Ensino

Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Teatro e Cinema

Excelência no ensino
em Teatro e Cinema
Se de facto acreditas que o teu futuro pode estar no Teatro ou no
Cinema, informa-te mais sobre nós em www.estc.ipl.pt. E não
demores muito a fazê-lo, porque as candidaturas estão à porta.
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Instalada em edifício próprio na
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dução, Realização, Imagem, Montagem e Som. Os objetivos detalhados destas formações e os planos de
estudos dos dois cursos, incluindo
programas das unidades curriculares, estão disponíveis no site da Escola.
É fácil conhecer a ESTC, porque
sucessivas gerações de grandes atores e encenadores de Teatro foram
por ela formados, e porque alunos e
ex-alunos de Cinema ganham por
vezes a competição de curtas-metragens em festivais internacionais,
como ainda recentemente no de
Berlim e no de Cannes.
Os melhores alunos da Escola encontram facilmente lugar no mercado de trabalho do Teatro e do Cinema, geralmente convidados para
projetos concretos de produtoras
cinematográficas e de companhias
teatrais. Mas esse mercado é muito
competitivo e funciona de projeto
em projeto, o que significa que abre
preferencialmente as suas portas a
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