
Iniciativa da Escola das Artes da Católica no Porto 

 Festival “Black & White” arranca  
já na próxima quarta-feira 

 
 
Pela primeira vez, Portugal possui o maior número de filmes a concurso 
entre 12 países. A VIII edição da iniciativa decorre até sábado, 14 de Maio 
 
É já esta quarta-feira, 11 de Maio, que tem início o Festival “Black & White”. 
Promovida pela Escola das Artes da Universidade Católica no Porto, a iniciativa 
deste ano fica marcada pelo facto de, pela primeira vez, Portugal possuir o 
maior número de filmes a concurso entre 13 países. Único no mundo ao 
celebrar a estética a preto e branco, o certame conta com um conjunto de 46 
obras em competição – 30 vídeos, oito sequências fotográficas e oito áudios. 
 
Entre os pontos de interesse, é fulcral referir a cerimónia de abertura – 
agendada para dia 11, às 21h45 – e que ficará marcada por uma actuação de 
artes performativas, criada pelo compositor Jaroslaw Kapuscinski. A iniciativa 
conta, ainda, com outras novidades de peso como, por exemplo, a vinda do “15 
seconds Film Festival”, proveniente da Irlanda. Trata-se de um festival com a 
exibição de filmes que duram, no máximo, 15 segundos. Em destaque estará 
também o “Brasil On Tour Film Festival”, assim como o “One Take Film 
Festival”, da Croácia, este sob a forma de homenagem a Vedran Samanovic, 
falecido em 2009, com 42 anos. 
 
Durante o dia, as artist talk, dinamizadas pelo realizador Stefan Le Lay, o 
compositor Chris Chafe e os fotógrafos Vanessa Rodrigues e Pib, prometem 
prender a atenção dos visitantes ao falar dos seus percursos profissionais. E se 
os dias são preenchidos, os serões também. Prova disso são os concertos que 
decorrem no Bar das Artes da instituição, o palco das noites “Black & White”. 
Neste caso, o grande destaque vai para a festa de encerramento que decorre 
no dia 14 de Maio, às 23h30, no “Hard Club”, na Ribeira do Porto, com a 
exibição de todas as obras premiadas. 

 
A Universidade Católica Portuguesa é a única universidade não estatal que faz parte do 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Tem como missão produzir e partilhar 
conhecimento crítico, inovador e socialmente relevante, ao serviço do desenvolvimento integral 
da pessoa e em prol do bem comum. No Porto, integra a Escola das Artes, a Escola de Direito, 
a Escola Superior de Biotecnologia, a Faculdade de Economia e Gestão, a Faculdade de 
Educação e Psicologia, a Faculdade de Teologia, o Instituto de Bioética e o Instituto de 
Ciências da Saúde, contando com cerca de 6.000 estudantes, 600 docentes e 200 
funcionários. 

 
 
 


