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´Curta´ portuguesa selecionada para 
Festival de Cannes 
 
A curta-metragem portuguesa 'Let There Be Light' vai marcar presença na 69ª edição do 
Festival de Cannes na secção 'Creative Minds'. "Um mundo sem luz" é a premissa da 
curta-metragem de Laura Seixas 'Let There Be Light', ou 'Faça-se a Luz', que foi este ano 
selecionada para o Festival de Cannes. A 'curta' foi criada em parceria com a Sociedade 
Portuguesa de Física e estará na secção 'Creative Minds', explica a equipa em 
comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso. PUB Esta 'curta' "explora o fim da 
humanidade ligando-o com o lugar central da luz nas nossas vidas fisicamente e 
metaforicamente". "Quando a luz da nossa galáxia começa a desaparecer, uma jovem 
realizadora decide gravar os últimos relatos da humanidade numa tentativa de enviar o 
vídeo para o Universo esperando que seja visto um dia". Em janeiro, Laura Seixas, que 
também escreveu a curta-metragem, explicou ao Notícias ao Minuto que o filme, que é 
falado em inglês, foi gravado em vários locais portugueses, como "o Paul do Boquilobo, 
vários sítios de Lisboa e Entroncamento", com os interiores a serem gravados no Instituto 
Superior Técnico, em Lisboa. Laura Frederico, Tiago Fernandes, Celia Williams, John Frey 
e Carolina Abrantes são os atores que dão vida às personagens desta curta-metragem 
portuguesa onde a personagem principal "é a luz em si", uma vez que ao "ao longo do 
filme [a luz] vai desaparecendo pelo seu espectro, começando pelas frequências mais 
fracas, o que causa alterações na cor da luz". Esta é a segunda vez que um filme de Laura 
Seixas é selecionado para o Festival de Cannes. Na edição anterior, 'Belonging' foi 
selecionado para o 'Short Film Corner' do festival. 
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