14º AROUCA FILM FESTIVAL
Seleção Oficial
• Marta | Bernardo Gomes de Almeida | Fic. | 7’ | 2015 | Portugal
Sinopse: Marta chega a casa depois do funeral da mãe. Após ter dedicado os
últimos anos da sua vida a cuidar dela, chega a hora de aprender a viver com esse
vazio. Pela primeira vez poderá pensar no seu futuro, mas uma visita inesperada irá
obrigá-la a viajar até aos lugares mais duros da sua memória.
Synopsis: Marta comes home after her mother's funeral. Having devoted the last
years of his life to take care of her, it's time to learn how to live with that void. For the
first time she will think about the future, but an unexpected visit will force her to travel
to the hardest places in her memory.

• Ashes | Fernando González Gómez | Fic. | 5’44” | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: 1939, um homem está sentado na sala de estar da sua casa a olhar para
uma pintura. Algo está prestes a acontecer.
Synopsis: 1939, a man sitting in the living room of his home staring at a painting.
Something is about to happen.

• Payload | Patrício Faísca, Sonat Duyar | Fic. | 13’ | 2015 | Portugal
Sinopse: Um misterioso objeto de elevado valor (o "Payload") deverá ser entregue a
um comprador. Aquilo que parecia ser uma simples transação transforma-se numa
alucinante caçada onde todos tentam apanhar o Payload, usando todos os meios
que podem.
Synopsis: A mysterious high-value item (the ‘Payload') must be delivered to a buyer.
What was supposed to be a routine exchange turns into a crazy all-out hunt from
several parties all looking to get the Payload for themselves, using whatever means
they can.
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• Anna Julia - Até Mais | Natália Meggiato Cabral, Camila Meggiato Cabral
| Videoclip | 3’16” | 2012 | Brasil/Brazil
Sinopse: O dia de diferentes casais, onde a letra da música se encaixa com todos
eles.
Synopsis: The day of different couples, where the lyrics fits them all.

• Gelya | Ksenia Zueva | Fic. | 31’ | 2015 | Russia
Sinopse: Gelya é uma menina cheia de vida, com 22 anos de idade, que vive num
pequeno apartamento na periferia da cidade com sua mãe autoritária e inválida, a
quem dedica toda a sua vida. Um dia, o destino dá-lhe a oportunidade de mudar
tudo e coloca-a perante uma escolha...
Synopsis: Gelya is a 22 years old girl full of life who lives in a little flat on the
outskirts of the city with his despotic and invalid mother and his entire life is
dedicated to her. One day, fate sends her a chance to change all that and puts her in
front of a choice...

• One second changes everything | Cristhian Andrews | Fic. | 9’ | 2015 |
E.U.América/U.S.America
Sinopse: Uma mãe e uma filha iniciam uma fuga a um relacionamento abusivo. O
resultado vai determinar o seu futuro. Com base no artigo de Nicholas Kristof,
“Terminar o abuso", de 8 de março de 2014, publicado no New York Times.
Synopsis: A mother & daughter begin their escape from an abusive relationship.
The outcome will determine their future. Based on Nicholas Kristof's New York Times
article 'To End The Abuse' March 8th, 2014.
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• Atmosfera | Patrício Faísca, Sonat Duyar | Videoclip |4' | 2015 | Portugal
Sinopse: Luís, contabilista num escritório da cidade, é um rapaz tímido com uma
rotina aborrecida. Não gosta do que faz, mas sente que agora é tarde para mudar
alguma coisa. Até ao dia em que conhece Sara, uma estudante de artes.
Synopsis: Louis, accountant in a city office, is a shy guy with a boring routine. He
don’t like what he do, but now it feels too late to change. Until the day he meets
Sarah, an art’s student.

• El audifono | Samuel Quiles Palop | Fic. | 14’ | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: Fernando e Perfecta são um casal que está casado há 50 anos. Ele é um
mágico amador, um pouco surdo e esquecido. Usa a sua magia para chamar a
atenção da sua esposa. No entanto, ela só se preocupa com os seus gatos porque
eles desaparecem em circunstâncias estranhas. Um dia, Perfecta descobre que é
Fernando o responsável pelo seu desaparecimento e pela estranha morte dos seus
amados gatos. Ela decide vingar-se no seu jantar de aniversário.
Synopsis: Fernando and Perfecta are a married couple who have been married for
50 years. He is an amateur magician, who is a bit deaf and forgetful. He uses his
magic to draw his wife's attention. However, she only cares about her cats because
they disappear in strange circumstances. One day, Perfecta finds out that Fernando
is the one who is responsible for the cats disappearance and the strange death of her
beloved cats, so she takes revenge in their anniversary dinner.

• Lisbon, we can enjoy life! | Diogo Pessoa de Andrade | Doc. | 6’52” |
2015 | Portugal
Sinopse: 2 histórias paralelas de 2 viajantes desconhecidos que chegam a Lisboa
pela 1ª vez. Uma rapariga e um rapaz que não se conhecem um ao outro irão
explorar a cidade. Ao segui-los seremos levados através de 2 aventuras diferentes,
impulsionadas pelos seus pensamentos pessoais, experienciando as suas emoções.
Um vídeo produzido para a Streemfire, uma rede de vídeo construída por cidadãos
de todo o mundo que gostam de viajar e trazer histórias locais para audiências
globais, criando retratos alternativos sobre as suas cidades.
Synopsis: 2 parallel stories of 2 unknown travelers who arrive in Lisbon for the 1st
time. A girl and a boy who do not know each other will explore the city. By following
them we are taken through 2 different adventures, driven by their personal thoughts,
experiencing their emotions. A video produced for Streemfire, a video network built
for citizens of the world who enjoy to travel and brings local stories to global
audiences, creating alternative portraits about their cities.
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• Paint of water | Saeed Naghavian | Exp. | 1’23” | 2016 | Irão/Iran
Sinopse: A crise da escassez de água, vista através ideias novas e simples.
Synopsis: The water shortage crisis with new and simple ideas.

• O arquivo | Pedro Caldeira, Paulo Graça | Fic. | 6’24” | 2015 | Portugal
Sinopse: Até onde consegues correr para poderes correr ainda mais? As questões
que se colocam a um atleta em dificuldade que deseja voltar ao topo da sua carreira.
Uma curta metragem idealizada e produzida em apenas 48 horas.
Synopsis: How far can you run to be able to run even more? The issues faced by an
athlete in difficulty who wish to return to the top of his career. A short film conceived
and produced in only 48 hours.

• The Croft | Paulo Berberan | Fic. | 15’32” | 2016 | Inglaterra/England
Sinopse: "The Croft" é um drama que gira em torno da esfera doméstica e
fragmentada habitada por Myles, um rapaz de 13 anos, os seus pais (Grant e Lucy)
e um amigo da família de há muito tempo, Laurence, cujo aniversário estão a
celebrar. Um caso aparentemente inofensivo que se transforma num conto trágico.
Synopsis: 'The Croft' is a drama revolving around the fragmented domestic sphere
inhabited by 13 year-old Myles, his parents (Grant and Lucy) and long time family
friend, Laurence, whose birthday they are all celebrating. A seemingly harmless affair
that soon becomes a tale of tragedy.
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• Dona Fúnfia - 1ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta | Margarida
Madeira | Ani. | 5'30'' | 2015 | Portugal
Sinopse: Dona Fúnfia usou saia desde que se lembra e um dia resolve
experimentar um par de calças. Motivada pela liberdade de movimentos, decide
resgatar a bicicleta da arrecadação e fazer a sua volta a Portugal. Viaja ao ritmo que
as pernas lhe permitem, conhecendo outros lugares e associando os nomes escritos
nos mapas a sítios reais, sempre ao som da música tradicional portuguesa que lhe
marca o ritmo da pedalada e lhe alegra as etapas mais silenciosas do caminho.
Synopsis: Mrs. Fúnfia used skirt as long as she remember and one day she decides
to try a pair of pants. Motivated by the freedom of movement, she decides to rescue
the bicycle from the storage room and make his walk to Portugal. She travels as her
legs allow to, knowing other places and associating the names written on the maps to
the actual sites, always with the sound of Portuguese traditional music that marks the
rhythm of the ride and lightens the most silent steps of the way.

• The library | Sara Allen | VideoClip | 2'43'' | 2015 | Portugal
Sinopse: Um personagem luta contra as adversidades dos locais por onde passa.
Synopsis: A character fighting against the adversity on the places he goes.

• Broken dance | Konstantin Vihrev-Smirnov | Videoclip | 8’ | 2015 |
Russia
Sinopse: E se nascesse no corpo de uma menina cuja família vive num país
distante e tropical, num imenso lago? E onde toda a sua existência se rege pelos
reinos de água e pedra, num país com um enorme património cultural, tendo
sobrevivido a eventos terríveis de um regime político desumano...
Synopsis: What if you were born in the body of a little girl, who's family live in a
distant, tropical country on a vast lake? And all of your existence is governed by the
realms of water and stone, in a country with a huge cultural heritage, having survived
terrible events of an inhuman political regime...
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• Um dia na vida do Pastor Boaventura | Emanuel Silva | Doc. | 4’51” |
2015 | Portugal
Sinopse: Um dia na vida de Boaventura – um homem de meia-idade que, depois de
ter outros empregos, se tornou pastor.
Synopsis: A day in the life of Boaventura – a middle-aged man who, after having
other jobs, became a shepherd.

• Ventanas | Pilar García Elegido | Doc. | 15’ | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: Um pressentimento. Uma viagem a um lugar que nunca deveria ter
existido. Janelas.
Synopsis: An impression. A trip to a place that never should have existed. Windows.

• Ascend | Tiago Lobo Casais | Ani. | 3’52” | 2016 | Portugal
Sinopse: Uma sardinha que, de repente, decide mudar a sua perspetiva de vida.
Synopsis: A sardine who suddenly decide to change her outlook of life.

• Jazz Orgie | Irina Rubina | Exp. | 1’15” | 2015 | Alemanha/Germany
Sinopse: Pontos, linhas, planos e formas colocam-se em movimento submergindo
no seu próprio mundo coreográfico. Dentro do êxtase do toque eles envolvem-se
com o Jazz Tones num jogo de cores e formas que resulta numa explosão total.
Synopsis: Dots, lines, planes and forms set themselves in motion and get drown
into their own choreographic world. Within the ecstasy of touch they engage with
Jazz Tones into a play of colours and forms which results in a total explosion.
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• Mysterious Marcelo | Daniel Ramos | Fic. | 3’46” | 2012 | Portugal
Sinopse: Criaturas incríveis habitam o nosso espaço urbano. Eles vivem ao nosso
lado, atravessam o nosso quotidiano e, muitas vezes, não damos conta da sua
presença... Este mockumentary segue uma dessas misteriosas criaturas. O seu
nome é Marcelo.
Synopsis: Incredible creatures inhabit our urban space. They live next to us, go
through our daily lives, and often we do not give account of his presence... This
mockumentary follows one of these mysterious creatures. His name is Marcelo.

• The poem of a memory | Cristhian Andrews | Fic. | 9’ | 2015 |
E.U.América/U.S.America
Sinopse: Uma mulher desesperada e deprimida enfrenta a realidade depois de
perder a coisa mais importante da sua vida.
Synopsis: A despairing and heartsick woman faces reality after losing the most
important thing in her life.

• Todo lo demas | Federico Untermann | Fic. | 8’ | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: Laura e Miguel descobrem os limites do seu amor.
Synopsis: Laura and Miguel discover the limits of their love.

• O teu corpo é o meu corpo | João Oliveira, Patrícia Nogueira, Rui
Fonseca, Leonardo Santos | Exp. | 41” | 2014 | Portugal
Sinopse: "O teu corpo é o meu corpo", um mote de Ernesto de Sousa para recriar a
relação do corpo humano com a natureza, num jogo ambíguo e poético.
Synopsis: "Your body is my body," is the theme of Ernesto de Sousa to recreate the
relationship between the human body and nature, in an ambiguous and poetic game.
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• Tragédia | Inês Alves | Fic. | 3’47” | 2015 | Portugal
Sinopse: Sentado na mesa de jantar da Tia, João faz os trabalhos de casa. Sobre a
toalha repousa uma enorme floreira. Daquelas floreiras que se põe em cima da
mesa para que se saiba onde fica o centro, ou simplesmente porque as mesas de
jantar, quando ninguém come nelas, ficam tristes e feias, assim, sem nada em cima.
Synopsis: Sitting on his aunt dining table, John does his homework. On the towel
rests a huge flowerpot. Those flowerpots that you put on the table so that you know
where is the center, or simply because when no one eats on them they stay sad and
ugly, with nothing on them.

• Uka | Valle Comba Canales | Ani. | 3’ | 2016 | Espanha/Spain
Sinopse: Uka é uma menina que vive numa cinzenta fábrica abandonada. Enquanto
ela pinta a sua tela, encontra uma maneira de mudar a forma como vê o mundo.
Synopsis: Uka is a little girl who lives in a grey abandoned factory. While she's
painting of her canvas, she finds a way of changing how she sees the world.

• Manuel | Bruno Carnide | Doc. | 6’40” | 2015 | Portugal
Sinopse: Chama-se Manuel. 71 anos. Viúvo. Carpinteiro. Dono de um lote de café,
na Roça de Monte Café, em São Tomé e Príncipe. Terra de onde tudo brota sem
pedir permissão. Manuel é de sorriso largo e rasgado, com uma fala de poema.
Conta uma história única de um país que esqueceu o que era produzir o café. Ele
ainda o cultiva, seca, torra e mói. Mas a vida não o desgasta. Manuel não baixa os
braços. Falta o tempo húmido que cola à pele. Falta o cheiro a terra molhada. Falta
o som das crianças a gritar lá fora. Acima de tudo, falta a sua gargalhada
permanente.
Synopsis: His name is Manuel. 71 years. Widower. Carpenter. Owner of a lot of
coffee in Roça de Monte Café, in Sao Tome and Principe. Land where everything
springs without asking permission. Manuel has a broad and genial smile, with a
poem speech. Tells a unique story of a country that has forgotten what it was to
produce coffee. He also cultivates, dry, roasting and grinding. But life does not mark
him. Manuel does not lower his arms. Missing wet weather that stick to the skin.
Missing the smell of wet soil. Missing the sound of children screaming outside. Above
all, lack their permanent laugh.
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• OrBlua – Caixinhas | Carlos Norton | VideoClip | 2’57” | 2016 | Portugal
Sinopse: Teledisco para o tema Caixinhas, da banda algarvia OrBlua. O tema é um
original de Malvina Reynolds e teve, nos anos 70, uma adaptação para português
por AP Braga. Em 2004, no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril,
a Antena 1, criou a série “Os Dias Cantados” e convidou OrBlua para participar com
este tema.
Synopsis: Music video for the theme “Caixinhas”, of the algarvian band OrBlua. The
theme is an Malvina Reynolds's original and was adapted, in the 70’s, to the
portuguese language by AP Braga. In 2004 as part of the celebrations of the 40th
anniversary of the 25 April, the Antena 1, created the Days Sungs series and invited
OrBlua to attend with these theme.

• Movimento Perpétuo | Joana Maria Soares | Exp. | 1’24” | 2016 | Portugal
Sinopse: O movimento perpétuo da imagem e do som.
Synopsis: Perpetual motion of picture and sound.

• Nowhereland | Guillermo Madurga | Fic. | 5’ | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: Para onde iria se pudesse ir para qualquer lugar? Nowherland é uma
viagem através da imaginação de um jovem casal que sonha fugir e partilhar a sua
intimidade longe do mundo em que vivem.
Synopsis: Where would you go if you could go anywhere? Nowhereland it's a trip
through the imagination of a young couple who dreams to escape and share their
privacy far away from the world that they are living.
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• Em vez de mimos, semeava ovos nas costas | Laura Vilares | Exp. | 3’ |
2014 | Portugal
Sinopse: Vídeo experimental sobre uma relação interpessoal e a projeção que um
indivíduo faz sobre o outro e o inverso.
Synopsis: Experimental video about an interpersonal relationship and the projection
that someone does about the others and the reverse.

• Pele de Cordeiro | Flávio Ferreira | Fic. | 6’ | 2015 | Portugal
Sinopse: José está nos seus afazeres diários quando um grito irrompe da calma da
paisagem campestre. Correndo para o socorro da esposa que o chama, José
descobre que levaram o seu menino.
Synopsis: José is in their daily business when a scream breaks the landscape of
quiet countryside. Rushing to the rescue of his wife who calls him, Joseph discovers
that carried the boy.

• A moment | Naghi Nemati | Fic. | 13’ | 2015 | Irão/Iran
Sinopse: Eventos inesperados são determinados poucos minutos antes da morte de
alguém...
Synopsis: Unexpected events are determined a few minutes before the death of
some people...

• Galope | Raquel Felgueiras | Ani. | 1’ | 2015 | Portugal
Sinopse: A história galopante da imagem em movimento.
Synopsis: The galloping history of the moving image.
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• Estranha Ligação | Maria Ana Marques | Fic. | 10’ | 2015 | Portugal
Sinopse: Uma jovem misteriosa desperta a curiosidade do seu psiquiatra quando
lhe revela que mantém contacto com aliens.
Synopsis: A mysterious young woman awakens the curiosity of her psychiatrist
when she tells him that she maintain contact with aliens.

• Pandeiro, Lua Redonda - Joca Martins e Juliana Spanevello | Natália
Meggiato Cabral, Camila Meggiato Cabral | Videoclip | 4’48” | 2015 |
Brasil/Brazil
Sinopse: Amigos reunidos relembrando os antigos bailes da região sul do Brasil.
Synopsis: Friends gathered recalling the ancient dances of southern Brazil.

•
Sandra Correia - Coração Vadio | João Costa Menezes | VideoClip |
4’50” | 2015 | Portugal
Sinopse: As consequências familiares, em que todos os artistas e as suas famílias
certamente se revêm, dum coração vadio. A espera. A solidão. A paixão pela música
quando todos os sentidos obrigam a percorrer os caminhos até si.
Synopsis: The family consequences, that all artists and their families certainly see
themselves, with a bummer heart. The waiting. The loneliness. The passion for music
when every way oblige you to follow the paths to themself.
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• El lugar adecuado | Fernando Franco, Begoña Arostegui | Ani. | 3’ | 2015
| Espanha/Spain
Sinopse: Será que a vida consiste em estar no lugar certo no momento certo?
Poderia ela consistir na interpretação e no seguimento de indicações?
Synopsis: Does life, perhaps, consist in being in the right place at the right time?
Could it consist in interpreting and following the signs?

• Amélia & Duarte | Alice Guimarães, Mónica Santos | Ani. | 8’3’” | 2015 |
Portugal
Sinopse: 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 surgem depois do final de uma relação.
Synopsis: In this story, we are guided by Amelia and Duarte’s relationship, two
people separated that are trying to deal with the feelings that come after the end of a
relationship.

• Dinosaurios | Daniel Allué | Fic. | 5’ | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: Uma vez por semana Miguel acompanha o seu avô ao consultório médico.
Ele está a piorar de dia para dia e a única coisa que o mantém feliz são os seus
aparentes delírios. No caminho de volta para casa mudam de rumo, entrando num
mundo surreal, onde o avô do Miguel assegura que vê dinossauros.
Synopsis: Once a week Miguel accompanies his grandad to the doctor´s surgery.
The old man is getting worse day by day and the only thing that keeps him happy are
his apparent delusions. On the way back home they change course, entering a
surreal world where Miguel´s grandad assures to see dinosaurs.

www.aroucafilmfestival.com

12

• Dear Mankind | Catarina Tavares, Daniela Costa | Exp. | 55” | 2016 |
Portugal
Sinopse: "Dear Mankind"... assim começa esta carta sensível, escrita pela Mãe
Natureza a todos os Seres Humanos que, na sua fúria e egoismo, de tão alto
sonhar, colocam em risco a própria sobrevivência do planeta Terra.
Synopsis: "Dear Mankind"... thats how begins this sensitive letter written by Mother
Nature to all human beings, who in his fury and with his high selfish dreams, puts at
risk the survival of all the Earth.

• Risky game | Stefan Plepp & Christine | Fic. | 11’ | 2016 | Espanha/Spain
Sinopse: Aos 17 anos de idade Melanie é espancada pelo seu pai por ter más
notas. Quando ela falha completamente num teste de ciência física, tenta
chantagear a sua professora. Mas Melanie não é a nerd que parecia ser. Ela tem a
sua própria história violenta. Quem é a vítima, quem é o agressor?
Synopsis: 17 years old Melanie gets beaten by her father when she has bad grades.
When she fails completely in a test in physical science, she tries to blackmail her
teacher. But he's not the nerd she seemed to be. She has his own violent history.
Who's victim, who's the offender?
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• Refugee Camp | Saeed Naghavian | Exp. | 1’49” | 2016 | Irão/Iran
Sinopse: Imigração? Sim ou não? Existe outra maneira? Por favor, espere...
Synopsis: Immigration? Yes or no? Is there another way? Please wait...

• Tablo-A | Mario Torrecillas | Fic. | 6’35” | Ani. | 2015 | Espanha/Spain
Sinopse: julho de 2015. O Haiti não tinha saído da pobreza absoluta, faltava de
tudo, a segurança de qualquer coisa. O acampamento da escola para deslocados
Corail-Cesselesse é o cenário em que "Tablo-A" é desenvolvido. Uma
transformadora oficina de cinema feita com a ilusão e os gizes de 20 crianças, num
quadro negro, justificando a sua realidade.
Synopsis: July 2015. Haiti has not gotten out of absolute poverty, lack of all, the
safety of anything. School camp for displaced Corail-Cesselesse is the scenario in
which "Tablo A" is developed, a transformer workshop-film made with illusion and
chalks of 20 children on a blackboard, vindicating their reality.
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