
Sobre o IberoDocs: Festival Ibero-Americano de Documentários na Escócia. 
O IberoDocs é a primeira vitrine da cultura ibero-americana na Escócia, focado em documentários de cineastas espanhóis, portugueses 
e latino-americanos. O festival deste ano foi trazido a você com o apoio da Creative Scotland entre outras instituições e patrocinadores. 
Para mais informações, visite www.iberodocs.org.  
 

 

 
 
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO                                                                                                27 de janeiro de 2020 

media@iberodocs.org                                        'Realidade, construída' 
 
O IberoDocs, Festival Ibero-Americano de Documentários na Escócia, tem o prazer de apresentar o seu sétimo 
programa, repleto de filmes e eventos emocionantes, divertidos e instigantes. A edição 2020 apresenta duas novas 
vertentes: 'Beyond Docs', que conta com filmes situados entre a ficção e o documentário, e 'Diving Into The Archives', 
que exibe filmes clássicos com um toque especial. Com sessões e eventos em Edimburgo e Glasgow, o festival 
deste ano realiza-se entre os dias 26 de fevereiro e 15 de março.  
 
O festival tem a reputação de oferecer ao seu público um programa diversificado, com foco em temas ou questões 
específicas. Desta vez, o foco está no isolamento, no colonialismo e na migração, temas que são relevantes 
atualmente, em todo o mundo. Além de um programa principal no qual predominam filmes de cineastas portugueses 
(curadoria em colaboração com a Multistory Film e com a LusoFilm), será apresentado um grande número de filmes 
feitos por cineastas mulheres. 
 
A vertente portuguesa (patrocinada pelo Instituto Camões) inclui filmes como Lisbon Beat, (seleção oficial no 
Sheffield Doc/Fest 2019); o premiado Son of Ox (estreia europeia e parte do 'Beyond Docs') e My Friend Fela, que 
fornece uma nova perspectiva sobre o aclamado músico nigeriano Fela Kuti. A nova vertente deste ano, 'Diving into 
the Archives', apresenta o legado de dois dos mais famosos defensores do cinema e da literatura espanhóis, e 
abrange os períodos pré e pós-Guerra Civil: Luis Buñuel e Miguel Delibes; sendo 2020 o centenário do nascimento 
deste último. Essa vertente é apoiada pela Film Hub Scotland, parte da Film Audience Network da BFI. 
 
Este ano, pela primeira vez, o festival conta com a colaboração da Cameo Picturehouse. A bela sala de projeção 1 
hospedará um Concerto de Cinema especial, parte de uma sessão dupla que exibirá a animação multipremiada 
Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, seguida pela versão censurada e restaurada de 1936 do pequeno 
documentário de Buñuel Land Without Bread com uma novíssima trilha sonora ao vivo, com os músicos espanhóis 
do Duo Montjuïc. Este evento foi possível graças ao apoio da Acción Cultural Española (AC/E). 
 
Além das exibições de filmes, o IberoDocs 2020 organiza uma variedade de eventos em conjunto com um 
emocionante programa de curtas-metragens, um total de 34 em 17 dias, que inclui masterclasses e painéis de 
discussão, Fado ao vivo, uma exposição de arte e um workshop de Capoeira familiar. Também poderá praticar o 
seu espanhol no lançamento de um livro no The Colony Gourmet, saborear comida espanhola autêntica no La Sal 
ou fazer um tour pela Escócia com o Viajar por Escocia! 
 
O festival termina com duas festas de encerramento (em Edimburgo, no Akva, em colaboração com a WomenBeing, 
e em Glasgow, na Ibérica). 
 
O IberoDocs convida-o a experimentar as delícias da cultura portuguesa, espanhola e latino-americana! 
 
Para obter detalhes completos do programa, siga o IberoDocs nas redes sociais ou visite o site. 
www.iberodocs.org Instagram/Facebook @iberodocs Twitter @IberoDocs 


