


Luzes, Câmara, Ação! Chegou a nova revista do Plano Nacional de Cinema do nosso agrupamento de escolas.  
A revista Storyboard, tal como o nome sugere, pretende ser um guia visual e escrito de cinema em geral. 
 
Mas o que é um Storyboard? 
 
O storyboard faz parte integrante do processo de criação de um filme e é uma peça fundamental. Um storyboard 
é um esboço visual da sequência de um filme, dividido em quadros ou painéis individuais, uma espécie de banda 
desenhada daquilo que o filme vai ser. Cada painel inclui dicas visuais, direções da câmara, diálogos ou outros 
detalhes relevantes. Para que ele seja eficiente, é necessário ser claro, objetivo, simples e rápido. Tudo isto se 
pode aplicar à nossa nova revista, que pretende ser simples e uma breve ilustração que conduza os nossos jo-
vens leitores a formas de expressão cinematográfica, contemporâneas ou clássicas, e, assim, cumprir aqueles 
que são os desígnios deste projeto nacional nas nossas escolas: desenvolver a literacia fílmica, promover a cria-
ção de uma visão crítica sobre um instrumento de cultura e educação, educar para a cidadania e para o usufruto 
de uma forma de arte coletiva e formar públicos para o cinema. Boas leituras e votos de bom cinema! 

Storyboards originais do filme E.T. O Extraterrestre 

TAKE 1 



CINANIMA 2022 

O CINANIMA é um festival de cinema de animação coorganizado pela NAS-
CENTE – Sociedade Cooperativa com Fins Culturais, e pela Câmara Munici-
pal de Espinho. Desde a sua primeira edição, em 1976, tem vindo a traba-
lhar continuamente na promoção desta forma de cinema e dos seus auto-
res. Sendo um precursor da descentralização cultural em Portugal, o CI-
NANIMA ganhou reconhecimento internacional sem pertencer aos princi-
pais centros culturais de Lisboa ou Porto. 
O Festival é organizado por uma associação sem fins lucrativos, é aprova-
do pela ASIFA – Association International du Film d’Animation – e é apoia-
do pelo Ministério da Cultura/ICA I.P. – Instituto do Cinema e Audiovisual, 
Ministério da Juventude/Instituto Português da Juventude, Instituto Por-
tuguês do Turismo, Ministério da Economia e Junta de Freguesia de Espi-
nho. É também patrocinado por diversas entidades privadas, e tem feito 
parcerias com os meios de comunicação social para fins de promoção e 
publicidade. 

Para muitos profissionais, a oportunidade de apresentar um filme no CINANIMA representa uma das 
poucas oportunidades de mostrar ao público o resultado do seu trabalho e esforço. O vencedor do Gran-
de Prémio CINANIMA de curtas-metragens está na lista dos indicados ao Óscar de Melhor Curta de Ani-
mação, já que o Festival é um dos eventos reconhecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográ-
ficas. 
Ao longo destes 46 anos de atividade, o CINANIMA tem contribuído para a criação de novos públicos pa-
ra esta forma de arte, incentivando o grande público a reconhecer o valor do cinema de animação, afas-
tando o preconceito de que a animação é só para crianças e confirmando a animação como uma excelên-
cia artística e multidisciplinar plataforma de comunicação. 

O Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho já está bem animado com 107 filmes em  
competição no CINANIMA 2022! O trailer do evento também não está nada mal: 

https://www.cinanima.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=M-s3hXzP1DE
https://www.youtube.com/watch?v=M-s3hXzP1DE


Mais um filme baseado no conto “A Christmas Carol” ! 

     A novela de Charles Dickens, escrita já no longínquo ano de 1843, cativou gerações e gerou já algumas dezenas de 
adaptações ao pequeno e grande ecrã. Eis que chega mais uma para juntar ao lote. Desta feita é uma adaptação que mis-
tura a música e a comédia como se pode facilmente deduzir já que o elenco inclui Ryan Reynolds e Will Ferrell. Além de 
Reynolds e de Ferrell, também Octavia Spencer integra o elenco. A atriz tem participado em grandes projetos nos últi-
mos anos e as suas fabulosas performances não passam despercebidas. “Self Made” ou “Hidden Figures” são apenas 
alguns dos seus melhores filmes nos últimos tempos. O filme, segundo a sua sinopse oficial, é uma versão musical da 
história de Charles Dickens sobre um misantropo avarento que é levado numa jornada mágica, com Ryan Reynolds e Will 
Ferrell. 

https://www.youtube.com/watch?v=BG8O0bj4isg


Steve Cutts 
Nova curta metragem 

Há quem qualifique os trabalhos de Steve Cutts de feios, violentos e cruéis, mas também existem aqueles que afir-
mam, a pés juntos, que essa perceção resulta do facto de relatarem a realidade crua dos nossos tempos e de as pes-
soas gostarem pouco de assumir que talvez tenham uma pequena quota de responsabilidade por não reagirem e 
tentarem mudar o mundo que as rodeia. Seja como for, os pequenos filmes que o autor vai lançando nas diversas 
plataformas online tem muito para refletir, goste ou não se goste do estilo visual que escolheu.  
 
O último trabalho, lançado este mês, é, nas palavras do autor, “uma viagem visual ao passatempo favorito da huma-
nidade ao longo dos tempos”. O filme foi criado no Clip Studio Paint e no After Effects e a animação quadro a quadro 
foi desenhada à mão. A banda sonora escolhida foram os temas 'Air' da Abertura Suite No.3 de Johann Sebastian 
Bach e o'Requiem, Des Iraes' de Giuseppe Verdi. 



Podem ver o filme, sem as aborrecidas inter-
rupções publicitárias que agora nos incomo-
dam constantemente no Youtube, aqui: 

https://www.stashmedia.tv/fabulous-new-steve-cutts-short-film-a-brief-disagreement/
https://www.stashmedia.tv/fabulous-new-steve-cutts-short-film-a-brief-disagreement/


 

Adeus Robbie Coltrane (1950-2022) 
 
     Dizemos adeus a Robbie Coltrane que teve um impacto enorme em várias gerações, especialmente 
naquela que cresceu com os filmes “Harry Potter”. 



Plataforma de streaming para ver filmes  

     Chama-se Novocine, é gratuita e aposta em obras faladas na língua portuguesa. Promete ser 
uma nova experiência de cinema online. 
 
     Fundada pelos cineastas portugueses Afonso Mota e Madalena Fragoso — que se têm dedicado 
à produção e realização de filmes independentes —, a plataforma é gratuita, não pede registo e to-
dos são livres de partilhar as obras que lá vão sendo disponibilizadas. O objetivo é divulgar filmes 
independentes que não tiveram muitas oportunidades de serem vistos pelo público. Nesta nova 
plataforma não há restrição de género ou duração. Curtas ou longa-metragens, com imagem real 
ou animada, tanto faz. A lógica é ser um arquivo aberto para toda a gente. A cada vinte dias, a sala 
de cinema online vai disponibilizar um novo filme, que faz com que o anterior desapareça. Mas não 
permanentemente. No separador “Arquivo” ficará disponível o conteúdo extra a ele associado, além 
da sinopse e ficha técnica. 

em português 

https://www.novocine.pt/
https://www.novocine.pt/


Storyboards 
do filme 



O filme de 2009 da Pixar, Up, tem uma sequência instrumental de abertura de quase dez minutos. 
Hoje, é uma das cenas mais célebres deste estúdio de animação. A cena ajuda a estabelecer o con-
ceito do filme, da casa flutuando com coloridos balões e representa o relacionamento de Carl e Ellie, 
com todos os seus altos e baixos. O público fica a saber tudo sobre o seu sonho de Paradise Falls e  
vê o casal envelhecendo até que "a morte nos separe". 
 
Os cineastas pretendiam que a sequência aparecesse como uma mera memória e basearam-se ape-
nas em técnicas visuais e música, sem diálogos, para que a construção narrativa fosse eficazmente 
transmitida ao espectador do filme. Após o final triste da introdução, o público sente já uma forte 
empatia para com com Carl e entende tanto a aventura quanto as referências ao balão. 
Os storyboards do filme foram, claro, vitais para que toda a sequência tivesse o impacto pretendido. 









https://www.youtube.com/watch?v=XoyZmu0IOKc


Filmes em cartaz 



 
     Com estreia no dia 27 de Outubro nos cinemas portugueses, o Filme O Amigo Crocodilo é uma irreverente e emocionante 
comédia musical, para toda a família 
     A família Primm muda-se para Nova Iorque e Josh luta para adaptar-se à nova escola e aos novos amigos. 
Tudo muda quando descobre Lyle a viver no sótão da nova casa. 
     O crocodilo cantor adora tomar banho, caviar e boa música e os dois tornam-se amigos rapidamente, mas quando a exis-
tência de Lyle é ameaçada pelo malvado vizinho Sr. Grumps, os Primm unem-se ao carismático dono de Lyle, Hector P. Valen-
ti, para mostrarem ao mundo como a família pode vir dos lugares mais inesperados e que não há nada errado num grande 
crocodilo que canta e tem uma personalidade muito vincada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6i5CXaTO47g&t=1s




“O que podem as Palavras” 
“História de resistência” das Três Marias chega ao cinema num filme sobre as 
autoras das Novas Cartas Portuguesas  

“O que podem as Palavras” é o título do filme baseado na história de resistência” de Maria Isabel 
Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que escreveram as Novas Cartas Portuguesas. 

As autoras que ficaram conhecidas como Três Marias escreveram uma original obra literária coleti-
va, publicada em abril de 1972, que motivou a ditadura a sentá-las no banco dos réus, num julga-
mento que só viria a terminar uns dias depois do 25 de Abril de 1974. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mUHp_Ru44ew&feature=emb_logo





