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1. Mar Film Festival lança Workshop de Realização Cinematográfica 
 
O Mar Film Festival realiza a sua terceira edição entre os dias 26 e 28 de abril, no Museu 

Marítimo de Ílhavo, e adiciona ao programa uma nova vertente formativa: um Workshop de 
Iniciação à Realização Cinematográfica. 

Esta formação é gratuita, decorre durante os três dias do Festival e será coordenada por 
João Luz, docente de Realização Cinematográfica e diretor do curso de Cinema Documental, 
da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. 

Os participantes serão orientados na realização de um documentário sobre a 3.ª edição 
de Mar Film Festival, a ser exibido na sessão de entrega dos prémios e do qual serão extraídas 
imagens que integrarão o filme oficial do festival, cuja ficha técnica integrará o nome dos 
participantes do workshop. 

Com sessões teóricas e práticas, este workshop é dirigido a iniciantes ou com 
experiência intermédia na área. A formação abordará assuntos como os princípios formais de 
som e imagem, equipamentos, fórmulas de construção fílmica em documentário de curta 
duração, entre outros. 

As inscrições, limitadas a dez participantes, deverão ser solicitadas até 24 de abril, 
através do e-mail marfilmfestival@cm-ilhavo.pt. 

Os participantes deverão acompanhar-se de uma câmara DSLR e um computador com 
processador i7. Outro tipo de dispositivos serão avaliados pelo formador. 

Mais informações sobre o Mar Film Festival em www.marfilmfestival.pt 
 
 
 

2. 5.º Concurso de Modelismo Náutico com inscrições até 16 de 
novembro 

 

Subordinada à temática “Navios Bacalhoeiros de Arrasto Lateral”, o Museu Marítimo de 

Ílhavo (MMI) tem abertas as candidaturas para o 5.º Concurso de Modelismo Náutico, cujo 

prazo limite é de 16 de novembro de 2019. 

Os modelistas interessados em participar nesta 5.ª edição do Concurso deverão remeter, 

para o Museu Marítimo de Ílhavo, até à data limite indicada, via CTT ou por correio eletrónico 

(museuilhavo@cm-ilhavo.pt), a respetiva candidatura, que deverá ser constituída pela Ficha de 

Inscrição, devidamente preenchida e disponível em (www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt), 

acompanhada de um breve Currículo Pessoal; de documentos de identificação (identificação 

pessoal e número de contribuinte); e a indicação da(s) obra(s) a concurso com uma breve 

descrição da(s) mesma(s). 

São admitidos a concurso trabalhos produzidos em todas as técnicas e materiais, desde 

que enquadrados com o tema proposto, devendo ser entregues entre os dias 3 e 8 de 

novembro do próximo ano de 2020. A exposição e Cerimónia de Entrega de Prémios será 

integrada no programa de comemoração do Dia Nacional do Mar, de 2020.     

Instituído em 2011, com uma periodicidade bienal, o Concurso de Modelismo Náutico 

MMI tem como objetivo promover a cultura náutica como forma de expansão da cultura 

marítima, em geral, e a consolidação do projeto sociocultural do Museu Marítimo, em especial. 

As Normas do 5.º Concurso de Modelismo Náutico MMI estão disponíveis em 

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/99?event_id=558. 
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