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4242 - short film official trailer (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=oemLpOFHnnE
Sara Eustáquio (entrevista)
1.09.2016
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/sara-eustaquio/

Sara Eustáquio. A portuguesa de 16 anos que brilha no mundo graças a
uma curta-metragem
“A adolescente de 16 anos frequenta o Ensino Secundário na Escola
Henriques Nogueira, em Torres Vedras, e revela-se uma apaixonada pela
sétima arte.”
18 out, 2016
http://rr.sapo.pt/noticia/66297/sara_eustaquio_a_portuguesa_de_16_anos
_que_brilha_no_mundo_gracas_a_uma_curta_metragem
4242 alcança 15 distinções internacionais
Realizadora portuguesa Sara Eustáquio, de 16 anos|"4242" é inspirado na
experiência da protagonista, a aluna romena Cristina Caldararu, de 18 anos, da
mesma escola de Eustáquio, a Secundária Henriques Nogueira, em Torres
Vedras.
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016-09-07-Realizadora-portuguesa-de16-anos-conquista-mais-um-premio-internacional

Realizadora portuguesa de 16 anos conquista mais um prémio
internacional

4242 segue para o British Film Institute, onde vai ser igualmente
exibido."4242" é inspirado na experiência da protagonista, a aluna romena
Cristina Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio, a Secundária
Henriques Nogueira, em Torres Vedras.
07.09.2016
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016-09-07-Realizadora-portuguesa-de16-anos-conquista-mais-um-premio-internacional

Jovem Sara Eustáquio que se estreou este ano no cinema prepara
terceira curta-metragem
"4242" é inspirado na experiência da protagonista, a aluna romena Cristina
Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio, a Secundária
Henriques Nogueira, em Torres Vedras. Colega de turma da Sara Eustáquio,
Caldararu escreveu sobre a sua experiência, para um trabalho escolar, e esse
texto depressa se tornou no ponto de partida da curta-metragem."4242" já lhe
valeu 17 prémios em festivais internacionais.
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=843347

Cristina Caldararu, em 4242
Sara Eustáquio torna-se realizadora aos 16 anos
“Há dois anos, um vídeo que fez para um trabalho escolar despertou-lhe o
gosto”
02.07.2016
http://expresso.sapo.pt/cultura/2016-07-02-Sara-Eustaquio-torna-serealizadora-aos-16-anos

Nova curta de Sara Eustáquio vence prémio internacional (prémio de
mérito, na categoria profissional, do Accolade Global Film Competition, em Los
Angeles).
08 de Setembro de 2016

http://boasnoticias.pt/noticias_Nova-curta-de-Sara-Eust%C3%A1quiovence-pr%C3%A9mio-internacional_24886.html?page=0
“Colega de turma da Sara Eustáquio, Caldararu escreveu sobre a sua
experiência, para um trabalho escolar, e esse texto depressa se tornou no
ponto de partida da curta-metragem 4242.”
2016-09http://www.tvi24.iol.pt/cinema/premio/mirror-de-sara-eustaquio-de-16-anosdistinguida-em-los-angeles

Sara Eustáquio acaba de rodar a sua segunda curta-metragem e pretende
levar o filme a festivais internacionais. A sua primeira obra já arrecadou
12 prémios
2016-09-01
http://www.tvi24.iol.pt/cinema/sara-eustaquio/portuguesa-de-16-anosquer-mais-premios-com-segundo-filme

Portuguesa distinguida por 'curta' sobre imigração Sara Eustáquio recebeu
prémio de mérito nos IndieFest Film Awards.
Por Lusa|11.08.16
Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/portuguesa-de-16anos-conquista-terceira-distincao-internacional-com-curta-sobre-imigracao
SARA EUSTÁQUIO ARRECADA 3º PRÉMIO PELA CURTA ‘’4242’’
http://www.ica-ip.pt/pt/noticias/sara-eustaquio-arrecada-3-premio-pelacurta-4242/
Sara Eustáquio: ”(…)no 9º ano, para um trabalho de grupo na escola, fizemos
um vídeo sobre o cyberbullying” (entrevista)
http://www.ica-ip.pt/pt/artigos/sara-eustaquio-a-realizadora-por-detras-de4242/
A jovem cineasta Sara Eustáquio, autora das curtas '4242' e 'Mirror', vai ser
distinguida com uma medalha de mérito atribuída pela Câmara Municipal de
Torres
Vedras.
A cerimónia, em sessão pública, terá lugar no dia 11 de Novembro, pelas 11
horas, no Teatro-Cine.
Até à data, a adolescente torriense de 17 anos obteve com os seus dois filmes
23 prémios internacionais e 11 nomeações, somando igualmente 65 selecções
oficiais em festivais de cinema por todo o mundo (em muitos dos quais está
ainda em competição).
https://www.facebook.com/4242shortfilm

https://www.facebook.com/saraceustaquio

Sara Eustaquio
Biography
http://www.imdb.com/name/nm8112454/bio?ref_=nm_ov_bio_sm

Imagem do filme 4242
Casos de sucesso - Sara Eustáquio
19-07-2016
http://portocanal.sapo.pt/um_video/tg8eZTashE9qz9r9Lvgv

Jovem Sara Eustáquio que se estreou este ano no cinema prepara
terceira curta-metragem
"4242" é inspirado na experiência da protagonista, a aluna romena Cristina
Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio, a Secundária
Henriques Nogueira, em Torres Vedras. Colega de turma da Sara Eustáquio,
Caldararu escreveu sobre a sua experiência, para um trabalho escolar, e esse
texto depressa se tornou no ponto de partida da curta-metragem."4242" já lhe
valeu 17 prémios em festivais internacionais.
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=843347

Jovem cineasta portuguesa continua a dar que falar…pelos melhores
motivos!
08/09/2016
http://www.maiseducativa.com/2016/09/08/jovem-cineasta-portuguesacontinua-dar-falar-pelos-melhores-motivos/

Jovem cineasta portuguesa espera mais prémios com segundo filme
02/09/2016

http://www.maiseducativa.com/2016/09/02/portuguesa-16-anos-querpremios-segundo-filme/

Jovem lusa conquista terceira distinção internacional com curta sobre
imigração
“A curta, que também já foi selecionada para o Josiah Media Festival, que se
realiza em outubro, no Texas, inspira-se na experiência da protagonista, a
aluna romena Cristina Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio,
a Secundária Henriques Nogueira, em Torres Vedras.”
11 DE AGOSTO DE 2016
http://www.dn.pt/artes/interior/jovem-lusa-conquista-terceira-distincaointernacional-com-curta-sobre-imigracao-5334180.html

Aluna portuguesa premiada em festivais internacionais conclui segunda
curta-metragem
"4242" é inspirado na experiência da protagonista, a aluna romena Cristina
Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio, a Secundária
Henriques Nogueira, em Torres Vedras.
01 Set, 2016
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/aluna-portuguesa-premiada-emfestivais-internacionais-conclui-segunda-curta-metragem_n944392

Curta Metragem "4242"
http://www.aehn.net/index.php/image-gallery/78-noticias/289-4242
A ‘curta’, que também já foi selecionada para o Josiah Media Festival, que se
realiza em outubro, no Texas, inspira-se na experiência da protagonista, a
aluna romena Cristina Caldararu, de 18 anos, da mesma escola de Eustáquio,
a Secundária Henriques Nogueira, em Torres Vedras.
4 Julho, 2016
https://torresvedrasweb.pt/uma-curta-sobre-imigracao-duas-distincoes-euma-futura-realizadora-de-16-anos/

4242 - short film official
trailer (2016)
https://www.youtube.com/watch?
v=oemLpOFHnnE

Terceira distinção mundial para jovem lusa com curtametragem sobre
imigração
inspira-se na experiência
da protagonista, a aluna
romena Cristina Caldararu,
de 18 anos, da mesma
escola de Eustáquio, a
Secundária Henriques
Nogueira, em Torres
Vedras.
11 Ago 2016 /
http://www.revistaport.co
m/terceira-distincaomundial-para-jovemlusa-com-curtametragem-sobre-imigracao/

Curta metragem de Sara Eustáquio vence prémio internacional
'Mirror', acaba de conquistar o prémio de mérito, na categoria profissional, do Accolade
Global Film Competition, em Los Angeles.
http://portugalmelhor.pt/index.php/pt-pt/PortugalMelhor/119-portugal-melhorartigos-em-destaque?varID=K4E67

Mirror, filme realizado em Nova York conquista prémio em Los Angeles-USA, Espanha e Itália

In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of 4242 (2016), was awarded as Best
Filmmaker Under 18 at the Chandler
International Film Festival, in Arizona,
USA.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director

SARA ESTÁQUIO
In June 2016, Sara Eustaquio, as director of
4242 (2016), was recipient of the Award of
Merit - Special Mention at the BestShorts
Competition in Los Angeles.
In May 2016, Sara Eustaquio, as director of
4242 (2016), was recipient of Junior
Winner (Special Jury Prize) at Near
Nazareth Film Festival in Israel.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of 4242 (2016), was recipient of the Award
of Merit at the IndieFest Awards Film
Awards in Los Angeles.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of '4242', was recipient of 2 awards at
Christian Film Festival in Virginia, USA:
Best Student Film and Best Foreign Film. In
the same festival, her debut short fiction
narrative film got 2 other awards: Best
Teen Actress for Cristina Caldararu,

of 4242 (2016), was awarded as Best
Filmmaker Under 18 at the Hollywood
Boulevard Film Festival.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of 4242 (2016), was awarded as Best
Filmmaker Under 18 at the Los Angeles
Independent Film Festival Award.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of 4242 (2016), was recipient of the award
of

Best

Student

Film

at

Creation

International Film Festival, in Ottawa,
Canada.
In August 2016, Sara Eustaquio, as director
of 4242 (2016), was recipient of the award
of Best Cinema of Europe at the Canadian
Diversity Film Festival, in Toronto.
In September 2016, Sara Eustaquio, as
director of 4242 (2016), was recipient of
the Best Youth Film award at Chicano
International Film Festival, in Los Angeles.
In September 2016, Sara Eustaquio, as
director of 4242 (2016), was recipient of
the Best Young Filmmaker Under 18
award at Barnes Film Festival, in London.
In September 2016, Sara Eustaquio, was
recipient of two awards at the Accolade

as leading actress; and Best Producer for

Global Film Competition in Los Angeles:

Victor Eustaquio.

the Award of Merit - Special Mention
(Best Young Filmmaker - 17 and younger)

as director of 4242 (2016) and the Award

In October 2016, Sara Eustaquio, as

of Merit (Best Film Short) as director of

director of Mirror (2016), was recipient of

Mirror (2016).

the Jury Award at Mediterranean Film

In September 2016, Sara Eustaquio, as

Festival, in Italy.

director of 4242 (2016), was recipient of

In October 2016, Sara Eustaquio, as

the Silver Award for Best Student Film at

director of Mirror (2016), was recipient of

the Fame'us International Film Festival, in

the Award of Best Woman Filmmaker at

Hollywood.

Barcelona Planet Film Festival, in Spain.

In September 19, 2016, Sara Eustaquio, 16,

In September 2016, Sara Eustaquio, as

as director of 4242 (2016), was recipient of

director of 4242 (2016), was recipient of

the Award of Merit at Tight Shorts

the Young Filmmaker Award at Los

category of WRPN.TV Short, Tight and

Angeles Film Awards, in California.

Loose global film festival competition

In September 2016, Sara Eustaquio, as

(WSTL), in Nassau, DL, USA, the 17th

director of 4242 (2016), was recipient of a

international prize for her debut short

Jury Special Mention at Arte Non Stop

film.

Festival, in Buenos Aires.

In October 2016, Sara Eustaquio, as
director of Mirror (2016), was recipient of
the Award of Best Woman Filmmakerng
Filmmaker Award at Barcelona Planet Fil
Film Awards, in Spain.

