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28 Setembro 2015, 17:36 por André Vinagre |
 
 Durante três dias, a economia passa para as telas de cinema. O 1.º Festival Internacional de Cinema
de Economia e Gestão organizado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) começa esta
segunda-feira, dia 28 de Setembro, e prolonga-se até quarta-feira.
 
 A partir desta segunda-feira, dia 28 de Setembro, até quarta-feira, 30 de Setembro, o cinema de
economia e gestão vai ser apresentado nos auditórios do ISEG, em Lisboa, num festival que nasce
este ano.
 
 Entre curtas-metragens e documentários, o tema central é a influência directa ou indirecta da
economia e da gestão no dia-a-dia.
 
 Este festival, destinado a curtas e documentários produzidos entre 2013 e 2015, tem como objectivo
fomentar e aumentar a produção cultural e diversificar a oferta cultural do instituto, diz o site do ISEG.
 
 A sessão de abertura oficial do festival está a cargo de "Lápis Azul", de Rafael Antunes, seguindo-se
uma masterclass de Tony Costa, sobre a gestão de uma equipa de rodagem e custos.
 
 Também esta segunda-feira será exibido no Festival Internacional de Cinema de Economia e Gestão o
filme de Chico Carneiro e Rogério Manjate, "Quitupo, Hoyé!", um documentário sobre uma reserva de
gás natural em Moçambique que vai afectar a vida de 12 aldeias.
 
 A crise vivida nos últimos anos domina os temas da competição de curtas-metragens. "Em Branco",
de Luciano Sazo, mostra a vida de uma filha que, com poucas condições, é obrigada a tratar do pai
doente de Alzheimer. "Videoclube", de Ana Almeida, é filmado nas ruas do Porto e conta a história de
dois jovens que começam a entregar cassetes VHS de um videoclube às pessoas que mais os
alugaram.
 
 "Desespero", de Rui Pilão, reflecte uma visão urbana de uma família encurralada no seu apartamento
devido à crise. "Branco", realizado por Luís Alves e protagonizado por Nuno Melo, conta a história de
um homem desesperado em tempos de crise que toma medidas drásticas. Já "Trato Preferente", filme
espanhol realizado por Carlos Polo, retrata a pressão crescente imposta à população espanhola por
parte de interesses financeiros.
 
 Na categoria de documentário vão ser exibidos quatro filmes: "Pt.Es", de Pedro Sena Nunes, sobre as
proximidades entre Portugal e Espanha, "Da Meia Noite P'ró Dia", realizado por Vanessa Duarte,
acerca dos trabalhadores fabris da zona da Covilhã, "A Máquina", de Mafalda Veiga Marques, que
retrata um homem que tenta construir uma máquina que crie energia eternamente renovável, e
"Água", de Manuel Carneiro, sobre os recursos hídricos e o ciclo da água.
 
 O júri da competição será composto por Rafael Marques, professor do ISEG, o actor Pedro Barroso,
Bruno Cativo, organizador do festival, Luís Branquinho, presidente da AIP Cinema, e Paulo Peralta,
autor do blogue Cineuphoria.
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 Da programação farão parte também várias masterclasses e ainda uma homenagem a Manoel de
Oliveira.
 
 "Estamos à espera entre as 600 e as 800 pessoas ao longo dos três dias, tendo já algumas sessões
esgotadas", revelouBruno Cativo, realizador e organizador do festival.
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