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O CINEDITA – festival de curtas de arganil é um festival de cinema/
vídeo de âmbito académico, ensino secundário e superior.
É uma organização do Agrupamento de Escolas de Arganil e do Curso 
Profissional Técnico de Multimédia deste Agrupamento. Conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Arganil, da Junta de Freguesia de Arganil 
e do comércio local da vila e da região de Arganil.
O financiamento do curso pelo POCH é fundamental para a concretização 
deste projeto, nomeadamente, para a garantia da qualidade do material 
de divulgação e da organização da gala de atribuição de prémios.
A direção do agrupamento também é um incentivo preponderante e dá 
um apoio a 100% para todas as iniciativas concebidas. A comunidade 
escolar também se envolve no projeto, nomeadamente os restantes 
cursos profissionais, o Curso Profissional Manutenção Industrial – V. 
Mecatrónica, na construção de estruturas da gala e respetiva ajuda 
nas montagens, o Curso Profissional Turismo Ambiental e Rural, na 
organização da gala e divulgação ao longo do ano letivo e o nosso 
curso – Técnico de Multimédia –, com a gestão de todos os processos 
ao longo do ano e a criação de conteúdos dinâmicos e de divulgação 
do festival, trabalhados nas diferentes disciplinas técnicas, dando 
um cariz de aplicação real às aprendizagens. O empenho de todos os 
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alunos e respetivos professores é fundamental para o sucesso, sucesso esse que 
faz com que estejamos já na organização da 7ª edição, que infelizmente foi 
apenas interrompida em 2019, ano em que a gala não se realizou.
Este festival, embora de âmbito académico tem o objetivo primordial da 
dinamização da cultura cinematográfica na região e, sobretudo, a divulgação 
de projetos académicos que, de outro modo, não teriam visibilidade para 
além do circuito restrito de cada escola. O incentivo maior, para além desta 
visibilidade, são os prémios monetários que, com os patrocínios, conseguimos 
garantir. O prémio de melhor curta a concurso, no valor de 400€ e os prémios 
por categorias: Animação, Documentário, Experimental e Ficção, no valor de 
150€ cada. Acresce ainda o facto de os filmes selecionados a concurso terem 
uma projeção cinematográfica e em ecrã de cinema, sempre gentilmente cedida 
pela CMA, no auditório Municipal da Cerâmica Arganilense. A comunidade local 
tem um orgulho imenso no festival e, anualmente, comparece em massa na 
gala de atribuição de prémios. Ao longo da semana do festival, que chamamos 
de “Semana Cinedita” – este ano será entre os dias 2 e 6 de maio de 2022 –, 
temos workshops e sessões do PNC, envolvendo toda a comunidade escolar do 
Agrupamento, nomeadamente as crianças do pré-escolar e 1º ciclo de todas as 
escolas e do 9º ano do Ensino Básico, também do nosso agrupamento. A semana 
culmina então na gala de visualização e atribuição de prémios, na 6ª feira, dia 6 
de maio de 2022.



Não podemos esquecer todos os apoios à divulgação que garantimos, 
desde a rádio e jornal locais até ao Instituto do Cinema e do Audiovisual 
assim como do Plano Nacional de Cinema.
É evidente que só temos festival se tivermos candidatos e, felizmente, 
a cada ano, o festival afirma-se mais e com candidaturas de todo o 
país, incluindo as ilhas, garantindo, não só um número considerável de 
filmes como uma cada vez maior qualidade dos mesmos. Para além dos 
filmes, é fundamental garantir uma isenção na atribuição de prémios 
e, por isso, contamos anualmente com um leque de jurados de âmbito 
nacional com a certeza de independência nas escolhas. Só lembrando 
alguns dos jurados do passado, posso referir, o professor e realizador 
de cinema António Costa Valente, o realizador do Porto, Luís Ismael, 
o jornalista de RTP, João Tomé de Carvalho, a coordenadora nacional 
do PNC, Elsa Mendes, Laurent Filipe, entre muitos outros que tanto 
orgulho nos deram ao longo destas 6 edições. A 7ª edição está já em 
andamento e já estamos todos a trabalhar nesse sentido.
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Esta, que foi a primeira 
edição, o CINEDITA contou 
com mais de 20 curtas-
metragens inscritas a 
seleção, foi com lotação 
esgotada da Cerâmica 
Arganilense, que se realizou 
a gala do festival, no dia 6 
de maio. Contou com um 
júri de prestígio nacional.

2016
A força garantida com o êxito 
da anterior edição, foi com 
enorme responsabilidade 
que se realizou a 2ª edição 
do festival. O crescimento 
foi uma realidade, quer pelo 
número de filmes a concurso, 
cerca de 50 curtas-metragens 
de todo o país e de vários 
graus de ensino - secundário 

e superior - quer pelo júri, 
que cresceu em quantidade, 
mantendo a qualidade 
anteriormente iniciada.

2017

O risco assumido foi ainda 
maior, o festival cresceu, 
mas desta vez em todas as 
frentes. O número de curtas 
a seleção aumentou, cerca 
de 60 curtas-metragens 
concorreram a esta edição. O 
júri manteve uma qualidade 
extraordinária e crescemos 
em dias e em atividades. Dois 
dias dedicados aos alunos 

do nosso agrupamento. 
As crianças do 4º ano de 
escolaridade assistiram a 
sessões cinema de animação 
e a workshops sobre a 
construção de brinquedos 
óticos. Os alunos do 9º ano 
receberam com entusiasmo 
a conferência/workshop com 
a youtuber Owhana, onde 
esclareceram dúvidas sobre 

o mundo emergente dos 
influenciadores.
A organização continuou 
a apostar na criação 
de cenários: tubarões, 
dinossauros, pórticos, 
extraterrestres, casacos 
vermelhos e arames 
farpados transportaram os 
participantes para o universo 
Steven Spielberg.

2018



2019
Ao fim de três anteriores 
edições as novidades foram 
crescendo. Mais atividades 
e mais dias ocuparam a 
programação do festival. 
Na 4ª edição, ou melhor, na 
edição 004, trouxemos até 
Arganil o universo do agente 
mais famoso do cinema.
Durante cinco dias todas 
as escolas do agrupamento 
tiveram oportunidade de 
participar nas atividades. 
No primeiro ciclo, para os 

primeiro e segundo anos 
de escolaridade, a oficina 
“Olha o pano verde!”, onde 
os alunos puderam ver 
como a magia do cinema 
funciona. Para os alunos 
do terceiro e quarto anos 
de escolaridade, a oficina 
“Brinquedos Ópticos”, com 
a construção de alguns dos 
mais importantes brinquedos 
da origem do cinema. Todos 
foram ainda assistir a uma 
sessão de curtas-metragens 

inserida no programa do PNC 
“O cinema está à tua espera”. 
Para o 3º ciclo  a Palestra 
Motivacional “Se Podes 
Sonhar, Podes Concretizar”, 
com Marine Antunes e Tiago 
Castro que dinamizaram e 
divertiram, com assuntos 
sérios, os alunos presentes.
Culminou com a gala de 
atribuição de prémios aos 
vencedores com toda a 
decoração alusiva ao tema 
do James Bond.

Foi com tristeza que tivemos 
de fazer o comunicado do 
cancelamento do festival.
Todo o trabalho de um ano 
foi, simplesmente, todo 
perdido por uma pandemia 
que assolou todo o Mundo. 
Foi a saúde de todos e os 

bem-estar da comunidade 
que levou a organização a 
cancelar a semana dedicada 
ao festival, mesmo que todo 
o empenho e dedicação 
tenha prevalecido até ao fim. 
Durante o ano letivo de 19-
20, a organização do Cinedita 

continuou a trabalhar na 
expectativa de que ainda 
fosse possível, levar o 
festival, oficinas e respetiva 
gala, avante.

2020
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inserida no programa do PNC 
”. 

Para o 3º ciclo  a Palestra 
Motivacional “Se Podes 
Sonhar, Podes Concretizar”, 
com Marine Antunes e Tiago 

continuou a trabalhar na 

festival, oficinas e respetiva 

2021
Voltamos cheios de energia 
e garra para a comemoração 
da 6ª edição do festival. 
Após o ano anteiror não 
podermos realizar a gala 
de atribuição de prémios, 
em 2021 tudo foi diferente. 
Com todas as restrições 
inerentes, o desafio foi 

ainda maior, mesmo assim, 
a organização desenvolveu 
os esforços necessários para 
a consecução da gala e para 
que a comunidade pudesse 
voltar à sala de cinema e 
vissem as nossas curtas. A 
perseverança fez triunfar 
mais uma edição e voltou 

a coroar os reis da noite, os 
filmes premiados. Com mais 
interação visual e menos 
presença física, a criatividade 
foi uma realidade.
Voltamos a ter um leque 
de jurados de alto nível e 
uma avaliação final cheia de 
agradáveis surpresas. 



Num agrupamento 
onde o cinema tem 
tanta importância, 
não podíamos deixar 
de aderir ao Plano 
Nacional de Cinema, 
da responsabilidade 
da Direção-Geral da 
Educação (DGE), do 
Instituto do Cinema e 
do Audiovisual (ICA) 
e da Cinemateca 
Portuguesa-Museu do 
Cinema.
O Plano Nacional de 
Cinema foi criado 
pelo Governo em 
2013 para promover 
a literacia para o 
cinema, junto das 

escolas dos ensinos 
básico e secundário. 
Ao longo de um ano 
letivo os alunos estão 
em contacto com 
sessões de cinema, 
aulas sobre a história 
do cinema e a prática 
cinematográfica.
Este ano, integrada na 
semana do CINEDITA, 
está a iniciativa 
O CINEMA ESTÁ À 
TUA ESPERA. Esta 
atividade conta com 
uma vasta seleção de 
filmes que chegam 
aos alunos de forma 
gratuita em sessões 
de cinema.

Sessões de Cinema



Oficinas e 
Workshops

O sucesso das nossas 
oficinas das edições 
anteriores, coloca-nos 
a responsabilidade 
de continuar a levar 
a cabo a realização 
destas atividades que 
os alunos das nossas 
escolas tanto aguardam.
Para o primeiro ciclo, 
o desenvolvimento 
do gosto pela arte do 
cinema e das imagens 
em movimento obriga 

a continuar a ensinar 
esta tão nobre classe 
artística.
Para o terceiro ciclo, 
com o constante 
desenvolvimento 
das ferramentas 
de comunicação 
tecnológicas e a 
crescente importância 
do vídeo no quotidiano, 
cabe-nos introduzir 
estas novidades de 
modo correto e seguro 

para as gerações que 
agora começam a dar os 
primeiros passos nestas 
atividades.
Para este ano, 
continuamos a ter 
dois dias de oficinas 
para alunos do nosso 
agrupamento e de 
outros agrupamentos 
em concelhos limítrofes.

1º e 3º CICLOS



MELHOR CURTA A 
CONCURSO

400,00€

MELHOR CURTA POR 
CATEGORIA

150,00€

Prémios



Júri

2016
• DANIEL PINHEIRO Fotógrafo e realizador português, especializado em história 

natural
• FRANCISCO AMARAL Foi diretor da EsecTv - RTP2; ISMT - Multimédia; Íntima 

Fracção e foi ainda docente/coordenador executivo da licenciatura de Multimédia 
no ISMT

• LUÍS ISMAEL Realizador de cinema na empresa Lightbox Film & Advertising

• ANTÓNIO COSTA VALENTE Doutorado em Cinema; professor nas Universidades de 
Aveiro e Vila Real; diretor do Festival de Avanca desde 1997; presidente do Cine-
clube de Avanca.

• DIOGO LOPES Ator; EsAtudante na TVI Actors em Los Angeles; participou em 
“Dancin’ Days” e “Coração de Ouro” (SIC), “Água de Mar” e “O Sábio” (RTP).

• CRISTINA JANICAS Licenciada em Filosofia; Mestrado em Estudos Artísticos, 
vertente Cinema; formadora do Plano Nacional de Cinema; Professora de Filosofia, 
no Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho.

• LAURENT FILIPE Músico, musicólogo, compositor e produtor, trompetista e ator.
• PEDRO TAVARES Diretor de Comunicação do Ministério da Justiça; 

Desenvolvimento do plano de ação “Justiça mais Próxima”; Vice-Presidente da 
Associação Cais; Passou pela PHC Software, GFI Portugal e Turismo de Portugal.

2017



2018
• MANUEL MARQUES Argumentista de O Tal País e 5 Para a Meia-Noite. Colabora 

com a SP Televisão, em vários projetos televisivos. Professor na Escola Superior de 
Comunicação Social do IPL.

• TÂNIA DUARTE Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas 
Artes do Porto. Diversas atividades na área do cinema de animação. Docente no 
IPB entre 2006 e 2010, nos cursos de Multimédia e Design de Jogos Digitais.

• SÉRGIO DUARTE O amor à fotografia levou-o a fundar a Digispace e apostou tudo 
no mundo do vídeo e da fotografia. Recebeu, em 2016, o Prémio de Videógrafo do 
Ano, da APPImagem/Portugal e outros prémios importantes.

• JOSÉ PAULO SANTOS Licenciado e mestre em Ciências da Comunicação pela UTAD. 
Jornalista da TVI durante 13 anos.

• Realizador de 3 filmes. Premiado em vários festivais de cinema intenacionais.

• ANtÓNIO MOREIRA Licenciado em História da Arte e doutoramento em Ciências 
da Educação, pós-doutoramento em Tecnologias Educacionais e da Comunicação e 
mestrado em Multimédia. Professor na Universidade Aberta.

• EMÍDIO BUCHINHO Especialista em Som para Audiovisual e Multimédia. Professor 
universitário e formador credenciado em Som para Cinema, Audiovisual e 
Multimédia, Música Eletrónica e Experimental.

• ELSA MENDES Coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema. Funções de 
Júri em vários Festivais de Cinema: CINANIMA, Festival Internacional de Cinema 
da Serra da Estrela, MONSTRA, Festival Olhares do Mediterrâneo.

• JOÃO TOMÉ DE CARVALHO Jornalista RTP. Inicia a carreira na Rádio Mais. Faz 
o curso de rádio da TSF e é na Rádio Energia que passa a integrar a equipa de 
informação. Foi locutor da TSF onde ganhou o Prémio Grande Reportagem.

• ISABEL SILVA Professora de Cinema. Formada em Produção de Cinema pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema. É Professora Adjunta Convidada na E.S.T.C. Fez 
Direção de Produção de filmes portugueses.

2019



2021

JOÃO CATÓLICO
Professor/Realizador de 
Animação. Desde criança, 
sempre manifestou inte-
resse nas áreas relaciona-
das com a imagem, mas foi 
nas sessões para escolas 
do CINANIMA, que desco-
briu uma das suas paixões, 
o cinema e as imagens em 
movimento. Após muitas 
formações e alguma inves-
tigação sobre a área pas-
sou de aluno a professor, 
onde tem realizado vários 
trabalhos como orientador 
pedagógico na realização 
de curtas metragens de 
animação e ficção com os 
seus alunos.

TIAGO CERVEIRA
Realizador/Fotógrafo. 
Tiago Cerveira documen-
ta, através da fotografia e 
vídeo, o património imate-
rial e material do Portugal 
Rural. A dicotomia que 
dá o nome ao projeto do 
documentarista – O Meio e 
a Gente – está intrinseca-
mente ligada aos aspetos 
e características identitá-
rias desta camada do país. 
Realizador de vários do-
cumentários de natureza 
e cultura rural exibidos e 
premiados em festivais de 
cinema nacionais e inter-
nacionais.

MÁRCIO CORTEZ
Videógrafo/Fotógrafo. Com 
um espírito empreendedor 
herdado, em grande medi-
da, da infância e juventude 
vivida nos Estados Unidos 
da América, Márcio Cor-
tez cedo o orientou para 
a criação da produtora de 
audiovisuais 2PLAY. Em 
2008, frequenta o Curso 
Superior de Artes Plásticas 
e Multimédia na Escola 
Superior de Educação de 
Viseu. Nos últimos anos, 
foi nomeado, por diversas 
vezes, para Videógrafo do 
Ano pela prestigiada As-
sociação Portuguesa dos 
Profissionais de Imagem.
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Agrupamento de Escolas de Arganil
Av. das Forças Armadas – Apartado 8
3304-909 Arganil

Tlf: 235 200 180 | Fax: 235 200 186
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