
Filme português
ganha prémio europeu
• Documentário "A campanha do Creoula", de André
Valentim de Almeida, vence "Doe Alliance 2014"

• Cineasta assina obra que explora as memórias
da pesca do bacalhau nos mares do Norte

"A campanha do Creoula" faz "uma boa fusão entre o passado e o presente"
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O realizador de 37 anos re-
cebeu o prémio à margem
do Festival de Carmes e
disse ao JN que semelhan-
te reconhecimento dá-lhe
confiança para continuar a
trabalhar mais na área dos
documentários.

O documentário "A

campanha do

Creoula", do ci-
neasta português

André Valentim de Almeida,
foi ontem distinguido com o

prémio Doe Alliance Selec-
tion 2014, atribuído à mar-
gem do Festival de Carmes,
em França. O prémio distin-

gue o melhor documentário

europeu selecionado por crí-
ticos de sete países com os

principais festivais de docu-

mentário da Europa.
Ao telefone com o JN a par-

tir de Carmes, o realizador dis-

se ser "uma honra receber um
prémio desta magnitude" e

frisou que "é sobretudo um
reconhecimento porque é

atribuído por um júri muito
alargado de gente com muita
experiência na área dos festi-
vais".

André Valentim deAlmeida
confessou estar "um bocado

surpreendido porque não

contava" e admitiu que o pré-
mio dá-lhe "confiança para
continuar a fazer documentá-

rios, que é o que me interessa
fazer".

Em "A campanha do Creou-

la", o realizador parte a bordo
da embarcação rumo às Ilhas

Selvagens para documentar
uma expedição científica mas
acaba por explorar as memó-

rias das duras campanhas por-
tuguesas do Bacalhau nos ma-
res do Norte que o seu tio Zé



terá enfrentado, o que o leva
à descoberta do passado do

seu país e à do seu próprio pas-
sado.

O cineasta de 37 anos diz ser
difícil referir que qualidades
ou aspetos no seu filme terão

seduzido e convencido o júri,
preferindo sublinhar que "A

campanha do Creoula" tem
"alguma universalidade na
história" e que "é um filme
que faz uma boa fusão entre o

passado e o presente e faz
uma mistura entre uma série
de estilos distintos que geral-

mente não estão associados e

que através de uma monta-
gem minuciosa conseguem
adquirir uma unidade forte".

Para além disso, André Va-
lentim de Almeida refere "a

força da história piscatória
portuguesa que tem algum
impacto em quem vê".

O facto de receber o prémio
em Carmes tem um significa-
do especial porque "é um fes-
tival que está no nosso imagi-
nário e pelo reconhecimento
público".

O cineasta lembrou ainda as

oportunidades que podem da-

qui surgir porque o facto de re-
ceber um prémio em Carmes
faz com que se dinamizem
"contactos com muita gente
da indústria e isso dá visibili-
dade ao filme e ao cinema por-
tuguês".

O realizador terminou re-
centemente um outro docu-
mentário sobre a produção e

distribuição do Vinho do Por-
to - uma encomenda do Mu-
seu do Douro - e está atual-
mente concentrado na reali-

zação de um projeto sobre o

novo terminal de cruzeiros de
Leixões.

Paralelamente é investiga-
dor e foi professor assistente

na Universidade do Porto, es-
tando também a finalizar o
doutoramento em Docu-
mentário Interativo. •
"A HISTÓRIA PIS-
CATÓRIA PORTU-
GUESA TEM AL-
GUM IMPACTO",
CONSIDEROU
REALIZADOR

Realizador
37 ANOS

UM TALENTO
DO NOVO CINEMA
DOCUMENTAL
PORTUGUÊS

André Valentim de Almei-
da frequentou o Union-
Does Collaborative Studio
em Brooklyn, nos Estados
Unidos e, posteriormente,
foi diretor do mesmo pro-
grama. Realizou os filmes

"A campanha do Creoula"

(2013), "From New York
with Love" (2012), "Uma

na bravo outra na ditadu-
ra" (2010) e "New York is a

Big Apple" (2010). Os seus
filmes já foram exibidos
no MoMA, Doclisboa, In-

dielisboa, Carpenter Cen-
ter for Visual Arts, TEDx

Brooklyn, entre outros.
0 realizador nasceu em
Aveiro mas tem uma liga-
ção especial com o Porto,
onde passa bastante tem-
po em trabalho e investi-
gação.




