CINEMA

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

Cinanima

Festival Internacional de Cinema de Animação

A carrinha amarela
De Crianças das Oficinas da Anilupa,
Portugal, 10’07’’
Prémio Jovem Cineasta Português – menos
de 18 anos

Amélia & Duarte
De Alice Guimarães e Mónica Santos,
Portugal, 8’30’’
Prémio António Gaio

Dans les eaux profondes
De Sarah van den Boom, França, 12’01’’
Menção Honrosa – Prémio para a Melhor
Curta-metragem de mais de 5 a 24 minutos

Nesta história, somos guiados através do
relacionamento de Amélia e Duarte, duas
pessoas que se separaram e estão a tentar
lidar com os sentimentos que vêm depois
do final de uma relação.

Três personagens têm em comum uma
experiência secreta e íntima que parece ter
um grande impacto nas suas vidas…

#Lingo
De Daniel Roque, Portugal, 10’30’’
Prémio Jovem Cineasta Português – mais
de 18 e menos de 30 anos

Chomet Couch Gag
De Sylvain Chomet, Reino Unido, 1’08’’
Prémio para a Melhor Curta-metragem:
Publicidade e Informação

The sleepwalker
De Theodore Ushev, Canadá, 4’20’’
Prémio para a Melhor Curta-metragem até
5 minutos / Prémio Alves Costa

Para ultrapassar a solidão e desprezo dos
outros, Manuel conecta-se às redes sociais
para arranjar alguma companhia. Em
breve, perceberá que amigos online, likes e
selfies não trazem felicidade.

Uma paródia realizada por Sylvain
Chomet. Homer Simpson come caracóis, Bart tenta alimentar um ganso à
força e Maggie perde-se num local muito
estranho.

Uma viagem surreal através das cores
e formas, inspirada no poema Romance
Sonâmbulo de Federico García Lorca.

Um filme experimental que aborda a cultura cigana: as danças, música e festas.
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Gaiola de vento
De Marco Costa, Portugal, 8’06
Menção Honrosa – Prémio Jovem Cineasta
Português – mais de 18 e menos de 30 anos

Yúl et le serpent
De Gabriel Harel, França, 13’11’’
Menção Honrosa – Prémio para a Melhor
Curta-metragem de mais de 5 a 24 minutos

A Gaiola de Vento é habitada por um
Rapaz que procura a coragem usando a sua
Espada para enfrentar um Tigre arrastado
pela tempestade.

Yúl, um jovem de 13 anos, vai com o irmão
mais velho, Dino, fechar um negócio com
Mike, um rufia escoltado por um mastiff
argentino. Quando as coisas correm mal,
aparece uma cobra misteriosa.

Missing you
De Satomi Maiya, Japão, 6’25’’
Prémio Divulgação
Uma mãe atirou uma carta da filha para o
mar gelado. A filha, desconfiada, segue a
mãe e esgueira-se para dentro de um barco
e espera pelo degelo.

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

