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O documentário 'Alentejo, Alentejo', de Sérgio
Tréffaut, arrecadou dois prémios na 11.ª edição
do IndieLisboa, que terminou este domingo

0

Balanço do Festival internacional de Cinema Independente

"Esta 11.ª edição do Indie
foi um sucesso"

Ainda sem as contas finais feitas, o IndieLisboa – Festival
Internacional de Cinema Independente, que encerrou este
domingo depois de ter apresentado 230 filmes, deverá atingir a
meta desejada: 45 mil espectadores, ou muito perto disso.

Por:A.M.R.

 

Ao CM, Nuno Sena, um dos diretores, disse que esta edição – a
11ª – “foi um sucesso saudado tanto pelo público como pela
imprensa especializada” e não estranha que o documentário
‘Alentejo Alentejo’, de Sérgio Tréffaut, tenha arrecadado dois
dos principais troféus da festa: o de Melhor Longa-Metragem
Portuguesa e o Prémio de Melhor Documentário de Longa-
Metragem Portuguesa.

“O Sérgio ganhou a primeira edição do Indie e desde então tem estado sempre connosco, com filmes de grande
qualidade”, diz Nuno Sena.

O diretor – que lembra que na votação dos espectadores, “mesmo os filmes menos votados pelo público tiveram nota
positiva” – destaca também ‘O Primeiro Verão’, de Adriano Mendes, vencedor dos prémios para Longa-Metragem
Portuguesa de Ficção e para Melhor Filme da Secção Novíssimos.

“Depois do balanço, começamos a pensar na próxima edição. Este ano visionámos 4100 filmes. Para o ano serão mais”,
garante Nuno Sena.
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