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Para mais informações, visite:
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Website CINAGE: http://cinageproject.eu

O Projeto CINAGE vai em frente a todo o vapor
Realizou-se em abril 2015, Ljubljana, Eslovénia, a 4ª reunião da parceria CINAGE, organizada pela Universidade da Terceira Idade. 
A preparação do lançamento do pacote final do CINAGE foi um dos aspetos centrais bem como a reflexão sobre as Ações Piloto 
realizadas ao longo dos últimos 5 meses. Os parceiros apresentaram as suas experiências e concluíram ter-se alcançado altos níveis 
de motivação e compromisso nas diferentes ações - e do piloto como um todo - que provou ter sido um grande sucesso. Mereceu 
especial atenção a eficácia das diversas oportunidades de aprendizagem intergeracional havidas durante a pilotagem, que realmente 
vincularam todos os intervenientes, jovens e menos jovens. Além disso, todos os parceiros destacaram o sucesso excecional dos 
ateliês de cinema que os participantes elogiaram pela sua ambição e alcance. 
Por fim, os parceiros CINAGE aprovaram o plano para a Conferência & Festival de Cinema CINAGE, em Leeds, julho de 2015. Haverá 
uma competição de curtas-metragens com atribuição de prémios, o visionamento de estreia das 12 curta-metragens CINAGE e uma 
gala com visionamento de uma das longa-metragens selecionadas, que inclui narrativas e competências de envelhecimento ativo. 

As 12 curtas-metragens CINAGE estão quase prontas! 
No início deste ano, os parceiros CINAGE começaram a produção das suas curtas-metragens originais, dando vida a guiões concebidos 
pelos participantes na pilotagem. Com os participantes voluntários a assumir a liderança dos papéis de produção, os últimos meses 
têm sido verdadeiramente mágicos, tendo sido possível realizar os 12 filmes planeados. Agora, em pós-produção, os filmes variam do 
realismo social ao horror melodramático, da comédia à experiência diária de vida! 

Curtas-metragens CINAGE: 
1. 1X2 (2015)
Dir: António Diogo, Jorge Monteiro, 
Peter Derksen, Portugal
2. ...Daqui a 20 anos (2015)
Dir: António Delicado, Lúcia Lima, Maria 
José Martins, Rosário Leitão, Portugal
3. Barão (2015) 
Dir: Bernardo Radi, Alfredo Zeetti, Itália
4. Dia Claro (2015) 
Dir: Antónia Matias, Armando Cardoso, 
Carlos Consiglieri, João Estrada, Portugal
5. Problemas de Coração (2015)
Dir: Bernardo Radi, Enrico Coresi, Itália
6. Alegria (2015) 
Dir: Bojana Žokalj Jesih, Eslovénia
7. Conhece-te a ti mesmo (2015)
Dir: Liz Cashdan, Reino Unido
8. Dança do Limão (2015)
Dir: Mateja Mahnič, Eslovénia
9. Piscina (2015) 
Dir: Rowena Godfrey, Reino Unido
10. O Condomínio (2015) 
Dir: Bernardo Radi, Roberto Busi, Itália
11. O Direito à Aventura (2015) 
Dir: Jasna Tepina, Eslovénia 
12. Encurralado (2015) 
Dir: Doug Sandle, Reino Unido

As 12 
curtas-metragens 

CINAGE, em PAL DVD, 
farão parte do pacote 
CINAGE, legendadas 

em Português, Inglês, 
Italiano e Esloveno.
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A Conferência & Festival de Cinema CINAGE precisa de si! 
Nos dias 17 e 18 de Julho de 2015, a Conferência & Festival de Cinema CINAGE irá reunir cineastas, investigadores e 
colegas internacionais em Leeds para promover o CINAGE, o cinema Europeu e o envelhecimento ativo. 
O Festival de Cinema incluirá a exibição de longa-metragens que ilustram competências para o envelhecimento ativo e a 
participação de realizadores, atores e de especialistas em envelhecimento ativo. 

Convida-se também os cineastas a submeter as suas curtas-metragem originais para inclusão no Festival de Cinema 
CINAGE. Para ter a possibilidade de ganhar um prémio e ver o seu filme incluído no nosso programa, por favor visite o 
sítio do Festival onde poderá ver os critérios e informação para a submissão em http://cinageproject.eu/en/actions/
conference.html

O pacote CINAGE
O pacote final CINAGE, que inclui estratégias de aprendizagem, métodos e recursos para apoiar o curso CINAGE, estará 
disponível através do sítio CINAGE em junho de 2015. O pacote incluirá: 

• Manual (disponível em Português, Inglês, Italiano e Esloveno)  
• Guia (disponível em Português, Inglês, Italiano e Esloveno)  
• Resumos Executivos da pesquisa e das ações piloto (disponível em Português, Inglês, Italiano e Esloveno)  
• Lista das seis grande-metragens Europeias selecionadas, ilustrativas de temáticas/competências do envelhecimento    
  ativo, com respetivas fichas técnicas (disponível em Inglês) 
• 12 curtas-metragens CINAGE em DVD Pal, com respetivas fichas técnicas (disponível em Inglês)
• 12 situações e estratégias para lidar com o envelhecimento ativo (disponível em Português, Inglês, Italiano e Esloveno)  
• Folheto final CINAGE (disponível em Português, Inglês, Italiano e Esloveno)  

Para obter mais informações sobre o pacote CINAGE, consulte o seguinte sítio: www.cinageproject.eu/pt/package.html

O que os participantes das ações-piloto dizem sobre o CINAGE
‘‘A experiência CINAGE

 foi um presente que caiu 
simplesmente na minha 

vida e deu-me a 
oportunidade mais 

emocionante da minha reforma.’  
Rowena Godfrey, Reino Unido

 Nunca pensei que teria a oportunidade 
de ser como o Marlon Brando. 

Bem, provavelmente não, mas gosto 
da ideia de poder fingir que sim!’ 

Roberto Busi, Itália 

‘O curso representou uma lufada 
de ar fresco na minha vida.’
Rosário Leitão, Portugal

‘O curso foi excelente, 
uma experiência única 
que eu ficaria feliz 
em repetir.’
Jasna Tepina, Eslovénia
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