
 
 
 

 

 

Scianema - Festival de Cinema 

Faro – 18 a 22 de fevereiro de 2016 

O cinema é provavelmente uma das formas de comunicação mais simples 
e abrangentes que existe. Depois de uma edição de 2013 bem-sucedida 
em Faro do festival “Beneath the Waves Film Festival”, em 2015 a 
Sciaena começa a desenvolver um formato próprio de festival de modo 
a torná-lo menos limitado, mais adaptado às realidades nacionais e 
uma das muitas iniciativas regulares da associação. Desta forma, 
com base na experiência adquirida anteriormente, a Sciaena pretende 
mostrar em Portugal uma seleção de documentários dedicados aos 
oceanos, com o objetivo de encorajar, inspirar, consciencializar e 
promover o seu livre acesso não só a especialistas mas também ao 
público em geral. Este festival pretende facilitar a comunicação 
científica sobre o mundo marinho, promovendo uma discussão aberta, 
criando uma oportunidade para investigadores, estudantes, cineastas 
e outros interessados em filmes e meios de comunicação desfrutarem 
e discutirem em conjunto os assuntos do mar, darem asas à sua 
imaginação. Os oceanos têm uma voz e é a de todos nós! 

Esta edição tem lugar em Faro e conta com a parceria da Universidade 
do Algarve (UAlg), o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), o Cineclube 
de Faro (CCF), o Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), 
a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Plataforma Algarve Livre 
de Petróleo (PALP) e a Erasmus Social Network (ESN), entre outros*. 

O Festival terá como corpo principal 4 sessões que irão decorrer em 
diferentes espaços, de 5ª feira dia 18 de fevereiro a 2ª feira dia 
22 de fevereiro, entre as 16:00 e as 21:00h. Cada sessão será 
dedicada a uma temática diferente, e consistirá na exibição de uma 
longa-metragem, seguida de um painel de discussão com peritos e 
interessados em cada um dos temas. 

Esta edição vai contar com duas estreias no Algarve, são elas os 
documentários Sandgrains e Lube Job, que abordam temas 
particularmente relevantes para os algarvios. Na 6ª feira dia 19 
será exibido o documentário Sandgrains, filmado em Cabo Verde e que 



 
 
 

 

mostra os impactos locais da pesca industrial. No sábado dia 20 
será abordado um tema ainda mais atual para o Algarve - a exploração 
de petróleo - com a exibição do documentário Lube Job, em parceria 
com a PALP. Ambas as sessões terão lugar no auditório do IPDJ e 
contam com a colaboração do CCF. 

O programa inclui duas sessões dirigidas aos estudantes da UAlg, 
com a abordagem de temas relacionados com as pescas - a 
implementação da Política Comum das Pescas na 5ª feira dia 18 de 
fevereiro (The End of The Line), e as iniciativas de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária (DLBC) na região do Algarve na 6ª feira 
dia 19 de fevereiro (Filmes FARNET). 

Dada a importância da sensibilização ambiental, não só para os 
adultos mas também para os mais jovens, esta edição irá incluir 
atividades na Escola Básica “Ilha do Ancão" e na Escola Secundária 
“Pinheiro e Rosa” na 6ª feira dia 19 de fevereiro, que juntarão a 
exibição de alguns filmes com a atividade do Parlamento Jovem, com 
o objetivo de levar propostas para melhorar os ecossistemas marinhos 
dos estudantes aos nossos dirigentes políticos. 

Na manhã de domingo, dia 21 de fevereiro, das 11:00 as 13:00 horas, 
acontecerá uma sessão especial para famílias no Centro Náutico da 
Praia de Faro, onde para além da exibição de uma curta-metragem, a 
Sciaena dinamizará em parceria com a APA duas atividades que 
pretendem incentivá-las a terem um papel ativo na conservação dos 
oceanos, em particular sobre o lixo marinho – Detetive de Poluição 
e "E o lixo todo que nós não vemos? 

Na 2ª feira dia 22 de fevereiro acontece uma nova atividade de 
educação ambiental na Escola Básica “Ilha do Ancão", mais uma vez 
em pareceria com a APA. 

O Festival encerra com uma sessão em pareceria com a ESN na 2ª feira 
dia 22 de fevereiro sobre a questão dos animais marinhos em 
cativeiro, com a exibição do documentário The Cove. 
 

Informações importantes: 

- A entrada em todos os eventos é gratuita. 

- Todos os filmes estão legendados ou dobrados. 

- Pode haver alterações nas listas de filmes e oradores abaixo indicadas. 

 

Contactos: sciaena@sciaena.org | (+351) 936257281  

mailto:sciaena@sciaena.org


 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

5ª FEIRA 18 fevereiro 

16:30-19:30H: POLÍTICA COMUM DAS PESCAS – ONDE ESTAMOS? 

Local: UAlg, Gambelas, Anfiteatro Verde 

Filme: The End of the Line (Reino Unido) (85min) 

Palestra: “Implementação da Política Comum das Pescas – Onde 
Estamos?” Gonçalo Carvalho (Sciaena / PONG-Pesca) 

 

6ª FEIRA 19 fevereiro 

O OCEANO VAI ÀS ESCOLAS – PARLAMENTO JOVEM 

10:00-12:30H 

Local: Escola Básica “Ilha do Ancão” (Praia de Faro) 

Filmes:  

- Gloop (Reino Unido) (3:45 min)  

- Lixo Marinho (Reino Unido) (3:50 min) 

 

14:30-16:00H 

Local: Escola Secundaria “Pinheiro e Rosa” 

Filmes:  

- Azul (EUA)(5:15) 

- O que é o Bycatch? (EUA) (2:00 min) 

- Tubarões e a saúde do oceano (EUA) (1:00 min) 

- O que são os “peixes forrageiros”? (EUA) (1:40 min) 

- Os nossos plásticos, o nosso problema (UE) (2:45 min) 

Mini-palestra: O que são os microplásticos? 

Colaboração: APA, CCDR 

 

16:30-18:30: DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES COSTEIRAS – EXEMPLOS ALGARVIOS 



 
 
 

 

Local: UAlg, Gambelas, Anfiteatro Verde 

Filmes: Seleção filmes FARNET: 

- Ecoturismo na Ria Formosa (Portugal) (5:11 min) 

- EcoExplorer (Portugal) (3:35 min) 

- Cabaz do Mar (Portugal) (5:03 min) 

Debate:  

- Rita Pestana (GAC Sotavento) 

- André Dias (Wildwatch) 

- Telma Guerreiro (A Taipa) 

 

21:00- 23:00H: PROBLEMAS LOCAIS DAS PESCAS GLOBAIS: 

Local: Auditório IPDJ de Faro  

Filme: Sandgrains (Reino Unido) (58min) 

Debate: 

- Gonçalo Carvalho (Sciaena/PONG-Pesca) 

- Secção Autónoma Estudantes Africanos UAlg 

Colaboração: CCF, IPDJ 

 

 

SABADO 20 fevereiro 

16:00-19:00H: PETRÓLEO NO ALGARVE – SIM OU NÃO? 

Local: Auditório IPDJ de Faro 

Filme: Lube Job: How Luisana Got Screwed  (EUA) (89min) 

Debate: Organizado pela PALP 

Colaboração: CCF, PALP, IPDJ 

 

 

DOMINGO 21 fevereiro 



 
 
 

 

11:00-13:00H: DETETIVE DE POLUIÇÃO: A PRAIA ESTÁ MESMO LIMPA? - ATIVIDADE 
NA PRAIA PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS 

Local: Centro Náutico Praia de Faro 

Filme: Curta sobre o lixo marinho e os seus efeitos 

Mini-palestra: E o lixo todo que nós não vemos? 

Colaboração: APA 

 

 

2ª FEIRA 22 fevereiro 

9:30-12:30H: CRIATIVIDADE COM O LIXO MARINHO NAS ESCOLAS 

Local: Escola Básica “Ilha do Ancão” (Praia de Faro) 

Filme: Os nossos plásticos, o nosso problema (UE) (2:45 min) 

Colaboração: APA 

 

21:00- 23:15H: ANIMAIS MARINHOS EM CATIVEIRO  

Local: UAlg, Penha, Auditório da ESGHT 

Filme: The Cove (EUA) (92min) 

Debate: 

- Sara Magalhães (Mar Ilimitado) 

- João Correia (Flying Sharks) 

Colaboração: ESN 

 

*PARCEIROS 

 


