
 

Prémios do concurso Ação05! 

dividem-se entre Abrantes e Viana do Castelo 

 

Estão encontrados os vencedores do concurso de Vídeo Escolar Ação 05! Entre os 29 filmes 

selecionados para concurso, o júri desta edição, composto por João Gigante, fotógrafo e artista 

plástico, Nuno Tudela, realizador e professor universitário, e Paula Tavares, artista, professora e 

investigadora, decidiu destacar os seguintes trabalhos: 

 Prémio para melhor filme de animação do 1º e 2º ciclos do ensino básico: 

“Chile”, que explora a geografia, fauna e flora do país da américa do sul, realizado em 

colaboração com a Associação Palha de Abrantes. 

 Prémio para melhor filme de ficção, realizado por alunos do ensino secundário: 

“Solidão”, um filme realizado por alunos da Escola Secundária de Santa Maria Maior, em Viana 
do Castelo, que narra a história de um jovem adolescente e de como uma sociedade focada nas 
redes sociais conduz ao isolamento da personagem, até ao dia em que conhece alguém tão 
perdido e isolado como ele. 
 

 Prémio para melhor filme de animação do Ensino Secundário: 

“The Loss”, curta-metragem de animação realizada por alunos da Escola Secundária de 
Monserrate, também em Viana do Castelo, que conta a história de Aslan, menino de 10 anos 
que devido à guerra, fica sem casa e sem família, indo parar a um barco de refugiados. 
 
As escolas premiadas recebem 500 euros (quinhentos euros) cada uma em material destinado 
à produção audiovisual da Escola e tanto os alunos como a escola são agraciados com o respetivo 
diploma da distinção. 
 

A XIX edição dos Encontros de Cinema de Viana, organizados pela AO NORTE e pela Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, arrancam hoje e prolongam-se até ao próximo domingo, dia 12 

de Maio, contando com inúmeras atividades que aproximam os mais jovens com as imagens em 

movimento. A programação dos Encontros conta com apresentações de filmes, debates, 

masterclasses, oficinas de cinema e a atribuição do prémio PrimeirOlhar, dedicado aos alunos 

do ensino superior de escolas de cinema, comunicação e audiovisual de Portugal, Galiza, Brasil 

e restantes PALOP.  

 

Toda a programação e informações complementares podem ser encontradas em 

www.encontrosdecinema.pt. 

www.encontrosdecinema.pt

