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Curta-metragem “A Fábrica” em Cannes

O �lme “A Fábrica”, do realizador Diogo Barbosa e com produção de Alexandre Pinto Lobo,
presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB, é uma das
treze películas que faz parte da seleção o�cial do Short Film Corner, ponto de encontro das equipas
com os investidores durante o festival de Cannes, o qual decorre naquela cidade francesa entre 18 e
22 de maio.

Criada no âmbito da maior competição de curtas metragens do mundo, “A Fábrica” começou por
vencer a edição de Castelo Branco de 2019 do 48 Hour Film Project, representando a cidade no ano
seguinte no Filmapalooza 2020, em Roterdão (Países Baixos).

Localmente conquistou seis prémios – Escolha do Público, Melhor Guarda-Roupa, Melhor Direção de
Fotogra�a, Melhor Argumento, Melhor Realização e Melhor Filme –, bem como diversas menções
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honrosas, onde se inclui a de Melhor Edição, atribuída ao aluno do IPCB.

Este foi também o primeiro �lme português a conquistar um prémio internacional no 48 Hour Film
Project (Melhor Uso do Género), concurso que se estreou em Portugal em 2009 e cinco anos depois
em Castelo Branco, contando desde aí com a participação de diversos alunos da ESART.

Neste drama sobre o amor e a crise �nanceira participam quase duas dezenas de atores, entre eles
Vítor Norte, Rui Mendes, Carla Andrino, Ricardo Carriço e So�a Nicholson. Finalista no Independent
Shorts Awards Hollywood, o �lme está nomeado para melhor curta-metragem de �cção nos Prémios
Sophia da Academia Portuguesa de Cinema.

 Partilhe
Partilhar 1TweetarGosto 2

Contactos
Av. Pedro Álvares Cabral, nº 12

6000-084 Castelo Branco

(+351) 272 339 600 (tel:00351272339600)

(+351) 910 511 535 (tel:00351910511535) (Vodafone)

(+351) 965 956 971 (tel:00351965956971) (Meo)

(+351) 937 301 074 (tel:00351937301074) (Nos)

(+351) 272 339 601 (tel:00351272339601)

ipcb@ipcb.pt (https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ipcb@ipcb.pt)















Ligações Úteis
Arquivo (/arquivo)

Portal emprego (/sa/portal-emprego)

Cartão de Estudante (https://portal.sibscartoes.pt/santuniv/web/pt/FrontO�ce/Entities/Index/00050)

Consórcio Erasmus Centro (http://erasmuscentro.pt/)

Marcas Grá�cas (/sites/default/�les/upload/sc/marcas_gra�cas.zip)

Notícias IPCB (/notas-informativas)

Redepro (http://redepro.ipcb.pt)

CILCE (http://cilce.ipcb.pt)

Webmail (http://webmail.ipcb.pt)

Serviços online (/ipcb/serviços-online)

Contacte-nos (/ipcb/contactos)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ipcb.pt%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Curta-metragem%20%E2%80%9CA%20F%C3%A1brica%E2%80%9D%20em%20Cannes&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ipcb.pt%2Fcurta-metragem-fabrica-em-cannes%23.Xn5AJNDZ9Zs.twitter
tel:00351272339600
tel:00351910511535
tel:00351965956971
tel:00351937301074
tel:00351272339601
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ipcb@ipcb.pt
https://www.ipcb.pt/arquivo
https://www.ipcb.pt/sa/portal-emprego
https://portal.sibscartoes.pt/santuniv/web/pt/FrontOffice/Entities/Index/00050
http://erasmuscentro.pt/
https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/sc/marcas_graficas.zip
https://www.ipcb.pt/notas-informativas
http://redepro.ipcb.pt/
http://cilce.ipcb.pt/
http://webmail.ipcb.pt/
https://www.ipcb.pt/ipcb/servi%C3%A7os-online
https://www.ipcb.pt/ipcb/contactos

