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The Film Festival CineMar – 2nd Exhibition of Portuguese Cinema in Relation to the Sea – Films, 

Conversations & Workshops (Portugal/ United States), continuing the project of the previous 

edition held in September last year, will take place this year between the 24th and 30th of 

September. 

This initiative, organized through a collaboration with the Cooperative Break The Anchor, a 

non-profit organization (USA/Portugal) and The ApprenticeShop, a boatbuilding and 

seamanship school (Rockland, Maine, USA), with the PNC – Cinema National Plan also has 

other collaborations, such as the Portuguese Short Film Agency (Vila do Conde Short Film 

Festival) and the Doclisboa Educational Project (International Documentary Film Festival), as 

well as the support of the Ministry of Foreign Affairs. – Portuguese Communities, so it is 

completely free. 

In this 2nd Edition Program, the films, having the sea as a reference, cover mainly the themes 

of work, access to the sea, the place of women, environmental issues, and others in which the 

sea/water is also the scene of the complexity of feelings and emotions. In addition to 

documentary and fiction films, the program also includes animated films, namely the 

production of short films by students from Elementary and High School and conversations with 

the various artists and Read to See, with the presentation of literary works about the sea and 

conversations with authors and illustrators. 

The workshops, aimed at different age groups (which can be adapted to other ages) are guided 

by the teams of the, Break The Anchor Educational Service, Doclisboa Educational Project and 

the Educational Service of the Short Film Agency. 

Through this Cinema Exhibition we are seeking a reflection on our relationship with the sea that 

can also be a place of imagination, questioning, forms of perception and possibilities for action, 

raising awareness of its importance as a source of connection between cultures and specifically, 

these strong Atlantic cultures that bridges two countries in celebration of the World Maritime 

Day – September 29th. 
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This edition will take place in a hybrid format (Online and in person), in Schools, Museums, 

Libraries, among others, to enable the development of activities in Portugal and the United 

States with a set of films that will be followed by a debate with an exhibition programmer and, 

when possible, with the presence of the director/s. 

For schools and other entities interested in participating in the event, the films (subtitled in 

English) will be available during the entire period of the Show in an Online Collection of the 

Portuguese Short Film Agency in www.breaktheanchor.com (except for those that will also be 

screened in the exhibition spaces and according to the schedule), which can be accessed at the 

most convenient and appropriate time for the work of the teachers, thus allowing greater 

flexibility in relation to the class schedule and also the possibility of autonomous work by the 

students. 

The Conversations and Workshops (Bilingual English/Port) will take place on Zoom and 

simultaneously in Port/USA, following the Program schedule. 

All activities need to be pre-registered on the Break The Anchor page 

www.breaktheanchor.com in order to send the forms of access and there is complementary 

information available with all the indications about the films, locations, times and synopses, as 

well as conversations with the various artists and Cinema Workshops with statements also 

available on this page. 

It will be a place for the public to meet the authors, film directors and even specific schools, 

Portuguese, Portuguese abroad and schools of the US, opening an opportunity to discover the 

Portuguese cinematographic heritage. 

  

https://www.breaktheanchor.com/
https://breaktheanchor.com/
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A CineMar – 2ª Mostra de Cinema Português de Relação com o Mar – Filmes, Conversas & Oficinas 

(Portugal/ Estados Unidos), dando continuidade ao projeto da anterior edição realizada em setembro do 

ano passado, terá lugar este ano entre os dias 24 e 30 de setembro. 

Esta iniciativa, organizada através de uma colaboração com a Cooperativa Break The Anchor, entidade 

sem fins lucrativos (EUA/ Portugal) e a Escola Náutica e de Construção Naval - The ApprenticeShop 

(Rockland, Maine, EUA), em articulação com o PNC – Plano Nacional de Cinema conta também com 

outras colaborações, tais como a da Agência da Curta Metragem (Festival de Curtas de Vila do Conde) e 

do Projeto Educativo do Doclisboa (Festival Internacional de Cinema Documental), bem como com o 

apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros – Comunidades Portuguesas, pelo que é completamente 

gratuita. 

 

Na programação desta 2ª Edição, os filmes, tendo como referência o mar, passam principalmente pelos 

temas do trabalho, acesso ao mar, lugar das mulheres, questões ambientais e outras em que o mar/ a 

água é também cenário da complexidade de sentimentos e estados psicológicos vários. Destaca-se ainda 

na programação, além do cinema documental e de ficção, o cinema de animação, nomeadamente a 

produção de curtas-metragens pelos alunos do Ensino Básico e Secundário e as conversas com os vários 

artistas, introduzindo-se este ano uma nova rubrica Ler para Ver, com a apresentação de obras literárias 

acerca do mar e conversas com os autores e ilustradores. 

As oficinas, dirigidas às diversas faixas etárias (podendo ser adaptadas a outras idades) são orientadas 

pelas equipas do Serviço Educativo da Cooperativa Break The Anchor, Projeto Educativo do Doclisboa e 

do Serviço Educativo da Agência da Curta Metragem. 

Pretende-se, através desta Mostra de Cinema, proporcionar uma reflexão sobre a nossa relação com o 

mar, lugar também de imaginação, questionamento, modos de perceção e formas possíveis de ação, 

sensibilizando para a sua importância como fonte de ligação entre as culturas e para a forte cultura 

atlântica que une os dois países, celebrando-se o Dia Mundial do Mar - 29 de setembro.  

Esta edição decorrerá num formato híbrido (Online e presencial), em Auditórios Escolares, Museus, 

Bibliotecas, entre outros, de modo a possibilitar o desenvolvimento das atividades em Portugal e nos 
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Estados Unidos com um conjunto de filmes que serão seguidos de um debate com um programador da 

Mostra e, quando possível, com a presença do/s realizador/es. 

Para as escolas e outras entidades culturais e educativas interessadas em participar no evento, os filmes 

(legendados em Inglês) estarão disponíveis durante todo o período da Mostra numa coleção Online da 

Agência Da Curta Metragem www.breaktheanchor.com (excetuando-se aqueles que também serão 

projetados em espaços de exibição físicos e de acordo com a programação), podendo ser acedidos na 

hora mais conveniente e adequada ao trabalho dos professores e outros participantes, permitindo assim 

uma maior flexibilidade em relação aos horários e também a possibilidade de um trabalho autónomo de 

todos os envolvidos. Há, porém, também a possibilidade de acederem a alguns dos filmes estabelecidos 

para os espaços físicos de exibição (destaco a este respeito os filmes do programa de dia 26, segunda-

feira, sobre questões ambientais), desde que nos comuniquem o vosso interesse nessas projeções em 

concreto, requisitando-o via correio eletrónico para o efeito. 

As Conversas e as Oficinas (Bilíngues Ingl/Port), além de decorrerem em espaços físicos determinados, 

serão também transmitidas via Zoom em direto e simultâneo Port/EUA obedecendo ao horário 

estabelecido na programação. 

Todas as atividades carecem de um pré-registo na página da Break The Anchor 

www.breaktheanchor.com para o respetivo envio das formas de acesso e disponibiliza-se aí informação 

complementar com todas as indicações acerca dos filmes, locais, horários e sinopses, bem como sobre as 

conversas com os vários artistas e Oficinas de Cinema, cujos enunciados estão também disponíveis para 

consulta nesta página. 

Em conjunto, serão um local de encontro entre o público, os autores e os filmes, com a possibilidade de 

intercâmbio entre professores e alunos de escolas dos EUA, nomeadamente com o ensino de Português, 

e de Portugal (Continente e Ilhas), promovendo-se igualmente a difusão do património cinematográfico 

português. 

Maria do Céu Oliveira 
CineMar Director and Coordinating Teacher for the Portuguese National Cinema Plan  
Professora Coordenadora do PNC a nível de Escola em Portugal e Colaboradora do Serviço Educativo da Cooperativa Break The 
Anchor - EUA/ Portugal Tel: +351 912408896 
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