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I.  APRESENTAÇÃO 

Após o êxito da primeira edição e da apresentação de uma mostra em Buenos 

Aires, no passado mês de Outubro, o Panazorean assumiu-se em 2013 como um dos 

eventos culturais de produção açoriana de maior notoriedade e projeção internacional, 

ao ter registado a inscrição de 415 filmes provenientes de 60 países nesta segunda 

edição. 

Em 2013 a temática foi mais abrangente. Partindo do cinema sobre as migrações e 

a interculturalidade, nesta edição, o Panazorean programou um conjunto de filmes que 

incitam à viagem, à curiosidade sobre o mundo e sobre todos os que o habitam, sem 

preconceitos, celebrando o poder do cinema na promoção da diversidade cultural. 

Assim, foram exibidas 19 longas e 21 curtas de 23 países que nos fizeram viajar pelos 

dois hemisférios, em diversos continentes e imaginários, desafiando de forma 

permanente o nosso olhar. 

Continuamos a proporcionar ao espetador a possibilidade de intervir, confrontar as 

suas ideias, participar e surpreender-se. Este ano, facilitamos o acesso às sessões, 

através de uma parceria estratégica estabelecida com a SATA, permitindo aos 

portadores do cartão SATA IMAGINE assistir a todas as sessões de cinema, de forma 

gratuita. O incentivo à participação do público traduziu-se ainda pela possibilidade de os 

espetadores elegerem os melhores filmes, tal como sucedeu na I edição do Panazorean. 

Desta forma, além de um núcleo de conceituados jurados, também a voz do público foi 

ouvida aquando da seleção dos melhores. 

Fruto de uma criteriosa seleção, os espetadores puderam apreciar 27 filmes em 

competição, dos mais variados géneros cinematográficos, sendo de destacar que oito 

dos filmes estrangeiros em competição foram estreias absolutas em Portugal, alguns 

deles já premiados nos principais festivais mundiais. 

 No que diz respeito à secção não-competitiva, esteve presente uma seleção de 4 

filmes dos prémios LUX, do Parlamento Europeu, entre os quais o vencedor de 2011 e 

os três finalistas de 2012 e ainda uma mostra de filmes do festival argentino 

Cinemigrante. Durante dez dias, para além de exibição de filmes, o programa do 

Panazorean ficou marcado por um conjunto significativo de atividades paralelas:  

workshops, exposições, conferências, festas e uma homenagem ao realizador açoriano 

Zeca Medeiros.  
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 Destacamos os workshops de cinema que o Panazorean leva a cabo a fim de 

incentivar a produção de cinema nos Açores (um dos principais objetivos do festival), e 

em particular a realização de um workshop para o público infantil. 

 Nesta II edição as atividades do Panazorean tiveram lugar num número mais 

alargado de espaços. Para além das habituais sessões de cinema no Teatro Micaelense, 

também foram exibidos filmes no 9500 Cineclube (Cine Solmar) e realizadas outras 

atividades na Galeria/Bar Arco 8 e no Instituto Cultural de Ponta Delgada. Sejam bem-

vindos a este festival de cinema único no país, uma iniciativa da AIPA realizada com o 

apoio do Governo Regional dos Açores e com um conjunto alargado de mais de 40 

parceiros  

 Registamos o pulsar destes 10 dias intensos e vibrantes para todos os 

participantes no Panazorean. Vejam ou revejam como decorreu o evento que colocou os 

Açores no circuito mundial dos festivais de cinema:  

 

Vídeo resumo Panazorean IFF 2013 

http://youtu.be/3AXDBLGGQJk 

 

Vídeo cerimónia de entrega de prémios + vencedores 

http://youtu.be/XjVzB7ZARvA n   

http://youtu.be/3AXDBLGGQJk
http://youtu.be/XjVzB7ZARvA


5 
 

 

II. ALGUNS FACTOS E NÚMEROS INTERESSANTES 

 

- Número de filmes recebidos: 415 (provenientes 

de 60 países)  

- Número de sessões: 19 

- Número de filmes exibidos: 40 (19 longas e 21 

curtas) 

- Géneros de filmes exibidos: 20 filmes de ficção, 

18 documentários, 2 de animação 

- Filmes exibidos provenientes de 23 países: 

Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, 

Polónia, Sérvia, Suiça, Roménia , Hungria, 

Dinamarca, Bélgica, Finlândia, Brasil, Estados 

Unidos da América,  Argentina, , México, 

Singapura, Líbano Jordânia, Israel… 

- Número de exposições e instalações: 4 

- Número de workshops e conferências: 6 

- Número de participantes (exibições, concertos, 

debates, conferências e festas): 4300 pessoas 

- Número de espetadores nas sessões de 

cinema: 3600 

- Número de voluntários: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

- Mais de 40 parceiros envolvidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  PREÇOS  

- Livre-trânsito para todas as sessões do festival:  

• 15 €   

 

- Entrada por sessão:  

• 3 € (1,5 € com Cartão Interjovem, Cartão do Teatro Micaelense e estudantes)  

(Gratuito com Cartão SATA Imagine e sócios da AIPA)  

 

- A festa de abertura, conferências, a Mostra CineMigrante e a sessão oficial de 

homenagem a Zeca Medeiros foram gratuitas.  
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III. PREÇOS 

 

  

 

 

 

 

Os detentores do cartão SATA Imagine e do cartão da AIPA tiveram entrada gratuita no 

Festival. Também foi gratuita a entrada para as festas, conferências, mostra 

Cinemigrante e a sessão de homenagem a Zeca Medeiros. 

 

IV. ESPAÇOS  

- O Teatro Micaelense foi a sede e ponto de 

encontro do festival. Aqui decorreram as sessões 

de cinema, as conferências dos dias 17 e 19, os 

workshops para crianças e o workshop de 

“docuficção”. No Hall, foram exibidos ainda os 

vídeos de José Carlos Teixeira e de Pieter 

Geenen.  

- No 9500 Cineclube apresentamos a Mostra 

Cinemigrante e a conferência “Emigração e 

regresso”: Um retrato polifónico a partir da 

Geração dos Capelinhos + 

exibição do documentário ‘A minha terra é uma ilha’ de António Saraiva 

- O Instituto Cultural de Ponta Delgada, acolheu o 

workshop de montagem.  

- Na Galeria/Bar Arco 8 celebraremos a festa de 

abertura e esteve patente a exposição de fotografia de 

Rui Soares.  

- Ateneu Criativo: Festa de encerramento 
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V.  JURADOS 

 

 JÚRI DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL E REGIONAL 

 

- Jean Sebastian Chauvin - É professor de montagem na Escola Superior de Estudos 

Cinematográficos de Paris e tem ministrado diversos ateliês de realização e 

masterclasses sobre cinema por toda França. Crítico da prestigiosa revista Cahiers du 

Cinéma. Também é seleccionados em diversos festivais estrangeiros como Cannes e 

Clermont-Ferrand.  

 

- Florencia Mazzadi - É diretora do CineMigrante, Festival Internacional de Cinema e 

Formação em Direitos Humanos das Pessoas Migrantes, que se celebra todos os anos 

em Buenos Aires. Licenciada em História, desde 2004 trabalha no Museu do Cinema, 

em Buenos Aires, e participa em vários documentários como investigadora histórica. 

Coordena projetos de produção audiovisual e radiofónica no Ministério do 

Desenvolvimento Social do seu país. 

 

- João Garção Borges - Em outubro de 1979 ingressou na RTP, onde ainda continua a 

trabalhar, e vinte anos mais tarde realiza o seu primeiro documentário, “Ultramar, Angola 

1961-1963”, com o qual ganhou o Prémio para o Melhor Vídeo nos VII Caminhos do 

Cinema Português. Do seu curriculum constam ainda inúmeras colaborações como 

crítico de cinema, a fundação do formato Onda Curta para a programação do canal 

RTP2 e o facto de ser membro da FIPRESCI. Atualmente, prepara dois documentários. 

 

JÚRI DA COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

 - Alexandre Pascoal - É licenciado em Sociologia pelo ISCTE, e desempenha o cargo 

de Presidente do Conselho de Administração do Teatro Micaelense. Do seu curriculum 

constam ainda inúmeras colaborações como especialista em Gestão e Produção 

Cultural. Foi sócio-gerente da MUU - Produções Culturais, assistente e director de 

produção do Festival Musicatlântico. Colabora com meios de comunicação social como o  
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Jornal Açoriano Oriental e a RTP-Açores. Foi membro da Direção da Academia das Artes 

dos Açores. 

 

- José Carlos França -. Aos vinte anos entrou nos quadros da RTP Açores, televisão 

que abandona aos 34 anos para construir um novo projecto: Íris AudioVisuais.  

Recentemente, escreveu e realizou o documentário “Ramo Grande, o Gado Vermelho 

dos Açores” e também uma curta de ficção “Um Natal Distante”, baseada no conto de 

Dias de Melo “Menino Jesus de Carne e Osso”. 

 

- Sudip Chattopadhyaya – Estudou cinema na escola de cinema da India Satyajit Ray 

Film & Television Institute, onde se especializou em edição e montagem. Tem trabalhado 

nesta área e participado em documentários e curtas experimentais que têm sido exibidos 

em mais de 200 festivais internacionais de cinema. Os seus trabalhos mais notáveis 

incluem “Howrah, Howrah” (2001) e “Mast Qalandar” (2005). Reside nos Açores desde 

2002 e, em 2012, foi distinguido pelo Programa de Bolsas para a Criação Artística 

concedido pela Direcção Regional da Cultura da Região. “O Amor é cego” (2012) é a sua 

última curta. 
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VI. PROGRAMA 

 

 SESSÃO OFICIAL DE ABERTURA  (fora de competição) 

“LA CAGE DORÉÉ”, de Ruben Alves (Portugal 110’, fic.-doc.) ANTESTREIA INTERNACIONAL 

 

 COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

 

MÉDIAS-LONGAS METRAGENS                                                                 

“AQUÍ Y ALLÁ”, de Antonio Mendez Esparza (Espanha-Estados Unidos-México, 2012, 110’, fic.-doc.) 

ESTREIA NACIONAL 

“DISAPPEARING LANDSCAPE”, de Vladimir Todorovich (Singapura-Sérvia-Espanha, 2013, 70’, doc) 

ESTREIA NACIONAL 

“EL ETNÓGRAFO”, de Ulises Rossell (Argentina, 2012, 89’, 2012) ESTREIA NACIONAL 

“IMAGE PROBLEM”, de Simon Baumann e Andreas Pfiffner (Suíça, 92’, doc.) ESTREIA NACIONAL 

“THE ARGENTINIAN LESSON”, de Wojciech Staroń (Polónia, 2011, 59', doc.) ESTREIA NACIONAL 

 

CURTAS-METRAGENS 

 “24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS”, de Marius Iacob (Roménia, 2012, 30', doc.) ESTREIA NACIONAL  

 “EINSPRUCH VI”, de Rolando Colla (Suíça, 2012, 17', fic.)  

 “FACES”, de Said Najmi (Jordânia, 2011, 16', doc.) ESTREIA NACIONAL 

 “LA BODA”, de Marina Seresesky (Espanha, 2012, 12', fic.)  

 “LA FRANCE QUI SE LÈVE TOT”, de Hugo Chesnard (França, 2011, 20', fic.) ESTREIA NACIONAL 

 “LES FICELLES”, Frédéric Bayer Azem (França, 2012, 24', fic.) ESTREIA NACIONAL 

 “WELCOME AND... OUR CONDOLENCES”, de Leon Prudovsky (Israel, 2012, 26', fic.) ESTREIA 

NACIONAL 

  

 COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

MÉDIAS-LONGAS METRAGENS 

“A ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU”, de João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata 

(Portugal/França, 2012, 82', doc./fic.)                                                                                

“DEPORTADO”, de Nathalie Mansoux (Portugal/França, 2012, 67', doc.)  

“POR AQUI TUDO BEM”, de Pocas Pascoal (Portugal, 2011, 94', fic.) 

“SANTA MARIA CONNECTION”, de Eberhard Schedl (Portugal, 55’, doc.)  

“WAKASA”, de José Manuel Fernandes (Portugal, 2011, 51’, doc.) 
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CURTAS-METRAGENS 

“CERRO NEGRO”, de João Salaviza (Portugal, 2012, 22', fic.) 

“ENTRECAMPOS”, de João Rosas (Portugal, 2012, 32', fic.) 

“LAND OF MY DREAMS”, de Yann Gonzalez (Portugal/França, 2012, 20', fic.) 

“MUPEPY MUNATIM”, de Pedro Peralta (Portugal, 2012, 18', fic.) 

“O REFUGIADO”, de Rui Cardoso (Portugal, 2012, 12', ani.) 

“OS VIVOS TAMBÉM CHORAM”, de Basil da Cunha (Portugal/Suiça, 2012, 30', fic.) 

  

 COMPETIÇÃO REGIONAL 

“ADORMECIDO”, de Paulo Abreu (Portugal, 2012, 12’, doc.-exp.) 

“ALABOTE” de João Botelho, 2013, 15´, fic.) 

 “A NOSSA CASA”, de João Rodrigues (Portugal, 2011, 19’, doc.) 

“HISTÓRIA DOS AÇORES”, de Tiago Rosas e Victor Descalzo (Portugal, 18’, ani.) 

 

 PRÉMIO LUX  

“AS NEVES DO KILIMANJARO”, de Robert Guediguian (França, 2011, 107’, fic.) 

“IO SONO LI”, de Andrea Segre (Itália-França, 2011, 96’, fic.) 

“JUST THE WIND”, de Bence Fliegauf (Hungria-Alemanha-França, 2012, 85’, fic.) 

“TABU”, de Miguel Gomes (Portugal-Alemanha-Brasil-França, 2012, 118’, fic.) 

 

 MOSTRA FESTIVAL CINEMIGRANTE 

“AU PAIR”, de Heidi Kim Andersen e Nicole Horanyi (Dinamarca, 60’, doc.) 

“COCKAIGNE”, de Emilie Verhamme (Bélgica, 2012, 13’, fic.)   

“EL FIN DEL POTEMKIN”, de Misael Bustos (Argentina, 2011, 79’, doc.) 

“MIGRATORY BIRD”, de Katja Lautamatti (Finlândia – Líbano, 2012, 23’, doc.) 

“THE RUNNER”, de Ana Lazarevic (Sérvia - Estados Unidos, 15’, fic.) 

“VAKHA AND MOGAMED”, de Marta Prus (Polónia, 13’, doc.) 

 

 HOMENAGEM A ZECA MEDEIROS 

“GENTE FELIZ COM LÁGRIMAS”, de Ana Lazarevic (Sérvia - Estados Unidos, 15’, fic.) 

“APRENDIZ DE FEITICEIRO”, editado por Tiago Rosas (2012) 
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VII. PALMARÉS 

- Grande Prémio Panazorean /Direção Regional das Comunidades, no valor de 2000 euros:  

 THE ARGENTINIAN LESSON, de Wojciech Staron 

 (Menção especial: EL ETNÓGRAFO, de Ulises Rosell)   

- Prémio Melhor Longa/Média Nacional/Direção Regional da Cultura, no valor de 1250 euros:  

 DEPORTADO, de Nathalie Mansoux 

 (Menção especial: WAKASA, de José Manuel Fernandes) 

- Prémio Melhor Filme dos Açores/Câmara Municipal de Ponta Delgada, no valor de 1000 euros:  

 ADORMECIDO, de Paulo Abreu   

- Prémio Melhor Curta Internacional/Maria do Céu Patrão Neves, no valor de 500 euros:  

 WELCOME AND… OUR CONDOLENCES, de Leon Prudovsky  

 (Menção especial: EINSPRUCH VI, de Rolando Colla) 

- Prémio Melhor Curta Nacional, no valor de 250 euros: 

 CERRO NEGRO, de João Salaviza  

 (Menção especial: O REFUGIADO, de Rui Cardoso) 

- Prémio Onda Curta (programa de João Garção Borges, exibido na RTP2) 

 WELCOME AND… OUR CONDOLENCES, de Leon Prudovsky    

- Prémio Macaronésia/SATA (viagem e estada LIS ou PDL - Boston durante 7 dias):  

 SANTA MARIA CONNECTION, de Eberhard Schedl  

 Menção especial: ALABOTE, de João Botelho e João Garcia   

- Troféu do Público Internacional:  

 WELCOME AND… OUR CONDOLENCES, de Leon Prudovsky    

- Troféu do Público Nacional: 

 DEPORTADO, de Nathalie Mansoux    

- Prémio do Público Regional/BES dos Açores no valor de 500 euros:  

 HISTÓRIA DOS AÇORES, de Tiago Rosas e Víctor Descalzo    

- Prémio Novo Talento Nacional/Restart, no valor de 500 euros em serviços/formação:  

 PEDRO PERALTA, por Mupepy Munatim    

- Prémio Novo Talento Regional/Restart, no valor de 350 euros em serviços/formação:  

 JOÃO RODRIGUES, por A Nossa Casa 
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VIII.  ATIVIDADES PARALELAS 

No sentido de reforçar o debate e os vários olhares sobre a temática das migrações e a 

interculturalidade associamos ao Panazorean um conjunto de atividades nomeadamente 

conferências, exposições, mostras e oficinas.  

 

ROCHEDO - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE RUI SOARES 

QUARTA, 10 ABR - TERÇA, 30 ABR / GALERIA BAR ARCO 8 

No seguimento de um trabalho para o diário nacional “Público” realizado em conjunto com 

a jornalista Ana Cristina Pereira, Rui Soares seguiu durante duas semanas a vida e o dia-

a- dia de um grupo de deportados na ilha de 

São Miguel. 

Rui Soares nasceu em 1979 na ilha de São 

Miguel, Açores. Depois de frequentar o IPF, 

neste momento é fotojornalista e colabora com 

os maiores diários portugueses e agências de 

informação. 

 

CONFERÊNCIAS 

 

MESA REDONDA - MIGRAÇÕES E MEDIAÇÕES CULTURAIS E POLÍTICAS 

QUARTA, 17 ABR – TEATRO MICAELENSE 

Ana Paula Beja Horta (CEMRI); Florencia Mazzadi 

(Festival Cinemigrante); José Lopes de Araújo 

(RTP/UCP); Vamberto Freitas (UAc); João de Melo 

(Escritor). 

Moderação: Gilberta Pavão Nunes Rocha (CES-UA) 

 

CONFERÊNCIA - EMIGRAÇÃO E REGRESSO: UM RETRATO POLIFÓNICO A 

PARTIR DA GERAÇÃO DOS CAPELINHOS 

QUINTA, 18 ABR / 9500 CINECLUBE 

Exibição do documentário “A minha terra é uma ilha/  

My home is an island”, de António Saraiva (CEMRI). 

Comentador: Álvaro Borralho (CES-UA) 
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WORKSHOP - MIGRAÇÕES EM ESPAÇOS 

INSULARES 

SEXTA, 19 ABR / TEATRO MICAELENSE 

Jorge Malheiros (UL); Ana Gherghel (CES-UA); 

Derrick Mendes (CES-UA); Paulo Mendes (AIPA). 

Moderação: Ana Paula Beja Horta (CEMRI) 

 

INSTALAÇÕES 

 

RELOCATION (OBJECTS IN MIRROR ARE FURTHER THAN THEY APPEAR) - 

VÍDEO DE PIETER GEENEN (23’) 

QUINTA, 11 ABR - SÁBADO, 20 ABR / HALL DO TEATRO MICAELENSE 

Situado no ponto onde quatro países se encontram (Turquia, Irão, Azerbaijão e 

Arménia), o Monte Ararat é o símbolo mais importante da Arménia. Desde o genocídio 

de 1915, o Ararat deixou de integrar o território arménio, estando agora dentro da 

fronteira turca. No entanto, mantém o domínio sobre a paisagem e a história da Arménia, 

embora agora os arménios só o possam contemplar com saudade. 

No ecrã aparece um texto baseado em 

depoimentos de ambos os lados da montanha, 

que pode ser interpretado como um diálogo entre 

duas nações, com conotações políticas, 

históricas, bíblicas e utópicas. Assim, 

“Relocation” reflete sobre a identidade em geral e 

a identidade armênia em particular. 

 

BETWEEN CLARITY AND FOG - VÍDEO DE JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (25’) 

QUINTA, 11 ABR - SÁBADO, 20 ABR / HALL DO TEATRO MICAELENSE 

“Between Clarity and Fog” baseia-se na ideia das fronteiras como conceitos operativos e 

tenta refletir sobre linhas psicológicas de debate entre Ocidente e o antigo Leste.  

As atuais dialéticas sociopolíticas entre o Este e o Oeste são ainda relevantes? Há algo 

a ser resgatado de ambos os lados? Que tipo de diálogo novo pode surgir? Como me 

posso colocar em tal exploração, investindo subjetivamente na minha posição de 

alteridade, fascínio e, ainda, de desapego? 
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DEVIATION AND CONSEQUENCE, TOWARDS A NEW (R)EVOLUTION - VÍDEO DE 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA (11’) 

QUINTA, 11 ABR - SÁBADO, 20 ABR / HALL DO TEATRO MICAELENSE 

O vídeo consiste numa dupla projeção que mostra o processo de criação de novas 

frases para o hino nacional português. Os protagonistas da ação são luso-africanos e o 

cenário principal é o empobrecido bairro de Cova da Moura, em Lisboa. O processo é 

acompanhado por questões relativas à identidade e diferenças culturais, assim como ao 

exílio e à afiliação. 

 

WORKSHOPS 

 

1, 2, 3: ASSIM O CINEMA SE FEZ! - COM IRINA RAIMUNDO 

DOMINGO, 14 ABR / TEATRO MICAELENSE 

Workshop para crianças dos 8 aos 12 

anos. 

Uma oficina viagem? No tempo e no 

espaço, viajamos até aos primórdios 

do cinema. Mas afinal quem inventou 

o cinema? O que aconteceu? E em 

que altura da História? Apontamos 

tudo nos nossos cadernos e depois 

regressamos. Sim, voltamos! O cinema agora, nos nossos dias, é bom demais! Voltamos 

e vamos fazer experiências, entender melhor o processo do cinema, particularmente do 

cinema de animação! Será que podemos pôr objectos a mexer? Desenhos feitos por 

nós?! 1, 2, 3, vem e descobrirás de vez! 

Irina Raimundo nasceu na cidade de Leiria no ano de 1980. É licenciada em Artes 

Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e realiza oficinas criativas em torno  

da programação da galeria de arte contemporânea da CulturGest. Colabora em 

produções artísticas em variados espaços como a Fábrica das Artes ou o CCB. Desde 

2009 integra a equipa do Festival de Cinema Indie Lisboa, desempenhando funções na 

secção para os mais pequenos: o IndieJúnior. 
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VAI E VEM: DO DOCUMENTÁRIO À FICÇÃO E DE VOLTA AO DOCUMENTÁRIO - 

COM JOÃO PEDRO RODRIGUES E JOÃO RUI GUERRA DA MATA 

DOMINGO, 14 ABR / TEATRO MICAELENSE 

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata realizam “Alvorada Vermelha” (2011) 

e “A Última Vez Que Vi Macau” (2012), durante os seis meses que passaram em Macau 

nos últimos 3 anos. Depois de fazerem 3 viagens àquela antiga "colónia" portuguesa e 

tendo filmado 150 horas de material, montam uma curta de 25 minutos e uma longa de 

85 minutos. Como Macau, onde nem tudo o que parecer ser é, estes dois filmes são 

como duas faces da mesma moeda: uma calma e sorridente, outra vedada e secreta. 

Tendo como ponto de partida os dois filmes, e 

abordando questões artísticas e de produção, o 

workshop irá tratar de como hoje em dia o 

documentário se abre cada vez mais à ficção e vice-

versa. 

João Pedro Rodrigues (Lisboa, 1966) é licenciado em 

Cinema pela ESTC. Começou como assistente de realização e montagem em filmes de 

realizadores como Pedro Costa, Alberto Seixas Santos e Teresa Villaverde. Entre os 

seus filmes destacam-se "O Fantasma" (2000), Melhor Longa Estrangeira no Festival de 

Belfort, "Odete" (2005), Menção Especial dos Cinémas de Recherche em Cannes, 

Quinzena dos Realizadores, e "Morrer Como Um Homem" (2009), candidato português à 

nomeação aos Óscares como Melhor Filme Estrangeiro. 

João Rui Guerra da Mata nasceu em Moçambique. Com formação na área do Design 

Gráfico, começou a trabalhar em cinema em 1995. Foi professor de  

Art Direction na ESTC entre 2004 e 2011. Trabalhou também com diversos realizadores, 

destacando-se a colaboração que tem vindo a desenvolver com João Pedro Rodrigues 

desde há 19 anos. Com o mesmo co-realiza "China, China" (2007), Melhor Curta-

Metragem na 39ª Quizena dos Realizadores em Cannes e Prémio do Público do Festival 

de Belfort.  
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WORKSHOP DE MONTAGEM - COM JOÃO BRAZ 

SÁBADO, 27 ABR - DOMINGO, 28 ABR / MORADA DA ESCRITA, INSTITUTO 

CULTURAL DE PONTA DELGADA 

 “Uma viagem pelo trabalho de montagem, os seus métodos, a sua História, as técnicas, 

a análise dos materiais fílmicos, o ritmo e a estrutura e a narrativa. A viagem estende-se 

pela minha memória dos filmes que montei ao longo de 20 anos e dos realizadores com 

quem trabalhei; das longas-metragens, das curtas, dos documentários mas também das 

séries de televisão e da publicidade”. 

 

João Braz, 44 anos, aprendeu montagem na 

Escola Superior de Teatro e Cinema. Montou 

dezenas de longas-metragens, documentários, 

assim como séries e filmes publicitários. Entre eles 

estão ”Alice”, “Noite Escura”, “Filme do 

Desassossego”, “Crime do Padre Amaro”, “Como 

desenhar um circulo perfeito”, “Linha Vermelha” e “Sangue do meu sangue”. 

 

FESTA DE ABERTURA COM DJ FELLINI  

+ FESTA DE ENCERRAMENTO / ANIVERSÁRIO YUZIN #3 COM ONE MAN 

DESTRUCTION SHOW (UK) 

SEXTA, 12 ABR / GALERIA BAR ARCO 8 

E SÁBADO, 20 ABR / ATENEU CRIATIVO 

Dj Fellini voltou ao festival com a sua pasta cheia de World 

Music, simultaneamente, antiga e moderna, retro e futurista, 

orgânica e eletrónica. Isto é, nas suas palavras, “música de 

raiz de fácil audição,  espontânea, energética e contagiante”. 

 

Um único músico, naquele género tradicionalmente 

conhecido como One Man Band, apresenta-se ao vivo a 

tocar guitarra, bateria e harmónica e a cantar com um 

sincronismo perfeito. Mas mais que o respeito que se possa 

ter por músicos extremamente habilidosos, One Man 
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Destruction Band consegue aliar à multitarefa musical a alma e presença que fazem 

deste projeto um dos mais notáveis e que o transportam para um nível superior. One 

Man Destruction Show soa a Blues Rock com um talento imenso! 

 

 

IX. CONVIDADOS PRESENTES 

 

Sessão de abertura oficial “La Cage Dorée”: 

Realizador: Ruben Alves (França) 

Protagonista: Rita Blanco 

Convidado especial: Pedro Pauleta 

 

Filmes da competição regional 

“Alabote”, realizadores: João Botelho e João Garcia 

“Adormecido, produtor: João da Ponte 

“História dos Açores”, realizador: Tiago Rosas 

 

Filmes da competição nacional: 

“A Última Vez que Vi Macau”, realizadores: João Pedro Rodrigues e Rui Guerra da Mata 

“Santa Maria Connection”, produtora executiva: Rosa Almeida Lima 

“Wakasa”, realizador: José Manuel Fernandes 

“Deportado”, realizadora: Nathalie Mansoux 

 

Filmes da competição internacional: 

“24 Buckets, 7 Mice, 8 years”, co-produtor e editor de som: Vlad Ionescu (Roménia) 

 

Formadores 

Workshop de montagem: João Braz) 

Workshop de docuficção: João Pedro Rodrigues e Rui Guerra da Mata 

Workshop para crianças: Irina Raimundo 
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Conferencistas:  

Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta) 

Florencia Mazzadi (Cinemigrante) 

José Lopes de Araújo (RTP) 

João de Melo (Escritor) 

Jorge Malheiros (Faculdade de Letras - Universidade de Lisboa) 

Vamberto Freitas (Universidade dos Açores) 

 

Outros convidados (debate filmes/homenagem): 

 

Homenagem Zeca Medeiros: 

Gilberta Pavão Nunes Rocha (Prof.ª catedrática da Universidade dos Açores) 

Prémio Lux:  

Maria do Céu Patrão Neves (eurodeputada) 

Image Problem:  

Judite Fernandes (CIPA -Associação Novo Dia) 

José França (IRIS - Audiovisuais) 

Deportado:  

João da Ponte (Cresaçor) 

Paulo Fontes (Associação Novo Dia)  

 

 

X.  PANAZOREAN NA NET 

 

Site oficial: www.panazorean.com 

Facebook: www.facebook.com/panazorean 

Twitter: twitter.com/panazoreanfest 

Wordpress: panazorean.wordpress.com 

Youtube: www.youtube.com/user/Panazorean 

Flickr: www.flickr.com/people/78948365@N03/ 

Instagram: http://instagram.com/panazorean 

 

http://www.panazorean.com/
http://www.youtube.com/user/Panazorean
http://www.flickr.com/people/78948365@N03/
http://instagram.com/panazorean
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XI.  RESULTADOS DO INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DO 

PÚBLICO 

 O Festival Internacional de Cinema Panazorean, foi feito a pensar em si. Por favor 
ajude-nos a melhorar o nosso festival respondendo a estas questões simples, de resposta 
fácil e rápida. No final deixe-nos as suas sugestões. Muito obrigado e até 2014! 
 
Classifique de 1 a 5, cada uma das dimensões do festival, sendo que: 
 

1 = Muito mau  2 = Mau 3 = Suficiente        4 = Bom      5 = Muito bom 

 
Como soube da realização do festival (Escolha múltipla): 
 

Televisão 18 

Rádio 18 

Jornais 30 

Redes sociais 50 

Internet 45 

Boca a boca 39 

Outros 19 

 
NÚMERO TOTAL DE INQUÉRITOS: 74 
 

 

PROGRAMACÃO DO FESTIVAL  
Qualidade dos filmes exibidos 4,55 
Qualidade das exposições 4,27 
Qualidade das conferências 4,4 
Qualidade dos workshops 4,55 
Qualidade da animação musical 4,32 

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL  

Quantidade da informação disponível no programa do festival (desdobrável) 4,53 
Clareza da informação disponível no programa 4,51 
Quantidade de informação disponível no sítio de internet 4,55 
Qualidade das informações prestadas pela equipa do festival, no local 4,67 
Rapidez das informações prestadas pela equipa do festival, no local 4,69 

ESPAÇOS  

Sinalização dos espaços 4,5 

BILHETES  

Preço dos bilhetes 4,9 
Informação disponibilizada sobre os preços dos bilhetes 4,7 

BAR  

Qualidade do serviço do bar 4,22 
Preços (bar) 3,9 
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XII.  PRESENÇA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

NACIONAIS E REGIONAIS (JORNAIS / TV / RÁDIO) 

 

IMPRENSA 

EdIções impressas (DN/Expresso/Açoriano Oriental/Revista Açores, etc.) 

 SEMANÁRIO EXPRESSO, Revista Atual, 27 de abril de 2013. 
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SEMANÁRIO EXPRESSO, Revista Atual, 13 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS: “Regresso de emigrantes abre festival das migrações”, 11 de 

abril de 2013. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS: Festival das Migrações elege documentários”, 21 de abril de 

2013. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO:  

“Documentário polaco 

Argentinian Lesson vence Panazorean Film Festival 2013” (Público), 21 de abril de 2013. 
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AÇORIANO ORIENTAL: “Festival Panazorean regressa com aposta no documentário e 

ficção”, 28 de março de 2013. 

 

AÇORIANO ORIENTAL: “ ´A Gaiola Dourada´ a antestreia é hoje”, 12 de abril de 2013. 
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AÇORIANO ORIENTAL: “O realizador brincou com ternura e verdade sobre coisas a que 

assistiu”, 13 de abril de 2013. 
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AÇORIANO ORIENTAL: “´The Argentinian Lesson´vence grande prémio do II 

Panazorean”, 21 de abril de 2013. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA  AÇORES (Açoriano Oriental): “´La Cage Dorée´estreou no Festival 

Panazorean”, 21 de abril de 2012. 
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REVISTA  AÇORES (Açoriano Oriental): “´The Argentinian Lesson” vence Festival 

Internacional de Cinema”, 28 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRENSA 

 

 

JORNAL DE NOTÍCIAS: “ Argentinian Lesson triunfa nos Açores”, 22 de Abril de 2013. 
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AÇORIANO ORIENTAL: Artigo de Opinião de Alexandre Pascoal, 22 de abril de 2013 

 

 

AÇORIANO ORIENTAL: Artigo de Opinião de Ana Gil, 20 de abril de 2013 
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Edições on-line 

 

Nacional: 

- “Panazorean alarga presença internacional”; ACIDI-Imprensa de 18 de Janeiro de 

2013:  

http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/50f97973f1bea/panazorean-alarga-

presenca-internacional 

- “Panazorean regressa a Ponta Delgada de 11 a 20 de abril”, C7nema de 1 de abril de 

2013:   

http://www.c7nema.net/panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-

interculturalidade/item/38495-panazorean-regressa-a-ponta-delgada-de-11-a-20-de-

abril.html  

- “Histórias de emigrantes abrem festival”, Diário de Notícias de 11 de abril de 2013: 

http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3158997&seccao=Cinema 

- “2ª Edição do Panazorean arranca em Ponta Delgada”, C7nema de 11 de abril de 

2013:  

http://www.c7nema.net/festival/item/38608-2%C2%AA-edicao-do-panazorean-arranca-

em-ponta-delgada.html 

- “Polaco "The Argentinian Lesson" vence o Panazorean Film Festival 2013”, Split 

Screen-blog de 20 de abril de 2013:  

http://splitscreen-blog.blogspot.pt/2013/04/polaco-argentinian-lesson-vence-

o.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/EH

kUCd+(Split+Screen) 

- “Documentários vencem festival das migrações”, Diário de Notícias de 21 de abril de 

2013:  

http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3177810&seccao=Cinema 

- “ "The Argentinian Lesson" vence 2ª edição do Panazorean”, C7nema de 21 de abril de 

2013:  

http://www.c7nema.net/premios/item/38712-the-argentinian-lesson-vence-panazorean-

festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade-2013-

deportado.html#sthash.chQlGyKi.dpuf  

http://www.c7nema.net/panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade/item/38495-panazorean-regressa-a-ponta-delgada-de-11-a-20-de-abril.html
http://www.c7nema.net/panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade/item/38495-panazorean-regressa-a-ponta-delgada-de-11-a-20-de-abril.html
http://www.c7nema.net/panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade/item/38495-panazorean-regressa-a-ponta-delgada-de-11-a-20-de-abril.html
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3158997&seccao=Cinema
http://www.c7nema.net/festival/item/38608-2ª-edicao-do-panazorean-arranca-em-ponta-delgada.html
http://www.c7nema.net/festival/item/38608-2ª-edicao-do-panazorean-arranca-em-ponta-delgada.html
http://splitscreen-blog.blogspot.pt/2013/04/polaco-argentinian-lesson-vence-o.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/EHkUCd+(Split+Screen)
http://splitscreen-blog.blogspot.pt/2013/04/polaco-argentinian-lesson-vence-o.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/EHkUCd+(Split+Screen)
http://splitscreen-blog.blogspot.pt/2013/04/polaco-argentinian-lesson-vence-o.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/EHkUCd+(Split+Screen)
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3177810&seccao=Cinema
http://www.c7nema.net/premios/item/38712-the-argentinian-lesson-vence-panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade-2013-deportado.html#sthash.chQlGyKi.dpuf
http://www.c7nema.net/premios/item/38712-the-argentinian-lesson-vence-panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade-2013-deportado.html#sthash.chQlGyKi.dpuf
http://www.c7nema.net/premios/item/38712-the-argentinian-lesson-vence-panazorean-festival-internacional-de-cinema-das-migracoes-e-interculturalidade-2013-deportado.html#sthash.chQlGyKi.dpuf
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- “Documentário polaco Argentinian Lesson vence Panazorean Film Festival 2013”, 

Público de 21 de abril de 2013:  

http://www.publico.pt/cultura/noticia/documentario-polaco-argentinian-lesson-vence-

panazorean-film-festival-2013-1592046 

- “«The Argentinian Lesson» vence festival açoreano”, TVI24-CINEBOX de 22 de abril 

de 2013:  

http://www.tvi24.iol.pt/cinebox/the-argentinian-lesson-panazorean-acores-festival-

wojciech-staron-tvi24/1442063-4059.html 

- “ “Argentinian Lesson” vence grande prémio do II Panazorean”, RuadeBaixo.com de 

abril 2013: 

http://www.ruadebaixo.com/argentinian-lesson-premio-ii-panazorean.html  

 

 

Regional: 

 

- “Festival Panazorean com 415 filmes inscritos”, RTP Açores de 17 de janeiro de 2013: 

http://www.rtp.pt/acores/?article=30575&visual=3&layout=10&tm=6; 

- “Festival internacional de cinema dedicado às migrações com 415 filmes inscritos”; 

Açoriano Oriental de 17 de janeiro de 2013: 

http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-dedicado-as-

migracoes-com-415-filmes-inscritos 

- “Panazorean alarga presença internacional”, Jornal Açores9 de 17 de janeiro de 2013: 

http://www.jornalacores9.net/cultura/panazorean-alarga-presenca-internacional/ 

- “ "La Cage Dorée" em antestreia internacional no Panazorean”, Açoriano Oriental, de 

20 de março de 2013:  

http://www.acorianooriental.pt/noticia/la-cage-doree-em-antestreia-internacional-no-

panazorean  

  

http://www.publico.pt/cultura/noticia/documentario-polaco-argentinian-lesson-vence-panazorean-film-festival-2013-1592046
http://www.publico.pt/cultura/noticia/documentario-polaco-argentinian-lesson-vence-panazorean-film-festival-2013-1592046
http://www.tvi24.iol.pt/cinebox/the-argentinian-lesson-panazorean-acores-festival-wojciech-staron-tvi24/1442063-4059.html
http://www.tvi24.iol.pt/cinebox/the-argentinian-lesson-panazorean-acores-festival-wojciech-staron-tvi24/1442063-4059.html
http://www.ruadebaixo.com/argentinian-lesson-premio-ii-panazorean.html
http://www.rtp.pt/acores/?article=30575&visual=3&layout=10&tm=6
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-dedicado-as-migracoes-com-415-filmes-inscritos
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-dedicado-as-migracoes-com-415-filmes-inscritos
http://www.jornalacores9.net/cultura/panazorean-alarga-presenca-internacional/
http://www.acorianooriental.pt/noticia/la-cage-doree-em-antestreia-internacional-no-panazorean
http://www.acorianooriental.pt/noticia/la-cage-doree-em-antestreia-internacional-no-panazorean
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- “Ante estreia internacional no II Panazorean International Film Festival”, Jornal Açores9 de 20 de 

março de 2013:  

http://www.jornalacores9.net/cultura/ante-estreia-internacional-no-ii-panazorean-

international-film-festival/ 

- “AIPA homenageia Zeca Medeiros”, Açoriano Oriental de 22 de março de 2013: 

http://www.acorianooriental.pt/noticia/aipa-homenageia-zeca-medeiros 

- “AIPA homenageia Zeca Medeiros no II Panazorean”, Correio dos Açores de 22 de 

março de 2013:  

http://www.correiodosacores.net/view.php?id=43656   

- “Festival Panazorean regressa com aposta no documentário e ficção”, Açoriano 

Oriental de 27 de março de 2013:  

http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-panazorean-regressa-com-aposta-no-

documentario-e-ficcao  

- “II Panazorean Film Festival vai contar com 27 filmes”, Rádio Atlântida de 27 de março 

de 2013:  

http://www.radioatlantida.net/ii-panazorean-film-festival-vai-contar-com-27-filmes  

- “Festival Panazorean arranca a 11 de abril”, RTP Açores, vídeo de 31 de março de 

2013:  

http://www.rtp.pt/acores/index.php?t=Festival-Panazorean-arranca-a-11-de-abril-

video.rtp&article=31556&visual=3&layout=10&tm=6&rss=0 

- “Festival internacional de Cinema promove ciclo de conferências”, Açoriano Oriental 

de 2 de abril de 2013:  

http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-promove-ciclo-de-

conferencias 

- “Santa Maria Connection exibido no Panazorean International Film Festival”, O 

Baluarte de 10 de abril de 2013:  

http://www.obaluarte.net/pagina/edicao/2/1/noticia/9118 

- “ ‘La Cage Dorée’ em antestreia mundial nos Açores”, Açoriano Oriental de 12 de abril 

de 2013:  

http://www.acorianooriental.pt/noticia/la-cage-doree-em-antestreia-mundial-nos-acores 

 

http://www.jornalacores9.net/cultura/ante-estreia-internacional-no-ii-panazorean-international-film-festival/
http://www.jornalacores9.net/cultura/ante-estreia-internacional-no-ii-panazorean-international-film-festival/
http://www.acorianooriental.pt/noticia/aipa-homenageia-zeca-medeiros
http://www.correiodosacores.net/view.php?id=43656
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-panazorean-regressa-com-aposta-no-documentario-e-ficcao
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-panazorean-regressa-com-aposta-no-documentario-e-ficcao
http://www.radioatlantida.net/ii-panazorean-film-festival-vai-contar-com-27-filmes
http://www.radioatlantida.net/ii-panazorean-film-festival-vai-contar-com-27-filmes
http://www.rtp.pt/acores/index.php?t=Festival-Panazorean-arranca-a-11-de-abril-video.rtp&article=31556&visual=3&layout=10&tm=6&rss=0
http://www.rtp.pt/acores/index.php?t=Festival-Panazorean-arranca-a-11-de-abril-video.rtp&article=31556&visual=3&layout=10&tm=6&rss=0
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-promove-ciclo-de-conferencias
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festival-internacional-de-cinema-promove-ciclo-de-conferencias
http://www.obaluarte.net/pagina/edicao/2/1/noticia/9118
http://www.acorianooriental.pt/noticia/la-cage-doree-em-antestreia-mundial-nos-acores
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- “Começa hoje em Ponta Delgada o Festival Internacional de Cinema PANAZOREAN”, 

Açores 24Horas de 12 de abril de 2013:  

http://www.acores24horas.pt/1/ii-panazorean-comeca-hoje-em-ponta-delgada/   

- “AIPA encerra II Panazorean amanhã, 20 de abril, às 21h00, no Teatro Micaelense”, Açores9 

Jornal de 19 de abril de 2013:  

http://www.jornalacores9.net/cultura/aipa-encerra-ii-panazorean-amanha-20-de-abril-as-

21h00-no-teatro-micaelense/ 

-“ "The Argentinian Lesson" vence grande prémio no Festival Internacional de Cinema”, 

Açoriano Oriental de 21 de abril de 2013: 

http://www.acorianooriental.pt/noticia/argentinian-lesson-vence-grande-premio-no-

festival-internacional-de-cinema-nos-acores 

- “O documentário “The Argentinian Lesson” vence grande prémio do II Panazorean”,  Jornal 

Açores9 de 21 de abril de 2013:  

http://www.jornalacores9.net/cultura/o-documentario-the-argentinian-lesson-vence-

grande-premio-do-ii-panazorean/ 

- “ “The Argentinian Lesson” foi o grande vencedor do Panazorean International Film 

Festival”, Açores 24Horas de 21 de abril de 2013: 

http://www.acores24horas.pt/1/%E2%80%9Cthe-argentinian-lesson%E2%80%9D-foi-o-

grande-vencedor-do-panazorean-international-film-festival/ 

 

TELEVISÃO 

 

Telejornal RTP AÇORES - 21 de Abril : Cerimónia de encerramento: entrega de prémios 

http://www.rtp.pt/play/p56/e114665/telejornal-acores 

Programa Atlântida (em directo) – 20 de Abril: programa inteiramente dedicado ao 

Panazorean Film Festival  

http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/atlantida/?k=Atlantida-20-de-abril-Video.rtp&post=44300 

Telejornal RTP AÇORES - 20 de Abril: Sessão oficial de homenagem ao realizador Zeca 

Medeiros (apresentação do documentário “Aprendiz de feiticeiro – uma viagem ao 

imaginário de Zeca Medeiros) 

http://www.rtp.pt/play/p56/e114636/telejornal-acores 

 

http://www.acores24horas.pt/1/ii-panazorean-comeca-hoje-em-ponta-delgada/
http://www.jornalacores9.net/cultura/aipa-encerra-ii-panazorean-amanha-20-de-abril-as-21h00-no-teatro-micaelense/
http://www.jornalacores9.net/cultura/aipa-encerra-ii-panazorean-amanha-20-de-abril-as-21h00-no-teatro-micaelense/
http://www.acorianooriental.pt/noticia/argentinian-lesson-vence-grande-premio-no-festival-internacional-de-cinema-nos-acores
http://www.acorianooriental.pt/noticia/argentinian-lesson-vence-grande-premio-no-festival-internacional-de-cinema-nos-acores
http://www.jornalacores9.net/cultura/o-documentario-the-argentinian-lesson-vence-grande-premio-do-ii-panazorean/
http://www.jornalacores9.net/cultura/o-documentario-the-argentinian-lesson-vence-grande-premio-do-ii-panazorean/
http://www.acores24horas.pt/1/“the-argentinian-lesson
http://www.acores24horas.pt/1/“the-argentinian-lesson
http://www.rtp.pt/play/p56/e114665/telejornal-acores
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/atlantida/?k=Atlantida-20-de-abril-Video.rtp&post=44300
http://www.rtp.pt/play/p56/e114636/telejornal-acores
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Telejornal RTP AÇORES - 17 de Abril : José Medeiros homenageado no festival 

Panazorean 

http://videos.sapo.pt/M3CmN60vprGOLf5YjgHa 

Telejornal RTP AÇORES - 13 de Abril : Abertura oficial do Panazorean 

http://www.rtp.pt/play/p56/e113881/telejornal-acores 

Telejornal RTP AÇORES - 31 de Março: Festival Panazorean arranca a 11 de abril  

http://www.rtp.pt/acores/index.php?article=31556&visual=3&layout=10&tm=6 

Telejornal RTP AÇORES – 3 de Novembro de 2012: Abertura de inscrições para a 2.ª 

edição do festival.  

http://www.rtp.pt/play/p56/e97668/telejornal-acores 

Referências nos rodapés dos Telejornais dos canais nacionais, em relação à abertura 

do Panazorean a 12 de Abril de 2013. 

 

RÁDIO 

 

Entrevistas ao director executivo do festival: 

- Inter-ilhas com Vasco Pernes: 10 de abril 

- Tardes da Antena 1 – Açores com Cristina Oliveira: 

- 18 de abril 

http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Cinema-nos-Acores..rtp&post=44220 

- 17 de abril 

http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean---programa-de-quarta-17-de-

Abril.rtp&post=44201 

- 16 de abril 

http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean.rtp&post=44191 

- 11, 12 e 15 de abril 

- 10 de abril 

http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean.rtp&post=44123 

 

- Cinema na rádio com Ana Rosa Resendes 15 de Abril 

 

 

 

http://videos.sapo.pt/M3CmN60vprGOLf5YjgHa
http://www.rtp.pt/play/p56/e113881/telejornal-acores
http://www.rtp.pt/acores/index.php?article=31556&visual=3&layout=10&tm=6
http://www.rtp.pt/play/p56/e97668/telejornal-acores
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Cinema-nos-Acores..rtp&post=44220
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean---programa-de-quarta-17-de-Abril.rtp&post=44201
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean---programa-de-quarta-17-de-Abril.rtp&post=44201
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean.rtp&post=44191
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tardesda1/?k=Panazorean.rtp&post=44123
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XIII.  CONCLUSÕES 

Depois da mostra em Buenos Aires, o Panazorean assume-se em 2013 como um dos 

eventos culturais de produção açoriana de elevada notoriedade e projeção internacional, 

ao ter registado a inscrição de 415 filmes provenientes de 60 países nesta segunda 

edição. 

 Outros factos interessantes: 

 Programação inédita. Dez dos filmes estrangeiros em competição foram estreias 

absolutas em Portugal, sendo alguns deles já premiados nos principais festivais 

mundiais como Cannes ou Clermont- Ferrand. 

 Antestreia internacional da longa metragem francesa “La Cage Dorée”, do 

francês Ruben Alves que contou com a presença do realizador, da protagonista Rita 

Blanco e ainda de Pedro Pauleta  que faz a sua primeira participação no cinema. Uma 

sessão memorável para os presentes nesta sessão. 

 No âmbito do esforço em diversificar este ano tivemos a presença de um maior 

número de géneros e sub-géneros cinematográficos garantindo um dos pilares do nosso 

festival: agradar a varios públicos e aos seus diversos interesses, mantendo sempre um 

programa de grande qualidade.  

 Presença de um maior número de realizadores e personalidades do mundo do 

cinema, que trouxe uma projeção ainda maior do festival. Entre eles destacaríamos: 

o Jean Sebastien Chauvin – crítico da mais conceituada revista de cinema 

   do mundo Cahiers du Cinema 

o Atriz Rita Blanco – protagonista do filme “La Cage Dorée” 

o João Pedro Rodrigues – Um dos mais conceituados realizadores 

portugueses, no estrangeiro 

Alguns números interessantes: 

 Duplicação do número de espectadores das sessões de cinema em 2013: 3600.  
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 Duplicação do número de participantes na totalidade das actividades (sessões de 

cinema, workshops, conferências, exposição, festas) 4300 

 Parceiros: 43 

 Voluntários: 30 

 Para além do festival continuar a ter impacto nos meios de comunicação social 

nacionais, este ano conseguimos trazer um número bastante superior de pessoas que 

se deslocaram propositadamente para o festival, entre outras razões, pela promoção de 

compras colectivas da SATA. Por todas estas razões já estamos a trabalhar na  3.ª 

edição e contamos consigo para continuar fazer do Panazorean um evento único e de 

grande sucesso. 

 

XIV. EQUIPA

Direção:  

André Santos  

Programação:  

André Santos  

Cristian Rodríguez  

Produção:  

Adriana Sayol  

Anna Piqué  

Gonzalo Gómez  

Kathleen Leroy  

 

 

Comunicação:  

Josefina Cruz  

Audiovisuais:  

Gonzalo Gómez  

Traduções:  

Adriana Sayol  

Inscrições e cópias:  

Cristian Rodríguez  

 

 

 

Gestão financeira:  

Leoter Viegas  

Design de comunicação: 

Departamento  

Web developer:  

Paulo Gomes

Marina Fonseca  

 


