O AGENTE DE FILIPE II | THE LIAISON
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
José Diogo Gonçalves
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
José Diogo Gonçalves, Fátima Ribeiro, Luís Alvarães
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Mário Castanheira
SOM/SOUND:
Michele Chan, Frederico Pereira
MÚSICA/MUSIC:
Frederico Pereira
MONTAGEM/EDITING:
Vanessa Pimentel

Em 1578, depois da batalha de Alcácer Quibir
e da morte de El Rey D. Sebastião, Filipe II de
Espanha contava apoderar-se do trono de
Portugal aliciando a nobreza e o alto clero e
persuadindo o seu tio e monarca, Cardeal Dom
Henrique, a declará-lo herdeiro do trono.
Ao fidalgo português D. Cristóvão de Moura,
homem de confiança de Filipe II, cumpria realizar
todas as diligências tendentes à união dos dois
reinos.

In 1578, after the battle of Alcácer Quibir and
the death of his majesty D. Sebastião, the
Portuguese nobleman D. Cristovão de Moura,
man in the trust of Filipe II of Spain, was entitled
to endeavor all the necessary arrangements to
unify both kingdoms.

DURAÇÃO/RUNNING TIME:
15'
FORMATO/FORMAT:
HD, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Fernando Vendrell, Luís Alvarães
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
David & Golias
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Bosque Secreto
VENDAS/WORLD SALES:
Bosque Secreto
WEBSITE:
www.david-golias.com
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AGORA TU | HANDING OVER
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Jeanne Waltz
ACTORES/CAST:
João Cardoso, Ana Moreira, Gonçalo Waddington
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Jeanne Waltz
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Lisa Hagstrand
SOM/SOUND:
Olivier Blanc
MONTAGEM/EDITING:
Eric Renault
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
14'
FORMATO/FORMAT:
16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Sérgio Tréfaut
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Faux
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Agência da Curta Metragem
VENDAS/WORLD SALES: Agência da Curta Metragem
http://www.curtasmetragens.pt/agencia/pt

034

As suas filhas cresceram, já têm filhos, lugares
próprios, e Paulo Ribeiro tem que vender a casa
onde foi feliz. É com o coração apertado que se
prepara para mostrá-la a um casal de possíveis
compradores, com uma filha pequena. Mas
quando chegam, felizes, apaixonados
e deslumbrados com o lugar, Paulo de repente
consegue rever-se neles, como era há 30 anos
atrás. Esta descoberta de certa forma torna
a perda da casa numa espécie de passagem de
testemunho e traz-lhe um consolo inesperado.
A man has to sell the holiday home he has spent
such happy times in. His daughters have grown
up, they have children of their own, their own
places. Reluctantly, he opens up the house for
the prospective buyers: a young couple with a
small daughter. But when they arrive, radiantly
happy, in love and eager to find the ideal place
for themselves, the house owner is reminded of
himself, 30 years before. This unexpected
glimpse of his past in their future makes handing
over somehow easier to bear.

ANTES DE AMANHÃ | BEFORE TOMORROW
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Gonçalo Galvão Teles
ACTORES/CAST:
Filipe Duarte, Beatriz Batarda, Adriano Luz,
Albano Jerónimo, Joaquim Leitão
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY: Gonçalo Galvão Teles
Baseado num livro de/Based on a book by:
Mário de Carvalho
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
André Szankowski
SOM/SOUND:
Vasco Pedroso
MÚSICA/MUSIC:
Bernardo Sassetti
DIRECTOR ARTÍSTICO/ART DIRECTOR:
João Martins
MONTAGEM/EDITING:
Pedro Ribeiro

Mário, um homem perseguido, pessimista, em
fuga.
Se ao menos conseguisse chegar ao ponto
de encontro combinado com o homem que
lhe prometeu a salvação… uma cabina
telefónica, na Calçada da Ajuda, dia 25 às
sete da manhã… a esperança de uma vida
nova poderia sobreviver. E tudo voltaria ao
normal.
Mas e se a madrugada do dia 25 se revelar
tudo menos normal?
Mário is on the run. The political police is
cornering him into fleeing the country.
An encounter scheduled for tomorrow, the 25th,
at 7 a.m., can be the passport for the salvation
he so desperately needs. And everything will go
back to normal.
But what if that day turns out to be everything
but normal?

DURAÇÃO/RUNNING TIME:
16'
FORMATO/FORMAT:
S 16 , 1:1.85
PRODUTOR/PRODUCER:
Luís Galvão Teles/Rui Louro
CO-PRODUÇÃO/IN CO-PRODUCTION WITH:
RTP
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
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ARQUIVO | ARCHIVE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Sandro Aguilar
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Sandro Aguilar
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Paulo Ares
SOM/SOUND:
Miguel Martins
MONTAGEM/EDITING:
Sandro Aguilar
DURAÇÃO/RUNNING TIME: 17'
FORMATO/FORMAT:
35mm, color, 1:1,85
PRODUTOR/PRODUCER:
Luis Urbano e Sandro Aguilar
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
O Som e a Fúria
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
O Som e a Fúria
VENDAS/WORLD SALES:
O Som e a Fúria
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São tudo fenómenos naturais. Não restam
grandes dúvidas. As marés sucedem-se em
c i c l o s . A á g u a a p o d re c e a m a d e i r a .
Os meteoritos podem cair a qualquer momento,
em qualquer lugar. São apenas fragmentos
rochosos que se encandescem no atrito com
a atmosfera. O processo demora o seu tempo
e quando atinge o seu fim não há retrocesso.
Quando uma destas coisas não acontece,
alguma coisa de essencial se alterou. É nestas
alturas que os milagres acontecem.
It's all natural phenomena. There's no doubt
about that. The tide turns in cycles. Water rots
wood. Meteors may fall anytime, anywhere.
Fishes die if they stay out of the water for too
long. This process takes time and when it ends
there's no turning back. When one of these
things does not take place, something
fundamental has changed. That's when miracles
happen.

CHINA, CHINA | CHINA, CHINA
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata
ACTORES/CAST:
Chen Ji, Chen Jia Liang e Luís Rafael Chen
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Rui Poças
SOM/SOUND:
Nuno Carvalho
MÚSICA/MUSIC:
Wang Lee Hom, Pop Dell'Arte
MONTAGEM/EDITING:
Rui Mourão

China desce as escadas em direcção ao Martim
Moniz, em Lisboa. “China! China!”, gritam as
crianças quando ela passa.
China vai voar. Fugir para longe ao amanhecer.
Só quer ser feliz.
Mas China bebe o seu próprio veneno.
Bebe-o até ao fim.
Por vezes o ar parece carregado de mal e o
purgatório um jardim infantil.
China walks down the steps towards Martim
Moniz, in Lisbon. As she passes by, children cry
out: “China! China!”
China will fly. Fly away by dawn. All she wants
is to be happy.
But she drinks her own poison. She drinks it to
the last drop.
Sometimes the air seems to be laden with evil
and purgatory but a child's playground.

DURAÇÃO/RUNNING TIME:
21'
FORMATO/FORMAT:
35mm, 1:1,85
PRODUTOR/PRODUCER:
João Figueiras
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Blackmaria
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Blackmaria
VENDAS/WORLD SALES:
blackmaria@mail.telepac.pt
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A CURA | HEALING
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
José Barahona
ACTORES/CAST:
Pedro Hestenes, Ana Ribeiro, Filipe Cochofel,
Augusto Portela, João Cabral
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Francisco Luís Parreira e José Barahona baseado
numa ideia original de Francisco Luís Parreira com Gonçalo
Pereira e Pedro Santarém
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Daniel Neves
SOM/SOUND:
Luís Botelho
MÚSICA/MUSIC:
Dead Combo
MONTAGEM/EDITING:
Carolina Dias
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
29'
FORMATO/FORMAT:
35mm
PRODUTOR/PRODUCER:
Francisco Villa-Lobos
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Contracosta
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Contracosta
VENDAS/WORLD SALES:
Contracosta
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Manuel, um pintor na casa dos quarenta, acaba
de deixar o Hospital Psiquiátrico, onde passou
os últimos cinco anos internado. Ao sair, volta
para a sua casa á beira rio, sob recomendação
médica de, para já, não voltar a pintar. Manuel
dedica-se então á reconstrução de uma velha
barcaça. Helena, uma jovem da aldeia vizinha
trava conhecimento com ele, e é rapidamente
tomada de fascínio pela sua aura de mistério.
Na aldeia os ecos do pintor que enlouquecera
ainda se fazem ouvir. Helena fica particularmente
impressionada com um dos quadros de Manuel.
Manuel, a painter just past his thirties, leaves
the Psychiatric Hospital where he's spent the
last five years.
He returns to his old wooden house facing the
river, under strong medical recommendantion of
not getting into his paintings for a while.
Manuel begins restoring his old barge.
Helena meets him casually and is immediately
attracted by his aura of mystery. Everybody in
the nearby village still remembers the story of
the strange painter who got mad some years
before, and this only strengthens Helena's
curiosity.

DÉJÁ VÚ | DÉJÁ VÚ
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Nuno Portugal
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Nuno Portugal

Alguma vez sentiste viver a mesma situação
duas vezes?
E se conseguisses usar essa sensação para não
fazer o mesmo erro novamente?
Have you ever felt living the same situation twice?
And what if you could use that feeling not to
make the same mistake a second time?

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Nuno Portugal
SOM/SOUND:
Nuno Portugal
MÚSICA/MUSIC:
Inflow
MONTAGEM/EDITING:
Nuno Portugal
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
3'49''
FORMATO/FORMAT:
color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
António Ferreira
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Zed Filmes - Curtas e Longas
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Zed Filmes - Curtas e Longas
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Zed Filmes - Curtas e Longas
VENDAS/WORLD SALES:
Zed Filmes - Curtas e Longas
WEBSITE:
http://www.zedfilmes.com/dejavu
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DEUS NÃO QUIS | IT WASN'T GOD'S WILL
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
António Ferreira
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Miguel Triantafillo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Paulo Ares
SOM/SOUND:
Michelle Chan, Branko Neskov, Elsa Ferreira
MÚSICA/MUSIC:
Luís Pedro Madeira
MONTAGEM/EDITING:
António Ferreira
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
15'
FORMATO/FORMAT:
35mm, color, 1:1,85
PRODUTOR/PRODUCER:
António Ferreira
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Zed Filmes - Curtas e Longas
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP, Zed Filmes
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Zed Filmes - Curtas e Longas
VENDAS/WORLD SALES:
Zed Filmes - Curtas e Longas
WEBSITE:
http://www.zedfilmes.com/deusnaoquis
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Deus Não Quis é baseado na dramatização dos
versos da canção popular Laurindinha.
É a historia de Ramiro, um rapaz novo, que parte
para a Guerra; do seu regresso e do desencontro
com o amor da sua vida - Laurinda.
“It Wasn't God's Will” it's based on the
dramatization of the lyrics of the Portuguese
popular song “Larindinha”.
It's the story of RAMIRO, a young boy who leaves
off to war, and his return to his beloved
LAURINDA.

ESTAÇÃO | SEASON
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Miguel Correia
ACTORES/CAST:
Chen Ji, Chen Jia Liang e Luís Rafael Chen
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Luís Miguel Correia e Nuno Ventura Barbosa

Fim de tarde de Verão num subúrbio de Lisboa.
As inquietações e perspectivas de um grupo de
amigos na passagem a uma nova etapa das
suas vidas.
Summer late afternoon in a Lisbon suburb. The
concerns and expectations of a group of friends
as they shift to a new stage of their lives.

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Daniel Neves
SOM/SOUND:
João Matos
MONTAGEM/EDITING:
Luís Miguel Correia
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
32'
FORMATO/FORMAT:
35mm, color, 1,33:1
PRODUTOR/PRODUCER:
Susana Nobre
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Raiva
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Raiva
VENDAS/WORLD SALES:
Raiva
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INSTANTES | INSTANTS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Miguel Clara Vasconcelos
ACTORES/CAST:
Victor Gonçalves, Ana Ribeiro, Nuno Gil, Sofia colorreia,
Alberto Magassela
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Miguel Clara Vasconcelos
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Sérgio Brás d'Almeida
SOM/SOUND:
Michelle Chan
MÚSICA/MUSIC:
Michelle Chan
MONTAGEM/EDITING:
João Braz
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
17'
FORMATO/FORMAT:
16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Pandora da Cunha Telles
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Filmes Fundo
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC /ICA, RTP
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Intantes, são momentos-chave em que a vida
pode mudar.
É a história de dois casais divididos por uma
ponte. O depoimento de três mulheres que nos
leva numa viagem entre a ficção e o
documentário, retratando a realidade da violência
doméstica, dos dias de hoje em Portugal.
Instantes, key moments in witch life can change.
The story of two couples divided by a bridge.
The deposition of three women that takes us on
a journey between drama and documentary
portraying the reality of domestic violence in
today's Portugal.

MANUAL DO SENTIMENTO DOMÉSTICO | MANUAL OF DOMESTIC FEELING
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Marta Pessoa
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Marta Pessoa e Sara Graça
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Marta Pessoa
SOM/SOUND:
Rita Palma

Mulher procura casa para domesticar.
Quer espaço sensível, versátil, de qualquer idade,
com sentido de humor.
Oferece disponibilidade de sentimentos.
Possui referências. Horário a combinar.
Instantes, key moments in witch life can change.
The story of two couples divided by a bridge.
The deposition of three women that takes us on
a journey between drama and documentary
portraying the reality of domestic violence in
today's Portugal.

MUSICA/MUSIC:
François Couperin, Jean-Philippe, Rameau,
Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi
MONTAGEM/EDITING:
Pedro Marques
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
25'
FORMATO/FORMAT:
Hdv / Betacam Digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Rui Simões
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Real Ficção
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Real Ficção
VENDAS/WORLD SALES:
Real Ficção
WEBSITE:
www.realficcao.com
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ODISSEIA | ODYSSEY
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Rita Palma
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Rita Palma
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Marta Pessoa
SOM/SOUND:
Quintino Bastos
MÚSICA/MUSIC:
OMD
MONTAGEM/EDITING:
Pedro Marques
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
15'
FORMATO/FORMAT:
35mm/ Betacam Digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Rui Simões
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Real Ficção
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Real Ficção
VENDAS/WORLD SALES:
www.realficcao.com
WEBSITE:
www.realficcao.com
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Uma mulher sem memória do que viveu e um
homem com receio do que possa vir a encontrar,
Ulisses e Penélope vêem-se parados num tempo
presente e presos um ao outro por algo que
parece indizível - será talvez amor...
Penelope, a woman without a memory of what
she has lived through, and Ulysses, a man who
is afraid of what he might find, are stopped in a
present time and attached to each other through
something that seems unspeakable - it might
perhaps be love...
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PAGO PARA VER | PAY PER VIEW
2007

Um cego. Um miradouro. Uma moeda.

REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Manuel Almeida

A blind man. A belvedere. One coin.

ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Luís Manuel Almeida
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Pedro Azevedo
SOM/SOUND:
Paulo Oliveira / Toni Ferrino
MÚSICA/MUSIC:
Au Revoir Simone
MONTAGEM/EDITING:
António Ferreira
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
6'38''
FORMATO/FORMAT:
HD, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
António Ferreira
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Curtas ee Longas
Zed Filmes - Curtas
Longas
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Curtas ee Longas
Zed Filmes - Curtas
Longas
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Zed Filmes - Curtas e Longas
VENDAS/WORLD SALES:
Curtas ee Longas
Zed Filmes - Curtas
Longas
WEBSITE:
http://www.zedfilmes.com/ppv
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PROCURA-SE…AMIGO | FRIEND WANTED
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Vitor Moreira
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Vitor Moreira, Ana Rita Silva
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
João Guerra
SOM/SOUND:
Raquel Jacinto
MÚSICA/MUSIC:
Frederico Pereira
MONTAGEM/EDITING:
Rui Santos, Vitor Moreira, Claudia Bravo
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
21’
FORMATO/FORMAT:
Super 16, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Fernando Vendrell, Catarina Fortes
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
David&Golias
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Bosque Secreto
VENDAS/WORLD SALES:
Bosque Secreto
WEBSITE:
www.david-golias.com
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Quando chegamos aos trinta anos temos um
grupo de amigos e torna-se cada vez mais difícil
fazer novos amigos. Rui vive sozinho e não tem
amigos. Resolve então colocar o seguinte
anúncio no jornal: “Amigo, procura-se”
Durante o “casting”, desenvolvem-se situações
entre Rui e os vários candidatos ao lugar “de
amigo”, que revelam diferentes particularidades
e dificuldades nas relações de amizade.
Enquanto isso, duas crianças conhecem-se:
estão na idade em que basta gostarmos de
gelatina de limão ou roermos os lápis até ao
“tutano”, para sermos “os melhores amigos”.

When we turn thirty we have a group of friends
and it becomes more and more difficult to make
new ones. Rui lives alone and has no friends.
So he decides to place an ad at the newspaper:
“Friend wanted”.
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QUANDO EU MORRER | THE DAY I DIE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Vieira Campos
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Luís Vieira Campos

Uma viúva, um morto, um caixão, um cangalheiro
e uma jovem grávida… no final do tempo, a
morte e a vida cruzam-se nas escadas de um
prédio.
A widow, a corpse, an undertaker, a young
woman in a family way, life and death meet in a
funeral procession down a stairwell

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Francisco Vidinha
SOM/SOUND:
Sérgio Silva
MÚSICA/MUSIC:
Manuel Cruz
MONTAGEM/EDITING:
Luís Vieira Campos,
João Paulo Nunes
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
11’
FORMATO/FORMAT:
DVCAM , color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Jorge Neves
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Alfândega Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Alfândega-Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Alfândega-Filmes
WEBSITE:
www.alfandega-filmes.com
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O SENSO DOS DESATINADOS | THE SENSE OF THE INSANE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Paulo Guilherme dos Santos
ACTORES/CAST:
Adelino Gomes; Sara Carinhas, António Pedroso;
Pedro Patrício
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Paulo Guilherme dos Santos
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Edmundo Diaz
SOM/SOUND:
Vasco Pedroso
MONTAGEM/EDITING:
Mariana Gaivão
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
15'
FORMATO/FORMAT:
HD, color
PRODUTOR/PRODUCER:
Paulo Branco
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
CLAP FILMES
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
VENDAS/WORLD SALES:
MAD FILMES
sales@madragoafilmes.com
susanar@madragoafilmes.com
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Entre as paredes da sua cela, na noite de natal de
1451, François Villon, poeta e malfeitor, teve um
sonho. Sonhou que estava uma noite de Lua cheia
e que atravessava uma charneca desolada. Chega
a uma estalagem.
O que procuras a esta hora, viajante?, perguntou
a estalajadeira, iluminando com a lanterna o rosto
de Villon.
Procuro o meu irmão, respondeu François Villon,
foi visto pela última vez nestas paragens e quero
encontrá-lo.
Between the walls of his cell on Christmas Eve,
1451, François Villon, poet and villain, had a
dream. He dreamt there was a full moon and he
was crossing a bleak moorland. He came to an
inn.
What do you want at this hour, traveller? asks
the inn-keeper, shining a lantern in Villon's face.
I am seeking my brother, answers François Villon.
He was last seen in this neck of the woods and
I want to find him.
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SEREIA | MERMAID
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
José Maria Vaz da Silva
ACTORES/CAST:
Carlos Santos; Nicolau dos Mares
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Steve Johnston; José Maria Vaz da Silva
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Edmundo Diaz
SOM/SOUND:
Pedro Melo
MÚSICA/MUSIC:
Steve Johnston
Versos de Mendinho Cantada por Sofia de Portugal
MONTAGEM/EDITOR:
Ricardo Mesquita

As aventuras e desventuras de Jorge, um antigo
marinheiro da pesca do bacalhau, que vive agora
nos bastidores de um teatro. Nas suas mãos
qualquer acontecimento transforma-se numa
magnífica história e a mais magnífica de todas
é o grande sonho de qualquer velho homem do
mar: encontrar a sereia que um dia o há-de levar.
E vais ser entre a nostalgia e o trabalho no teatro
que Jorge vai encontrar a sua.
Jorge used to be a sailor. He was in the sea for
many years and now works in the backstage of
a theatre, with all the ropes and pulleys reminding
him of an old sailing boat. To him everything
becomes a great story, and the greatest of all is
the dream of any seaman: to find the mermaid
who will take him away. It's between the nostalgia
of long gone days spent in the sea and the
magical atmosphere of this old theatre backstage
that Jorge will finally meet his own mermaid.

DURAÇÃO/RUNNING TIME:
15'
FORMATO/FORMAT:
16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Paulo Branco
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Clap Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
VENDAS/WORLD SALES:
MAD FILMES
sales@madragoafilmes.com
susanar@madragoafilmes.com
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SOBE, ADENSA, ESGARÇA, DESCE | RISES, THICKENS, SHREDS, FALLS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Ana Eliseu, Mathilde Neves
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Ana Eliseu, Mathilde Neves
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Pedro Pinho
SOM/SOUND:
Nuno Barbosa
MONTAGEM/EDITOR:
Luís Miguel Correia, Ana Eliseu, Mathilde Neves
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
33'
FORMATO/FORMAT:
HDV/Betacam Digital, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Inês Sapeta, João Matos
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Raiva
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Raiva
VENDAS/WORLD SALES:
Raiva
raiva.audiovisual@gmail.com
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Um homem, uma mulher e uma casa: um espaço
a dois tempos num mesmo movimento a partirse. As linhas tangentes traçam-se num
quotidiano feito de gestos mudos e palavras
pequenas. João é observador meteorológico.
Marta dobra folhetos e coloca-os em envelopes.
João mede o tempo, Marta estende-o. Uma
história de amor como uma nuvem que sobe,
adensa, esgarça, desce, em contínuo, nunca da
mesma maneira.

A man, a woman and a house: one space in two
tempos breaking up in the same
movement. Tangent lines are drawn in an
everyday routine made out of silent gestures
and small words. João is a meteorological
observer. Marta folds leaflets and puts them in
envelopes. João measures time, Marta spreads
it out. A love story like a cloud, that rises, thickens,
shreds and falls, in a continuous way that is
never the same.
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THE END
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Victor Candeias
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Victor Candeias

A história de um escritor que está a tentar
escrever uma história que é o próprio filme.
The story of a writer who is trying to write the
story told in the film.

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
André Shankowski
SOM/SOUND:
Pedro Melo, Miguel Lima
MÚSICA/MUSIC:
dj VC
MONTAGEM/EDITOR:
Rui Rosa
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
12' 30''
FORMATO/FORMAT:
HDCAM, color
PRODUTOR/PRODUCER:
Victor Candeias
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Mediterrânea
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Mediterrânea
VENDAS/WORLD SALES:
Mediterrânea
WEBSITE:
www.the-end-movie.com
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ADEUS, ATÉ AMANHA | GOODBYE, SEE YOU TOMORROW
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
António Escudeiro
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Vasco Riobom
SOM/SOUND:
Gita Cerveira
MÚSICA/MUSIC:
Luís Cilia
MONTAGEM/EDITING
António Escudeiro e Márcia Conceição
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
56’
FORMATO/FORMAT:
HDV, Betacam Digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Rui Simões
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Real Ficção
FINANCIAMENTO/FINANCING:
CM/ICA, RTP, Instituto Camões
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Real Ficção
VENDAS/WORLD SALES:
Real Ficção
WEBSITE:
www.realficcao.com
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António Escudeiro nasceu, cresceu e trabalhou
em Angola, até ao dia em que se viu forçado a
vir embora. Jurou voltar. Mas o regresso a casa
só se tornou realidade 32 anos depois.
“Adeus, até Amanhã” é o documentário deste
regresso onde se cruzam e confrontam dois
universos visuais. As memórias do realizador e
a Angola de hoje.
António Escudeiro was born, grew up and worked
in Angola until the day when he was forced to
leave against his will. He swore he would return.
But his return home only took place thirty-two
years later. “Goodbye, See You Tomorrow” is
the documentary of that return, in which there
is a crossing and confronting of two visual
universes: the director’s memories and today’s
Angola.
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ARQUITECTURA DE PESO | HEAVY WEIGHT ARCHITECTURE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Edgar Pêra
ARGUMENTO E DIÁLOGOS/
DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Edgar Pêra
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Paulo Abreu
SOM/SOUND:
Pedro Pestana
MÚSICA/MUSIC:
Nel Monteiro, Vitor Rua
MONTAGEM/EDITION:
Tomás Baltazar
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
24'
FORMATO/FORMAT:
BetaDigital, color, 4:3
PRODUTOR/PRODUCER:
Rodrigo Areias
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Periferia Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Trianal de Arquitectura, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Periferia Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Periferia Filmes
WEBSITE:
www.periferiafilmes.com

Fazer um filme a partir de material de arquivo é
um desafio que remete, de imediato, para o
território do imprevisto e do inesperado. Como
identificar uma estética que unifique materiais
cravejados de logótipos, textos de rodapé, e
outras excrecências visuais? Projectando e
refilmando as imagens desses arquivos nas
fachadas dessas mesmas obras. E confrontando,
nesse cine-território arquitectónico, os diferentes
pontos de vista expressos na televisão do Estado
com as “vozes do povo”. Um filme a propósito
de 4 grandes momentos arquitectónicos das
obras públicas, que “projectaram” Portugal na
Europa: O Centro Cultural de Belém - onde há
14 anos Portugal presidiu à CEE; o Parque das
Nações - palco da Expo 98; (10) Estádios de
Futebol - para o Euro 2004; e a Casa da Música
- originalmente concebida para Porto Capital
Europeia da Cultura 2001.

Making a film from archive material is a challenge
that makes us immediately think about an
unforeseen and unexpected territory. How can
one identify the aesthetics that can unify materials
filled with logos, foot notes and other visual
excrescencies? Projecting and reshooting the
images taken from those archives on the façades
of those same works. And confronting the
different perspectives expressed on State
television with the “voice of the people” in that
architectonic cine-territory.
A film about 4 great public works’ architectural
moments which “projected” Portugal in Europe:
Belém Cultural Centre – where Portugal assumed
the EEC Presidency 14 years ago; Parque das
Nações – the Expo 98 area; (10) Football
Stadiums – for the Euro 94 Football
Championship; and Casa da Música – originally
conceived to Porto Cultural European Capital
2001.
055

documentário

<

documentary

>

BLIND RUNNER - AN ARTIST UNDER SURVEILLANCE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Alves de Matos
ARGUMENTO E DIÁLOGOS/
DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Luís Alves de Matos

Neste filme um artista está sob vigilância 24
horas por dia. Através de uma circulação
contínua de imagens e sons, o espectador tornase um cúmplice e uma testemunha presente de
todos os seus movimentos. Neste processo
interrogamo-nos não só sobre a razão desta
perseguição feita ao artista, mas também sobre
o significado e natureza do seu trabalho.

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Luís Alves de Matos, Paulo Abreu

In this film an artist is under 24-hour surveillance.
Through a continuous circulation of images and
sounds, the spectator becomes an accomplice
and witness to all his movements. During this
process we ask ourselves not only why we are
following the artist in this way but also about the
meaning and the nature of his work.

SOM/SOUND:
Hugo Alves
MÚSICA/MUSIC:
Negative Land
MONTAGEM:
Hugo Santiago
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
58' 14”
FORMATO/FORMAT:
BETACAM SP
PRODUTOR/PRODUCER:
Luís Alves De Matos
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Amatar Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Ministério da Cultura/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
VENDAS/WORLD SALES:
Amatar Filmes
WEBSITE:
amatarfilmes.com
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B7
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Maria João Guardão, Edgar Massul, Hugo Barbosa
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Maria João Guardão
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Edgar Massul, Hugo Barbosa, Catarina Simôes
SOM/SOUND:
Hugo Barbosa
MÚSICA/MUSIC:
Tiago Miranda, Pedro Alçada
MONTAGEM/EDITION:
Resize
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
55'12
FORMATO/FORMAT:
video, color, 4:3

O primeiro chegou a Berlim em 1999. Hoje são
sete os artistas plásticos portugueses que lá
vivem e trabalham. Não são os únicos, mas
estes sete partilham uma mesma iniciação à
cidade: a Bolsa João Hogan, da Fundação
Calouste Gulbenkian - uma residência artística
na Kunstlerhaus Bethanien, casa temporária de
artistas do mundo. B7 acompanha Noé Sendas,
Gabriela Albergaria, Nuno Cera, Rui Calçada
Bastos, Leonor Antunes, Jorge Queiroz e Sancho
Silva durante um ano, a olhar e a perguntar.
The first one arrived in Berlin in 1999. Now they
are seven, 7 Portuguese visual artists living and
working there. They are not the only ones, but
these 7 shared a common introduction to the
town: the João Hogan Grant. Created by the
Calouste Gulbenkian Foundation, the grant
supports an artistic residency at Kunstlerhaus
Bethanien, a temporary house for artists from
all over the world. B7 follows Noé Sendas,
Gabriela Albergaria, Nuno Cera, Rui Calçada
Bastos, Leonor Antunes, Jorge Queiroz e Sancho
Silva for one year, observing and questioning.

PRODUTOR/PRODUCER:
Sérgio Parreira, Susana Bicho
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Coup de Foudre Productions
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Fundação Calouste Gulbenkian, DGA-MC,
Instituto Camões
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Coup de Foudre Productions
VENDAS/WORLD SALES:
Coup de Foudre Productions
WEBSITE:
www.coupdefoudreproductions.com
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CÔA, O RIO DAS 1000 GRAVURAS
CÔA, THE RIVER OF A THOUSAND ENGRAVINGS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Jean-Luc Bouvret
SOM/SOUND:
Marianne Roussy, Jacques Pibarot
MÚSICA/MUSIC:
Olivier Adelen
MONTAGEM/EDITION:
Stéphane Foucault, François Vives
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
52'
FORMATO/FORMAT:
4:3
PRODUTOR/PRODUCER:
Gabriel Chabanier, Luís Correia – Lx Filmes,
Pascal Goblot, Wofer Braamhorst, Catherine
Balladur, Jean-Pierre BauxNaturelle,
Stéphane Milliére
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Le Miroir, Lx Filmes, AVRO, CNRS Images, Muséum
National d’Histoire Naturelle, Gédéon Programmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, Fundação Calouste Gulbenkian
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Lx Filmes
WEBSITE:
www.lxfilmes.com
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Ao longo das margens do rio Côa, estende-se
um verdadeiro tesouro arqueológico: milhares
de gravuras pré-históricas ao ar livre.
Aquando da sua descoberta no início dos anos
90, tiveram o efeito de uma bomba: a “arte das
cavernas”, considerada até então como a regra,
poderia não ter sido mais que uma excepção.
Along the banks of peaceful River in Portugal,
lies an archaeological treasure: thousands of
prehistoric engravings in the open air. When they
were discovered in the 90’s, they made a huge
sensation: the cave art, which has been
considerated until now as the main art, many
have been an exception.
The film is based on an extraordinary opportunity
an artificial lowering of the water level of the river.
At the end, a revolution of the vision of prehistory
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CAMILO PESSANHA - UM POETA AO LONGE
CAMILO PESSANHA, A POET IN THE DISTANCE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Francisco Manso
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
João Melo; Ricardo Fernandes
SOM/SOUND:
João Castro
MÚSICA/MUSIC:
Alexandre Delgado
MONTAGEM/EDITION:
LuÌs Sobral
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
55'
FORMATO/FORMAT:
16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Francisco Manso
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Francisco Manso – Produção de Audiovisuais,
Unipessoal, Lda
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP

No ano em que nasce Camilo Pessanha (18671926), morre Charles Baudelaire, o autor de Les
Fleurs du Mal que lança as bases do simbolismo
francês. Apesar de filho ilegítimo, Camilo
pertence a uma nobre família que lhe incutiu o
amor pelas instituições e o gosto pela tradição.
Este documentário percorre as diferentes
vertentes da sua personalidade e acção por
meio de construção narrativa assente na
biografia: são mostradas imagens dos lugares
por onde passou e viveu, bem como
depoimentos de especialistas, recorrendo ainda
a material iconográfico diverso (fotografias,
postais, manuscritos, objectos pessoais e da
sua coleção de peças de arte chinesa, etc.). A
voz do poeta é evocada através da leitura de
alguns dos seus poemas.
On the year in which Camilo Pessanha is born
(1867-1926) dies Charles Baudelaire, the author
of Les Fleurs du Mal, the basis for the French
symbolism. Despite being an illegitimate son,
Camilo belongs to a noble family that inspired
in him a love for tradition and institutions.
This documentary looks over the various aspects
of his personality and actions by means of a
narrative construction based on his biography:
we are showed images of the places were he
lived as well as testimonies of experts, also
making use of various iconographic material
(photographs, postcards, personal objects as
well as pieces of his collection of Chinese art,
etc.). The poet’s voice is evoked trough the
recitation of some of his poems.
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EUROPA 2007
2007

Algures na Europa…

REALIZADOR/DIRECTOR:
Pedro Caldas

É noite.
Uma mulher e dois homens numa carrinha.
Um labirinto de vias rápidas. A mulher olha para
a escuridão, depois para o trânsito que se vai
tornando compacto.
Os dois homens levam-na para o interior de um
edifício degradado.
A mulher é violentada.

ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Pedro Caldas
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Leonardo Simões
SOM/SOUND:
Raquel Jacinto
MONTAGEM/EDITION:
Pedro Caldas
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
19'
FORMATO/FORMAT:
35mm, color, 1: 1,66

A carrinha está parada junto a uma via rápida,
estão agora lá dentro três mulheres e os dois
homens.
Esperam.
Chega um carro. Saem um homem e uma
mulher…
Uma das mulheres da carrinha tenta fugir…
é agarrada.
Os dois carros partem, perdem-se na noite.

PRODUTOR/PRODUCER:
Pedro Caldas
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Luz e Sombra
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
VENDAS/WORLD SALES:
Agência da Curta Metragem
WEBSITE:
luzesombra@mail.telepac.pt

Somewhere in Europe…
Nightime.
A woman and two men in a van making its way
through a maze of highways.
The woman looks into the darkness, and then
at the traffic that’s getting denser.
The two men take her into a rundown building.
The woman is assaulted.
The van is parked near a highway, and there are
now three women and two men inside.
They wait.
A car pulls up. A man and a woman get out…
One of the women from the van tries to escape…
they grab hold of her.
The two vehicles leave, and are lost in the night.
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DIVA
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Manuel Mozos
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Daniel Neves

“Diva” é uma obra documental cujo propósito
essencial é constituir uma digna homenagem a
Amália Rodrigues.
“Diva” is a documentary film whose main aim is
to pay a tribute to the famous fado singer Amália
Rodrigues.

SOM/SOUND:
Paulo Cerveira e Elsa Ferreira
MÚSICA/MUSIC:
Amália Rodrigues
MONTAGEM/EDITION:
José Canário
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
45'
FORMATO/FORMAT:
Betacam Digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Pedro Éfe
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Pedro Éfe
FINANCIAMENTO/FINANCING:
CM/ICA, Fundação Calouste Gulbenkian
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HOMENS QUE SÃO COMO LUGARES MAL SITUADOS
MEN WHO ARE LIKE MISPLACED LOCATIONS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
João Trabulo
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
João Trabulo
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
João Trabulo
SOM/SOUND:
João Trabulo
Música/Music:
Stars Of The Lid
MONTAGEM/EDITING:
Patrícia Saramago
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
21'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
Betacam Dig, color, 4:3
PRODUTOR/PRODUCER:
João Trabulo
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Periferia Filmes
Distribuição
/Portuguese Distributor:
Periferia Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Periferia Filmes
WEBSITE:
www.periferiafilmes.com
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Eu pergunto se o cinema cria as coisas!?
Se alguém sabe o que é um filme!?
Acho que um filme não existe apenas para contar
uma história com imagens.
Não existe só para o público.
Um filme também pode ser uma ideia, como um
poema.
My question is whether the cinema gives birth
to things?!
Whether anyone knows what a film is?!
I think a film does not exist mainly to tell a story
with images.
It does not exist only for the audience.
A film can also be an idea, like a poem.
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FAZENDO UM HOMEM | MAKING A MAN
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Miguel Ribeiro
ARGUMENTO AND SCREENPLAY:
Miguel Ribeiro

Making of da curta-metragem
“UM HOMEM” de Laurent Simões baseada no
conto ”A MAN” de Charles Bukowski.
Synopsis - Making of the short film “A MAN” by
Laurent Simões, adapted from the homonym
short story by Charles Bukowski.

DIÁLOGOS/DIALOGUES:
Luís Vaz e António Gadanho
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Luís Vaz e Cecília Dionísio
SOM/SOUND:
Luís Vaz
MÚSICA/MUSIC:
Maha Lavier
MONTAGEM/EDITING:
Martim Falcão e Luís Vaz
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
29’
FORMATO/FORMAT:
DVCAM, color
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Bookcase
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Bookcase
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
VENDAS/WORLD SALES:
Bookcase
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METAMORFOSES | METAMORPHOSES
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Bruno Cabral
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Bruno Cabral
SOM/SOUND:
Bruno Cabral
MONTAGEM/EDITING:
Bruno Cabral
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
48'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
Betacam Dig, color, 4:3
PRODUTOR/PRODUCER:
Maria Joao Mayer, François D'artemare
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Filmes do Tejo II, RTP2
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Fundação Calouste Gulbenkian
VENDAS/WORLD SALES:
Filmes do Tejo II, RTP2
WEBSITE:
www.filmesdotejo.pt
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Tó e Tuxa fazem parte da Companhia Crinabel
Teatro há 20 anos. Carolina é muito mais nova
e tem muitas ambições. Nelson passou o casting
p a r a p ro t a g o n i z a r p r ó x i m a p e ç a , a
“Metamorfose”, de Kafka. Os laços entre os
membros desta companhia atípica são muito
fortes: todos têm constrangimentos e
fragilidades. Num ambiente de grande
envolvimento, os ensaios começam.
Tó and Tuxa have been with the Crinabel Theatre
Company for 20 years. Carolina is much younger
and very ambitious. Nelson auditioned for and
won the lead in the company's next production:
“Metamorphosis”, by Kafka. The bonds between
the members of this atypical company are
incredibly strong: each has limitations and
weaknesses. Rehearsals begin in an atmosphere
of intense involvement.

documentário

<

documentary

>

A ILHA DOS MENINOS PERDIDOS | THE ISLAND OF LOST CHILDREN
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
François-Xavier Noulens
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
François-Xavier Noulens
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
François-Xavier Noulens
SOM/SOUND:
François-Xavier Noulens, Tiago Matos
MÚSICA/MUSIC:
Música Tradicional De Cabo Verde
MONTAGEM/EDITING:
François-Xavier Noulens
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
52'
FORMATO/FORMAT:
Betacam Digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Paulo de Sousa
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Continentalfilmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
VENDAS/WORLD SALES:
Continentalfilmes

Em 1870 um francês desembarca num
arquipélago perdido ao largo da costaocidental
africana. cabo verde, uma pequena colónia
portuguesa.
O comandante Armand de Montrond instala-se
então na Ilha do Fogo e aí vai viver atâ ao fim da
sua vida em 1900. Conheceu e teve sete mulheres
crioulas e um número considerável de filhos...
Hoje, os Montrond respresentam um verdadeiro
mito na llha do Fogo.
Muitos deles vivem, ainda hoje, no interior da
enorme cratera do vulcão que continua em
actividade.
0 projecto deste documentário é o de percorrer
esta humanidade crioula com um modo de vida
ligado tanto a África como à Europa, para
descobrir que os problemas que existiam no
tempo de Armand eram os mesmos que existem
ainda hoje, reconstituindo as linhas da figura de
um homem, envolto de mistério , de quem os
habitantes da ilha se orgulham enormemente
porque, para além da transformação daquele
território que impulsionou, foi o primeiro a trtzer
àquelas gentes, a dignidade.
Seguindo os descendentes de Armand nos
Estados Unidos da América, porque os filhos do
homem que fugiu da civilização vivem hoje no
país da Coca-Cola, seguiremos os fios que tecem
a tela deste nosso mundo.
Um Íilme sobrea memória ondeo esquecimentoé
parte essencial. Um Íilme crioulo.
In 1870, a Frenchman disembarks on a lost
arquipelago of the west coast of Africa, Cape
Verde, a small Portuguese colony. The
Commander, Armand de Montrond, settles on
the Island of Fogo ( Fire) where he lived until the
end of his life in 1900. Montrond met and married
seven women with whom he had a large number
of children. Today, the Montronds represent a
myth on the Island of Fogo. Many of them still
live there, in the crater of an activeVolcano.
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MULHERES TRAÍDAS | BETRAYED WOMEN
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Miguel Marques
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Miguel Marques
MONTAGEM/EDITING:
Leonor Areal
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
55'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
Hdv, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Leonor Areal
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Videamus
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Videamus
VENDAS/WORLD SALES:
Videamus
WEBSITE:
videamus.planetacix.pt
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Maria José Silva é uma figura ímpar da cultura
portuguesa: realizadora, escritora, actriz e
cantora, vive no Porto e faz cinema amador há
mais de 20 anos. “Mulheres Traídas” é o seu
mais recente filme, uma história de infidelidades
contada na voz feminina. Este documentário
acompanha de perto a rodagem, reflectindo
sobre como a ficção se faz espelho de uma
realidade social.
Maria José Silva is a unique figure of
contemporary popular culture: she's a director
who has been making amateur movies for twenty
years in Oporto, where she owns a grocer's
shop. We follow the shooting of her latest film,
“Betrayed Women”, a film about infidelity seen
from a feminine perspective. This documentary
is a meditation on the way fiction can mirror a
social reality.
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A OCASIÃO SEGUINTE | THE NEXT OCCASION
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Cláudia Alves, Rita Brás
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Cláudia Alves, Rita Brás
SOM/SOUND:
Adriana Bolito
MONTAGEM/EDITING:
Vitor Alves, Cláudia Alves, Rita Brás
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
55'
FORMATO/FORMAT:
Betacam Dig, color, 4:3

A história de um conjunto de pessoas
provenientes de realidades diversas, mas que
se encontram por um meio comum - o jornal
Ocasião - para nos revelar as suas aspirações
pessoais e percursos, através das suas acções
diárias. Registar os encontros que se propiciam
através dos anúncios, de forma a revelar o
interesse que eles suscitam e as necessidades
que criam. Em que caminhos se cruza a ocasião
e que teia é que ela forma com o tempo?
The story of a group of individuals coming from
different realities, who reveal their personal
aspirations and pathways through a common
instrument - the Ads newspaper. To register the
encounters made possible by the ads in order
to reveal the interest they raise and the needs
they create.

PRODUTOR/PRODUCER:
Maria Joao Mayer, François D'artemare
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Filmes do Tejo II, RTP2
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Filmes do Tejo II
VENDAS/WORLD SALES:
Filmes do Tejo II
WEBSITE:
www.filmesdotejo.pt

067

documentário

<

documentary

>

NOCTURNO | NOCTURNE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
João Nisa
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
SCREENPLAY:
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
João Nisa
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
João Nisa
COLABORAÇÃO/COLLABORATION:
Joana Ascensão
SOM/SOUND:
João Matos
MONTAGEM/EDITING:
João Nisa
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
27'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
Betacam Digital, color, 4:3
PRODUTOR/PRODUCER:
João Nisa
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
João Nisa Produções
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
João Nisa Produções
VENDAS/WORLD SALES:
João Nisa Produções
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Descrição fragmentária do espaço abandonado
da antiga Feira Popular de Lisboa, durante o
período que decorreu entre o seu encerramento
e a definitiva demolição das suas instalações.
Um conjunto de longos planos fixos,
atravessados por pequenos movimentos,
apresenta alguns dos elementos existentes no
local (fachadas encerradas ou semidestruídas,
divertimentos parcialmente desmontados),
reconstituindo através da sua sucessão um
percurso no interior do recinto. Um trabalho que
pretende forçar a concentração da percepção
e explorar a relação entre a experiência temporal
e o modo de apreensão visual e sonora de um
lugar específico.
A fragmentary description of the abandoned
area of Lisbon`s Luna Park, in the period between
its closing down and ultimate demolition. A set
of long static takes, punctuated by small
movements, depicts some of the precinct`s
features (sealed or half-dilapidated façades,
partially dismantled attractions), retracing a route
within the premises. Intended to force the focus
of perception, the film explores the links between
temporal experience and the visual and aural
grasp of a specific place.
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SOBRE O LADO ESQUERDO | UPON THE LEFT SIDE
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Margarida Gil
ACTORES/CAST:
Luís Miguel Cintra, Laura Soveral, Fernando Lopes
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Manuel Gusmão

A recriação para cinema do universo poético do
escritor português Carlos de Oliveira em estúdio
com actores. (Luis Miguel Cintra e num papel
especial o realizador Fernando Lopes)
The recreation of the literary universe of Carlos
de Oliveira in studio with actors.
(Luis Miguel Cintra and the Portuguese film
director Fernando Lopes)

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Rui Poças
SOM/SOUND:
Francisco Veloso
MÚSICA/MUSIC:
Diversos
MONTAGEM/EDITING:
João Nicolau
DURAÇÃO/RUNNING TIME: 50'
FORMATO/FORMAT:
3:4
PRODUTOR/PRODUCER:
Manuel João Águas
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Ambar Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP, Câmara Municipal de Cantanhede,
Instituto Camões, IPLB, FCT
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Midas Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Ambar Filmes
WEBSITE:
http://ambarfilmes.bogspot.com
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WON'T DRINK
DRINK TEA
TEA
QUEM BEBE SUMO NÃO BEBE CHÁ | WHO DRINKS TEA WON'T
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Santo
ARGUMENTO/SCREENPLAY:
Miguel Ribeiro
DIÁLOGOS/DIALOGUES :
Luís Vaz e António Gadanho
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Luís Santo e António Nogueira
SOM/SOUND:
Luís Vaz
MONTAGEM/EDITING:
Miguel Ribeiro
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
9'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
DVCAM, b/w
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Bookcase
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Bookcase
VENDAS/WORLD SALES:
Bookcase
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Breve retrato de uma festa de aniversário,
realizada num lar de terceira idade, em lisboa,
no ano de 2006.
birthday party,
party, on an elderly
Brief portrait of aa birthday
institution, in lisbon, 2006.
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POETICAMENTE EXAUSTO, VERTICALMENTE SÓ - A HISTÓRIA DE JOSÉ BAÇÃO LEAL
POETICALLY EXHAUSTED, VERTICALLY ALONE - THE STORY OF JOSÉ BAÇÃO LEAL
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luísa Marinho
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Luísa Marinho
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Cláudio Ribeiro
SOM/SOUND:
Toni Ferrino
MÚSICA/MUSIC:
Luís Pedro Madeira
MONTAGEM/EDITING:
Luísa Marinho, Luísa Cardoso
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
53'
FORMATO/FORMAT:
Betacam Digital, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
António Ferreira
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Zed Filmes - Curtas e Longas

Contextualizado no Portugal de finais dos anos
50 e inícios dos anos 60, “Poeticamente Exausto,
Verticalmente Só” conta a história de José Bação
Leal, um jovem e promissor poeta, falecido em
Moçambique durante a guerra colonial, com
apenas 23 anos.
“Poeticamente Exausto, Verticalmente Só” (frase
retirada de uma das suas cartas) traça o percurso
de Bação Leal através das memórias dos seus
amigos próximos e da sua irmã. Estes lembram
a sua inteligência, o seu talento, o seu
humanismo, bem como a resistência corajosa
de que foi capaz dentro da própria institução
militar.
José Bação Leal has born in Lisbon, capital of
Portugal, in 1942, and died in Mozambique,
during the colonial war, with 23 years old. A
promising writer and thinker, he became a symbol
of a youth that could not rise, victim of a country
that put in cause its own future in a meaningless
war.
“Poetically Exhausted, Vertically Alone” wants
to gives a portrait of this fascinating figure,
through the places he had been, the testimonies
of its close friends, the quality of his texts, having
always the historical context as background.

FINANCIAMENTO/FINANCING:
Zed Filmes - Curtas e Longas, MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Zed Filmes - Curtas e Longas
VENDAS/WORLD SALES:
Zed Filmes - Curtas e Longas
WEBSITE:
http://www.zedfilmes.com/poeticamenteexausto
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PAUL AUTHOR
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Rita Nunes
ACTORES/CAST:
ACTORES/CAST:
Paul Auster, Paulo Branco,
David Thewlis, Irène Jacob,Michael Imperioli,
Sophie Auster, Christophe Beaucarne
IMAGEM/IMAGE:
Ricardo Correia
MONTAGEM/EDITING:
Lena Alves
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
44'
FORMATO/FORMAT:
FORMATO/FORMAT:
MiniDv, color, 16:9
PRODUTOR/PRODUCER:
Paulo Branco
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Clap Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Clap Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Mad Filmes
WEBSITE:
http://www.clapfilmes.pt/theinnerlifeofmartinfrost
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Paul, o autor: Escritor ou realizador?
O processo de um filme a ser realizado por Paul
Auster em Portugal, “The Inner Life Of Martin
Frost”.
O filme é uma metáfora sobre a escrita e sobre
o processo de criação - em certa medida este
filme tem algo de auto biográfico, no
documentário estabelece-se um paralelismo
entre o filme e a forma como Paul Auster encara
essa noção tão abstracta, mas que é tão cara
a qualquer autor e criador, independentemente
da arte através da qual se expressa, que é a
inspiração: como é que surge uma ideia?
Paul, the author: writer or director? The film
process directed by Paul Auster in Portugal,
“The Inner Life of Martin Frost”. The film is a
metaphor about writing and about the process
of creation –this film is somewhat biographical
, in the documentary a parallelism is established
between the film and the way that Paul Auster
faces the abstract notion of inspiration: How
does an idea materialize? So cherished by so
many authors and creators, no matter which art
they express themselves in.
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UMA COISA DO PASSADO | SOMETHING FROM THE PAST
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Miguel Ribeiro
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Miguel Ribeiro

Imagens, sons, músicas e vozes das gentes
da Vila de Santa Maria do Sal, na Ilha do Sal,
Cabo Verde.
Images, sounds, music and voices from the
people of Santa Maria do Sal, in Sal island,
Cape Verde.

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Luís Vaz e Cecília Dionísio
SOM/SOUND:
Luís Vaz
MUSICA/MUSIC:
Theodor G. Slutz
MONTAGEM/EDITING:
Luís Vaz
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
24'
FORMATO/FORMAT:
DVCAM, color
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Bookcase
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Bookcase
VENDAS/WORLD SALES:
Bookcase
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CÃES MARINHEIROS | SAILOR DOGS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Joana Toste
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Herberto Hélder
SOM/SOUND:
Paulo Curado
MÚSICA/MUSIC:
José Peixoto
DURAÇÃO/RUNNING TIME: 6'35''
FORMATO/FORMAT: Betacam, cor
PRODUTOR/PRODUCER:
Abi Feijó; António C. Valente
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Cine Clube de Avanca, Filmografo
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, Casa da Animação
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Cine Clube de Avanca
VENDAS/WORLD SALES:
Cine Clube de Avanca
E-mail. movies@avanca.com
WEBSITE:
http://www.avanca.com
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Quando um casal de cães possui um marinheiro
para guardar o jardim, deve mantê-lo a todo o
custo. Sendo, por isso, necessário fugir da
proximidade do mar, sofrendo então as suas
consequências. E a vida deve continuar.
When a couple of dogs get a sailor to guard the
park, they have to keep him at all costs. It being
necessary to keep away from the sea, suffering
the consequences. And life goes on.
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CÂNDIDO | CANDID
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Zepe (José Pedro Cavalheiro)
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Virgilio Almeida, Zepe (José Pedro Cavalheiro)

“Cândido nunca a amou. A manipulação é o seu
jogo preferido."
"Candid never loved her. Manipulation is his
favourite game."

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Zepe (José Pedro Cavalheiro)
SOM/SOUND:
Paulo Curado
MÚSICA/MUSIC:
Carlos Zíngaro, João Lucas, Paulo Curado,
Ulrich Mitzlaf
MONTAGEM/ EDITING:
Cátia Salgueiro, Nuno Beato
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
11'20''
FORMATO/FORMAT:
35mm, Color, 1:1.85
PRODUTOR/PRODUCER:
Zepe (José Pedro Cavalheiro)
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Insectos, Cinema e Multimédia,
Lampadacesa - Cinema de Animação
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
VENDAS/WORLD SALES:
ACM - Portuguese Short Film Agency
WEBSITE:
http://curtas.pt/agencia/en/filmes/161/
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HISTÓRIA DE UM CARAMELO | CARAMEL
2006
REALIZADOR/DIRECTOR:
Rita Serra, Pedro Teixeira
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Rita Serra, Pedro Teixeira
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Animação 3D/ Luís Félix
SOM/SOUND:
Animago
MÚSICA/MUSIC:
Animago
MONTAGEM/ EDITING:
Luís Grifu
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
6'
FORMATO/FORMAT:
35 mm, color
PRODUTOR/PRODUCER:
Cinemate
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Cinemate
CO-PRODUÇÃO/CO-PRODUCTION:
Animago
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
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As personagens desta história são os produtos
expostos na loja de uma bomba de gasolina no
Alentejo. O Caramelo, a personagem principal,
está há imenso tempo à espera de ser
consumido, e agora, a dois dias do fim do seu
prazo de validade ele está desesperado e meio
enlouquecido. Vê-se comprado por um miúdo,
que depois o rejeita ficando só com o plástico
que o embrulhava. O Caramelo é então
encontrado por um esquilo que o leva para casa.
Aí encontra, um berlinde, e um papel de chiclete
por quem se apaixona. A lata de feijão, sua
companheira de desventuras, passado 30 anos
narra agora a história do caramelo, velha mas
feliz é agora usada para colocar lápis e canetas.
The characters in this story are the exposed
shelf products at a store in a gas station in
Alentejo. Caramel (candy), the main character,
as been waiting for such a long time to be
consumed and now, when only two days are
remaining for his validity term, he is desperate
and half-mad.
He finds himself purchased by a little kid whom
later rejects Caramel, only keeping the plastic
that raps him. It's then that Caramel is found by
a squirrel, who takes him to her home. There he
finds a marvel and chewing gum rap paper, for
which he falls in love with. Thirty years later, an
old but happy bean can, now used as a pencil
and pen recipient, tells us the story of this Candy.
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IN SILENTIU (SILÊNCIO)
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Irina Calado
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Irina Calado
SOM/SOUND:
Paulo Curado
MÚSICA/MUSIC:
Maestro Nick Nicotine
MONTAGEM:
Rui Cardoso / Animanostra
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
8'
FORMATO/FORMATO:
Video (BetacaM digital)
PRODUTOR/PRODUCER:
Humberto Santana

E se dentro de cada pessoa existisse uma música
única, um código genético composto por notas
e escalas... uma melodia que reflectisse tudo o
que fossemos como Ser Humano, como
pessoa... as nossas qualidades, os nossos
defeitos, os nossos medos, as nossa forças...
tudo o que tivéssemos de bom ou de ruim a
pulsar-nos nas veias? Imagine agora que tinha
a capacidade de ouvir essas melodias... o dom
de escutar a alma das pessoas. O dom?... Ou
seria antes, maldição? Esta, é a história de um
homem com essa capacidade...
What if each person carried within them a unique
music; a genetic code composed of notes and
scales.... a melody that reflected everything that
makes us a human being: a person with qualities
and faults; fears and strengths... everything we
are that is good or bad pulsing through our
veins? Now imagine that you were able to hear
those melodies.. that you had the gift of listening
in to people's souls. A gift? Or would it be more
of a curse? This is the story of a man who can
do just that...

PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Animanostra
FINANCIAMENTO/FINANCING
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Animanostra, ACM - Portuguese Short Film Agency
VENDAS/WORLD SALES:
Animanostra
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NO PONTO MAIS ALTO DA LUA | ON THE TOP OF THE MOON
2007
REALIZADORA/DIRECTOR:
Marina Palácio
PERSONAGENS E CENÁRIOS
/CHARACTERS AND BACKGROUNDS DESIGN:
Marina Palácio
ACTORES/CAST/VOICES:
Marina Palácio, Fernando Mota, Silvia Filipe
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Virgilio Almeida
ANIMAÇÃO/ANIMATORS:
Armando Coelho e Joel Cardoso
TÉCNICA/TECNIQUE:
Desenho E 2D / Drawing and 2D
SOM/SOUND: Paulo Curado
MÚSICA/MUSIC: Fernando Mota
MONTAGEM/EDITING: Joel Cardoso
DURAÇÃO/RUNNING TIME: 9'05''
FORMATO/FORMAT: BetaCam Digital, Color, 4:3
PRODUTOR/PRODUCER: Luis da Matta Almeida
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Zeppelin Filmes Lda
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Zeppelin Filmes Lda
VENDAS/WORLD SALES:
Zeppelin Filmes Lda
WEBSITE: www.zeppelin-filmes.pt
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O amor abre gaiolas, devolve a liberdade aos
“pintassilgos” e no seu voo reinventamos os
nossos sonhos.
"Love opens the birdcages, restoring freedom
to the goldfinches and in their flight we recreate
our dreams."

animação

<

animation

>

OSSUDO
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Júlio Alves
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Júlio Alves e Wilson Sequeira
DIRECÇÃO DE ARTE E CRIAÇÃO
DE PERSONAGENS /ART DIRECTION:
Celeste dos Santos, António Paisana

Uma cidade algures em África.
Um ser, OSSUDO, sofre uma metamorfose:
os ossos transformam-se em carne e a carne
transforma-se em ossos.
A town, somewhere in Africa.
A being, OSSUDO, suffers a metamorphosis:
its bones turn into flesh and its flesh turns into
bones.

SOM/SOUND:
Vítor Mingates
MÚSICA/MUSIC:
Maria João, Mário Laginha
MONTAGEM/ EDITING:
Sérgio Henriques
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
14'
FORMATO/FORMAT:
1:85 / 35mm
PRODUTOR/PRODUCER:
Sérgio Henriques
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Tangerina Azul
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
VENDAS/WORLD SALES:
julio@tangerinaazul.com
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PORCA MISÉRIA | PIG OF A STORY
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Joaquim Pinto e Nuno Leonel
SOM/SOUND:
Branko Neskov
MÚSICA/MUSIC:
Aaron Copland
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
4'10''
FORMATO/FORMAT:
35mm, Dolby Digital, 1:1.85
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Filmebase Ldª
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Atalanta Filmes
WEBSITE:
http://www.filmebase.pt/PorcaMiseria/index.html
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Era uma vez um porquinho de porcelana de
origem francesa, mais concretamente da região
de Sèvres, e de nobre ascendência. Tinha sido
moldado à mão por um ancião de barbas
brancas, não como um qualquer porco mealheiro
feito sem amor numa forma mecânica. E pintado
com florinhas primaveris por um jovem artista.
Servira famílias abastadas. Mas o gosto dos
humanos é imprevisível, e os anos 50 tinham
trazido uma leva de porquinhos espaciais com
motivos geométricos. Começou então a sua
trajectória descendente na escala porcina.
Felizmente encontrava agora sossego em mãos
pobres mas amigas, e melhor que tudo, ERA
AMADO! Esta história conta os seus últimos
dias antes de voltar à terra.
Once upon a time there was a little pig made of
porcelain, French in origin. More precisely made
in Sèvres. And with an illustrious past. He had
been produced by an old white bearded man,
not like any piggy bank produced without love
and in a chain of industrial manufacture. He was
painted with spring time flowers by a young
artist. He had been used by families of some
means. But human taste is unpredictable and
the nineteen fifties had created a whole load of
pigs from outer space with geometric designs.
There then began his descent in the order of
pig-like matters. Very happily, he has now
discovered a haven of peace amongst poor yet
friendly hands, and more than anything HE IS
BELOVED! This story recounts his last days
before he returned to dust.
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A RELIGIOSA II | THE NUN II
2006

As aventuras eróticas de uma freira

REALIZADOR/DIRECTOR:
Clídio Nóbio

A nun’s erotic adventures.

ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Clídio Nóbio
MÚSICA/MUSIC:
Néu Felgar
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
2 min.
FORMATO/FORMAT:
DVD, color
PRODUTOR/PRODUCER:
António C. Valente, Abi Feijó
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Filmógrafo; Cine Clube de Avanca
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA
DISTRIBUIÇÃO
/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Cine Clube de Avanca
VENDAS/WORLD SALES:
Cine Clube de Avanca
WEBSITE:
http://www.avanca.com
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TODOS OS PASSOS | ALL STEPS
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Nuno Amorim
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Nuno Amorim, Paulo Amorim
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Nuno Amorim
SOM/SOUND:
Nuno Amorim
MÚSICA/MUSIC:
Paulo Amorim
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
5'
FORMATO/FORMAT:
Betacam Digital, color
PRODUTOR/PRODUCER:
Nuno Amorim
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Animais
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO
/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Animais
VENDAS/WORLD SALES:
Animais
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É Outono e no seu quarto numa cidade qualquer
alguém sente a falta do calor, dos sons, dos
sabores, das cores, do vento desse verão.
Desenha e a câmara/papel regista a memória
dos sons, sabores, do sentir, e dos aromas
desse verão que ficam agora aqui neste
caderno/livro, agora filme.
Sempre que quisermos podemos voltar a
abri-lo, e voltar a sentir, a falta do calor, do sabor,
do amor, etc.

It's Autumn and in his room in the city, someone
misses last summer's heat, sounds and flavours,
the colours and the wind.
He draws and the paper/camera records the
memories of the sounds, feelings and smells
that stay here, now in this once sketchbook,
now a film.
Whenever we want, we can open it again and
feel once more the lack of heat, scents, love…
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O TRABALHO DO CORPO | BODY WORK
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Nuno Amorim
DIALOGUES AND SCREENPLAY:
Nuno Amorim
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Nuno Amorim
SOM/SOUND:
Nuno Amorim
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
7'04”
FORMATO/FORMAT:
HDCam, HD dvd, Betacam Digital, Color

É possivel olhar para dentro de nós e ver
A VIDA TODA, TODAS AS VIDAS, num só dia?
Maria só, naquela madrugada vê o sol nascer
mais uma vez sobre o rio.
E “vê” também o ocaso do seu corpo
reflectido no espelho da sala.
Vê os vários “eus”, as sete vidas, que a fazem
seguir em frente(?) na noite.

Is it possible to look inside yourself and see
YOUR WHOLE LIFE, ALL YOUR LIFES in a
day only? Alone that dawn, Maria watches
the Sun rise once more over the river. And
she also "sees" her body 's sunset reflecting
in her miror. She sees her multiple egos, her
seven lifes, making her go ahead into the
night.

PRODUTOR/PRODUCER:
Nuno Amorim
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Animais
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Animais
VENDAS/WORLD SALES:
Animais
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ZÉ PIMPÃO, O ACELERA | SPEEDY SAM
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
André Letria
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
José Jorge Letria

Zé Pimpão é um gabarolas que gosta de se afirmar
perante os outros e perante si próprio através do
seu carro e da forma como o conduz. Inconsciente
das suas limitações, acha-se até imune ao álcool...
até ao dia em que sofre na pele as consequências
da sua estupidez.
Adaptação do livro com o mesmo título da autoria
de José Jorge Letria e André Letria.

SOM/SOUND:
Paulo Curado, Animanostra
MÚSICA/MUSIC:
Mário Delgado
MONTAGEM:
André Letria
DURAÇÃO/RUNNING TIME:
7'
FORMATO/FORMAT:
Betacam digital
PRODUTOR/PRODUCER:
Humberto Santana
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Animanostra
FINANCIAMENTO/FINANCING:
MC/ICA, RTP
DISTRIBUIÇÃO/PORTUGUESE DISTRIBUTOR:
Animanostra
VENDAS/WORLD SALES:
Animanostra
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Zé Pimpão is a braggart who likes to show his car
and his driving off to everyone, even himself.
Oblivious of his own limitations, he thinks he's
immune to alcohol... until one day he is made to
suffer the consequences of his stupidity.
Adaptation of a book with the same title by José
Jorge Letria and André Letria.

LOST IN ART
2007
REALIZADOR/DIRECTOR:
Luís Alves de Matos,
Matos, João
João Louro
Louro
ARGUMENTO E DIÁLOGOS
/DIALOGUES AND SCREENPLAY:
João Louro
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY:
Luís Alves de Matos,
Matos, Paulo
PauloAbreu
Abreu
SOM/SOUND:
Luís Alves de Matos
Matos
MONTAGEM:
Hugo Santiago

Num mundo ao contrário, onde a arte oscila
entre uma decoração política e uma conversa
de iluminados, um personagem nos antípodas
da arte procura desfazer a miragem e, de
frente para os fantasmas, no centro do
mundo, pensa no ruído que o poderá salvar.
In an inverted world, where art oscillates
between a political decoration and a
conversation between illuminated people,
someone in the antipodes of art attempts to
undo the mirage and, facing the ghosts, in
the centre of the world, thinks of the noise
that could save him.

DURAÇÃO/RUNNING TIME:
10' 30”
FORMATO/FORMAT:
BetaCam SP
PRODUTOR/PRODUCER:
Luís Alves de Matos
Matos
PRODUÇÃO/PRODUCTION:
Amatar Filmes
Amatar
Filmes
FINANCIAMENTO/FINANCING:
Amatar Filmes
Amatar
Filmes
VENDAS/WORLD SALES:
Amatar Filmes
Amatar
Filmes
WEBSITE:
amatarfilmes.com
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