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Sem papas na língua
De Crianças Oficinas da Anilupa
Portugal, 10’18’’
Prémio Jovem Cineasta (-18 anos)

O Porto tem os seus encantos e um deles é a 
sua pronúncia.

Branco
de Raquel Felgueiras
Portugal, 6’18’’
Prémio Jovem Cineasta (+18 anos)

Inspirado no livro Ensaio sobre a Lucidez, 
de José Saramago, este filme conta a histó-
ria sobre o poder e corrupção. As paredes 
têm ouvidos, estas vão contar uma história.

Outro homem qualquer
De Luís Soares
Portugal, 11’10’’
Prémio António Gaio

Um homem anónimo e discreto senta-se 
num café habitual, depois do trabalho, a 
matar o tempo. Há muitos anos que a vida 
é feita disto – casa, trabalho, café, casa. 
Enquanto fuma cigarros intermináveis, vê 
as pessoas a passar através da montra do 
café e os clientes entram e saem. A vida lá 
fora é como um teatro simples de quotidia-
nos anónimos e sem sentido.

Along the way
De Georges Schwizgebel
Suíça, 3’30’’
Prémio José Abel

Só consigo pensar enquanto caminho: 
assim que paro, não consigo pensar mais.

Kali, o pequeno vampiro
De Regina Pessoa
Portugal, 9’
Prémio Melhor Banda Sonora Original

Esta é a história de um rapaz diferente dos 
outros, que sonha em encontrar o seu lugar 
ao sol. Tal como a Lua passa por diferentes 
fases, também o Kali tem de enfrentar os 
seus medos e demónios interiores para, 
no final, encontrar a passagem para a luz. 
Um dia ele vai desaparecer... Ou talvez seja 
mais uma fase de mudança.

A morning strol
De Grant Orchard
Reino Unido, 6’47’’
Prémio do Público

Um nova-iorquino cruza-se com uma gali-
nha durante o passeio matinal...

CINEMA Entrada gratuita Levantamento de senha de acesso 30 min. antes da sessão, 
no limite dos lugares disponíveis. Máximo por pessoa: 2 senhas.



A energia na Terra chega para todos
De José Miguel Ribeiro
Portugal, 1’
Prémio Publicidade e Informação

O Planeta está inclinado, mas um gesto 
pode fazer a diferença mesmo sabendo 
que a solução definitiva passará sempre 
por uma mudança de perspetiva na forma 
como enfrentamos o ‘problema’...

Swarming
De Joni Mannisto
Finlândia, 7’18’’
Prémio Filme de Fim de Estudos/Filme de 
Escola

Uma criança descobre sinais de vida num 
pássaro morto e começa a brincar.

Demoni
De Theodore Ushev
Canadá, 3’37’’
Prémio Curtas-metragens até 5’

No primeiro dia depois do primeiro 
domingo após a primeira chuva de prima-
vera, um Gato Vermelho está sentado no 
telhado de uma casa antiga...

Oh Willy...
De Emma De Swaef, Marc James Roels
Bélgica,16’
Prémio Curtas-metragens mais de 5’ até 25’

Forçado a regressar às suas raízes, Willy 
estraga o seu percurso e envereda pela 
selvageria.

Head over heels
De Tim Reckart
Reino Unido, 10’20’’
Prémio Cidade de Espinho

Um marido e esposa afastaram-se no 
decorrer dos anos. Ele vive no chão, ela 
vive no teto e o casamento está por um fio.

Le grand Ailleuirs et le petit ici
De Michèle Lemieux
Canadá, 14’25’’
Grande Prémio

Perdido em devaneios, um homem toma 
consciência da sua própria condição.

CINEMA Entrada gratuita Levantamento de senha de acesso 30 min. antes de cada sessão, 
no limite dos lugares disponíveis. Máximo por pessoa: 2 senhas.

A Culturgest agradece ao Cinanima e à sua equipa toda a colaboração prestada, sem a qual não seria  possível apresentar estes filmes.


