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XX ENCONTROS DE CINEMA DE VIANA
Atividades de 09 a 14 de novembro

Depois de uma primeira semana dedicada à Conferência Internacional de Cinema de Viana, os
XX ENCONTROS DE CINEMA DE VIANA, organizados pela Associação AO NORTE em parceria
com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, prosseguem com novas atividades. Da
programação, maioritariamente online por causa dos condicionalismos impostos pela Covid-19,
destacamos para o período de 09 a 14 de novembro:

No dia 09, às 17h00 horas, apresentação de quatro documentários realizados no âmbito do
projeto internacional YEAD, em que a AO NORTE participou. O projeto assentou num plano de
atividades com workshops e programas de intercâmbio cultural e o tema deste ano foi a
exclusão social. Os quatro filmes, orientados por Rui Esperança, foram desenvolvidos em
parceria com entidades locais que trabalham nesse ramo e com alunos da Escola Secundária de
Santa Maria Maior.

Nos dias 09 e 10 de novembro (às 10h00 e às 17h00) e 11 (às 10h00), apresentação online dos
filmes candidatos aos Prémios Ação06! - Festival de Vídeo Escolar. O concurso é aberto a todas
as turmas, alunos, grupos de alunos ou Clubes de Cinema das escolas portuguesas do Ensino
Básico e do Ensino Secundário, e tem como objetivos promover a prática e a cultura audiovisual
em contexto escolar, sensibilizar para a utilização do vídeo como ferramenta criativa, divulgar
experiências que promovam a familiarização com o cinema e as imagens animadas e divulgar
obras audiovisuais produzidas nas escolas. O Júri, constituído por Neva Cerentola (Serviço
educativo da Cinemateca Júnior, Cinemateca Portuguesa), Pedro Alves (Professor da Escola das
Artes da Universidade Católica Portuguesa) e Pedro Mota Teixeira (Professor da Escola Superior
de Design do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), divulgará os vencedores, numa sessão
online, a transmitir pelas 17h00, do dia 11.

No dia 12, às 17h00, é a vez de serem mostrados os filmes produzidos nas Histórias da Praça,
em 2019. Esta iniciativa, coordenada por Pedro Sena Nunes, procura sensibilizar os participantes
(uma turma de alunos de uma escola) para o processo da criação cinematográfica com destaque
para as fases da preparação e rodagem de um filme, destinadas a compreender o processo
criativo e técnico, através de análises das estratégias e métodos escolhidos na adaptação do
imaginário da história. Os trabalhos a mostrar são do Jardim de Infância n.º 1 de Viana do Castelo
(Cogumelo), da Escola Básica 1 – Avenida, do Colégio do Minho, da ARTEAM - Escola Profissional
Artística do Alto Minho, da EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires e da ETAP-Escola Profissional.
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Destaque ainda para o lançamento do livro número vinte e quatro da coleção O Filme da Minha
Vida – BOTH SIDES NOW, de Joana Mosi, a partir do filme A Lagosta, de Yorgos Lanthimos. A
coleção faz-se do repto lançado pela AO NORTE a autores portugueses de BD e ilustração para
que criem um álbum inspirado num filme que tenha deixado marcas nas suas vidas. No dia 13
realiza-se uma projeção do filme no auditório Carolino Ramos, com a presença do diretor da
coleção, o artista plástico Tiago Manuel, destinado a alunos da Escola Secundária de
Monserrate, e, a partir das 14h30, no Espaço-AO NORTE, ficará patente a exposição dos
desenhos originais. Devido às medidas relacionadas com o estado de emergência, faremos a
apresentação do livro a o encontro com a autora logo que a situação o permita.

Toda a programação online pode ser seguida a partir da página do Facebook dos XX Encontros
de Cinema de Viana.

Mais informações em http://www.encontrosdecinema.pt/
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