XVIII ENCONTROS DE CINEMA DE VIANA
com programação intensiva e página da internet dedicada

De 2 a 7 de Maio realiza-se mais uma edição dos Encontros de Cinema de Viana, a 18ª,
organizada pela Associação AO NORTE em parceria com a Câmara Municipal de Viana do
Castelo. Com uma agenda cheia de atividades, os Encontros de Cinema de Viana apresentamse, a partir de agora, numa página de internet dedicada em exclusivo ao evento. 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 seis dias e promete trazer Cinema à cidade.
Logo a abrir a programação, no dia 2 de Maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, acontece a
exibição e entrega de prémios do Festival de vídeo escolar Ação04!, especialmente dedicado
aos filmes realizados em âmbito escolar por alunos dos ensinos básico e secundário. Os filmes
a concurso, ficção, animação e documentário, são divididos por categorias, de acordo com o
nível de ensino, e culmina com a entrega de prémios.
Nos dias 3 e 4 de Maio acontece a 7ª Conferência Internacional de Cinema de Viana do
Castelo, que reúne investigadores e professores universitários na Escola Superior de Educação
do IPVC para debaterem duas temáticas centrais do cinema - Cinema e Escola e Cinema, Arte,
Ciência e Cultura. Este ano a conferência dedica uma mesa redonda ao antropólogo e cineasta
francês Jean Rouch, em homenagem ao centenário do seu nascimento.
No final da conferência acontece o II encontro da REdArtH – Rede Internacional de Educação,
Artes e Humanidades, enquanto plataforma de colaboração entre investigadores, realizadores
e produtores culturais nos campos da Educação, das Artes e das Humanidades, com os
objetivos de fomentar a mobilidade internacional entre professores e estudantes e a
realização conjunta de eventos e de publicações. O II encontro pretende também criar
projetos de cooperação internacional em Educação Artes e Humanidades.
A partir de dia 4 de Maio e até ao final dos Encontros de Cinema de Viana decorre a secção
Olhares Frontais, numa parceria de programação entre a AO NORTE e o realizador Pedro Sena
Nunes. Durante a tarde do dia 4 realiza-se um workshop de realização orientado por

Margarida Leitão, enquanto à noite é apresentado o filme “Fábrica do Nada”, de Pedro Pinho,
vencedor do prémio da crítica no festival de Cannes.
No fim-de-semana, dias 5 e 6 de Maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda são apresentados
os filmes candidatos ao prémio PrimeirOlhar, intercalando as sessões com filmes de
realizadores profissionais e masterclasses de Cinema e de Fotografia.
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.
No sábado acontece também o Encontro Luso-Galaico de Cineclubes, organizado pela
associação AO NORTE em parceria com a Federação Portuguesa de Cineclubes e a Federación
de Cineclubes de Galícia. O Encontro pretende debater questões relacionadas com a formação
de públicos para o cinema, divulgar experiências e debater caminhos.
Durante todo o Encontro, de 2 a 7 de Maio, realiza-se mais uma edição do conjunto de
workshops “Histórias na Praça”, dedicado aos alunos mais novos e com o objetivo de
sensibilizar os participantes para o processo criativo da criação cinematográfica, com destaque
para as fases da preparação e rodagem de um filme.
Também a pensar na literacia fílmica, a secção Escola no Cinema propõe o visionamento de
filmes em sala, destinados a alunos de todos os graus de ensino e são oferecidas as oficinas
“Vamos Fazer Um Filminho?”, “Escolas Animadas”, “Esta Brincadeira Dava Um Filme!” e “A
Aventura do 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 nova página dos Encontros de Cinema de Viana,
agora totalmente dedicada ao evento e com design renovado: www.encontrosdecinema.pt.
Informações complementares na página oficial da AO NORTE: www.ao-norte.com
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