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• ENCONTROS NO EXTREMO ORIENTE |JOSÉ M. FERNANDES |EXP.| 3′ 
|ARMAMAR / PORTUGAL |2013 

• Sinopse: Durante uma viagem pelo Extremo Oriente, um cineasta é interceptado, num clube noturno, 
por uma rapariga que o aprisiona num quarto de hotel. Encurralado e sem contacto com o mundo 
exterior, ele encontra apenas uma saída para salvar a sua alma. 
 

 

 

• PERCORRE-ME! PELOS CAMINHOS DE AROUCA |TÂNIA BRANDÃO |EXP.| 5′ 
|AROUCA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: Arouca continua a ser um lugar mítico e virgem que poucos conhecem. A exploração 
sensorial e a descoberta apaixonada destes caminhos percorridos por rainhas são os objetivos desta 
percurso trilhado. 

 

• CORPO BODY CORPS KÖRPER CORPUS |VANESSA NAMORA CAEIRO |ANI.| 
0’49″ |LISBOA / PORTUGAL |2012 

Sinopse: Do orgânico ao inorgânico nas imagens e ritmos. Da construçao de qualquer substância 
material: corpo sólido. Da destruição de qualquer substância maquinal: autópsia de cadáver. Do 
fernesim de ver e ver o corpo, espessura, lugar ou espaço. 
 

 

 



• A FILHA DA RODA |AVELINO VIEIRA |FIC.| 5′ |AROUCA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: É provável que, muitas vezes, a roda dos enjeitados tenha feito uma volta completa. Filhos da 
roda que acabaram por engrossar as fileiras das que davam vida ao mosteiro. Frutos do “pecado”. 
FIlhos de uma espécie de roda que, no fundo, é a própria vida. 

 

 

 

• BARBEARIA |MARCO VILELA |DOC.| 5′ |ALBUFEIRA / PORTUGAL |2012 

Sinopse: No âmbito de um projeto lançado pela Algarve Film Commission, intitulado “documentar Faro 
interior”, mostramos a arte da barbearia “à antiga”. 
 

 

 

 

• TRIBUTA  |ANTÓNIO FONSECA, JOSÉ MELO, RENATO FERREIRA & RICARDO 
VENTURA |FIC.| 2′ |AROUCA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: Retrata a saudade e o desejo de fazer a vontade de um filho que perdeu. 
 

 

 



• AMOR É |LUÍS PIRES |FIC.| 2´49″ |MURÇA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: Através do poema de Luis Vaz de Camões “o amor é…”, representa uma visão sobre as 
diferentes formas de se ligitimar o amor através de uma forma mais fílmica, utilizando movimentos 
corporais conjugados com o sentimento que é o amor. 

 

 

• MESSENGER |ANTÓNIO FONSECA, JOSÉ MELO, RENATO FERREIRA & 
RICARDO VENTURA |ANI.| 1`48′ |AROUCA / PORTUGAL |2013 

  Sinopse: As diferenças de interpretação de cultura para cultura 

 

 

 

• TAPE LOADING ERROR |SANDRA ARAÚJO |EXP.| 3′ |PORTO / PORTUGAL |2012 

Sinopse: Animação explorando a cultura visual dos videojogos e a popular propagação dos ficheiros 
gif. A imagética das telas surrealistas de Magritte suregm como elementos modulares e de textura. 
 

 

 

 



• TALKING TO THE MOON |JOÃO RESENDE |ANI.| 3’43″ |MURÇA / PORTUGAL 
|2013 

Sinopse: Baseado no videoclip de Bruno Mars – talking to the moon, representado em animação. 
 

 

• CORAGEM |GOYO BLANCO, ANTÓNIO SOARES & FERNANDO |EXP.| 4′ 
|AROUCA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: Trailler da curta metragem “coragem”. Ficção de um triplo assalto a um sítio comercial. 

 

 

• CORTA E CONSTRÓI |TÂNIA CABRAL & ANTÓNIO SOARES |DOC.| 5′ |AROUCA / 
PORTUGAL |2013 

Sinopse: A arte de construir pelas mãos de um sábio. 

 

• FINAL FIGHT |JOÃO RESENDE |ANI.| 2´|MURÇA / PORTUGAL |2013 

Sinopse: Representa uma luta do estilo WWE entre um copo e uma lata cujo vencedor acaba por ser o 
copo. 

 



• REBUILDING EUROPE |LILIANA PEREIRA |ANI.| 2´|LEIRIA / PORTUGAL |2012 
 

 
Sinopse: Numa altura em se especula o fim da União Europeia e da moeda única devido à atual crise 
financeira, é preciso relembrar que a Europa ficou, em tempos, devastada por duas Grandes Guerras. Mas a 
união entre povos fez com que ela renascesse das cinzas. 

 


