
96 horas totalmente dedicadas ao preto e branco

Festival “Black & White” arranca 
hoje na Católica no Porto

Competição audiovisual, que decorre até ao próximo sábado, 14 de Maio, 
leva a concurso um total de 46 obras, provenientes de 13 países

O Festival “Black & White” está finalmente de regresso ao Porto. A VIII edição 
da competição audiovisual arranca hoje, quarta-feira, e prolonga-se até ao 
próximo sábado, 14 de Maio. Durante quatro dias, a Escola das Artes da 
Universidade Católica no Porto é palco do certame que, este ano, conta com 
um total de 46 obras – 30 vídeos, oito sequências fotográficas e oito áudios. 
Com características únicas a nível mundial, a iniciativa procura educar os 
espectadores para a especificidade do preto e branco.

Para surpreender os inúmeros visitantes do festival, a organização reservou 
para o primeiro dia a exibição de curtas-metragens do festival “Brasil On Tour 
Film Festival” e do “15 seconds Film Festival”, proveniente da Irlanda. No 
entanto, a cerimónia de abertura, agendada para as 21h45, – e que conta com 
uma actuação de artes performativas, criada pelo compositor Jaroslaw 
Kapuscinski – é o ponto alto do dia. Ao serão, a animação musical está a cargo 
da banda “Art of Fugue”.

Segundo dia dedicado aos talk artist
E se o primeiro dia promete ser surpreendente, as expectativas para o segundo 
são, de igual modo, elevadas. O programa de quinta-feira, 12 de Maio, é 
dedicado aos talk artists. Enquanto a Sony – através do realizador espanhol e 
director de fotografia Alvaro Bernal – apresenta uma câmara de cinema digital 
de alta definição, Stefan Le Lay falará do seu percurso enquanto realizador e 
argumentista. Já ao final da tarde, a jornalista portuguesa Vanessa Rodrigues 
explica de que forma a paixão pelo áudio e pela fotografia a preto e branco 
marcam a sua vida. A segunda noite “Black & White” encerra com uma Jam 
Session a que todos os que tenham vontade se podem juntar..
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.


