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Encontros de Cinema de Viana do Castelo apresentam filmes 

nacionais e internacionais com OLHARES FRONTAIS 

Mostras de filmes, Masterclasses e a atribuição do prémio PrimeirOlhar são as atividades 

em destaque na secção Olhares Frontais que decorre durante os XV Encontros de Cinema 

de Viana do Castelo, de 4 a 10 de Maio. 

O prémio PrimeirOlhar, que já vai na sua 11ª edição, pretende premiar filmes de alunos de 

escolas de Cinema e Audiovisuais de Portugal, Galiza, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo 

Verde e restantes países de língua portuguesa. Entre as inúmeras inscrições foram 

seleccionados para o concurso desta edição 19 documentários oriundos de Portugal e do 

Brasil, que serão exibidos no Teatro Municipal Sá de Miranda, integrados na secção 

Olhares Frontais, durante os XV Encontros que decorrem de 4 a 10 de Maio. 

Ainda nesta secção do festival serão projectados filmes de escolas internacionais, como a 

film.factory, que tem como mentor o realizador húngaro Béla Tarr, DocNomads 

(Documentary Film Directing) - Erasmus Mundus Master Course, um curso europeu de 

realização de documentários com tutoria, em Portugal, de Margarida Cardoso, do 

laboratório de produção, da European Film Academy e do Festival Internacional Fidé. 

Haverá também espaço para Masterclasses com José Bogalheiro, António Sousa Dias, Luís 

Correia e Noémie Mendelle. 

Pedro Sena Nunes, programador dos Encontros de Cinema, afirma que a secção Olhares 

Frontais “é um espaço de reflexão (e conflito), um encontro com a história dos filmes que 

habitam em zonas de fronteira”. 

Também integrado na programação dos Encontros realizar-se-á a 4ª Conferência 

Internacional de Cinema, que decorre nos dias 7 e 8 de Maio na Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e que reúne investigadores de 

Portugal, do Brasil e da Galiza para debaterem temas como “Cinema e escola”, “Cinema: 

arte, ciência, cultura)”, “Documentário Contemporâneo” e “Cinema e Género”.  

Pela primeira vez, os Encontros de Cinema de Viana abrem também espaço à competição 

entre os mais novos, com o Festival de Vídeo Escolar Ação 01!, no qual estão a concurso 

vários filmes de cinema de animação e ficção realizados por alunos dos ensinos básico e 
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secundário. Os filmes selecionados serão projetados nos dias 5 e 6 de maio de 2015, no Teatro 

Municipal Sá de Miranda em Viana do Castelo. 

À semelhança das edições anteriores, regressam as HISTÓRIAS NA PRAÇA, que acompanham o 

processo de produção de curtas-metragens realizadas por alunos de escolas de Viana do 

Castelo e os FILMES FALADOS, com a apresentação de obras cinematográficas e espaço para 

debate, este ano moderado por Fabrice Schurmans. Realiza-se também o ENCONTRO DE 

CINECLUBES, para debater o Cinema na Era Digital e a Formação de Públicos. 

Os Encontros de Cinema de Viana do Castelo são organizados pela associação AO NORTE e 

pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

 

Mais informações e programação detalhada na página oficial da AO NORTE: 

www.ao-norte.com 
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