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NOTA DE IMPRENSA
Mar de Sines vence prémio de "Melhor Filme Etnográfico" no Brasil
O documentário "Mar de Sines" venceu o prémio de "Melhor Filme Etnográfico" no Festival
Internacional do Filme Etnográfico do Recife, que decorreu entre 13 e 16 de setembro no Brasil.
“O filme retrata com grande sensibilidade, com belas fotografias e rigor técnico as
transformações sociais e econômicas de uma comunidade portuguesa, a cidade de Sines, cuja
principal atividade é a pesqueira, mostrando com detalhes as dificuldades dos pescadores locais
através da riqueza de seus depoimentos”, destacam os promotores do festival por ocasião da
divulgação das produções vencedoras, entre as dezasseis selecionadas de mais de 60 filmes
candidatados de vários países.
Resultado de mais de 100 entrevistas e 250 horas de gravações, Mar de Sines é um projeto de
cinema com a comunidade. Reúne os testemunhos de três gerações de pescadores que são os
protagonistas de uma pesca baseada nas artes tradicionais e no respeito pelos recursos.
"Mar de Sines" foi realizado por Diogo Vilhena, com produção e assistência de realização de
António Campos e banda sonora original de Charlie Mancini, com a participação de músicos da
região.
O documentário foi produzido pela Câmara Municipal de Sines. Representou um investimento
de €41 413,32, cofinanciado em 75% pelo PROMAR ‐ Programa Operacional Pesca 2007‐2013 /
Governo de Portugal ‐ Ministério da Agricultura e do Mar / Fundo Europeu das Pescas / União
Europeia. A ADL ‐ Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejo foi o parceiro gestor do
GAC Além Tejo.
Para além do Festival Internacional do Filme Etnográfico do Recife, “Mar de Sines” foi ainda
selecionado para marcar presença em outros festivais em Portugal e no estrangeiro.
No início de setembro, o filme foi exibido na Figueira da Foz, por ocasião do Figueira Film Art. A
30 de setembro, o documentário é exibido em Évora, no âmbito da 1.ª edição do Heritales:
Heritage International Film Festival, e em outubro, o documentário participa no Festival
Internacional de Cinema Etnográfico (CINANTROP), que decorre na Ásia e em Portugal, e no
Ekofilm, na República Checa.
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Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e
Imagem pelo email sidi@mun‐sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.

NIPC 502 563 010LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun-sines.pt

