"Ode à Infância"
João Monteiro e Luís Vital
Numa visita ao parque, uma tímida rapariga
com o seu pai protetor, conhece uma enérgica
rapariga. Juntas vivem uma nova aventura
descobrindo algo que a mudará para sempre.

"ÍMPAR"
Marta Ribeiro, Laura Equi
e Laura Pires
Numa realidade em que o objetivo comum é
encontrar liberdade, vive um homem peculiar
que ainda não concretizou esse desejo.
Sente-se encurralado, apesar de ter a fuga
como a sua maior ambição.

“Love Me, Fear Me”
Verónica Solomon
Uma criatura metamórfica nunca irá parar
para impressionar o público invisível e evitar o
seu temido silêncio.

"Sentir-me"
Débora Rodrigues, Joana Flauzino e
Vanessa Santos

"Inside me"
Maria Trigo Teixeira
Uma decisão clara rodeada de sentimentos
contraditórios. Uma jovem mulher relata a sua
experiência com o aborto.

Numa varanda, um homem fuma inquieto.
Quando volta para o interior, uma mulher
desconhecida provoca-o, levando-o a partir
para uma viagem introspetiva. Apesar da
insegurança, o homem deixa-se levar por esta
mulher de encontro ao seu verdadeiro eu.

"In the middle of nowhere"
Mostra de animação que pretende dar voz e
visibilidade a jovens autores, além de destacar
filmes de animação social e politicamente
conscientes. Pretende pensar-se a imagem
animada como uma forma de arte capaz de
comunicar com e sobre o mundo, um meio de
resistência, um berço de respeito pela
diversidade. O tema da mostra é “identidade” e
dinamizar-se-á um debate final em torno dos
filmes exibidos procurando interligar o cinema
de animação a outras áreas de pensamento,
tais como a filosofia e as ciências sociais e
humanas, para que a experiência de ver um
filme se expanda para lá da tela.

Sam Marques
As histórias de três pessoas que têm
dificuldade em corresponder às expectativas
de uma sociedade construída à volta do
binarismo de género. Uma conversa que tenta
desconstruir a ideia de género como a
conhecemos e que confronta os ideais que
são impostos a cada um de nós.
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Bárbara Oliveira e João Rodrigues
Ema em 1975 estava à espera da chegada do
seu primeiro filho, em Angola. No entanto a
sua espera tranquila foi abruptamente
interrompida por uma força que a retirou do
seu conforto e mudou a sua vida para sempre.

"Dandedog"
Elmano Diogo

EQUIPA
Clara Rodrigues Pires
Maria Carolina Afonso
Rafaella Ambrozio Pires
Tiago Baioa de Sousa

“Lugar em Parte Nenhuma”

“The Voyager”
João Gonzalez
Um pianista vive numa grande cidade.
Confortável na condição de anónimo, isolado
da sociedade no seu apartamento num vulgar
prédio-dormitório, padece de agorafobia,
uma perturbação de ansiedade que o impede
de confraternizar com pessoas em espaços
públicos. Um dia, acabada a sua medicação,
terá de sair à rua, enfrentando os seus medos
mais irracionais, e tentando evitar o contato
com outras pessoas.

Após a morte do seu melhor amigo, Solomon
parte numa viagem introspectiva em busca de
uma resposta para apagar a sua tristeza e
preencher o vazio que no seu peito ficou.

"OUCH"
Carolina Nunes
Um filme autobiográfico onde é relatado de
maneira cómica um problema de saúde...
joelhos disfuncionais.

