
XXII ENCONTROS DE CINEMA DE VIANA

com 12 dias de programação dedicada ao Cinema

De 2 a 13 de Maio realiza-se mais uma edição dos Encontros de Cinema de Viana, a 22ª,

organizada pela Associação AO NORTE em parceria com a Câmara Municipal de Viana do

Castelo, com uma programação cheia de atividades. Filmes, profissionais e produzidos por

estudantes de todas as idades, conferências, debates e masterclasses, workshops e

exposições integram uma programação diversificada que se estende por doze dias e promete

trazer Cinema à cidade.

Entre as atividades destacamos a secção Olhares Frontais que este ano decorre nos dias 6, 7 e

8 de Maio e dedica especial atenção à importância do som no cinema. Além disso, esta secção

sublinha a importância dos documentários realizados por alunos do ensino superior na

Competição PrimeirOlhar.

O prémio PrimeirOlhar é a secção competitiva dos Encontros de Cinema de Viana e tem como

objetivo promover a produção documental e premiar o melhor documentário realizado por

alunos de escolas de cinema, de audiovisuais ou comunicação, e por participantes em cursos

de documentarismo promovidos por outras entidades de Portugal, da Galiza, do Brasil e dos

outros países de língua portuguesa. Este ano estão selecionadas 23 curtas-metragens para a

competição.

Serão também apresentados filmes de escolas internacionais convidadas, como é o caso da

Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid e uma coleção de curtas-metragens

europeias, selecionadas por vários festivais de cinema, numa relação direta com a EFA -

European Film Academy.

http://www.encontrosdecinema.pt/olharesfrontais-programa.php
http://www.encontrosdecinema.pt/primeirolhar-filmes.php


No dia 06 de maio às 16h45, na Sede da Associação AO NORTE, inaugura a exposição que

parte da coleção O Filme da Minha Vida com a apresentação do livro de BD número vinte e

cinco desta coleção – VAU, de António Jorge Gonçalves partir do filme A Viagem de Chihiro,

de Hayao Miyazaki, com a presença do autor. Ainda durante a tarde do dia 6 realiza-se um

workshop de realização orientado por Pedro Florêncio, enquanto à noite é apresentado o

filme “Distopia”, de Tiago Afonso,  com a presença do realizador.

Nesta edição dos Encontros de Cinema de Viana haverá também lugar para uma sessão de

cinema inclusivo, no dia 3 de Maio às 21:30, com o filme Surdina, do realizador Rodrigo Areias,

numa versão com legendas para pessoas com deficiência auditiva e áudio descrição para

pessoas cegas ou com deficiência visual. A adaptação do filme Surdina foi realizado pela

investigadora Josélia Neves, especialista em legendagem, legendagem para surdos, áudio

descrição, transcrição áudio-táctil e comunicação multissensorial, em parceria com o realizador

e produtor do filme Rodrigo Areias. Ambos estarão presentes na sessão de apresentação do

filme, no dia 3 de Maio.

De 2 a 6 de Maio acontece a 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do Castelo,

que reúne investigadores e professores universitários na Escola Superior de Educação do

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para debaterem o Cinema e a Educação e o Cinema,

Arte, Ciência e Cultura.

À semelhança das edições anteriores, durante todos os dias dos Encontros, de 2 a 13 de Maio,

realizam-se várias ações de formação com estudantes de várias idades e ciclos de ensino tais

como “Histórias na Praça”, “Trabalhos de Casa” e várias oficinas de introdução ao cinema.

Os Encontros de Cinema de Viana assumem-se como uma experiência única no meio cultural

da região e do país, proporcionando, a alunos, professores e público um espaço de partilha e

discussão. A promoção do cinema junto dos jovens, exaltando a capacidade pedagógica deste

meio, é um objetivo que tem pautado a ação de todos os envolvidos na organização e

promoção destes encontros.

Toda a programação pode ser consultada na página dos Encontros de Cinema de Viana:

www.encontrosdecinema.pt.

Informações complementares na página oficial da AO NORTE: www.ao-norte.com

encontrosdecinemadeviana@gmail.com

mailto:encontrosdecinemadeviana@gmail.com

