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BOAS-vindas
Tem sido um grande privilégio participar neste projeto com os 
nossos parceiros Europeus do Reino Unido, Itália e Eslovénia e 
estamos muito satisfeitos em recebê-lo/a hoje aqui na atmosfera 
m para o Workshop CINAGE!

Durante o Workshop vamos mostrar-lhe as curtas-metragens 
feitas durante as ações-piloto do Curso CINAGE, em cada um 
dos países da parceria.

O título completo do Projeto é ‘CINAGE - Cinema Europeu para 
o Envelhecimento Ativo’, e foi isso mesmo que aconteceu! 
Os participantes das ações-piloto são adultos maiores 
com uma vida plena, que quiseram incorporar o projeto 
nas suas vidas, fazer novos amigos e desenvolver novas 
competências. 

Para todas as pessoas que se comprometeram com o 
projeto e à Comissão Europeia, que o financiou, vão 
os nossos agradecimentos! 

Um obrigado muito especial à RUTIS e à 
UNISBEN, nas pessoas do Dr. Luís Jacob e 
Dr. Carlos Consiglieri, respetivamente, 
cuja disponibilidade e apoio muito 
contribuíram para o sucesso do projeto 
em Portugal.

Esperamos que goste do Workshop, 
tanto quanto nós apreciamos 
trabalhar no CINAGE!

O QUE e O 
PROJETO CINAGE 

O Projeto CINAGE oferece oportunidades emocionantes de 
aprendizagem na idade maior.
Compõe-se de atividades interligadas num pacote de 
aprendizagem que envolve os mais idosos com a análise crítica 
de cinema europeu e a experiência prática de produção fílmica, 
promovendo assim o envelhecimento ativo – ajudando a que 
os mais idosos permaneçam aptos no corpo e na mente e em 
geral tenham vidas mais plenas.
CINAGE surgiu como uma resposta ao notável aumento do 
número de pessoas idosas na Europa, em resultado do 
êxito das políticas de saúde pública e desenvolvimento 
socioeconómico. O projeto é financiado pela Comissão 
Europeia e conta com quarto países participantes: 
Portugal, Reino Unido, Itália e Eslovénia.
O Projeto CINAGE é um grande exemplo de um recurso 
educativo criado especialmente com as pessoas 
mais velhas em mente. Faz parte do processo de 
aprendizagem ao longo da vida, permitindo 
envelhecimento ativo através da aprendizagem 
de novos saberes e o trabalho não só entre 
pares seniores, mas através das gerações.

-



16:00 
Abertura

16:15 
Apresentação do Projeto CINAGE

16:30 
 Visionamento das

 12 curtas-metragens CINAGE

Coffee break

17:45
Painel de perguntas & respostas

 com participantes da Ação-piloto 
em Portugal

19:00 
Encerramento

Programa

Para inscrições (gratuitas) no Workshop, 
por favor contactar:

Ema Ema Dias - emdias62@gmail.com 
ou aidlearn@aidlearn.com

Tel: 21 759 12 17
Ou inscreva-se no sítio do projeto em:

http://cinageproject.eu/pt/actions/
workshops/registration-pt.html

PORTUGAL

1X2 Depois da morte da sua mulher, um homem reformado procura um novo amor. 
Mas as encruzilhadas do amor por vezes surpreendem-nos...

… Daqui a 20 
anos        

De regresso a casa da avó, uma mulher, recentemente reformada, redescobre o 
seu passado e como será a sua vida daqui a 20 anos.

Dia Claro     Um ex-revolucionário, dececionado com a situação atual do seu país, 
compromete-se de novo com a vida e descobre que um ideal nunca morre.

REINO UNIDO

Conhece-te a ti 
Mesmo     

Henry está farto de estar no hospital e de ser tratado por uma equipa indiferente 
e, ao invés de ir morrendo “nos cuidados”, decide assumir o controlo do seu fim.

Piscina   

A fantasia da pintura do século XVI de Cranach é reencaminhada para uma cena 
numa piscina de hoje. Infelizmente esta piscina não pode rejuvenescer Daisy, 
uma mulher idosa de 86 anos, mas embora o seu corpo já não seja tão atraente, 
ela teve um efeito positivo sobre os jovens e continuará a tê-lo!

Encurralado
Ray foi visitar a sua filha e tem tudo pronto para apanhar um táxi para a estação 
para a viagem de volta a casa... mas nada sai como planeado e a sua estadia 
acaba por ser mais longa do que previsto.

ITÁLIA

Barão
”Barão” era a alcunha de Gigi, o melhor marcador da Liga. Agora é treinador de 
uma equipa de futebol juvenil. O jovem campeão, que marcou o golo decisivo, 
está a jogar o seu último jogo. Também para Gigi este é o último jogo...

Problemas de 
Coração     

Ernesto sente-se doente e cansado. O médico sugere-lhe um tratamento 
que o ajude a ultrapassar a dor pela perda da esposa. Os amigos do Ernesto 
encorajam-no a ir até a um salão de dança. Aqui a embalagem dos comprimidos 
torna-se o instrumento para se aproximar do amor da sua vida...

Condomínio

Os residentes num prédio de apartamentos estão com muito medo de um 
fantasma que vagueia por lá à noite. O medo e a desconfiança transformam-se 
numa verdadeira caça aos estranhos. Mas Marisa abre a sua porta a toda a gente 
e organiza festas ruidosas com amigos estrangeiros. Subitamente, ouve-se um 
grito assustador vindo das escadas...

ESLOVÉNIA

Alegria Várias pessoas idosas apresentam os seus diferentes interesses e aptidões. A 
alegria que experimentam é contagiante.

Dança do Limão     
Um vendedor de frutas no mercado ao ar livre em Liubliana está apaixonado 
há já algum tempo por uma das suas clientes. Será que irá dar um passo em 
frente?

O Direito à 
Aventura

Uma senhora idosa ativa e com gosto em viver planeia ir de bicicleta até à 
Albânia com as suas amigas. Contudo o seu marido não considera isso uma 
boa ideia!

Curtas-metragens 
CINAGE 

emdias62@gmail.com
aidlearn@aidlearn.com
http://cinageproject.eu/pt/actions/workshops/registration-pt.html
http://cinageproject.eu/pt/actions/workshops/registration-pt.html
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Inspire-se

O Pacote CINAGE está pronto!

O Projeto CINAGE desenvolveu um conjunto de materiais 

educativos e de apoio à realização do Curso CINAGE:

. Manual de Aprendizagem para aprendentes maiores (EN - PT - IT - SI); 

. Guia para educadores de adultos (EN - PT - IT - SI);

. Resumos Executivos da pesquisa e das ações-piloto (EN - PT - IT - SI);

. Fichas Técnicas dos 6 Filmes Europeus selecionados (EN - PT - IT - SI); 

. 12 Curtas-metragens CINAGE (legendadas em EN - PT - IT - SI); 

. Fichas Técnicas das 12 curtas-metragens CINAGE (EN - PT - IT - SI);

. 12 Situações e Estratégias para o envelhecimento ativo (EN - PT - IT - SI);

. Folheto CINAGE (EN - PT - IT - SI).

CURSO 
cinage 2016
Cursos CINAGE no âmbito do ERASMUS+ KA1
 (Projetos de mobilidade para staff de educação de adultos)

Cinema para o Envelhecimento Ativo 
PROGRAMA

Os participantes irão familiarizar-se com o racional, metodologia de 
formação e ferramentas desenvolvidas pelos parceiros do CINAGE. O 
curso terá a duração de duas semanas (14 dias, incluindo os dias de 
viagem) e terá lugar em quatro ações nacionais em Portugal, Reino 

Unido, Itália e Eslovénia durante o ano de 2016.

QUEM:
Staff ou voluntários que trabalham no campo da educação
de adultos e de adultos maiores de qualquer organização

 pública ou privada

QUANDO:
 Portugal: 13 Março - 26 Março 2016, Lisboa
 Reino Unido: 29 Maio – 11 Junho 2016, Leeds
 Itália: 29 Maio - 11 Junho 2016, Foligno
 Eslovénia: 3 Junho - 16 Junho 2016, Liubliana

OBJETIVO:
O curso visa preparar os participantes para serem
capazes de usar o cinema como uma ferramenta 

para oferecer atividades de formação motivadoras a 
aprendentes maiores. No final, os participantes

 terão uma compreensão alargada de como 
utilizar o Pacote CINAGE e terão produzido 

uma curta-metragem num atelier de cinema.

Para mais informações, consultar por favor:
http://cinageproject.eu/en/course.html

http://cinageproject.eu/en/course.html


www.aidlearn.com |  PORTUGAL www.leedsbeckett.ac.uk | Reino Unido

www.cstudifoligno.it |  ITÁLIA www.utzo.si |  ESLOVENIA

AGENTE:
AidLearn, Lda.
Maria Helena Antunes

INFORMAÇÕES 
 info@cinageproject.eu

http://cinageproject.eu

APOIOS E 
PArCERIA

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida neste panfleto vincula exclusivamente o autor, 
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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