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Mais de 250 filmes no Curtas de Vila do Conde

A 27ª edição do Curtas – Festival Internacional de Cinema vai levar mais de 250 filmes a Vila do Conde, entre 6 e 14 de
julho. A antestreia de “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, vai marcar o arranque deste evento, que,
entre outras atividades, vai contar a secção Curtinhas, dedicada ao cinema infanto-juvenil, que este ano tem como tema ‘O
Espaço’.

Entre outras películas, vão estar em destaque as obras do norte-americano Todd Solondz e do luso-angolano Carlos
Conceição. Na secção Da Curta à Longa, de referir a estreia dos dois primeiros episódios de “Luz Vermelha”, série da
dupla André Santos e Marco Leão, e de “Knives and Skin”, de Jennifer Reader. A secção Cinema Revisitado vai revisitar
obras esquecidas, ignoradas ou desvalorizadas e, neste primeiro programa, vai apresentar obras sobre José Régio e
trabalhos de Sergei Parajanov, António Reis, produções da Disney em Technicolor, entre outros. A secção vai contar com
a música de Thurston Moore, Tiago Cutileiro, Marta Navarro e The Heliocentrics.

O Curtinhas integra sessões para maiores de 3,6 e 10 anos, festas e oficinas, onde os mais pequenos podem aprender a
ver e a fazer cinema. Estão agendados dois workshops, criados em colaboração com o Mundo Científico: ‘Viagem Intergala
´ctica’ (7 de julho) e ‘Pequenos Exploradores de Estrelas’ (13 de julho). Destaque ainda para a exibição do quarto filme da
série “Toy Story” e para uma sessão especial, de acesso livre, composta por alguns dos clássicos de animação da Walt
Disney. Este ano, o programa inclui, pela primeira vez, uma seleção de filmes feita por alunos das escolas da região.

A 27ª edição do Curtas vai decorrer no Teatro Municipal de Vila do Conde, no Auditório Municipal e na Solar Galeria. Mais
informações em www.curtas.pt.
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