração da APORDOC, tendo como 
objetivo nuclear proporcionar ao público um conhecimento dinâmico sobre as propostas e as 
linguagens mais recentes que marcam o cinema documental contemporâneo, em Portugal e 
em Macau, colocando em diálogo expressões artísticas oriundas destes dois contextos 
 
As sessões, com entrada livre, têm início às 19h00 no auditório Dr. Stanley Ho, com o apoio do 
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Na 3ªfeira, dia 15, serão feitas duas 
sessões, com início, respetivamente, às 19h00 e 21h00, à semelhança do que acontece sábado, 
dia 19, em que as sessões estão marcadas para as 17h00 e 19h00. 


