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Com a presença das equipas e atores 
 
 

Quarentena / 2020 
 
Realização: Marcus Silva, Mariana Meneses e Nastasja Tuszynska / Atores: Marcus Silva, 
Nastasja Tuszynska. 
 

Portugal e Alemanha, 2020 / Duração: 5´ 
 

Sinopse: A partir da condição em que nos encontramos, quase confinados a um espaço 
interior, deparamo-nos com a repetição das nossas rotinas. Uma estranha atmosfera 
circunda Lisboa, Peniche e Berlim. 
 
 

Noctur / 2020 
 
Realização: Ana Vala / Atrizes/Atores: Ana Vala, Carina Macedo, Laura Garcia, Margarida 
Albino, Marcus Silva, Stephanie Kyek. 
 

Portugal, 2020 / Duração: 11'30'' 
 

Sinopse: noctur é um filme e é um jogo. Acede-se a este lugar simulado através de um 
avatar da realizadora - An. Do início ao fim de noctur, An vai sendo manipulada para 
executar um conjunto de missões que culminam numa luta entre três seres idênticos a si. 
 
 

A Place That Doesn’t Exist / 2020 
 
Realização: Felipe Andrat / Atores: Caviar Hao Jiang e Vítor Coelho. 
 

Portugal, 2020 / Duração: 5’24” 
 

Sinopse: Androides sonham com carneiros elétricos? 
 
 
 

Os Pássaros Voam à Noite? / 2020 
 
Realização: Ana Almeida / Atores: Filipa Almeida, José Parreira, José Ruas, Joana Cunha 
Ferreira, Diogo Cunha Dias, Miguel Tavares. 
 

Portugal, 2020 / Duração: 18´ 
 

Sinopse: Três amigos andam por Lisboa à noite. Descobrem outro tempo e espaço, onde os 
pássaros (reais ou imaginados?) vão ecoando no seu caminho.... 
 
 



Maria - A Historical Analysis of Sambizanga, 1972 / 2020 
 

Realização: Stephanie Kyek  
 

Portugal, 2020 / Duração: 10' 
 

Sinopse: Este filme faz uma comparação entre o papel da mulher na guerra de 
independência em Angola e o papel da mulher na segunda guerra mundial. Propondo 
analisar os aspectos do cinema colonial, através de um filme da recentemente falecida "Mãe 
do cinema Africano", Sarah Maldoror. 
 
 

Cassoulet / 2020 
 
Realização: GAIATO / Atores: Sara Fraga, Sérgio Sousa. 
 

Portugal, 2020 / Duração: 9´ 
 

Sinopse: Três dias num hotel à beira mar. Um aglomerado de sacos de plástico, algumas 
ideias, sentimentos e convicções. Mercadoria. 
 
 

Depth Wish / 2020 
 
Realização: Margarida Albino / Atriz: Camilla Flora Prey  
 

Portugal, 2020 / Duração: 12’ 
 

Sinopse: Na tentativa de tentar escapar a todo o fluxo a que é exposta, M vai em busca de 
um lugar - o mar - que a deixe libertar de um tempo e se possa dar ao prazer. Há uma 
expectativa de que no mar resolverá aquilo que não absorve em terra e uma certa chamada 
deste à personagem. Ela tenta cristalizar sensações, imagens, confundir-se, serem todos 
um, mas é constantemente contagiada por fenómenos que a atingem e alteram a sua 
perceção.  
 

Anna Bê / 2020 
 
Realização: Julia Nogueira / Atriz: Anna Barbára Souza 
 

Portugal, 2020 / Duração: 24'36''  
 

Sinopse: Uma imersão no universo particular de Babi. Uma jovem adulta imigrante 
brasileira. Que resolveu, apesar de todos os percalços de sua vida, trilhar seu próprio 
caminho. Alçando voo de sua terra natal, para pousar no desconhecido território lusitano. 
Disposta a abrir mão de sua rede de relações, a fim de criar novas outras. 


