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O PODER DA SÉTIMA
ARTE NAS MAOS
DOS MAIS NOVOS

Gostas de ver filmes e de ir ao cinema? A associação e o festival que vais conhecer agora
têm muito para oferecer e vão-te dar ainda
mais motivaçãci. Não podes deixar escapar
esta oportunidade de conhecer mais sobre o
poder da sétima arte. E fica atento: não deixes escapar as novidades.
Alguma vez ouviste falar na associação Porto/Post/Doc? Foi criada no Porto em 2014
por várias pessoas apaixonadas pelo cinema
e por aquilo que ele nos pode oferecer. É um
projeto que nasceu para mostrar o que de melhor se consegue fazer nesta área e para convencer pessoas como tu a voltar a encher as
salas de cinema.
Foi então necessário definir iniciativas para
que os objetivos fossem alcançados, e assim
apareceu o "Há Filmes na Baixa!", que consiste em dezenas de sessões de filmes anuais,
e também o Porto/Post/Doc Film & Media
Festival, um festival que já é de referência
nacional e internacional dedicado ao cinema e que, este ano, acontece de 24de novembro a 2de dezembro.A outra boa notícia é que
se trata também de um festival que traz muitas ações para toda a família e comunidade
escolar.
Como deves imaginar, as salas de cinema
do Porto são poucas e não andam muito
cheias. Por isso, através do projeto educati-

vo School Trip, foram desenvolvidas novas
dinâmicas para não deixar perder o valor desta arte - e de vê-la numa grande sala escura.
Foram criadas sessões, aulas e oficinas e assim, além de levar o cinema às escolas e de
guiar os estudantes até às salas de cinema, os
mais pequenos têm ainda a possibilidade de
pôr mãos à obra. Foi o que fizeram crianças
entre os oito e os nove anos da escola OSMOPE, no Porto. Durante uma semana, começaram por criar uma cidade. Uma cidade feita de legos e cartão onde há fábricas, museus
e muitos outros recursos, que serviu de cenário a uma curta-metragem de animação
que ajudaram a concretizar.
Este é o resultado de uma das oficinas de cinema do festival. A convite do projeto educativo, os criadores de filmes de animação
David Doutel e Vasco Sá estiveram a explorar o tema do "Direito à cidade" junto dos
mais pequenos. O filme construído no
workshop é um dos que serão exibidos no
festival, mas há muitos outros que não vais
querer perder. Aparece no Porto/Post/Doc
Film & Media Festival e conhece curiosos
como tu. DÁLIA MAGALHÃES
Porto/Post/Doc Film & Media Festival
24 de novembro - 2 de dezembro, Porto
3,50 a 5 euros

