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A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa promove 
no próximo dia 26 de Março, pelas 15h00, no Dolce Vita Porto, uma 
Conferência de Imprensa de apresentação da 5ª Edição do Festival 
Audiovisual Black & White, que contará com a presença de Jaime 
Neves e Marta Reis da Direcção do evento. 
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A competição é cada vez mais séria e a edição 2008 promete ainda mais 
qualidade e diversidade. Estão já reservados quatro dias – de 2 a 5 de 
Abril – que vão ser vividos apenas a preto e branco.  
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O Festival Audiovisual Black & White – cujo presidente honorário é o 
realizador Manoel de Oliveira – é uma iniciativa da Escola das Artes da 
Universidade Católica Portuguesa e vai já na quinta edição. O sucesso das 
edições anteriores, que nos têm vindo a presentear com obras de todos os 
cantos do mundo, promete uma competição ímpar em Abril próximo, no 
Campus da Foz da Universidade Católica Portuguesa. 
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Vídeo, Áudio e Fotografia são as categorias em competição. Serão 
atribuídos prémios ao Melhor vídeo ficção, Melhor vídeo documentário, 
Melhor vídeo animação, Melhor vídeo experimental, Melhor vídeo musical, 
Melhor peça sonora, Melhor fotografia e Grande Prémio B&W. 
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Em cada edição do festival são apresentadas mais de 150 obras, incluindo 
fotografia, curtas-metragens, animação, vídeo experimental e 
documentário. À semelhança dos anos anteriores o programa promete dias 
vividos apenas a preto e branco. Além da competição serão promovidas 
apresentações, realizadas conferências e troca de experiências entre 
jovens artistas e profissionais consagrados a nível nacional e internacional. 
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O Black & White tem atraído o interesse de artistas do mundo inteiro. O 
Festival estimula a participação de jovens e de profissionais consagrados. 
Daí que os espectadores possam viver um leque de experiências muito 
diferenciadas. 
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Contamos com a presença do V/ Órgão de Comunicação Social para 
conhecer o programa de um festival inédito a nível mundial, que 
celebra a tradição do preto e branco, modernizada pelo espírito do 
tempo e pelo impacto das novas tecnologias. 
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Mais informações em: www.artes.ucp.pt/b&wMais informações em: www.artes.ucp.pt/b&w 
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