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13a18
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DANÇA

TCSB
21H30 • 6 A 10€ 

cultura

16
NOV

TEATRO

C.C.D. DINIS

21H30 ENTRADA LIVRE

CINEMA

FNAC COIMBRA

ENTRADA LIVRE

CINEMA

Mosteiro Santa Clara-a-Velha
21H30 • ENTRADA LIVRE

12
NOV

MÚSICA

Sala Arte à Parte
22H • 5€ 

Por João Gaspar

12
NOV

CINEMA

MOSTEIRO SANTA CLARA-A-VELHA

21H30 • ENTRADA LIVRE

11
NOV

11a12
NOV

MÚSICA

SALA DE ARTE À PARTE

21H30 • 8€

MÚSICA

TEATRÃO-SALAGRANDE

21H30 • 10 A 20€

MÚSICA

FNAC COIMBRA

22H•ENTRADA LIVRE

ENTRE OS DEDOS

Conferência
Casa Municipal da Culturas

10h•ENTRADA LIVRE

POEMAS CRUZADOS

20
NOV

DEUS NÃO QUIS

NOISERV

NOITE DE AMORES EFÉMEROS

BLACK SEAT BINGO

9 

DEAD COMBO E ROYAL
ORQUESTRA DAS CAVEIRAS

LA CHANSON NOIRE

NOV

10
NOV

TRIUNFO DAS POLÍTICAS
CULTURAIS AUTÁRQUICAS

EMBARGO

16 
NOV

Passeio por uma tela
feita de cinema português
O 17º Festival Caminhos
do Cinema Português vai 
decorrer de 14 a 23 de
novembro, com espaço
para curtas, longas, 
documentários e 
animação.

Coimbra percorre o(s) caminho(s)
do cinema português pela décima sé-
tima vez. Este ano, entre 14 e 23 de
novembro, o passeio pela tela faz-se
em três palcos: Teatro Académico Gil
Vicente (TAGV), Theatrix e Mini Au-
ditório Salgado Zenha. Vítor Ferreira,
diretor do 17º Festival Caminhos do
Cinema Português e presidente do
Centro de Estudos Cinematográficos,
assevera que “a marca do cinema na-
cional passa por Coimbra”.
O Caminhos, que teve a concurso

mais de 170 películas, bifurca-se,
nesta edição, em várias atividades.
Na Secção Competitiva os filmes
foram distribuídos pelas categorias
de longa e curta-metragem, docu-
mentário e animação. Neste con-
curso, a organização assume uma
posição de aposta em novos talentos.
“Tentam-se introduzir novos realiza-
dores para lhes proporcionar um es-
paço mediático e de exibição,
normalmente restrito a realizadores
consagrados”, comenta o diretor do
festival.
Nos Ensaios Visuais vão estar pre-

sentes trabalhos realizados por alu-
nos do ensino secundário e superior
de todo o país. A mostra de cinema
europeu é dedicada este ano à Tur-
quia e vai contar com “Yasamin Kiyi-
sinda” de Fatih Akin, filme vencedor
do prémio de melhor argumento no
Festival de Cannes de 2007. O Cami-
nhos Juniores, que segundo Vítor

Ferreira, tem “o intuito de espicaçar a
curiosidade das crianças pelo ci-
nema”, vai contar com a presença de
mais de 4000 jovens. Para além das
atividades destinadas à exibição ci-
nematográfica, o Caminhos vai con-
tar com cinco workshops onde os
formandos podem “encontrar voca-
ção e interesse relacionado com de-
terminadas áreas do cinema”, como
explica Telmo Martins, formador do
workshop Cinema 3D. O festival
conta ainda com um ciclo de confe-
rências e a exibição de filmes dedi-
cado à vaga do Cinema Novo.      

Preconceitos no 
cinema português
Embora a primeira edição tenha sido
organizada em 1988, só em 1996 é
que o certame começou a ser alar-
gado a todos os géneros. O Caminhos
veste a pele de festival, em 1997, com
a introdução caráter competitivo e,
em 2002, inclui na sua programação
o documentário, a curta-metragem e
a animação. Vítor Ferreira classifica
esta evolução como “notável”. Não
obstante, segundo o diretor do
evento, a organização do festival de-
bate-se com a necessidade de “fazer
cada vez mais com cada vez menos”.
Vítor Ferreira estranha o compor-

tamento de algumas instituições. Em
particular, refere o Instituto do Ci-
nema e do Audiovisual, que não
apoiou o festival, e a Direção-Geral da
Associação Académica de Coimbra,
que, segundo o diretor do Caminhos,
contribuiu com 200 euros em fotocó-
pias e 75 euros em material de pape-
laria, num evento onde foram
enviados 7500 convites. Vítor Fer-
reira aponta ainda para o atraso na
confirmação do acordo, com o pedido
entregue em julho a ser validado dia
1 de novembro. Para além da dimi-
nuição de apoios, Tiago Cravidão,
participante no Caminhos, aponta “a
falta de sensibilidade por parte dos
media” como outra das grandes difi-
culdades deste tipo de festivais: “é

como estar a falar para surdos”.
Vítor Ferreira considera que o ci-

nema português é negligenciado,
“mais pela forma do que pelo con-
teúdo”, muito por culpa dos “lugares
comuns de que é demorado ou eli-
tista”. “Trata-se de um preconceito
eterno”, aponta António Ferreira,
realizador presente no Caminhos,
que acredita que “seria ideal se o Ca-
minhos se tornasse numa montra
anual do que se faz no país”. Sean
Walsh, júri internacional do evento,
enaltece a qualidade do cinema pro-

duzido em Portugal e revela que os
filmes portugueses “se encontram re-
presentados em todos os circuitos in-
ternacionais”.
O festival termina dia 23 de no-

vembro com uma programação espe-
cial. À meia-noite do último dia vai
haver a projeção do filme de António
Ferreira “Respirar debaixo de água”,
musicado ao vivo pela banda conim-
bricense a Jigsaw. Os bilhetes para o
Caminhos variam entre os 20 e os 15
euros para acesso geral e bilhetes de
sessão entre os 3 e os 2 euros.   

Na atribuição de prémios
da Gala António Luís
Gomes, apenas foram
sete as secções culturais
a apresentar candidatura,
entre as dezasseis que
compõem a AAC

No passado sábado, 6, o Pavilhão
de Portugal acolheu a segunda edi-
ção da Gala António Luís Gomes,
nome do primeiro presidente da
academia. A gala teve como propó-
sito a divulgação do trabalho das

dezasseis secções culturais da As-
sociação Académica de Coimbra
(AAC), bem como premiar as sec-
ções cujo trabalho e atividade do úl-
timo ano mereciam distinção.
Com um orçamento reduzido –

esta edição conseguiu poupar cerca
de 21,500 euros, em relação ao ano
anterior – o evento deixou de ser
organizado por uma produtora,
como refere o coordenador cultural
da Comissão Executiva do Conse-
lho Cultural da AAC, António Ar-
naut: “a gala foi feita por estudantes
da Universidade de Coimbra e sec-
cionistas da AAC”.
A coordenadora geral do Pelouro

da Cultura, Diana Taveira, faz um
balanço positivo da gala e, numa
comparação com a primeira edição,

afirma que “este ano não foi uma
entrega de prémios, foi sim uma
mostra de trabalho do que as sec-
ções fazem ao longo do ano” apesar
de salientar que esperava um maior
envolvimento por parte das secções
culturais.
O galardão de Secção do Ano foi,

pela segunda vez, entregue à Secção
de Fotografia. João Costa, presi-
dente da secção, afirma concordar
plenamente com a atribuição do
prémio e defende também a conti-
nuação da existência deste reco-
nhecimento, visto ser “uma
maneira de realçar o bom que há
nas secções e uma maneira de ver o
fruto do trabalho recompensado”.
O prémio de Ligação à Sociedade
Civil pertenceu à Rádio Universi-

dade de Coimbra e o de Evento do
Ano foi levado pelo Festuna, da
Secção de Fado. Os prémios Dedi-
cação e Formação foram cedidos a
Nuno Cardoso, diretor da Secção
Filatélica e à Televisão da Associa-
ção Académica de Coimbra, respe-
tivamente.
Diana Taveira diz ter havido una-

nimidade na escolha dos vencedo-
res, até porque várias secções não
entregaram os relatórios de ativi-
dade necessários à candidatura aos
prémios. Assim, apenas sete sec-
ções foram avaliadas. Já António
Arnaut declara “não fazer sentido a
existência de prémios numa gala
cultural da AAC”, isto porque “são
muitas as secções que mereciam ser
premiadas”. 

Secção de Fotografia é Secção Cultural do Ano
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