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ffiirìes-Clubes võo ngscer
* Jfs copitol, oni'gosüo dnqnq prumovemdeboteüo diç 7
de cines-clubes em Moqambiqus tern
coftÌo filìalidade a fundaqão cls ume
ferÌelaçiro nacional pala a süs pJsterior inscriqáo Ì16, Federaçào Inü€rnacional dt Cines-clu,bes tFIC).
O In$tiüuto Nation&t de Oinemã
d.)
Na nÌe$rna sessão, FaJa alim
irá prestar todo o apoio aos cinesdebate, será Íornecido a eada um diis
ponds à su&
,cluÌ]es, norneadamente
o
preséníes
uÌn
contendo
foìhelo
dispen"
disp'osiçâo g,tas de oinmra
rpallde
toda
resllrng
a act'i,Vidade
,cg1n informação
.. s*rrdo-lheq ",', filmês
etimis$ãd
execuzada a,té aqul' Beia
sohe os mesmos.
tlva e os objeoüivos Qüe se.pietenitem
frn Moçain'biq.ue já exis,tiram. dur
daquele
com
stringlr
o naÁnimen'to
rante e período coloniâI. oines-clubes.
cine-clube.
i\,Ías aqueles üinham dois as-pectos tÍ,
Será igu,almenüe prqposüa a forma
pdcçs q,ue os diferencia'rn dos QUe . se
de ue elaborar um' Program& de aceY&
pretendem , criar
actualmente:
daqueÌe futuro
clubístics
tividade
gïupo de ,pessoas que jír conhecla
uÌn
clneÍna.
divulgaçâo
de
órglio de
o vâlol artÍ,stico e ú Que er& o cinema,,
CfNE-GLUBE: O 0UE É
e €ï'a.m constituídos For inteìectuâis,
'o
cuja
actividade estava . virada para
deÍiniu urn element6 ltComs
uma e1ite.
gado g, est4 acbividade" no Ins&iíuto
Segundo revelou a referida fonte
Naci.cnal do C'inema (INC), um clnetlernocrât ca
INC. & República
-it'uue é uma agremiação cie ,Ìnlgo.\ do
é. não
de cine,m.6 cuja actividade
Alemá deu a conhecer 6urns reunião
da f.'IC realizada Ìto ano pa.sSado, em
só a exibição de fÍìrnes, mas barobéÌÌl
que t,em diveïso mateïial
Fortttgal,
^ crítica e divulgaçãc da arte cinecinernaiográfioc
rnarc'g]'nfica.
& ser oferecido âÁts
Segundo a mesnta fonte. a c:ria,Ção fuiuros
cines-elubes do nosso Pais.

Prevê-separa'breve a,criação de um cine-clube em Mapulo, para o'que, no próximo dia 7
destlnado a se debater a forma da sg3 çonsse vai realizar um enconlro no cinema aAvenida>r,
'como
foi anu,nciadgrecenlemenle no decorrer
tituição após a eribição de, um Íilme sugestivo
de uma reunião de um núcleo de amantes de cinema.
A realização de.ste encontto,' que
será *5erfo a. todos os interessadcs
êin filiar+g so futurs org,4n$mo 'de
d,ivuJgaçãodo cinema, visa a preparaçao rl,s urna outra 1zuiriâo dqlAP,"
nascet& O qüe s€ pre'tende constituir srn (Cine-clube de Mgputo>.
Para o eleito, um gr'Ìrps de quase
três dezenas de pessoa.s aïnântes do ,
sinema, entre trabalhadore5 ,e estudantes, tem vindo a rea^lizar desde
ìrá aigum tÊ.mpo reun,iões cotn vlsúa,
à criação daqueje clube de cinema.
O (Cine-clube de l,Iaputo>. a constitulr-se, e rrrirneiro destes cÌuoe's a,
nascer nt) Pals, após a IndePendência, pretende. por outro lado. Ìiga,r-se
ao MEC (ÌtÍinistério da Educação e
Cultüre), . através da Seoeiaria de
Est€<to da Cultura, pel" qtle iá fci
consHtuída ume comissão para contactsy aquela est'ruiUra.
Daqüeie mesn'Ìo grupo de €l€trl€,tl,

tos foram tarnbem f'armadog outüos
SruFl,Js 4e trabalho que no Feü conjunto fofmaÌn I com,lssão executiva
que- coordenarâ. 8s acções para &
l
cria-d.ãódo' rcfelidô' clube:
I ÀssirÌrj' exlstg unr grup6 que terh
à srre .responsabilidade a elabotação
ds urn àntepro:iecto ds egt'atutos
'
d,aquêle cine-clube, um outrrr eue
que
coofdenar
meios
os
traLar:á de
esbivererrt ao diFpor de fuüuro cltth
de cinema e o iercelro qus é, rlespcnsrivel pelo seu relapionamento
com o,utrôs cines-clubes que venl"Ìarn
a na.ScbÍ,
Ns, úitima
reunião do referido
já
grupo, Um, anteprojecto
se €8.
contrava elaborado. es'pelando-se que
à sessão
o mesmo seja apresentado
do dia ? ds Agost'o supondc-se que
partiiciparão
aÍnÌgos
nela
indivÍduos,
do cinema' interessados em ligar-se
àquels acbividade.

