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12ª edição do PrimeirOlhar premeia documentários realizados por estudantes 

A Associação de Produção e Animação Audiovisual – AO NORTE promove, no âmbito dos XVI 

Encontros de Cinema de Viana do Castelo, a 12ª edição do Prémio PrimeirOlhar, uma iniciativa 

que visa promover o documentarismo realizado por alunos de escolas de cinema, audiovisuais 

ou comunicação. 

Para esta secção competitiva estão habilitados todos os estudantes de Portugal, Galiza, Brasil e 

outros países de Língua Portuguesa, inscritos em escolas de cinema, audiovisuais ou 

comunicação, assim como participantes em cursos de documentarismo promovido por outras 

identidades. 

Os documentários candidatos devem ter data de produção entre janeiro de 2015 e março de 

2016 assim como uma duração inferior a 30 minutos. A inscrição na competição é gratuita e 

pode ser feita, via inscrição online, em www.aonorte.com até o dia 31 de março.  

Todas as obras recebidas serão visionadas por um júri especializado que, posteriormente, 

selecionará os filmes presentes na competição, que decorre, entre os dias 13 e 15 de maio, 

integrada na programação dos XVI Encontros de Cinema de Viana do Castelo. 

No âmbito da competição, atribuir-se-ão dois prémios, ambos no valor de 1000 (mil) euros. O 

júri oficial da prova determina o Prémio PrimeirOlhar enquanto a Federação Portuguesa de 

Cineclubes, em conjunto com a Federación de Cineclubes de Galicia, confere o Prémio 

PrimeirOlhar/Cineclubes.  

A 12ª edição do Prémio PrimeirOlhar pretende continuar a incentivar a prática do 

documentarismo em âmbito escolar, premiando as melhores produções. Este olhar sobre os 

novos criadores integra-se na promoção do cinema do real levada a cabo pelos Encontros de 

Cinema de Viana do Castelo, cuja edição de 2016 decorre entre os dias 10 e 15 de maio.  
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