
16h15 | EMÍLIA - 15'
De: Diogo M. Borges

Emília, uma jovem rapariga que pertence a uma geração que
batalha com as consequências de um país em crise económica,
tenta desesperadamente lutar por um futuro próspero.

16h35 | RIO - 10'
De: António Pinhão Botelho

A relação de Joana e Samuel tem uma rotina específica.
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15h30 | GU - 15'
De: Pedro Marnoto Pereira

Gu é um sonhador fanfarrão da periferia de Coimbra.
Determinado em proporcionar um aniversário romântico à
rapariga dos seus sonhos, Gu rouba uma bicicleta e dirige-
se à cidade. Mas a rapariga não o esperava. E os donos da
bicicleta vieram reclamá-la...

15h50 | O GIGANTE - 11'
De: Júlio Vanzeler e Luís da Matta Almeida

Um gigante carrega uma menina no seu coração.
O seu coração é como uma ampla janela de onde a menina
descobre e entende o mundo onde vivem...
Um dia ela terá de ir embora.
Com o seu saco cheio de sonhos e esperanças ela começará
um novo mundo a partir da herança de seus pais.
Isto é crescer!

16h05 | OBBE - 6'
De: Joana Maria Sousa e Manuel Carneiro

ATÉ QUE PONTO É POSSÍVEL TER CONSCIÊNCIA DO SUBCONSCIENTE?
Um ensaio sobre o que nos é desconhecido.

09h00 | Curta Convidada | AMPHI | 9'
De: Iuri Monteiro e Maria Inês Barroqueiro

Num deserto infinito, por entre escassez de vida encontra-se
uma população, que tem que renunciar aos seus pela
possibilidade de viver mais um dia.

09h10 | REMISSÃO COMPLETA | 14'
De: Carlos Melim

Remissão Completa retrata a vida de dois antigos amigos, uma
metáfora entre a doença física e a doença social.

09h30 | EXIT ROAD | 13'
De: Yuri Alves

O Dane pensava que tinha deixado os seus demónios e o seu
vício no passado, mas o seu primeiro dia fora da prisão ameaça,
não só este compromisso, mas até a sua sobrevivência. Tendo
esgotado a simpatia de todos no bairro, o desespero de Dane
leva-lhe a desafiar o seu destino... e descobrir se a sua viagem
vai dar à salvação ou, de volta, às garras do vício.
O cineasta Yuri Alves apresenta um emocionante estudo de
um homem oscilando entre a redenção e a auto-destruição.

13 de Novembro (6ª feira) 09h45 | EMMA'S FINE | 11'
De: Miguel M. Matias

Uma mulher tenta esconder a sua luta diária

10h00 | BEASTS | 12'
De: Rui Neto e Joana Nicolau

BESTAS é a história de Lucas, um miúdo de 13 anos que jura
vingança ao homem que abusa da sua mãe, em troca de uma
vida miserável. Mas quando se apercebe que não tem a coragem
que lhe é exigida, já se encontra nas mãos de um predador
ainda maior.
NUMA SELVA DE BESTAS, OS COBARDES SÃO AS PRESAS.

10h15 | REÚS | 90'
De: Pablo Fernández (Uruguai/Brasil)

16 de Novembro (2ª feira)

Crónica da luta entre duas famílias
pelo controlo do bairro Reús em
Montevideo


