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Não há identidade sem memória 
 
Após o êxito do quinto aniversário em 2018, o IberoDocs – Festival Ibero-Americano de Cinema Documental da 
Escócia – está prestes a realizar a sua sexta edição. Este ano, o festival irá realizar-se ao longo de seis semanas, 
iniciando-se no dia 11 de Abril e finalizando no dia 19 de Maio. Uma vez mais, decorrerá em Edimburgo e Glasgow. 
 
Cada ano, este festival traz ao seu público um programa rico e diverso, abordando diversas temáticas e questões 
sociais. Em 2019 estarão em foco tanto a memória como a identidade, com uma seleção de filmes enriquecidos 
por testemunhos, material de arquivo filmico, e confissões que sucederão a procura destacada por Claudia 
Gonçalves, Cofundadora do Centro Xamânico de Edimburgo – que apresentará o filme inaugural Ex-Shaman – “é 
apenas quando começamos a recordar quem somos na verdade que a cura se inicia e o nosso poder retorna às 
nossas vidas”. 
 
Com o patrocínio do Boteco do Brasil e do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, o IberoDocs focará o 
seu programa em documentários Brasileiros, incluindo uma curta-metragem de animação, Òrun Àiyé – A Criação 
do Mundo, que será exibido antes do filme de abertura, Ex-Shaman. Estes dois filmes, estão profundamente 
ligados ao mundo espiritual do património Brasileiro. Em particular, Òrun Àiyé oferece uma perspetiva dinâmica 
dos mitos que fazem parte da cosmogonia brasileira, nas palavras de um avô que conta historias à sua neta. Por 
outro lado, Ex-Shaman conta a história do personagem que dá nome ao filme, um ex-shaman da tribo amazónica 
“Paiter Surui”, que se sentiu desconetado da sua comunidade e do mundo dos espíritos, depois do homem branco 
ter feito o primeiro contacto com a sua tribo em 1969, introduzindo na mesma várias inovações. 
 
O foco continuará a estar ligado à música e artes performativas, com dois títulos: Yorimatã (votado um dos 
melhores filmes de 2015 pela crítica e público brasileiros), e Divinas Divas. Enquanto o primeiro se centra nos 
compositores, cantores e multi-instrumentalistas Luhli e Luciana e no seu estilo de vida alternativo nos anos 70, 
Divinas Divas foca-se num teatro onde as primeiras drag queens do Brasil atuaram. É um documentário 
enriquecedor que retrata artistas que desafiaram a sociedade conservadora em que viviam, enquanto lutavam pela 
liberdade de abraçarem os seus verdadeiros eus. O realizador de Yorimatã, Rafael Saar, estará em Edimburgo, 
vindo do Brasil, para participar no festival e apresentar o seu filme ao público Escocês. 
 
Os dois últimos filmes com foco no Brasil exibidos nesta edição do IberoDocs são Brasília, Vida Depois do Design 
e Quem é Bárbara Virgínia?. O primeiro titulo, será apresentado em colaboração com a SEDA (Associação 
Escocesa de Design Ecológico) e mostra a face humana de um sonho utópico, que foi o projeto do arquiteto 
visionário Óscar Niemeyer, que pretendeu criar um espaço de criação do “novo cidadão Brasileiro”. Quem é 
Bárbara Virgínia?, um documentário sobre a primeira mulher Portuguesa a realizar um filme e a participar na 
primeira edição do Festival de Cannes em 1946, será exibido na Universidade de Edimburgo. 
 
Algumas das atividades paralelas oferecidas ao público do IberoDocs terão foco no Brasil: um workshop de Forró 
onde os participantes poderão experimentar uma das danças mais íntimas do Brasil; um dia para famílias, que 
contará com a exibição de uma curta-metragem de animação e um workshop de Capoeira em colaboração com 
Lusofonias - Oficinas de Português. 
 
A equipa do IberoDocs convida à descoberta das diferentes faces deste país, desde as suas raízes culturais até às 
suas contradições e futuro. 
 
Sobre o IberoDocs: Festival Ibero-Americano de Cinema Documental da Escócia 
 



O	IberoDocs	é	o	primeiro	festival	de	cultura	Ibero-Americana	na	Escócia,	com	foco	no	cinema	documental	criado	por	
realizadores	Espanhóis,	Portugueses	e	Latino-Americanos.	A	6.ª	edição	do	festival	terá	lugar	em	Edimburgo	e	Glasgow	entre	
11	de	Abril	e	19	de	Maio	de	2019. 


