
15h55 | LINGO | 10'
De: Vicente Nirõ

Para ultrapassar a solidão e desprezo dos outros, Lingo conecta-se às redes
sociais para arranjar alguma companhia. Brevemente percebendo que amigos
online, likes e selfies não trazem felicidade.

16h10 | Curta Convidada | OS CRAVOS E A ROCHA | 16'
De: Luísa Sequeira

25 de Abril de 1974, o iconoclasta cineasta brasileiro Glauber Rocha está
em Portugal. Entra no filme registo colectivo da revolução dos cravos, “As
Armas e o Povo”. Com seu olhar estrangeiro e peculiar, rompe com as regras
convencionais do se fazer cinema.

LUANDA | 15 e 16 | NOVEMBRO | 2016

Metragens
Curtas
Festival

de

Ana Miranda

Camões
Centro Cultural Português

ENTRADA LIVRE
Camões/Centro Cultural Português

Av. de Portugal, 50 | Tel.: 222 330243 | 943 587 147
facebook.com/camoesluanda

16 de Novembro (4ª feira)16 de Novembro (4ª feira)



15h00 | PRONTO, ERA ASSIM | 13'
De: Patrícia Rodrigues e Joana Nogueira

“Pronto Era Assim” é um documentário animado, executado em stop motion
e complementado com animações 2D. A curta-metragem apresenta a história
de vida de seis idosos, quatro senhoras e um casal, que sobre a forma de
entrevistas dão voz aos objectos que protagonizam este documentário,
partilhando as suas histórias de vida em momentos fragmentados que oscilam
entre o passado, presente e futuro.

15h20 | DEUS PROVIDENCIARÁ | 15'
De: Luís Porto

No interior reoto do país, uma mulher, sozinha e profundamente religiosa,
parece não saber lidar com uma gravidez indesejada.

15h40 | TENHO UM RIO | 15'
De: Ricardo Teixeira

Jorge está cansado do dia-a-dia. Subitamente, decide fazer um intervalo na
sua rotina. Convence Teresa, saem rumo ao Douro e quebram assim o cansaço
dos dias, com pequenos gestos de loucura e alegria. Aproveitar a vida, desocupar
o tempo e não fazer nada, fazendo muito. Vale a pena, nem que seja por um
momento.

16h00 | LEI DA GRAVIDADE | 13'
De: Tiago Rosa-Rosso

Dois personagens de um filme português questionam a sua breve existência.

16h20 | Curta Convidada | FERAL | 13'
De: Daniel Sousa

Feral conta a história de um menino selvagem que é tirado da floresta por um
caçador e levado para a civilização. Confuso com o novo ambiente e a difícil
adaptação, ele não consegue controlar os seus instintos.
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15h00 | ISA | 14'
De: Patrícia Vidal Delgado

Isa é uma jovem cabo-verdiana que acredita no teatro fórum para incentivar a
discussão sobre problemas do bairro. O fosso entre a teoria e a prática alarga-
se quando o seu trabalho é espelhado na sua realidade.

15h20 | O ASSALTO | 15'
De: João Tempera

Um intruso entra numa casa à procura de algo que possa levar e no fim acaba
por sair sem que se saiba se deixou ou levou algum Ben, se invadiu ou se foi ele
próprio tomado de assalto pelo Destino ou pelas coincidências da Vida. Um filme
moral, mas sem finais felizes nem redenção.

15h40 | PREFIRO NÃO DIZER | 10'
De: Pedro Augusto Almeida

O dia começa com uma troca de favores. Uma entrevista, um jogo de futebol,
cigarros atrás de cigarros. Fragmentos da rotina de quem vive num espaço
isolado que rotula e condiciona opções de vida.
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