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Resumo: QUAIS SÃO, hoje, as principais características do desenvolvimento de
projectos para cinema em Portugal? O que pensam realizadores
cinematográficos, produtores, distribuidores e exibidores sobre o cinema
português? Que conclusões tirar das suas opiniões, relatos de experiências e
análises da situação contemporânea? Que novas tendências surgiram no
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cinema português, nos primeiros anos do séc. XXI?

Descrição: O projecto “Principais tendências no cinema português contemporâneo”
nasceu no Departamento de Cinema da ESTC, com o objectivo de
desenvolver investigação especializada a partir de um núcleo formado por
alunos da Licenciatura em Cinema e do Mestrado em Desenvolvimento de
Projecto Cinematográfico, a que se juntaram professores-investigadores
membros do CIAC e convidados. O que agora se divulga corresponde a dois
anos e meio de trabalho desenvolvido pela equipa de investigação, entre
Abril de 2009 e Novembro de 2011. Dada a forma que ele foi adquirindo,
preferimos renomeá-lo, para efeitos de divulgação, “Novas & velhas
tendências no cinema português contemporâneo”.
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