
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 14,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79028232 11-02-2019

BARCELOS
| Redacção | 

O filme ‘A Lenda do Galo’, pro-
duzido pelo barcelense Carlos
Araújo, está entre os finalistas
dos Prémios Sophia Estudante,
na categoria de melhor curta-
metragem de ficção.

Organizado pela Academia
Portuguesa de Cinema, a quinta
edição da gala que dará a conhe-
cer os três primeiros classifica-
dos em cada uma das cinco cate-
gorias está marcada para o dia
13, no Rivoli, Teatro Municipal
do Porto.

O grande vencedor irá receber
o galardão nos Prémios Sophia
2019 que terá lugar a 24 de Mar-
ço.

A concurso estão as categorias
de ficção, animação, documen-
tário, experimental e, pela pri-
meira vez, melhor cartaz. 

O filme do barcelense, Carlos
Araújo, concorre com mais seis
filmes de um total de 28 candi-
daturas, na categoria de melhor

curta-metragem de ficção.
Carlos Araújo sente o seu tra-

balho “reconhecido”, sublinhan-
do que “este é o primeiro filme

produzido em ambiente acadé-
mico.” O produtor barcelense
acrescenta que mais importante
do que estar nomeado, “foi todo

o processo de aprendizagem pe-
lo qual passámos durante a ela-
boração e a realização do filme.”

Este filme foi baseado na ‘Len-
da do Galo’ de Barcelos e na
Lenda de Santo Domingo La
Calzada, Espanha.

‘A Lenda do Galo’ contou com
a participação dos actores pro-
fissionais António Capelo, Mar-
garida Moreira e João Nunes
Monteiro.

Filme ‘Lenda do Galo’ nomeado para Prémio Sophia
O FILME ‘A Lenda do Galo’, produzido pelo barcelense Carlos Araújo, está entre os finalistas dos Prémios Sophia Estudante, 
na categoria de melhor curta-metragem de ficção.
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O filme ‘A Lenda do Galo’ será apresentado no dia 16, às 21 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Barcelos

lll
Na categoria de melhor
curta-metragem de
animação destaque
também para a participação
de dois filmes produzidos
por estudantes do
Institituto Politécnico do
Cávado e Ave (IPCA).


