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Curta-metragem de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos corre aos 

Césares 

O filme Entre Sombras, de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, está nomeado 

para os Césares, os Óscares do cinema francês, na categoria de Melhor Curta-

Metragem de Animação. Vencedora do Prémio do Público no Curtas Vila do 

Conde 2018, trata-se da segunda colaboração entre as duas realizadoras depois 

de Amélia e Duarte (2015), uma outra curta animada que fez uma invejável 

carreira internacional, tendo acumulado uma dúzia de prémios e duas centenas 

de exibições. 

Entre Sombras é uma conjugação de animação fotograma-a-fotograma, efeitos 

digitais e imagem real, ambientada num universo de film noir. Conta, em 13 

minutos, a história de uma funcionária no “Banco do Coração” que um homme 

fatal arrasta para uma aventura — personagens interpretadas por Sara Costa e 

Gilberto Oliveira, já protagonistas de Amélia e Duarte. Em comum, ambas as 

curtas têm o mesmo recurso à imagem real como base de trabalho de animação, 

embora Entre Sombras tenha implicado um trabalho mais extenso ao nível da 

pixelização e dos efeitos digitais gráficos. 

A nomeação para o César surge visto que o filme, estreado em 2018 no Festival 

de Zagreb, é uma coprodução franco-portuguesa (tem por trás as produtoras 

Animais, Vivement Lundi! e Um Segundo Filmes). Desde a estreia, Entre 

Sombras foi seleccionado para 50 festivais e venceu dez prémios e menções 

honrosas. 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 

empregando se for possível as próprias palavras  

a) Que tipo de prémio são os Césares? 

b) Que técnica utiliza o filme “Entre Sombras”? 

c) Que história conta o filme? 

d) O filme teve antes de ser convidado para os Césares? 

2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Diga, justificando a resposta, se as seguintes informações são verdadeiras ou 

falsas. 

a) Os protagonistas do filme são desenhos de animação.  

b) O filme é o primeiro projeto de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos com 

a utilização desta técnica. 

3. Vocabulário 

Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 

Invejável:  

Conjugação:  

Funcionária:  

Embora:  

 
4. Composição 

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras sobre um destes dois 

temas (3 pontos) 

a) Considera que os filmes de animação são apenas para meninos? 

b) As plataformas de conteúdos audiovisuais acabarão com o cinema no 

grande ecrã?  


