
A programação do CineSophia será feita em
parceria com a Chãos de Ferro - Associação
Cultural e os seus parceiros (a produtora e
distribuidora PapaveroNoir -  Fi lmes Unipessoal,
Lda e o Blog/Canal de cinema Oito Milímetros e
Meio) e contará com o apoio da Academia das
Artes da Junta de Freguesia de Arcozelo.

SOB O LEMA “GERMINAR”, TÍTULO DO NOSSO PCE, LANÇAMOS A
SEMENTE E JÁ COMEÇAMOS A VER UM PEQUENO PONTO VERDE, UMA
PEQUENA PLANTA A SURGIR DA TERRA.

SESSÃO 1

No âmbito das dinâmicas do Projeto Cultural de Escola (PCE),
dinamizamos este cineclube intimamente ligado ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do PNC (Plano
nacional de Cinema). 
É nossa intenção promover a formação integral e harmoniosa
dos nossos alunos numa atitude de abertura à comunidade,
em parceria com instituições da nossa área de influência, 

UMA VIAGEM
PELO CINEMA
MUDO

A sessão inaugural do Cineclube leva-nos ao princípio de
tudo, ao início do cinema! Da fotografia ao cinema. As
primeiras experiências. O mudo: o documentário e a ficção.

“Our battle, our struggle, is to create art.  Our weapon is the
moving picture. Because we have the moving picture, our
paintings wil l  grow and recede; our poetry wil l  be shadows
that lengthen and conceal;  our l ight wil l  play across l iving
faces that laugh and agonize; and our music wil l  l inger and
finally overwhelm, because it wil l  have a context as certain as
the grave. We are scientists engaged in the creation of
memory.. .  but our memory wil l  neither blur nor fade.”

F.W. Murnau – Shadow of the Vampire

Pretende-se, neste Cineclube, entrar numa
viagem que nos leve a explorar as l igações entre
o cinema e as outras artes (da l iteratura à
música),  a convocar a discussão e comentário de
fi lmes e suas temáticas.
Irmos à descoberta da poesia: na imagem, nas
palavras, no som. 
Ficarmos expostos ao espanto!

CINESOPHIA 


