PROCURAM-SE FILMES CASEIROS, DOMÉSTICOS, AMADORES E DE FAMÍLIA

O Arquivo Municipal de Lisboa | Videoteca (AMLV)
está a promover uma recolha de filmes caseiros,
domésticos, amadores e de família feitos na
cidade de Lisboa ou por lisboetas, com o objetivo
promover e enriquecer o seu espólio e cumprir
uma das suas principais missões: preservar e
constituir a memória viva da cidade.
Para participar nesta iniciativa poderá enviar
ou entregar nas instalações da Videoteca

Esta recolha estará aberta em permanência
e vem ao encontro de um serviço gratuito já
prestado pela Videoteca: a transcrição de filmes
amadores em suporte de película ou vídeo, que
possibilita a digitalização e disponibilização dos
filmes em suporte DVD ou em ficheiro MP4,
preferencialmente relacionados com a cidade de
Lisboa.

Porque uma cidade é também aquela que é
[largo do Calvário, nº 2 - 1300-113 Lisboa, Edifício da imaginada por aqueles que a habitam, O Arquivo
“Promotora” (a Alcântara)], filmes com as seguintes Municipal Videoteca apela a que cada habitante
características:
abra o seu arquivo individual e o partilhe, para
que, pouco a pouco, seja possível construir
• feitos na cidade de Lisboa (dentro ou fora de
um enorme mapa imaginário e comum,
casa) ou por lisboetas (desde que de alguma
feito pela articulação de cada uma dessas
maneira incluam a menção a essa origem);
imagens privadas e pessoais. Para dar início
• sem restrições temáticas, mas com carácter ao desenho desse mapa, e começar a devolver
documental e de retrato do quotidiano
estas imagens aos lisboetas e à sua cidade,
está também a organizar a TRAÇA – Mostra de
• de qualquer época;
Filmes de Arquivos Familiares, onde a cada ano
• em bom estado de conservação;
serão mostrados alguns dos filmes recebidos e
integrados no seu espólio.
• nos seguintes formatos vídeo: U-Matic,
Betacam SP, DV, DVD, Mini-Dv, Dvcam, MiniPara mais informações consulte os sites:
Dvcam, HDV, VHS, HI 8; e nos seguintes formatos
de película: 8mm, super 8mm, 16mm (contactar
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/
http://videoteca.cm-lisboa.pt/
a Videoteca para outros formatos).
Posteriormente serão feitas duas cópias de cada
filme em formato digital: uma que integrará o
arquivo da Videoteca, e a outra a entregar ao
depositante.

Telefones 218 170 433 ou 213 807 154

