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CINEMA Filme de Carlos Araújo entre os finalistas do Prémio Sophia

Lenda com nomeação
Olga Costa
Foto: DR

O filme “A Lenda do
Galo”, produzido pelo
barcelense Carlos Araújo,
está nomeado para os
Prémios Sophia Estudan-
te, na categoria de me-
lhor curta-metragem de
ficção. A gala desta que
será a quinta edição des-
te evento organizado
pela Academia Portugue-
sa de Cinema está agen-
dada para dia 13, no
Rivoli, Teatro Municipal
do Porto, às 21h. Nesse
dia, ficar-se-ão a conhe-

cer os três primeiros clas-
sificados em cada uma
das cinco categorias. O
grande vencedor, de en-
tre os três finalistas, irá
receber o galardão nos
Prémios Sophia 2019, a
24 de Março.
Além de ficção, a concur-
so estão as categorias de
animação, documentá-
rio, experimental e, pela
primeira vez, melhor car-
taz. O filme de Carlos
Araújo, produzido no
âmbito da sua formação
na Escola Superior de
Media Artes e Design –
ESMED, no Porto, con-
corre com mais seis fil-
mes pré-seleccionados

para a final de um total
de 28 candidaturas em
ficção. Nesta categoria, o

júri é composto pelo di-
rector de fotografia Luís
Branquinho, a atriz Tere-

sa Madruga, o realizador
Luís Diogo e o argumen-
tista Luís Campos. Ao
Barcelos Popular, Carlos
Araújo explica que estar
entre os finalistas já é
“um reconhecimento”
por aquele que, afirma,
é o primeiro filme de
época produzido em
ambiente académico.
“Estar nomeado é sem-
pre bom para o currícu-
lo, mas o mais importan-
te foi todo o processo de
aprendizagem pelo qual
passámos durante a pre-
paração e a realização do
filme”, apontou. Carlos
Araújo confessou, no
entanto, que leva alguma

expectativa para a ceri-
mónia do dia 13 e fala no
mundo do cinema como
algo que há já algum
tempo ambicionava ex-
plorar.
Os Prémios Sophia Estu-
dante contam com o
apoio do Instituto do Ci-
nema e Audiovisual, pre-
tendem promover o cine-
ma estudantil e distin-
guem curtas-metragens
de alunos do ensino su-
perior de todo o país. Na
categoria de melhor cur-
ta-metragem de anima-
ção, destaque também
para a presença de dois
filmes produzidos por
estudantes do IPCA.


