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“toda a pessoa teM
o direito de aBandonar
o paÍs eM Que se
encontra, incluindo
o seu, e o direito de
reGressar ao seu paÍs.”
artiGo 13º
da declaraÇÃo
uniVersal dos
direitos HuManos

orGaniZaÇÃo

apoios

patrocinadores

parceiros Media

apoios

aGradeciMentos
aleXandre oliVeira | Bao Fonseca | BeatriZ padilla |
centro cultural da ucrÂnia | eMBaiXada da repÚBlica
popular da cHina | FilMes do teJo | Helena rato |
ica | olHa tsiKHuZsKa | pierre priMetens |
pedro calado | rui MiGuel aBreu | tatiana Macedo |
tiMÓteo Macedo | unidos de caBo Verde ipss

tes,

rotas & rituais
iMiGrantes, os eMiGrantes Que soMos
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a rota da esperanÇa

As migrações fazem parte da história da humanidade e são, também, um
dos assuntos mais polémicos e mediáticos do mundo contemporâneo
que, intimamente ligado a questões de ordem política, económica
e social, alteram a estrutura dos países de origem e causam um
forte impacto nos países receptores. / Movidos por situações de
extrema pobreza, desemprego, repressão, violência e desagregação
ambiental, milhões de indivíduos viveram e vivem ainda a experiência
da imigração. Abandonam as suas raízes e origens e embarcam
em aventuras de epílogos desconhecidos mas repletas de riscos e
incertezas. / Arrumados em bairros pobres da periferia das cidades,
continuadamente descriminados pela sua cultura e religião, sem
possibilidade de aceder a um emprego justamente remunerado e
nascendo praticamente sem esperanças de serem vistos como cidadãos
no verdadeiro sentido da palavra, são um permanente alvo de exclusão
social e por conseguinte de desconfiança, de preconceito e rejeição.
Independentemente dos juízos de valor que se possam fazer acerca das
questões que giram à volta da imigração, é preciso não esquecer que
Portugal tem a sétima maior comunidade de emigrantes no mundo. /
Milhares de famílias vivem divididas entre dois países, duas línguas,
duas culturas. É na segunda geração que este dilema ganha maior
dimensão, pois renegar uma delas é amputar uma parte de si próprio.
A maioria destes indivíduos, tal como a maioria dos portugueses
espalhados pelo mundo, acaba por adoptar a nacionalidade dos países
que “escolheram” para viver. E o sonho de todo o emigrante – partir,
chegar, regressar – fica perdido numa viagem de ida onde a volta nem
sempre acontece. / E é sobre a vontade de estar em outro lugar, sobre
deixar tudo para trás, sobre coisas que acontecem longe e coisas
que acontecem na cidade onde moro, sobre uma saudade que nunca
acaba, sobre dar a ver o outro quando esse outro podemos ser nós,
sobre histórias que privilegiam os olhares dos seus protagonistas,
sobre não desistir, sobre uma rota de esperança que nunca se apaga,
que dedicamos mais uma viagem do Rotas & Rituais. /

tes

eXposiÇÕ
4 rotas & rituais

tatiana Macedo

Nasceu em Lisboa a 28 de
Fevereiro de 1981. Licenciou-se
em Belas Artes na Central St.
Martins College of Art & Design,
University of the Arts, Londres,
em 2004 e fez o Curso Avançado
de Fotografia do Programa
Gulbenkian Criatividade e
Criação Artística em 2005.
Em 2007 foi seleccionada para
a Residência Artística Sítio
das Artes, Fórum Cultural
O Estado do Mundo no
CAM JAP Fundação Calouste
Gulbenkian e a convite do
Instituto Camões integra
a Exposição “Deslocações:
4 Perspectivas Portuguesas
Contemporâneas”. Em 2008
viajou para Xangai com uma
Bolsa da Fundação Oriente para
desenvolver um novo corpo de
trabalho. Em 2009 e a convite
do Instituto Camões viaja até
Luanda para dar um Workshop
de Fotografia no Centro
Cultural Português. Ainda no
mesmo ano inicia o Mestrado
em Antropologia de Culturas
Visuais na FCSH, Universidade
Nova de Lisboa, e edita o seu
primeiro livro de artista: LusoTropicália. Está presentemente
a estagiar em Londres como
assistente de fotografia. O seu
trabalho tem sido mostrado
internacionalmente e o seu
suporte é maioritariamente
a fotografia.

luso-tropicália
FotoGraFia, conceito,
produÇÃo e direcÇÃo artÍstica:
tatiana Macedo

aGradeciMentos:
a todos os Que se deiXaraM FotoGraFar e Que sÃo o teMa
deste proJecto, associaÇÃo solidariedade iMiGrante,
GonÇalo Gaioso, residÊncia artÍstica sÍtio das artes,
FÓruM cultural o estado do Mundo, FundaÇÃo calouste
GulBenKian, centro de arte Moderna caMJap, MiGuel Vale
de alMeida, Joana e Mariana, ipJ, centro nacional de
cultura, associaÇÃo sons da lusoFonia, epson e eGeac.

Ões
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eXposiÇÃo

luso-tropicália

padrÃo dos descoBriMentos
de 15 a 30 de noVeMBro
3ª a doMinGo das 10H00 Às 18H00
3 euros | M/6 anos

As imagens de “Luso-Tropicália” foram produzidas no
contexto da Residência Artística “Sítio das Artes”, inserida
no Fórum Cultural “O Estado do Mundo” em 2007, na
Fundação Calouste Gulbenkian, dando origem a um livro
de artista, com o mesmo nome e apresentando-se agora sob
a forma de exposição. O projecto é resultado do convite que
fiz a jovens músicos de descendência africana, imigrantes
e descendentes de imigrantes, para se encontrarem comigo
no Centro de Arte Moderna – espaço visualmente neutro
mas simbolicamente carregado – a fim de os retratar. Mas
como diz, e bem, Miguel Vale de Almeida na sua introdução
para este livro, estes são simultaneamente retratos e
auto-retratos: “O que a artista e os retratados fizeram foi
encontrar-se a meio caminho entre o retrato e o auto-retrato.
Nesse encontro, a linguagem escolhida para a apresentação
de si foi também descoberta no meio caminho entre a
estereotipização do jovem negro e a individuação. Artista
e retratados encontram-se no “lugar” onde a visibilidade
é finalmente possível: visibilidade de indivíduos, de pessoas
que, como qualquer indivíduo e pessoa, são pontos de
intersecção de várias coordenadas colectivas – incluindo as
que constituem a hiper e a invisibilidade, agora resignificadas
e, por isso, superadas, no gesto, na pose, na expressão.”
(Miguel Vale de Almeida em Ver (se), introdução para
o livro Luso-Tropicália de Tatiana Macedo)
Os protagonistas destes retratos têm em comum não só
o facto de terem descendência africana e serem músicos,
mas também viverem em bairros periféricos da área
metropolitana de Lisboa, como a Quinta do Mocho, Apelação,
Outurela/Portela e Monte Abraão. Não por coincidência,
a história deles cruza-se com a minha.
tatiana Macedo

6 rotas & rituais

luso-tropicália
Tatiana Macedo

eXposiÇÕ
8 rotas & rituais

auto-retrato coM altino, luanda 2009
tatiana Macedo

aGradeciMentos: associaÇÃo solidariedade iMiGrante,
espaÇo contacto – centro de recursos JoVeM, proGraMa
escolHas, loMoGraFia portuGal, epson.

Ões
eXposiÇÃo

iMiGrantes,
eMiGrantes
soMos nÓs

cineMa sÃo JorGe
de 16 a 29 de noVeMBro
2ª a doMinGo das 10H00 Às 23H00
entrada liVre | M/6 anos

O ponto de partida para esta exposição foi o desafio lançado
a Tatiana Macedo para orientar um workshop de fotografia
direccionado a jovens imigrantes e/ou descendentes de
imigrantes residentes em Lisboa. Com a duração de 7 dias, o
workshop focou-se na representação de nós mesmos e do outro,
com a apresentação de vários exemplos de trabalho produzido
sobre este tema no âmbito da fotografia, bem como um
exercício prático em que os alunos tiveram que (se) representar.
Deste exercício, e em conjunto com os alunos, foram escolhidas
as melhores fotografias que poderão ser visitadas no período
de 16 a 29 de Novembro, no Cinema São Jorge.
“Existe cada vez mais uma ideia de que se multiplicam “os
outros” dentro do “eu” e da complexidade que envolve todo o
discurso à volta do conceito de identidade. Será ainda possível
falar de identidade no singular, ou deveríamos substituir o
termo por “processos de identificação”? Identidade é hoje
um conceito plural no sentido em que já não é possível falar
de grupos homogéneos e muito menos de “massas”. As
“massas” são sempre “os outros”, e aquilo que “sou” definese pela multiplicidade de “outros” dentro de mim. Os jovens
imigrantes ou descendentes de imigrantes que vivem hoje
em Lisboa, como em qualquer outra parte do mundo, vivem
de forma intensa essa multiplicidade. Eles são “do funge e do
bacalhau”, são “do caril e do caldo verde”, são de Lisboa como
são de Luanda, de Maputo, de Moscovo ou de Beijing (a título
de exemplo). São da cidade como são do mundo virtual, estão
no facebook, no hi5, no twitter, estão em contacto. E cada
um deles tem uma história diferente para contar. Um grande
amigo meu define-se na sua página do facebook da seguinte
forma: “sou dos últimos, sou da lata, sou do vinho, sou de
Lisboa tanto quanto sou de Luanda, ainda estou com o Obama,
sou dos poetas, sou dos feios, sou do sotaque, sou dos meus
amigos, sou dos descalços, sou do laço, sou dos fracos.”.
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cineMa
10 rotas & rituais

cineMa
cineMa sÃo JorGe
16 a 22 noVeMBro

16 noVeMBro / 19H00 / sala 1

FaMilles d’ici et d’ailleurs
e FaMÍlias daQui e de acolá
docuMentário | FranÇa: 20 Minutos |
portuGal: 30 Minutos | 2010 | M/12 anos
entrada liVre (liMitada À lotaÇÃo da sala)

Familles d’ici et d’ailleurs é um projecto de autoria do realizador
Pierre Primetens que tem como objectivo, através dos meios
audiovisuais, proporcionar a adolescentes de França, Portugal
e Brasil, a possibilidade de trabalhar o tema da família, através
de um Atelier de Realização. Em colaboração com a Arcadi –
Action Régionale pour la Création Artistique et la Difusion en
Ile-de-France – e com o ACIDI/Programa Escolhas, o Atelier
foi acolhido pelo projecto “Há Escolhas no Bairro” sediado no
Bairro Portugal Novo (Olaias), cuja população é marcadamente
multicultural – famílias de etnia cigana, imigrantes indianos,
cabo-verdianos, e portugueses autóctones, entre outras
nacionalidades e etnias. A partir das questões: “O que é a minha
família?”, “Como está organizada?”, “Tem ela uma identidade
própria?”, “É ela diferente das outras famílias?” e “O que ela me
transmite?”, os participantes apresentam um retrato das suas
famílias. Os documentários que exibimos são o resultado dos
Ateliers realizados em Paris, (Fevereiro de 2010), e em Lisboa,
(Setembro de 2010).
orientador: pierre priMetens
atelier paris realiZadores: GaÉtan GuillauMe, sÓnia MoKKadeM, Walid naHiB, sMail
selMoun, BaMBa sissoKo / interVenientes: GaÉtan GuillauMe, sÓnia MoKKadeM, Walid
naHiB, sMail selMoun, BaMBa sissoKo, sonia cHaBBi, sÉVerine cHoiselat, na lin, aWa
necKer-nianG, assia KicHaH
atelier lisBoa realiZadores: ariana Ferreira, arlindo liMa, Márcia caBral, Valdir silVa,
nuno silVestre, Filipe aMoriM, FáBio pinHeiro / interVenientes: ariana Ferreira, arlindo
liMa, Márcia caBral, Valdir silVa, nuno silVestre, Filipe aMoriM, FáBio pinHeiro

17 noVeMBro / 19H00 / sala 3

lost BoYs
oF sudan de
MeGan Milan /
JoHn sHenK
docuMentário | 87 Minutos |
eua | 2003 | M/12 anos

Vencedor de vários
prémios, este documentário
acompanha o percurso
de duas crianças que se
encontravam entre as cerca
de 20 mil pessoas que foram
forçadas a abandonar as suas
casas e famílias, durante a
guerra civil de 1987 no Sudão
Meridional. Sem protecção,
estas crianças com pouco
mais de seis anos iniciaram
em grupo uma jornada de
muitas milhas para chegar
a um campo de refugiados
no Quénia.
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preÇo Único: 2 euros
BilHetes À Venda
na BilHeteira do
cineMa sÃo JorGe
leGendas eM portuGuÊs

18 noVeMBro / 19H00 / sala 3

17 noVeMBro / 21H30 / sala 3

in BetWeen
daYs de KiM
YounG assiM
FicÇÃo (draMa) | 82 Minutos |
eua | 2006 | M/12 anos

Concorrente na categoria
drama independente do
Festival Sundance 2006, o
filme conta-nos a história
de uma adolescente coreana
chegada recentemente à
América do Norte e da sua
luta para conquistar um
espaço numa terra cuja
língua e costumes ela mal
entende. Nesta estreia
surpreendente como actriz,
Jiseon Kim mostra-nos as
dificuldades e os dilemas de
adaptação de uma jovem que
encontra o seu primeiro amor
junto de um rapaz coreano.

sWaGatan
(BeM-Vindos)
de catarina
alVes costa
docuMentário | 55 Minutos |
portuGal | 1998 | M/12 anos

Lisboa tem a segunda maior
comunidade de hindus da
Europa. Este filme retrata
esta comunidade, centrandose numa família originária
de Diu, que emigrou para
Moçambique e, em 1976,
para Lisboa. O filme retrata
o contraste e o conflito entre
este grupo de famílias de
Diu de casta baixa com o
grupo de Lohanas, a casta
dos comerciantes. Um novo
templo está a ser construído
no entanto, no pátio de sua
casa a família Carsane faz
ainda as suas festas e rituais
alternativos.
prÉMio planÈte no Bilan du FilM
etHnoGrapHiQue, paris, 1999

18 noVeMBro / 21H30 / sala 3

eden À l’ouest
de constantin
costa-GraVas
FicÇÃo (draMa) | 110 Minutos |
FranÇa / GrÉcia / itália |
2009 | M/12 anos

Um drama sobre a realidade
dos imigrantes ilegais na
União Europeia. Elias é um
imigrante em fuga. O filme
encontra-o no mar Egeu
mas não se sabe de onde é
ou de onde vem, apenas se
percebe que está a aprender
francês. Nas peripécias que
se sucedem na sua odisseia,
Elias vai conhecer o inferno,
vai temer tudo o que sejam
fardas e vai ter estranhos
encontros. Até chegar ao
destino sonhado, Paris, que
no entanto deixou de ser
terra de acolhimento.

cineMa
12 rotas & rituais

20 noVeMBro / 19H00 / sala 3

BaB seBta (À
porta de ceuta)
de Frederico
loBo e pedro
pinHo

19 noVeMBro / 19H00 / sala 3

Moradores de
Jeanne dressen

docuMentário | 108 Minutos |
portuGal / Marrocos | 2008 |
M/12 anos

docuMentário | 52 Minutos |
FranÇa | 2007 | M/12 anos

Durante os anos 60, milhares
de portugueses fugiram
do fascismo e da miséria.
Moradores conta a história
desses portugueses (e
seus descendentes) que
desembarcaram em 1965 na
Ile de Groix, uma pequena
ilha de pescadores bretões.
Oriundos do interior do
norte do país, estes homens
e mulheres instalaram-se
nesta vila para refazer a sua
vida. Rosa, Abílio, António,
entre outros, contam-nos a
sua história 40 anos depois,
quando os portugueses
representam mais de 5%
da população da ilha.

Multidões de turistas
circulam, capturando e
seM ela de
amalgamando paisagens
anna da palMa remotas em máquinas
minúsculas. Na fronteira sul da
FicÇÃo (draMa) | 100 Minutos
Europa persiste-se em excluir
| portuGal / FranÇa | 2004 |
uma vasta parte da população
M/12 anos
mundial desta nova realidade.
Insiste-se em montar barreiras
Sem ela é a primeira longaintransponíveis a marcar
metragem da realizadora
Anna da Palma que, nascida fronteiras imaginárias e
transitórias – invisíveis para
em Portugal, cedo emigrou
o fluxo frenético de pessoas
para França com os pais.
Sem ela é a história intrigante e bens que se dirige de Norte
para Sul, mas desmedidas para
de um skinhead, filho de
os homens e mulheres que
emigrantes portugueses em
decidiram migrar no sentido
França que mata um outro
inverso. BAB SEBTA nasceu da
filho de emigrantes. Um
filme que se debruça sobre a perplexidade produzida pelos
acontecimentos de Setembro
problemática da emigração
2005 e pelas imagens que na
de forma profunda e com
altura foram difundidas. Os
conhecimento de causa.
ataques massivos de migrantes
subsaharianos às grelhas
fronteiriças de Ceuta
e Melilla levou-nos a fazer
uma viagem ao Norte de África
duas semanas após estes
acontecimentos e a iniciar
a preparação deste filme.
19 noVeMBro / 21H30 / sala 3
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21 noVeMBro / 19H00 / sala 3

a casa Que
eu Quero de
Joana FraZÃo e
raQuel MarQues
20 noVeMBro / 21H30 / sala 3

docuMentário | 65 Minutos |
portuGal | 2010 | M/12 anos

Uma casa fechada onde se
GaiJin,
pode brincar, janelas que
os caMinHos
se abrem, a casa de pedra,
da liBerdade
um vestido de noiva, as
de tiZuKa
plantas de que ninguém
cuida durante meses, cabras,
YaMasaKi
porcos e cavalos, dias de
FicÇÃo (draMa) | 112 Minutos | chuva e a piscina sem ser
Brasil | 1980 | M/12 anos
usada, o marido que foi a
salto para França, a casa na
No início do século XX, um
árvore por construir, portões
grupo de japoneses imigra
para o Brasil com o objectivo redondos que não deixaram
de trabalhar numa fazenda de fazer, colchões de pé para
proteger da humidade, a casa
café em São Paulo. Baseado
construída há 30 e tal anos e
em factos reais, o filme
a que ainda não está acabada,
mostra-nos as dificuldades
la maison de nos rêves.
de adaptação, as condições
É Verão, mês de Agosto
precárias e a exploração
em Vascões, no Norte de
sofrida por este grupo de
Portugal. Muitas das casas
imigrantes.
de emigrantes, vazias
durante o resto do ano,
voltam a estar habitadas.
Visitamos seis delas, guiadas
pelas histórias daqueles
que as construíram.

21 noVeMBro / 21H30 / sala 3

utVandraMa
(os eMiGrantes)
de Jan troel
FicÇÃo (draMa) | 151 Minutos |
suÉcia | 1971 | M/12 anos

Nomeado para cinco prémios
da Academia e vencedor
do Globo de Ouro para o
Melhor Filme Estrangeiro,
The Emigrants (Utvandrama)
conta-nos a história de
Kristina (Liv Ullmann)
e Karl-Oskar (Max von
Sydow), uma família rural
que no século XIX decide
rumar em direcção aos
Estados Unidos para fugir
da pobreza. O filme mostra
a dura viagem de navio pela
qual passam juntamente com
um grupo de conterrâneos,
da qual muitos não
sobrevivem.

concerto
14 rotas &
e rituais

concertos
cineMa sÃo JorGe

18 noVeMBro | sala 2 | 23H30

couple coFFee
preÇo Único:
5 euros

Os Couple Coffee são Luanda Cozetti e Norton Daiello,
artistas brasileiros residentes em Portugal. Ela faz tudo o
que quer com a voz. Ele sola, acompanha e, mais do que isso,
o seu baixo canta. Desta alquimia resulta música original e
sofisticada. Luanda Cozetti é uma das vozes que integram o
projecto de homenagem a Ary dos Santos, Rua da Saudade,
e do qual também fazem parte Mafalda Arnauth, Susana
Félix e Viviane. Luanda participa também no novo álbum
de Julio Pereira, Grafitti. Neste trabalho dá voz à música
É um dia Sim É um dia Não, ao lado de cantoras como Maria
João, Sara Tavares, Manuela Azevedo, entre outras vozes
de referência do panorama musical português. Os Couple
Coffee lançaram 3 álbuns em Portugal. Em 2005, com
a formação de duo estreiam-se com o CD PURO. Em 2007
ampliam o projecto e convidam o guitarrista Sérgio
Zurawski e o percussionista Ruca Rebordão. Desta união
nascem os Couple Coffee & Band. Quarto Grão é o nome
do novo CD deste duo e conta com colaborações
de diversos músicos nacionais.
Http://WWW.MYspace.coM/couplecoFFee

os
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sala 1 | 22H00 | 10 euros
sala 2 | 23H30 | 5 euros
BilHetes À Venda na BilHeteira
do cineMa sÃo JorGe
M/12 anos

19 noVeMBro | sala 2 | 23H30

saGas
preÇo Único:
5 euros

Chamam-lhe Sagas, um nome de paz que desde os primeiros
momentos dos Micro se tornou sinónimo de MCing em
estado puro. Rostu Limpu é o seu álbum de estreia a solo.
Sagas, um “sobrevivente da rima”, como faz questão de
afirmar em Quem és tu?. Oferece-nos em Rostu Limpu um
álbum atravessado por um positivismo desconcertante.
Talvez porque, apesar das crises e das dificuldades, Sagas
saiba que a música é equivalente de esperança. Ou talvez
porque acredite que é no indivíduo que reside toda a força,
capaz de sustentar mudança, evolução, crescimento. E Sagas
mostra essa força em temas onde o crioulo, que traduz a
sua ascendência cabo-verdiana, se cola na perfeição com o
português, criando uma nova postura musical. Exactamente
porque não há diferenças: as palavras, em português ou em
crioulo, são recursos, ferramentas que Sagas domina na
perfeição, equilibrando sentido e flow como poucos.
WWW.MYspace.coM/McsaGas

concerto
16 rotas & rituais

20 noVeMBro | sala 2 | 23H30

Mister liZard
Mister Lizard é um projecto criado em 2005 por Anthony
John, guitarrista inglês a viver em Portugal desde 2003.
Anthony decidiu juntar uma banda dedicada a tocar o seu
género musical preferido: o funk. Actualmente Anthony
junta na banda o cantor Fernando Nobre ‘Silk’, o baixista
brasileiro Ciro Cruz, o baterista Miguel Casais e o pianista
e trombonista inglês Dan Hewson. 2010 tem sido um ano
de grande fôlego e significado para os Mister Lizard:
o seu primeiro CD, Heavy Funk, foi lançado com a Optimus
Discos em Julho. Deste trabalho a faixa Dá-me Tudo o que
Tu Tens entrou na colectânea Novos Talentos Fnac 2010 e
foi escolhida para integrar a banda sonora da nova telenovela
Laços de Sangue (SIC). A banda foi convidada para tocar
com a cantora Lúcia Moniz no festival Rock in Rio Lisboa,
em Maio. Este ano a Blitz destacou os Mister Lizard como
uma das melhores bandas para ver, entre uma selecção
de 11 grupos nacionais.
WWW.MYspace.coM/MisterliZardFunK

preÇo Único:
5 euros

os
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22 noVeMBro | sala 1 | 22H00

os dias de raiVa
preÇo Único:
10 euros

“A música dos Dias De Raiva, como toda a música feita
com a alma, de resto, vem da necessidade. Do prazer. E da
necessidade, outra vez. Artística e sociocultural. Os bebés
choram e berram quando se sentem mal. Nós, um tudo
nada maiorzitos, choramos por dentro e berramos para
fora, na música que tocamos. Ela é forte, rápida e directa.
Gravámo-la em três dias, depois de uma dúzia de ensaios.
É inevitável pensarmos nos meados dos anos oitenta e
princípios de noventa quando ouvimos os temas do EP
que agora sai para as ruas, mas atrevo-me a dizer que
aqui se encontra algo de muito fresco. E em português,
como não podia deixar de ser.”
WWW.MYspace.coM/osdiasderaiVa

concerto
18 rotas & rituais

23 noVeMBro | sala 1 | 22H00

Boss ac
No final de 2009 foi lançado o desafio: Boss AC numa versão
acústica, olhos nos olhos com o seu público. Sem disfarces
nem barreiras. O cenário é simples e com bom gosto,
parecendo a sala de estar onde recebemos os nossos amigos.
No fundo é isso que acontece. Um encontro de gente que
se gosta. Depois vêm os seis músicos que o acompanham e
as canções que se reinventam em sonoridades tão brilhantes.
Das mornas de Cabo-verde à bossa nova do Brasil.
O perfume da soul, um refrão de fado e o que mais houver
para ouvir. Depois o AC onde mais gosta de estar: no palco
com a sua “tropa”. Um verdadeiro cicerone, que entre
músicas encontra espaço para boas conversas. Explica
uma canção, conta uma história, emociona-se e ri…
WWW.Bossac.coM/

preÇo Único:
10 euros

os
caciQue’97 @ GulBenKian

concertos 19

24 noVeMBro | sala 1 | 22H00

caciQue 97
preÇo Único:
10 euros

Cacique’97 são um colectivo de afro-beat provenientes
de Portugal e Moçambique. São 10 músicos com carreira
e curriculum oriundos de diversos grupos como Cool
Hipnoise, Philharmonic Weed, Tcheka e The Most Wanted,
projectos bem conhecidos nas áreas do funk, reggae e do
som afro. O álbum de estreia de Cacique’97 no formato
CD+ vinil 7” é o primeiro álbum de afro-beat feito em
Portugal. Participam neste álbum vários músicos como
Ruben Alves (piano), Kimi Djabaté (voz e balafon), Galissa
(Kora), Ikonoklasta (Conjunto Ngonguenha), Bob Da Rage
Sense, Sir Scratch, Sagas, entre outros. O primeiro single
Eu Quero Tudo foi misturado em Paris por Sodi, responsável
por discos de Femi Kuti, Thievery Corporation, Keziah
Jones, Red Hot And Riot, entre muitos outros.
WWW.MYspace.coM/caciQue97
WWW.sonicBids.coM/caciQue97

conFerÊn
20 rotas & rituais

conFerÊncias
cineMa sÃo JorGe
sala 2

De acordo com
a Organização
Internacional para
a Migração cerca
de 300 mil pessoas
entram anualmente
na União Europeia.
Por sua vez, a ONU
já há muito divulgou
que a União Europeia
necessitaria de
acolher 44 milhões
imigrantes a fim
de garantir o
seu crescimento
económico e
sustentabilidade,
contudo as sucessivas
legislações visam a
criação de obstáculos
e o aumento de
restrições para
novas entradas
de indivíduos
estrangeiros.

entrada liVre
liMitada À lotaÇÃo da sala

22 de noVeMBro | 18H30

os JoVens
descendentes de iMiGrantes:
identidades, pertenÇas
e desaFios para a inclusÃo
BeatriZ padilla
A questão da inclusão dos filhos de imigrantes, mal
chamada segunda geração, é um tema prioritário tanto na
agenda política portuguesa e europeia como na academia
e investigação. Esta apresentação pretende analisar os
aspectos mais relevantes que orientam a inclusão e exclusão
dos jovens descendentes de imigrantes das ex-colónias
africanas em Portugal, dando a conhecer a realidade
destes jovens e aportando novas ferramentas na definição
e execução das políticas públicas. O trabalho baseia-se
nos dados empíricos recolhidos durante o desenvolvimento
do projecto europeu TRESEGY (2006-2009) que utilizou
metodologias mistas, quantitativas (inquéritos) e qualitativas
(etnografia) em bairros da Área Metropolitana de Lisboa.
Os aspectos estudados incluem desde as questões
demográficas até aspectos relacionados com a identidade,
a discriminação as aspirações e as políticas à volta destes
jovens. A reflexão pretende chamar a atenção para a
importância e urgência no desenho e implementação
de políticas de inclusão que contemplem a participação
e envolvimento das populações alvo.
BeatriZ padilla
inVestiGadora sÉnior no cies-iul (centro de inVestiGaÇÕes e estudos de socioloGia
do instituto uniVersitário de lisBoa, eX-iscte) ; pH.d. na uniVersitY oF illinois at
urBana-cHaMpaiGn

ncias
23 de noVeMBro | 18H30

conFerÊncia 21

24 de noVeMBro | 18H30

contriBuiÇÃo dos
iMiGrantes para
a econoMia
portuGuesa
Helena rato

“uM dia, se For rico,
coMpro uMa casa Muito
Grande coM Vista
aQui para o Bairro”
pedro calado

Imigrantes, desemprego, mercado de
trabalho, emigração, liberdade ou controlo e
restrições à livre circulação de trabalhadores
num mundo que é cada vez mais global.
São estas as questões geralmente abordadas
pela comunicação social, traduzindo-se
numa representação negativa do contributo
dos imigrantes para as economias dos países
ditos de acolhimento. Mas corresponderá
esta perspectiva à realidade? Afinal, qual é
e como se pode quantificar esse contributo,
designadamente no caso particular de
Portugal? Eis o tema da Conferência!

Partindo dos seguintes tópicos:
“Modelos urbanísticos e coesão social”,
“Sentimento de pertença /territorialidade
vs. addressism e rotulagem”, “A rua como
espaço de afirmação e de “escape” vs. outras
escolhas de valorização positiva” e “Modelos
de preferência positiva vs. “Tug” Life, esta
intervenção pretende suscitar a reflexão
crítica acerca dos modelos e políticas
de desenvolvimento sócio-territorial
desenvolvidas nas últimas décadas,
da habitação enquanto elemento de um
processo integrado de coesão social,
pensado de forma transversal (Bristol,
2005; Leeds, 2006; Leipzig, 2007), e da
participação activa dos jovens, insucessos
e sucessos nas abordagens e os modelos
de desenvolvimento comunitário.

Helena rato
inVestiGadora do instituto
nacional de adMinistraÇÃo

pedro calado
director do proGraMa escolHas

atelier
rotas &
rituais
22 rotas & rituais

atelier
padrÃo dos
descoBriMentos

FaiXa etária:
6 aos 12 anos
(1º e 2º ciclo do ensino Básico,
pais e FilHos)
Gratuito (Mediante MarcaÇÃo)

atelier 23

de 17 a 21 de noVeMBro

entre
Fronteiras
17, 18 e 19
de noVeMBro
10H30
20 e 21
de noVeMBro
11H00
nº de participantes:
20 (MáXiMo)
duraÇÃo aproXiMada:
1H30
MarcaÇÕes:
padrÃo dos descoBriMentos
aV. BrasÍlia
1400-038 lisBoa
tel: +351 213 031 950
FaX: +351 213 031 957
padraodosdescoBriMentos@
eGeac.pt

Uma mala, uma identidade, e uma
viagem imaginária constituem o ponto de
partida deste atelier. Sob a forma de um
jogo de dramatização, são trabalhados
conceitos que fazem parte do fenómeno
das migrações que ocorrem entre todos os
povos, e por todo o mundo. O desafio criado
ao longo deste percurso, envolve escolhas e
decisões das crianças, procurando favorecer
a reflexão conjunta sobre estes movimentos,
os seus actores e os diferentes cenários de
adaptação a uma nova vida. Um atelier que
convida à participação de todas as crianças,
estimulando a capacidade de diálogo,
reflexão e espírito crítico.
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5ª F

6ª F
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3ª F
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23
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28

29

30

lusotropicália

eXposiÇÃo
10H00 Às 18H00

inauGuraÇÃo
18H00

iMiGrantes,
eMiGrantes
soMos nÓs

eXposiÇÃo
10H00 Às 23H00

inauGuraÇÃo
18H00

a casa Que eu Quero

docuMentário | sala 3 | 19H00

“uM dia, se For rico, coMpro uMa casa
Muito Grande coM Vista aQui para o Bairro”

conFerÊncia | sala 2 | 18H30

contriBuiÇÃo dos iMiGrantes
para a econoMia portuGuesa

conFerÊncia | sala 2 | 18H30

os JoVens descendentes de iMiGrantes: identidades,
pertenÇas e desaFios para a inclusÃo

padrÃo dos descoBriMentos

caciQue 97

concerto | sala 1 | 22H00

Boss ac

concerto | sala 1 | 22H00

os dias de raiVa

concerto | sala 1 | 22H00

utVandraMa

FicÇÃo (draMa) | sala 3 | 21H30

cineMa sÃo JorGe

Mister liZard

concerto | sala 2 | 23H30

GaiJin, os caMinHos da liBerdade

FicÇÃo (draMa) | sala 3 | 21H30

docuMentário | sala 3 | 19H00

BaB seBta

concerto | sala 2 | 23H30

saGas

couple coFFee

concerto | sala 2 | 23H30

FicÇÃo (draMa) | sala 3 | 21H30

seM ela

eden À l’ouest

FicÇÃo (draMa) | sala 3 | 21H30

in BetWeen daYs

FicÇÃo (draMa) | sala 3 | 21H30

docuMentário | sala 3 | 19H00

Moradores

sWaGatan

docuMentário | sala 3 | 19H00

conFerÊncia | sala 2 | 18H30

entre
Fronteiras

atelier
para crianÇas
10H30 / 11H00

lost BoYs oF sudan

docuMentário | sala 3 | 19H00

FaMilles d’ici et d’ailleurs

docuMentário | sala 1 | 19H00

eGeac tel. 218 820 090 | coMunicacao@eGeac.pt | WWW.eGeac.pt | FaceBooK cineMa sÃo JorGe aV. da liBerdade, 175, lisBoa | tel. 213 103 400 padrÃo dos descoBriMentos aV. BrasÍlia, lisBoa | tel. 21 303 19 50

2ª F

15

rotas & rituais 15 a 30 noVeMBro 2010

