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Inscrições abertas para a 

5.ª Conferência Internacional de Cinema de Viana 
 

Encontram-se abertas até dia 31 de Janeiro as inscrições para a V Conferência 

Internacional de Cinema de Viana. Nesta edição, a Comissão Científica do encontro 

convida os investigadores a apresentarem propostas de comunicação sobre os temas 

“Cinema e Escola” e “Cinema, Arte, Ciência e Cultura”. 

Os conferencistas deverão submeter a candidatura por via eletrónica na página da Ao 

Norte, apresentando um resumo da comunicação proposta (com pelo menos 2000 

caracteres) e notas biográficas dos autores. O resultado da seleção dos resumos será 

comunicado aos autores por e-mail até ao dia 15 de Fevereiro. Em caso de aceitação, os 

conferencistas têm até ao dia 31 de Março para enviar o texto completo e finalizar a 

inscrição. 

A Conferência Internacional de Cinema de Viana tem-se assumido, ao longo dos anos, 

como um espaço privilegiado de reflexão e partilha de conhecimento sobre o Cinema e as 

suas múltiplas formas e estéticas, que reúne investigadores Portugueses, Brasileiros e 

Espanhóis. A 5ª edição irá decorrer nos dias 12 e 13 de Maio de 2016, altura em que os 

conferencistas são convidados a apresentar as suas comunicações.  

A conferência é uma organização da AO NORTE – Associação de Produção e Animação 

Audiovisual, em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, o CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Aberta e 

a Câmara Municipal de Viana do Castelo. A AO NORTE é responsável também pela 

organização dos Encontros de Cinema de Viana do Castelo que em 2016 irá decorrer de 10 

a 15 de Maio. 

Mais informações na página oficial da AO NORTE: www.ao-norte.com. 
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