
 
 

 
 

 SESSÃO DESCONTRAÍDA 
 
 

Sessão de cinema (filme curto e documentário-ficção) 
“Elo”, “No Táxi do Jack”  
26 de Março de 2022 às 15h30, pequeno auditório da Culturgest 
Para maiores de 12 anos / duração total de 81 minutos / falada em português / com legendas 
descritivas em português, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição 
 
A Mostra de Cinema AMPLA, em colaboração com a Acesso Cultura e, com o apoio 
da Culturgest, procura criar um acesso mais alargado a parte da sua programação 
promovendo  a realização de Sessões Descontraídas. O que é uma sessão descontraída? São 
sessões que decorrem numa atmosfera mais descontraída e acolhedora e com regras mais 
tolerantes no que diz respeito ao movimento e ao barulho na sala. Destina-se a todas as 
pessoas e famílias que prefiram um ambiente com reduzidos níveis de ansiedade, famílias com 
crianças pequenas, pessoas com deficiências sensoriais, sociais ou de comunicação, pessoas 
com condições do espectro autista (ASD), incluindo síndrome de Asperger, pessoas com 
deficiência intelectual, crianças com défice de atenção, pessoas com síndroma de Down, 
pessoas com síndroma de Tourette e seniores em estados iniciais de demência. Este 
documento contém informação sobre o espaço da Culturgest e sobre a sessão, com o intuito 
de ajudar a preparar a sua visita no próximo dia 26 de Março. Se necessitar de qualquer outra 
informação, pode utilizar os contactos info@amplamostra.pt e 91 398 84 25 (Telemóvel / 
Whatsapp). 
	
	
 



 
Vamos à Mostra de Cinema 
AMPLA ver um filme curto e um 
documentário-ficção (sem 
intervalo mas com a 
possibilidade de sair e voltar a 
entrar na sala). 
	
    

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
___________________________________________	
1 - Esta é a entrada principal da 
Culturgest, que fica na 
Rua Arco do Cego nº 50.     
Esta entrada tem uma rampa de  
acesso para pessoas com mobilidade  
reduzida.   
	
	
	
	
	
___________________________________________	
2 - Para entrarmos no edifício da  
Culturgest temos de passar, 
primeiramente, por umas portas de 
vidro, que vão estar abertas. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ELO 

NO TÁXI DO JACK 



___________________________________________	
3 - E depois por uma portas de metal, 
que também vão estar abertas. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
___________________________________________	
4 - Depois de passarmos pelas portas 
de metal, compramos ou levantamos 
os bilhetes na bilheteira da Culturgest, 
que fica do lado direito no hall de 
entrada do edifício. 
 
	
	
	
	
	
___________________________________________	
5 - Os funcionários da bilheteira  
e os assistentes de sala  
estão identificados com uma t-shirt  
da Culturgest. Estão preparados para  
ajudar sempre que houver 
necessidade  
ou esclarecer qualquer dúvida. 
	
	
	
	
___________________________________________	
6 - O pequeno auditório,  
onde irão ser exibidos os filmes, 
fica do lado esquerdo no hall de 
entrada do edifício. 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________	
7 – Depois de passar pelas portas de 
metal, existe uma escadaria de acesso 
à sala com duas portas que vão estar 
abertas.   
As pessoas que utilizam cadeira de 
rodas têm de utilizar o elevador para 
aceder ao piso -2 e entrar no pequeno 
auditório pela parte de baixo.  
 
 
 
___________________________________________ 
8 - O elevador encontra-se no hall de  
entrada do edifício e existe sinalética 
com a sua localização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
9 - Para aceder ao elevador  
será necessário tocar a campainha de 
um intercomunicador e pedir ao 
segurança para autorizar a passagem 
pelo torniquete (um assistente de sala 
poderá ajudar). 
 
 
 
 
 
___________________________________________	
10 - No pequeno auditório, a luz estará 
baixa mas não apagada. O som estará 
um pouco mais baixo do que o 
habitual.  
Os lugares para pessoas com 
mobilidade reduzida encontram-se na 
primeira fila, junto ao palco. Junto a 
cada um destes lugares, está 
disponível outro para um 
acompanhante. 



___________________________________________	
11 - Durante a sessão, a ideia é 
estar à vontade mas atento ao que se  
passa no écran.  
Não se pode tirar 
fotografias nem fazer vídeos. 
	
	
	
	
	
	
___________________________________________	
12 - No écran, existirão legendas em  
português e uma pessoa a fazer 
interpretação em Língua Gestual  
Portuguesa no canto inferior direito,  
durante todo o  filme, para que as 
pessoas s/Surdas também possam 
assistir.  
	
	
	
 

___________________________________________ 
13 - As pessoas cegas ou com baixa 
visão poderão pedir no bengaleiro, à 
entrada da sala, um receptor com um 
auricular para ouvirem a 
audiodescrição e audiolegendas. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
14 - Na parte debaixo do pequeno 
auditório existe uma sala contígua, 
equipada com puffs e jogos, se for 
preciso sair do auditório em algum 
momento. Esta sala também dá acesso 
a uma casa-de-banho. Estará um  
assistente de sala junto à porta que dá 
acesso a essa sala. 
 
 
 



___________________________________________ 
15 - Junto ao pequeno auditório 
existem duas casas de banho, uma no 
piso de baixo, à qual se acede 
descendo as escadas junto ao 
bengaleiro à entrada do auditório ou 
através da sala contígua com puffs e 
jogos. No piso de cima, no hall de 
entrada, junto aos elevadores, existe 
outra casa-de-banho, que inclui uma 
casa de banho adaptada.  
 
___________________________________________ 
16 - No final da sessão, saímos do 
pequeno auditório fazendo o mesmo 
percurso que fizemos para entrar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

O QUE VAI ACONTECER NOS FILMES... 
 
ELO, de Alexandra Ramires – Portugal, França / Animação /2020 / 11 min. / Sem 
diálogos / Com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição 
 
Filme de animação muito escuro, com fundo preto e desenho a branco.  
  
1 min. 23 seg. – Surge um assobio 
2 min. 39 seg. – Surge o corpo de um cão que vai decompor-se e ficará apenas uma carcaça, 
com ossos. Poderá impressionar algumas pessoas.  
3 min. 50 seg. – Surge um corpo pendurado num cabide.  
4 min. 16 seg. – Surge novamente a carcaça do cão.  
4 min. 25 seg. – Surge uma pessoa retira um osso da pata da carcaça do cão.  
7 min. 10 seg. – Surge novamente a carcaça do cão. 
7 min. 49 seg. – Surge um pássaro ataca um homem e este cai.   
10 min. 20 seg. – Surge um som agudo de flauta 
 
 
 
 
 



NO TÁXI DE JACK, de Susana Nobre – Portugal / Documentário, Ficção /2021 / 
70 min. / Falado em português e inglês / Com legendas descritivas em 
português, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição 
 
4 min. 43 seg. a 6 min. 45 seg. – Surge música ritmada.  
16 min. 6 seg. a 16 min. 51 seg. – A imagem fica mais escura, na penumbra.  
17 min. 36 seg. – Surge um som de sinos de igreja e badaladas.  
20 min. 45 seg. a 24 min. 52 seg. – Imagem mais escura. Ambiente nocturno.  
26 min. 8 seg. – Surgem sons de motores de aviões.  
27 min. 30 seg. - Imagem mais escura. Ambiente nocturno. 
28 min. 01 seg. – Surge som de harmónica.  
35 min. 27 seg. – Surge um assobio.  
41 min. 53 seg. – Surge ecrã negro.  
46 min. 42 seg. – Surge som de cães a ladrar.  
48 min. 23 seg. - Surge som de cães a ladrar. 
55 min. 35 seg. - Surge som de pistolas e metralhadoras a disparar.  
57 min. 31 seg. – Surgem sons abruptos.  
58 min. 25 seg. – Surgem dois homens a discutir. 
1 hora 1 min. 42 seg. a 1 hora 4 min. 14 seg. – Surge uma cena num cemitério.  
1 hora 4 min. 30 seg.  a 1 hora 5 min. 15 seg. – Surge som de bombos.  
1 hora 5 min. 36 seg. a 1 hora 8 min. 48 seg. – Surge som de acordeão.  
 


