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1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E SAÚDE MENTAL| MUSEU MUNICIPAL DE FARO 

10 a 12 de OUTUBRO de 2013 

FILMES DE A a Z 

A GOOD WIFE | LINDA BRIEDA | 2013 | INDIA | DOCUMENTARIO | 16´ 

 

A Good Wife é um documentário que explora que explora um canto escondido da Índia rural, 

as ilhas Sundarban, onde as mulheres partilham as suas lutas contra uma sociedade 

patriarcal e conservadora. Eles revelam o seu papel diminuído em casamentos arranjados, 

muitas vezes desafiados pelas exigências de dote ou confrontados com a violência 

doméstica. Apesar de todos os desafios elas tentam ser o que a sociedade chama de uma 

boa esposa. 

A Good Wife is a short documentary that explores a hidden corner of rural india of 

Sundarban islands where women share their struggles against a conservative, patriarchal 

society. They reveal their diminished role in arranged marriages, often challenged by 

demands for dowry or faced with domestic violence. Despite of all their challenges they 

try to be what society calls a good wife. 

ABU RAMI | SABAH HAIDER | 2012 | LIBANO | FICÇÃO | 17´45 | ESTREIA EM PORTUGAL 

 

65-year-old Mona de 65 anos está frustrada com o miserável marido taxista Abu Rami e é 

atormentada por dúvidas sobre sua fidelidade. Numa viagem pelo Líbano para visitar 

filho, o velho carro avaria e o casal está preso. A tensão aumenta e Mona confronta Abu 

Rami com suas suspeitas. Invadido pela culpa ele confessa viver uma vida dupla que ela 

não espera. Devastado, Mona deixa-o, mas não antes de relevar um segredo dela própria. 

Sabah Haider é ums cineasta e jornalista residente em Beirute, Líbano. Tem um mestrado 

em Estudos de Cinema e um BA em Ciência Política. Haider fez duas curtas-metragens, 

incluindo Abu Rami (Líbano, 2012). Ela está atualmente em desenvolvimento para seu 

primeiro longa-metragem Beirute Solo. 

65-year-old Mona is frustrated by her miserable taxi-driver husband Abu Rami and is 

plagued with doubts about his fidelity. As they drive across Lebanon to visit their son, 

the old car breaks down and the old couple is stranded. Tensions rise and Mona confronts 

Abu Rami with her suspicions. Overcome by guilt he confesses to living a double life she 

doesn’t expect. Devastated, Mona leaves him, but not before shattering his world with a 

secret of her own. 

Sabah Haider is a filmmaker and journalist based in Beirut, Lebanon. She has an MA in 

Film Studies and a BA in Political Science. Haider has made two short films including 

Abu Rami (Lebanon, 2012). She is currently in development for her first feature film 

Beirut Solo. 

NOFI Film Festival Armenia * Best Actress *  

CARACAS EN MOTOS | DANIEL HUECK RUIZ | 2013 | DOCUMENTARIO | VENEZUELA | 10´ 

 

Em Caracas em média cada carro perde, no trânsito, cerca de 3 horas por dia, 15 horas 

por semana, 60 horas por mês e 30 dias num ano. Numa cidade imersa no caos as motas 
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tornaram-se num elemento necessário na vida na capital: a única forma que um objecto ou 

pessoa pode ir desde um ponto a outro num certo tempo (sem helicópetero).  

In Caracas an average car driver loses at least 3 hours per day in traffic 15 hours a 

week 60 hours a month 30 days a year. In a city clearly immersed in chaos the 

motorcycles have become an necessary element of life in the capital: the only way in 

which an object or person can get from one point to another in a certain time (without 

helicopter).  

Vencedor da a convocatoria CNAC na modalidade de curta metragem documental 2011 

CATARINA E OS OUTROS | ANDRÉ BADALO | PORTUGAL | 2011 |  FICÇÃO | 15´ 

 

"Porquê eu? Só tenho 16 anos? Como puderam fazer-me isto? Tenho medo... Estou a morrer. 

Odeio-vos a todos!" Catarina descobriu que é seropositiva. E não quer morrer sozinha. 

CROOKED BEAUTY | KEN PAUL ROSENTHAL | 2011 | USA | DOC | 30´  (Estreia em Portugal) 

 

Crooked Beauty é um documentário poético que narra a jornada transformadora do artista-

ativista Jacks McNamara desde o abuso na infância para a ala psiquiátrica. É um retrato 

íntimo da sua busca pessoal intensa de viver com coragem e dignidade, e uma poderosa 

crítica dos tratamentos psiquiátricos convencionais. Depoimentos comoventes interligam 

as fissuras e falhas da natureza humana à topografia instável e aos padrões climáticos 

da zona da baía de São Francisco. Crooked Beuaty remodela os estigmas de saúde mental 

através de uma nova cultura de cura e um modelo político para viver com a loucura como 

uma ferramenta de criatividade, inspiração e esperança. www.crookedbeauty.com 

Crooked Beauty is a deeply moving first person account of one individual's experience of 

bipolar disorder. Set against a backdrop of poetic imagery by award-winning filmmaker 

Ken Paul Rosenthal, the mesmerizing narration of writer-artist Jacks McNamara challenges 

viewers to explore the role extreme emotional states can play in imagination and 

creativity, the psychosocial and personal causes of mental distress, and approaches to 

medication and treatment. Crooked Beauty is a poetic documentary that chronicles artist-

activist Jacks McNamara's transformative journey from childhood abuse to psych ward 

patient to pioneering mental health advocacy. It is an intimate portrait of her intense 

personal quest to live with courage and dignity, and a powerful critique of standard 

psychiatric treatments. Poignant testimonials connect the fissures and fault lines of 

human nature to the unstable topography and mercurial weather patterns of the San 

Francisco Bay Area. Crooked Beauty reshapes mental health stigmas through a new healing 

culture and political model for living with madness as a tool of creativity, inspiration 

and hope.  

Ken Paul Rosenthal is an independent filmmaker, educator and activist who makes films 

that exist as works of art and also function as tools for personal and societal 

transformation. He is the recipient of a Kodak Cinematography Award, numerous festival 

awards, and is recognized for his media work in mental health advocacy. He holds an MA 

in Creative & Interdisciplinary Arts, an MFA in Cinema Production, and has taught film 

as a means of cultivating personal vision in workshops and universities in North America 

and abroad. 

Best First Person Narrative – Scottish Mental Health Arts & Film Festival  Best 

Documentary Short –Picture This International Disability Film Festival | Best of Fest 
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and Audience Choice Award – Szeged Super 8 Film Festival | Second Prize Documentary 

Short – Athens International Film & Video Festival | Grand Prize, Best Documentary Short 

– US Film & Digital Video Festival| Silver Chris Award – Columbus International Film + 

Video Festival | Best of Fest – Human Dignity Film Festival | Best Documentary Short – 

Mendocino Film Festival | Award of Merit – Superfest International Disability Film 

Festival | Best Short, Spirit Award – Artivist Film Festival | Honorable Mention – 

Cinema Touching Disability Film Fest 

CURES THAT KILL | XIAOGANG WEI| 2011 | CHINA | DOCUMENTÁRIO | 50´ 

 

 
 

 

A 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua 

lista de perturbações mentais. Em 2001, a China seguiu o exemplo e oficialmente 

descartou a homossexualidade da Classificação Chinesa de Perturbações Mentais. 

10 anos se passaram desde então, mas a idéia de que a homossexualidade é um perturbação 

mental que ainda está viva nas mentes de muitos chineses. Um grande número de 

profissionais de saúde mental ainda trata a homossexualidade como uma perturbação 

mental,numerosos hospitais abrem clínicas destinadas à "cura de homossexuais", 

vangloriando-se publicamente sobre os seus sucessos com “pacientes” homossexuais ". 

Tragicamente, os profissionais de saúde mental são muitas vezes as primeiras pessoas 

abordadas por Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT ) lutando com sua 

identidade sexual - enquanto pensam que estão ajudar os seus pacientes com um programa 

de " cura ", centenas de pessoas em todo o mundo que passaram por tais programas têm 

testemunhado o trauma do que eles sofreram. Estas curas não curam: eles matam. 

Neste documentário, Queer Comrades leva o espectador para o mundo da saúde mental, 

introduzindo-lhe especialistas que lutam contra as concepções equivocadas dos seus 

colegas sobre LGBT, e a dois "ex- pacientes " que revelam ao mundo os perigos de entrar 

num programa de cura LGBT. 

 

On 17 May 1990, the World Health Organization removed homosexuality from its list of 

mental disorders.  In 2001, China followed suit and officially scrapped homosexuality 

from the Chinese Classification of Mental Disorders. 

10 years have passed since then, but the idea that homosexuality is a mental disorder is 

still alive and kicking in many Chinese minds.  A lot of mental health professionals are 

still treating homosexuality as a mental disorder, and numerous hospitals open clinics 

aimed at “curing homosexuals”, publicly boasting about their transformative successes 

with homosexual “patients”.  Tragically, those mental health professionals are often the 

first people approached by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People (LGBT) 

struggling with their sexual identity – while they might think they’re helping their 

patients with a “curing” program, hundreds of people worldwide who have gone through 

such programs have testified to the trauma’s they endured.  These cures don’t heal: they 

kill. 

In this documentary, Queer Comrades takes you to the mental health world, introducing 

you to experts who are fighting the misguided LGBT conceptions of their colleagues, and 

featuring 2 “ex-patients” who are adamant to tell the world about the dangers of 

enlisting in LGBT “curing” programs. 

 

DE VEZ EM QUANDO LEVANTO-ME E VOU À JANELA | EDUARDO PINTO e PAULO TOMÉ | EXPERIMENTAL 

2013  

 

A Justa Posição aplicada ao atributo de valor arbitrário e às incógnitas do individuo, 

funciona como se fosse verdadeiro. Mais tarde, aplica-se a lei da proporcionalidade na 

tentativa de obter o resultado devido! 



4 

 

DRINK | TIAGO INÁCIO | 2011 | PORTUGAL| FICÇÃO| 10´ 

Julia está confinada e refém de suas próprias memórias relacionadas com um evento 

traumático que muda a sua perspectiva sobre o que a ameaça e o que a acalma. O contato 

físico e visual com a fonte de seus traumas e medos, o elemento água, desencadeia o 

reviver dos momentos em que ela se afogou. 

Julia is confined and held hostage by her own memories of a traumatic event that changes 

her perspective on what threatens her and what soothes her. The physical and visual 

contact with the source of her traumas and fears, the Water Element, triggers a reliving 

of those moments when she drowned.  

 

ECHOES OF SILENCE | RUZENA RAUSOVA & STANISLAV KRALIK | REPUBLICA CHECA | 2012 | 15´01 | 

Estreia em Portugal 

Through a movie it is possible, at least for a moment, fall into the world, where we are 

not able to hear music but at the same time, in that very world, we seek out the 

intention, so we can celebrate her existence by dance. 

 

Academy of Arts in Banska Bystrica  Department of Documentary Filmmaking | Slovak 

Republic 

EL LIMITE | XAVIER CRUZADO | 2013 | FICÇÃO | ESPANHA | 12 

 

Alfonso um desempregado da classe média e de meia idade perdeu o seu poder de compra até 

ficar sem nada. A sua mulher, maria, de meia idade e enfermeira de profissão e mãe de 

uma filha adolescente é a única que contribui para a casa já de forma insuficiente de 

forma a poder pagar a hipoteca da casa e por isso estão a um passo de ficarem sem casa. 

Alfonso desesperado e sem saída dispoe-se a cruzar o limite como a única saída. 

Alfonso an unemployed middle-aged middle class has seen their purchasing power erode to 

run out. His wife Maria middle-aged a nurse by profession and mother of a teenage 

daughter is the only one that contributes to household income and insufficient to 

satisfy the mortgage so they are one step away from homelessness. Alfonso desperate and 

out is preparing to cross their border as a last resort. 

EL MUNDO TAN PEQUENITO | EMILIA RUIZ | ESPANHA | 18´ | 2013 | FICÇÃO | Estreia em 

Portugal 

 

Isabel é uma mulher octogenária que vive só em casa e apenas se relaciona com os 

vizinhos. Na noite anterior quase não dormiu e o dia apresenta-se maior do que o 

habitual. Entre as suas memórias e actividades quotidianas Isabel reencontrará um 

sentimento que a tem acompanhado toda a sua vida. 
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Depois de participar como atriz em numerosos projectos audiovisuais para as principais 

escolas de cinema em espanha ESCAC, CECC, BANDEAPART, TAI, EMAV, Emilia Ruiz cria a 

CLAVELITOFilms para desenvolver os seus projectos como Realizadora e Argumentista..  

 

 

FAMINTO | HERNANI DUARTE MARIA e PEDRO NOEL DA LUZ | PORTUGAL | 2011| FICÇÃO | 15´ 

 

 

 
 

Numa garagem, ao fim da noite...por entre a madrugada e o crepúsculo, uma bela mulher a 

caminhar em direcção seu carro... também lá estão três homens, assaltantes de banco que 

decidem que se querem divertir um pouco... mas estes são a menor das suas 

preocupações... algo mais se esconde na escuridão... algo bem pior! 

 

FELEDI | RUZENA RAUSOVA & STANISLAV KRALIK | REPUBLICA CHECA | 2012 | 19´15 | Estreia em 

Portugal Academy of Arts in Banska Bystrica| Department of Documentary Filmmaking | 

Slovak Republic 

 

A curta-metragem é um retrato de Marie, que vive numa casa de repouso. Ela gasta o seu 

tempo a retratar os outros membros. Marie viaja para um lugar que ela já pintou. Nem o 

tempo não pode ser parado. 

The short film is a portrait of Marie, who lives in a retirement home. She spends her 

time by portraying other members. Marie travels to a place that she once caught on her 

painting. River, neither the time can't be stopped. 

FORCIBI | MARIA DI RAZZA0 |2012 | ITALIA | ANIMAÇÃO | 4´ 

 
A violência sobre as mulheres que encontra o seu clímax no femicídio não tem um 

backgroud dominante. Não há censo, não há cultura, não há proximidade ou experiência 

anterior de violência que desencadei uma relação causa/efeito bem identificável. O 

fenômeno é transversal e atinge nos lugares mais inesperados e os spreads emergentes dos 

pântanos de silêncio apenas proporcionalmente ao grau de emancipação e liberdade 

alcançada pelas mulheres. A história é inspirada num caso real que ocorreu em Nápoles em 

2 de julho de 2012. 

 

The violence on women which finds its climax in the femicide hasn't got a dominant 

background. There is no census no culture no proximity or previous experience of 

violence that triggers off a well identifiable cause/effect relationship. The phenomenon 

is transversal it hits in the most unexpected places and spreads emerging from the 

marshes of silence only proportionately to the degree of emancipation and freedom 

reached by women. The story is freely inspired by a real-life event that took place in 

Naples' surroundings on July 2 2012. 

 

VIDEO FESTIVAL DI IMPERIA (APRIL 2013) 

 

HASTA SIEMPRE HIJO MIO | MANUEL MARTÍNEZ MARCOS | ESPANHA | 2013 | FICÇÃO | 10´| Estreia 

em Portugal 
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Desde os olhos de Hugo, um rapaz de onze anos, veremos um ponto de vista imparcial e 

reflexivo sobre a separação e os dados colaterais do divórcio. 

We take a look at divorce and the hurt involved, through the impartial and reflexive 

eyes of 11-year old Hugo… 

 

 

HERMES & APHRODITE |  GREGOR ZOOTZKY | 2013 | ANIMAÇÃO | ALEMANHA | 10´ 

 

Até à puberdade todos pensam que Sascha é uma rapariga. 

Up to puberty eveyone thinks that Sascha is a girl. 

HTTP:// | BARTOSZ KRUHLIK | 2011 | POLÓNIA | FICÇÃO | 12´| ESTREIA EM PORTUGAL 

12-year old Michal wants to join his elder brother’s group. The brother and his pals 

take Michal to the woods. They record everything with amateurish camcorder. 

 

Best International Film “NUFF” THE NORDIC YOUTH FILM FESTIVAL (Norway 2012) 

Grand-Prix, Best Screenplay "SHQIP FILM FEST" (Kosovo 2011) 

Best Drama "SCOTTISH MENTAL HEALTH ARTS & FILM FESTIVAL" (Scotland 2011) 

Michal Maryniarczak Awards "EKRAN" TORONTO POLISH FILM FESTIVAL (Canada 2010) 

Best Short Film "BAYSIDE FILM FESTIVAL" (Australia 2011) 

I HAD A BLACK DOG | MATTHEW JOHNSTONE | AUSTRALIA | 2005 | 4.18´ 

Existem muitas raças diferentes de Black Dog que afetam milhões de pessoas. Foi Winston 

Churchill que popularizou a frase Black Dog para descrever as crises de depressão que 

ele experimentou durante a maior parte da sua vida. Matthew Johnstone, ele mesmo um 

sofredor, escreveu e ilustrou essa visão comovente e inspiradora sobre o que é ter um 

cão negro como companheiro e como ele aprendeu a domá-lo. Matthew Johnstone é um artista 

conceituado, escritor e exibiu fotógrafo que trabalhou para formar o seu próprio "Black 

Dog" por mais de 20 anos. Nova Zelândia nascido, Matthew trabalhou em publicidade em San 

Francisco e Nova York antes de se mudar para Sydney, Austrália, onde agora vive com sua 

esposa e filha. Este filme foi produzido para a Organização Mundial de Saúde para o 

último ano do dia da consciência Saúde Mental. 

There are many different breeds of Black Dog affecting millions of people from all walks 

of life. The Black Dog is an equal opportunity mongrel. It was Winston Churchill who 

popularized the phrase Black Dog to describe the bouts of depression he experienced for 

much of his life. Matthew Johnstone, a sufferer himself, has written and illustrated 

this moving and uplifting insight into what it is like to have a Black Dog as a 

companion and how he learned to tame it and bring it to heel. 
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Matthew Johnstone is a highly regarded artist, writer, and exhibited photographer who 

has worked to train his own "Black Dog" for more than 20 years. New Zealand born, 

Matthew worked in advertising in San Francisco and New York before moving to Sydney, 

Australia, where he now lives with his wife and daughter. 

This was produced for the World Health Organisation for last years Mental Health 

Awareness Day.  

IN A HEARTBEAT | KAROLINA LEWICKA | POLÓNIA | 2010 | FICÇÃO | 7.26´ 

 

Esta é a história de uma menina que tenta superar o seu medo. Ela é uma observadora 

quando ela vê seus pais discutirem e outras crianças a brincarem. Ela não tem amigos e 

as outras crianças, muitas vezes riem dela. Isso faz com que se desligue, seja tímida e 

com medo de tornar-se visível para os outros. Mas quando ela vê um colega intimidado por 

dois meninos mais velhos, ela é a única pessoa que toma uma posição e faz com que outras 

crianças para reconhecê-la. Ela supera a sua timidez e medo. 

In a heartbeat foi convidado para 27 festivais de cinema em vários países e já ganhou 

vários prêmios, incluindo o de Melhor Curta-Metragem no Uruguai e na Índia e Melhor 

Música Original, na Espanha. In a Heartbeat foi nomeado para o Icelandic Film and 

Television Academy Awards in 2011. 

This is a story of a little girl overcoming her fear. When we see her for the first time 

she is at her home, scared of the world that surrounds her. She is an observer when she 

watches her parents argue and other kids play. She has no friends and other kids often 

laugh at her. That causes her to shut off and makes her shy and afraid to become visible 

to others. But when she sees a classmate bullied by two older boys, she is the only one 

who takes a stand and causes other kids to acknowledge her. She overcomes her shyness 

and fear. 

Heartbeat has been invited to twenty seven film festivals in numerous countries and has 

won several awards, including Best Short Film in Uruguay and India and Best Original 

Music in Spain. In a Heartbeat was nominated for the Icelandic Film and Television 

Academy Awards in 2011. 

WINNER – BEST LIVE ACTION SHORT FILM – Children’s Film Festival Seattle 

WINNER – BEST FICTION SHORT – International Festival for Children and Youths – 

Divercine, Montevideo, Uruguay 

WINNER – BEST SHORT FILM - 7th International Children’s Film Festival, Bengaloru, India 

WINNER – BEST ORIGINAL MUSIC – FILMETS Badalona Film Festival, Spain 

WINNER – HONORABLE MENTION – 59th Columbus International Film + Video Festival – Chris 

Awards 

KAPUTT/KATASTROPHE | LUCA FERRI | ITALIA | 2013 | EXPERIMENTAL | 16´ 

 

No verão ensolarado e em Zurique, os jovens de toda a Europa encontram-se para o desfile 

de rua. O objetivo é ser diferente, original, moderno projetado para a subversão do 

status atual. A nova regra para as próximas oito horas é quebrar as regras. Todos se 

tornam atores sem espectadores, tentando representar a si mesmo. A partitura musical, 

severamente escrita, foi obsessivamente tocada enquanto uma voz mecânica off repete uma 

condição humana catastroficamente inalterada e imutável. No fluxo deformado e grotesco 

dos acontecimentos humanos, um velho aparece de repente, olhando em volta e olhando para 
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nós por um momento. talvez seja um descanso, um lugar para a esperança, mas depois tudo 

começa outra vez, como aconteceu nada, no mesmo ponto onde tudo não começou. Não há 

lugar, não há vida, não há lugar à esperança, não há. 

In a sunny and summer zürich, young people from all europe meet for the street parade. 

the purpose is to be different, original, modern projected to the subversion of the 

current status. the new rule for the next eight hours is breaking the rules. everyone 

has become an actor without spectators, trying to represent himself. A musical score, 

severely written, has been wearilyand obsessively played while an off mechanical voice 

repeats us of a catastrophically unchanged and unchangeable human condition. in the 

deformed and grotesque flow of human events, an old beardedfarmer suddenly appears, 

looking around and staring at us for a moment. maybe it's a rest, a place to hope, but 

then everything starts again as anything happened, in the same point where everything 

didn't start. There's no place, no life, no way to hope, there's not. 

Luca Ferri (Bergamo, 1976) works on moving pictures and words. 

He directed short films that took part in competitions and were hosted in exhibitions. 

In 2011 his first feature film Magog [or epiphany of the barn owl] was screened at the 

Auditorium of Bergamo; in 2012 at the Social Club La Mandragola (Milan) and at 48th 

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (Pesaro). 

His second feature film, the experimental Ecce Ubu, has been in exhibition to the 

bookshop ARS+Libri (Bergamo) in July, August and September, 2012. 

In 2012 he has been selected for the Filmmaker workshops in Milan held 

by Ben Rivers, Leonardo di Costanzo, Michelangelo Frammartino and Marina Spada. 

 

LAUGH OUT LOUD | KUESTI FRAUN | ALEMANHA | 2011 | EXPERIMENTAL | 3´| ESTREIA EM PORTUGAL 

Laughing is a reaction to certain stimuli. Traditionally, it is considered a visual 

expression of happiness, or an inward feeling of joy. It may ensue from hearing a joke, 

being tickled, or other stimuli. 

Laughter is a part of human behavior regulated by the brain, helping humans clarify 

their intentions in social interaction and providing an emotional context to 

conversations. Laughter is used as a signal for being part of a group — it signals 

acceptance and positive interactions with others. Laughter is sometimes seen as 

contagious, and the laughter of one person can itself provoke laughter from others as a 

positive feedback. This may account in part for the popularity of laugh tracks in 

situation comedy television shows. 

LE BONHEUR…TERRE PROMISE | LAURENT HASSE | 2011 | DOCUMENTÁRIO | FRANÇA | 94´ | ESTREIA 

EM PORTUGAL 

 

Ele não planeou nada, nada antecipado. Numa manhã de inverno, sozinho, a pé, atravessou 

o país de norte a sul. Estar só na estrada, lança um novo olhar sobre a terra e a vida 

cotidiana dos seus habitantes. "O que é felicidade?" 

He had forecast nothing, anticipated nothing. He left on a winter morning, alone, by 

foot, to cross the country from south to north. Just being on the road, undoing the 

tights and casting a new look on the land and the daily life of its inhabitants. For the 

encounters, he would rely on coincidence and on one question: "What is happiness?" 

FIRST PRIZE Festival du Film d’Education (France) | BEST NON-FICTION FILM Almaty Int. 

Film Fest. (Kazakhstan) | ADVENTURE FILM PRIZE Ecollywood Festival (France) | SPECIAL 

JURY AWARD Festival Millenium (Belgium) | BEST DOCUMENTARY Ischia Film Festival (Italy) 

| FIRST PRIZE YOUNG JURY Festival A Nous de Voir (France) | FIRST PRIZE Festival Ecozine 

(Spain) | THIRD PRIZE Baghdad Int. Film Fest. (Iraq) | BEST LONG-DOCUMENTARY SWIFF – 

London (United-Kingdom) | BEST FEATURE Grand Junction Film Fest. (USA) | BEST INT. 

DOCUMENTARY Festival de Cine Tarapacà (Chile) 

LES PETITES CHOSES DE LA VIE | BENJAMIN GIBEAUX | 2012 | FRANÇA | ANIMAÇÃO | 8´04 | 

Estreia em Portugal 
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A city. A child flies away. Lost parents on a bench. Then comes an umbrella, and a 

feather duster, and a bird. It is the small thing in life.  

 

LOVE, HATE AND EVERYTHING BETWEEN | ALEX GABBAY|  DOCUMENTÁRIO | REINO UNIDO | 2012 | 

52´ 

''Love Hate and Everything in Between'' explores the role of empathy and its 

extraordinary relevance in today’s increasingly interconnected world. 

 

Man’s ability to show extreme kindness and solidarity is foreshadowed only by his 

ability to be as cruel and destructive. Can empathy resolve issues of aggression and 

subjugation, where wars, politics and economic sanctions have failed? 

New research in neuroscience, psychology, education and technology suggests it might.  

World’s leading scientists and social thinkers investigate the future of empathy.  

 

M | JOANA BARTOLOMEU | 2012 | PORTUGAL | 9´29 

Prémio do Público - MONSTRA 2013 Festival de Cinema de Animação de Lisboa 

Curta do mês (Abril 2013) - Shortcutz Lisboa 

M, a water drop, wakes up for the first time. Alone in a white and glaring surface, will 

he discover where he belongs? Will he manage to put an end to his loneliness? 

 

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA | EDUARDO PINTO | PORTUGAL | 2013 | FICÇÃO |  8.21´ 

 

Esta curta metragem narra o encontro casual entre um fotografo tradicional de paisagens 

com uma jovem aspirante a fotógrafa. Ela observa-o sem que ele se aperceba e a 

curiosidade juvenil leva-a a fazer uma pequena partida inofensiva ao fotógrafo...Este 

pequeno filme é rodado entre Faro, a Ecovia e a antiga arena de tourada localizada na 

área de Reserva Natural da Ria Formosa, no preciso momento no tempo que estava a ser 

reabilitada para espaço de lazer – o Clube Equestre e de Lazer de Faro, Equinostrum. 

MOACIR | TOMAS LIPGOT | ARGENTINA | 2011 | DOCUMENTÁRIO | 75´ 

 

 

 
 

A história do músico brasileiro Moacir dos Santos (naturalizado argentino em 1984), que 

ficou internado durante anos numa instituição psiquiátrica com o diagnóstico de 

esquizofrenia paranóide. Ao sair, tornou-se uma espécie de celebridade na capital 

argentina ao gravar seu primeiro disco. 

Vendedor no 29 Festival de Cine Latinoamericano de Bordeaux, França, 2012. Menção 

Especial no Festival de Cine Social de Concordia, Argentina e Menção no MEDOC, Mendoza, 

Argentina. Participação em más de 30 Festivales Internacionacionais de Cinema. Produzido 

por Duermevela com o apoio do Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 

a Fundación Universidad del Cine (FUC) e a Embaixada do Brasil. 
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MEMORIES VAN EEN VERGEETAL | JAN THIJSSEN | DOCUMENTÁRIO | HOLANDA | 52´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

O documentário sobre o Artista Rene Daniels nascido e criado (1950, Eindhoven – Holanda, 

conta a história de uma carreira abreviada no seu auge e passa a explorar como Daniëls - 

apesar de sua deficiência - comunica através de suas pinturas recentes. Anunciado como 

um jovem pintor muito promissor no final de 1970 , ele passou a expor seu trabalho em 

Amsterdam , Paris e Kassel. As suas pinturas erm muito vendidas, chegou a ser comparado 

a Van Gogh e Mondrian , quando na véspera do Natal de 1987, foi atingido por uma 

hemorragia cerebral. Tinha as pressões do mundo internacional da arte literalmente se 

tornar insuportável ? Memories Van Een Vergeetal mostra Daniëls nos seus primeiros anos 

: o trabalho duro na sua oficina , a filmar em Eindhoven e as saídas com os Sex Pistols 

até altas horas da madrugada. Mas o documentário também nos mostra como Daniëls está às 

voltas com a sua deficiência, tendo perdido a faculdade da fala e sua capacidade de se 

comunicar agora confinado a um polegar para cima ou um polegar para baixo. Daniëls 

organiza suas memórias num caderno. Memories Van Een Vergeetal é um retrato pungente de 

um grande artista que, apesar da sua hemorragia cerebral e posterior reabilitação , 

conseguiu encontrar a sua própria maneira de compartilhar seus pensamentos e imagens. 

The Memoirs of a scatterbrain documentary about Eindhoven-born and bred artist René 

Daniëls (° 1950, Eindhoven – The Netherlands) tells the story of a career cut short in 

its prime and goes on to explore how Daniëls – in spite of his disability – manages to 

communicate through his recent paintings. Heralded as a very promising young painter in 

the late 1970s, he went on to exhibit his work in Amsterdam, Paris and Kassel. His 

paintings were selling well and he was even being likened to Van Gogh and Mondriaan when 

on Christmas Eve of 1987, he was struck by a brain haemorrhage. Had the pressures of the 

international world of art literally become too much to bear? Memoirs of a scatterbrain 

shows us Daniëls in his early years: hard at work in his workshop, shooting live footage 

in Eindhoven’s pop temple De Effenaar and out clubbing with the Sex Pistols in the wee 

hours. But the documentary also shows us how Daniëls is grappling with his disability, 

having lost the faculty of speech and his ability to communicate now confined to a 

thumbs up or a thumbs down. We see Daniëls at his Eindhoven home where he arranges his 

memories in a little notebook, but also out to the haunts of yore he used to frequent: 

New York, Ghent and Paris. Memoirs of a scatterbrain is a poignant portrait of a great 

artist who, in the wake of his brain haemorrhage and subsequent rehabilitation, has 

managed to find his own way to share his thoughts and images. 

Winner Best Short Foreign Documentary, Madrid International Filmfestival 2013. 

MERGULHO | PEDRO SENA NUNES | 2009 | EXPERIMENTAL | 7´ 

Realizador, Produtor, Fotógrafo, Viajante e três vezes Pai, nasceu em Lisboa a 18 de 

Maio de 1968. Terminou o Curso de Cinema em 1992 na Escola Superior Teatro e Cinema, 

depois de frequentar Engenharia de Máquinas no Instituto de Engenharia de Lisboa em 

1989. Co-fundou a Companhia Teatro Meridional, na qual é responsável pela área 

audiovisual. Entre Barcelona, Lyon, Sitges, Budapeste, Lisboa e Florença participou em 

cursos e workshops de cinema, fotografia, vídeo, teatro e escrita criativa. Realizou 

documentários, ficções e trabalhos experimentais em cinema e vídeo e produziu mais de 

100 spots publicitários para a televisão e rádio. Foi bolseiro de várias instituições – 

Fundação Calouste Gulbenkian, Universidade de Ciências de Lisboa, Pépenières, Visions. 

Colabora regularmente com coreógrafos, encenadores, artistas plásticos, actores, 

designers, escritores, músicos e arquitectos. Tem sido convidado para participar em 

conferências nacionais e internacionais. Foi júri em concursos e festivais de 

fotografia, teatro, design, dança e cinema, destaque para Instituto Cinema e Audiovisual 

(ICA). Foi fundador do Teatro Meridional, Avanti.pt, Apordoc e Associação Portuguesa de 

Realizadores e é director artístico da Associação Vo’Arte e consultor de outras 

associações e projectos artísticos pontuais. 

Co-criou vários projectos transdisciplinares com a coreógrafa Ana Rita Barata, destaque 

para Devaneios Flutuantes – Carlos Paredes, Cidade Nua, Corpo Todo e Arquivar. 

Nos últimos 14 anos tem-se dedicado simultaneamente à área da pedagogia, criando e 

dirigindo laboratórios dedicados à criação e à experimentação, tanto documental, como 

ficcional. Foi professor convidado da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESCT), Fórum 

Dança, Instituto Piaget, Escola Ana Wilson, Glasgow Film and Vídeo Workshop (GFVW), 

Centro Em Movimento (C.E.M.) e ETIC (Escola Técnica de Imagem e Comunicação). Destaque 

para a sua colaboração, como consultor, na reforma do ensino artístico com o Ministério 

da Educação. 
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Na ETIC, para além de formador e coordenador de projectos, assumiu a responsabilidade 

pela Área de Imagem e Som, ensino profissional e técnico, desenhando cursos e criando 

projectos pedagógicos e artísticos numa dimensão autoral. Foi Director Criativo da ETIC. 

No seu extenso currículo, Pedro Sena Nunes conta com vários prémios e distinções nas 

áreas de fotografia, vídeo e cinema. 

1º Premio no Festival de Cinema de Ovar 

NO HACE FALTA QUE ME LO DIGAS | JULIO MONTEJO & MANUEL MONTEJO | 13´| FICÇÃO | ESPANHA| 

2013 

 
Berto e Olivia preparam tudo para a chegada de Marisa, a mãe, na esperança que hoje tudo 

mude de uma vez por todas. 

Berto and Olivia set everything up waiting for the arrival of Marisa their mother hoping 

that today everything changes once for all. 

 

JULIO MONTEJO (Madrid, Spain, 02/27/1980) & MANUEL MONTEJO (Logroño, Spain, 01/30/1985) 

Psychology degree and Audiovisual communication degree. Their career is focused both on 

cinema and TV, where their have worked as assistants directors. Titles such as 

"Mujeres", "Hospital Central", "Cuéntame cómo pasó", "El síndrome de Ulises", "Hay 

alguien ahí", "Ángel o demonio", "Imperium", "Gran Hotel", "11-M: Los hechos probados", 

"Vida y color", "El viaje de Carol" or "No habrá paz para los malvados" stand up in 

their curricula as part of a career where they have worked hand by hand with the most 

important directors. "No hace falta que me lo digas" is their first work as co-

directors, previously, Manuel directed the documentary "CarHavana, cuando no hay" (59', 

Cuba, 2012) 

PREMIOS | CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES DE MEDINA DEL CAMPO (Spain) MENCIÓN 

DEL JURADO DE LA MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA | SPECIAL JURY PRIZE FROM THE 

"MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA" | EL CORTO DEL AÑO (Spain) | MENCIÓN ESPECIAL DEL 

JURADO | SPECIAL JURY MENTION 

NOISE | DAN E NOIT GEVA | ISRAEL | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 71´ 

A comédia documentário narrado pela esposa de um homem que sofre de hiper-sensibilidade 

acústica, o que torna a sua vida em Tel Aviv, uma dos mais ruidosas localidades urbanas 

do planeta, um verdadeiro inferno. Atormentado pela crença de que vivemos em uma 

sociedade extremamente barulhenta, o casal israelense de cineastas premiado resolve 

investigar o problema: instalam câmeras na sua casa para capturar as fontes desta massa 

sonora formidável que invade as suas vidas diárias. O ruído é um reconhecimento de 

reviver a tradição Griersonian do tratamento dramático e exclamação social para uma 

mudança civil no mundo real. 

A documentary comedy narrated by the wife of a man who suffers from hyper-acoustic 

sensitivity, which makes his life in Tel Aviv, one of the noisiest urban locations on 

earth, a living hell. 

Tormented by the belief that they live in an incredibly noisy society, the award-winning 

couple of Israeli filmmakers resolves to investigate the issue: they install cameras in 

their house to capture sources of this formidable sonic mass that invades their daily 

lives.  

Noise is a reviving acknowledgement of the Griersonian tradition of dramatic treatment 

and social exclamation for a civil change in the actual world. 

Special Jury Award for the Best Director: Flahertiana International Documentary Film 

Festival, Perm - Russia 2012 

 

NOVEMBER LICHTER | JORGEN KARASEK | AUSTRIA | 2012 | FICÇÃO | 30´ 

http://flahertiana.ru/2012/english/laureates-eng.html
http://flahertiana.ru/2012/english/laureates-eng.html


12 

 

 

Depois de um jogo de futebol frustrante, MANUEL de 9 anos, chega a casa no início da 

noite e está com fome. Mas, mesmo lá, é diferente do que o desejado. Primeiro, não 

encontra nada para comer e a sua irmã adolescente expulsa -lo do quarto. Manuel consulta 

a mãe dele e espera que ela resolver o diferendo. Ela, no entanto, prefere assistir TV 

com seu novo namorado. Quando Manuel permanece tedioso e todos sugerem que ele poderia 

ir para a casa do pai . O menino telefona ao pai - que ainda está no trabalho - e 

concorda em ficar com ele dentro de uma hora. Pouco tempo depois, Manuel está a caminho 

para a estação de autocarros - e percebe que perdeu o último . Ele espera , 

infelizmente, na estação de ônibus não sabe o que fazer. Um carro para perto dele . Um 

homem oferece uma carona. Manuel hesita. No começo, ele se sente desconfortável , mas 

logo ele percebe que ele e o velho estranho têm muito em comum. O início de uma amizade 

ou o prólogo de um crime? 

After a frustrating football game 9-year old MANUEL arrives home early evening and is 

hungry. But even there it’s different than desired. First he doesn’t find anything to 

eat - then his teenage sister expulses him from their room. Manuel consults his mom and 

expects her to settle the dispute by. She however prefers to watch TV with her new 

boyfriend and isn’t in the mood for solving their problems. When Manuel remains tedious 

they suggest that he could indeed go to his father’s place. The boy then calls his dad - 

who is still in office - and agrees to be with him in an hour. A short time later Manuel 

is on the way to the bus station – and realizes that the last bus has just gone. He is 

waiting sadly at the bus station doesn’t know what to do. In the meantime a car stops in 

front of him. A shady man rolls down the window and offers him a lift. 

Manuel hesitates but then he gets on. At first he feels uncomfortable but soon he 

realizes that he and the strange old man have a lot in common. The beginning of a 

friendship or the prologue of a crime? 

 

PREMIOS | Thomas Pluch Appreciation Award - Best Screenplay Diagonale 2013 (AUT) 

 

O SENHOR VALERY | RUI ANTÓNIO | PORTUGAL | 2011 | FICÇÃO | 14´ 

O Senhor Valéry era pequenino, mas dava muitos saltos. Ele explicava: Sou igual às 

pessoas altas só que por menos tempo. 

 
 

 

ODOTTAJAT | INKA ACHTÉ | 2012 | UNITED KINGDOM | DOCUMENTÁRIO | 24´ 

Desaparecem sem aviso: pais, maridos, filhos que deixam a sua casa para irem ao encontro 

de alguém e nunca mais voltam. Estas familias nunca sabem se algo aconteceu ou se foram 

abandonadas. Este é um documentário poetico sobre três famílias que perderam alguém sem 

explicação. Sem dormir, eles continuam procurando pistas, desesperadamente à procura de 

sinais neste puzzle, reconstruindo todos os detalhes das últimas horas. Eles esperam há 

anos, temendo que nada mais é do que obter uma resposta. 

National Film and Television School, United Kingdom | MA in Documentary Filmmaking | 

Best Documentary film at Fresh Film Festival, Prague 2012. 

PHANTOM LIMB | JAY ROSENBLATT | EUA | 2005 | FICÇÃO | 28´ 
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A morte de uma criança desencadeia um conjunto de reflexões pessoais sobre a dor e a 

perda. O membro fantasma é a ilusão de que uma parte do corpo ainda existe mesmo depois 

de ser  amputada. 

 

The death of a child triggers this collection of personal reflections on grief and loss. 

Phantom Limb is the illusion that a limb still exists after it has been amputated. 

The death of my seven-year-old brother when I was nine remains a painful and haunting 

memory. My parents did not know how to cope with the loss of their child and the entire 

family experienced indescribable pain. Phantom Limb uses this personal story as a point 

of departure. Whether it is a loss through death or divorce, the stages of grieving are 

the same. Individuals often go through denial, anger, bargaining, depression and, 

ultimately, some kind of acceptance, in order to heal. The film is loosely structured 

according to these stages. Interspersed throughout this poetic documentary are 

interviews with a cemetery owner, a phantom limb patient and an author of a book about 

evidence for life after death. Phantom Limb reminds viewers that while grief is painful 

and isolating, it is a reminder to each of us that life is impermanent. 

 

Jay Rosenblatt é um artista reconhecido internacionalmente que tem trabalhado como 

cineasta independente desde 1980, já completou mais de vinte e cinco filmes. A sua obra 

explora os nossos núcleos emocionais e psicológicos . Eles são pessoais em seu conteúdo 

e universais no seu apelo. Os seus filmes receberam mais de 100 prêmios e já foram 

exibidos em todo o mundo. Uma seleção de seus filmes tiveram tiragens teatrais no Film 

Forum, em Nova York e em teatros de toda a América. Os seus filmes mais recentes foram 

exibidos durante uma semana no MoMA. Oito de seus filmes estiveram no Festival de Cinema 

de Sundance e vários de seus filmes têm sido exibidos na HBO / Cinemax, o Independent 

Film Channel eo Canal Sundance. Artigos sobre o seu trabalho tem aparecido no Sunday NY 

Times Artes e seção de lazer, o LA Times, o New York Times , a revista Filmmaker e o 

Village Voice. Jay é um bolsista do Guggenheim, EUA Artistas e Rockefeller. Jay é 

originalmente de Nova York e viveu em San Francisco por muitos anos. Por mais de 20 

anos, ele foi professor de cinema em várias escolas de cinema, incluindo a Universidade 

de Stanford , SF State University, e San Francisco Art Institute . Ele é atualmente o 

Diretor do Programa do San Francisco Film Festival Judaico. Ele tem um mestrado em 

Aconselhamento e Psicologia, anteriormente , trabalhou como terapeuta. 

Jay Rosenblatt is an internationally recognized artist who has been working as an 

independent filmmaker since 1980 and has completed over twenty-five films.  His work 

explores our emotional and psychological cores. They are personal in their content yet 

universal in their appeal. His films have received over 100 awards and have screened 

throughout the world. A selection of his films had theatrical runs at the Film Forum in 

New York and at theaters around the country. His most recent films screened for a week 

at MoMA. Eight of his films have been at the Sundance Film Festival and several of his 

films have shown on HBO/Cinemax, the Independent Film Channel and the Sundance Channel. 

Articles about his work have appeared in the Sunday NY Times Arts & Leisure section, the 

LA Times, the NY Times, Filmmaker magazine and the Village Voice. Jay is a recipient of 

a Guggenheim, USA Artists and a Rockefeller Fellowship. Jay is originally from New York 

and has lived in San Francisco for many years. For more than 20 years he was a film and 

video production instructor at various film schools in the Bay Area, including Stanford 

University, S.F. State University, and the San Francisco Art Institute. He is currently 

the Program Director of the San Francisco Jewish Film Festival. He has a Master's Degree 

in Counseling Psychology and, in a former life, worked as a therapist. 

 

QUEM MORA NA MINHA CABEÇA | MIGUEL SEABRA LOPES | 2010 | PORTUGAL | DOCUMENTÁRIO | 54´ 

 

"Quem mora na minha cabeça?" acompanha um grupo de idosos que frequenta a Área de Dia em 

Psicogeriatria do Hospital Júlio de Matos. Apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

este documentário foi apresentado pela primeira vez ao público no âmbito do Fórum 

Gulbenkian de Saúde dedicado à Saúde Mental, a 23 de Setembro de 2010. 

Miguel Seabra Lopes nasceu em Lisboa em 1975. Frequentou a Escola Superior de Teatro e 

Cinema. Já realizou filmes de ficção, documentários, experimentais, vídeo-clips, 

promocionais, em todos os formatos: 35 mm, 16 mm, super 8 mm, vídeo. Trabalha 

prioritariamente como assistente de realização, mas já desempenhou outras funções: 

argumentista, montador, produtor, operador de câmara e anotador em filmes de curta e 
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longa metragem, televisão e publicidade. É sócio da produtora AS-Produções 

Cinematográficas. É membro do Teatro do Vestido.  

SALIR A ESCENA |Santiago Korovsky| | 2012 | ARGENTINA | DOCUMENTÁRIO | 50´ 

Ganador del 1º Premio en el XIV Festival de Cine y Video Documental (Rosario 2012), y 

del 2º premio en el Concurso Nacional de Documentales, (organizado por el Ministerio de 

Educación de la Nación), 1º Premio en la categoría Escuelas de Realización Auriovisual 

del Festival Latinoamericano de Rosario, Mención del Honor en el 3º Festival de Cine del 

Conurbano (FECICO), Mejor Mediometraje en el Festival Latinoamericano de Bahía Blanca, 

Mejor Documental en Potlatch Festival de Documental Universitario (Méjico). 

SO CLICHÉ | 2013  | JONATHAN KLEIN | FRANÇA | FICÇÃO |  3´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

 

Desaparecimento de celebridades: a pandemia continua! 

Missing stars : pandemic continues! 

SS DE BEAUTE-A BELEZA DA AUTO-SUPERAÇÃO | ANA MARIA SAAD E GEISON FERREIRA | 2013 | 

BRASIL | DOCUMENTÁRIO | 12´ 

Este filme inicialmente foi criado para ser uma série de documentários que abordam temas 

que todos enfrentamos na vida, mas que poucos ousam falar abertamente. O seu formato é 

inspirado em Faschion in Motions – os Filmes de Moda tão em voga actualmente – mas no 

caso de SS de Beauté, a moda é a auto-superação.Com a ajuda de uma psicóloga e fazendo 

performances arísticas, Ana Maria nos conduz por uma viagem à sua mente que foi 

perturbada por doenças psiquiátricas, ilustrando os seus sintomas tão comuns 

actualmente.A trilha sonora é de um músico português M-Pex.  

THE LAST OF THE NIGHTS | LUIS GALAN | 2012 | ESPANHA | FICÇÃO | 20´ 

 

Alex vive em agonia procurando todas as noites pistas sobre o paradeiro de uma rapariga 

que desejava. Tudo o que o redeia é questionável e só está seguro de uma coisa, esta 

noite é a noite. 

‘The Last of the Nights’ was awarded the BEST MOVIE Shot on Zero Budget and BEST 

DIRECTOR in the same category by the American International Film Festival in Chicago. 

After a number of further nominations and presence at several international film 

festivals, our film had the privilege of being selected in the 'Short Film Corner' at 

FESTIVAL DE CANNES, where we exhibited, receiving high praise from international 

producers and members of the festival. 

THE SUM TOTAL OF OUR MEMORY | BARBARA KLUTINIS | USA | DOCUMENTÁRIO | 2013 | 30´ 

(Estreia em Portugal) 

 

Couples affected by a partner’s recent diagnosis of Early Alzheimer’s come to terms with 

their changing roles. 
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Barbara Klutinis is a retired teacher of film studies at Skyline College in San Bruno, 

Ca. and San Francisco State University, San Francisco, Ca.  She earned a M.A. in Film 

Production in 1986 and have been making films since 1981.  Prior to that, she was a 

still photographer and a flight attendant with Pan American Airways. While her early 

films were 16 mm. optically printed experimental films, recently have been working with 

found footage and video in a quasi documentary style. With the last two films, she have 

fully embraced digital technology, using a DSLR camera and Final Cut Pro for editing.  

She have also moved into more traditional narrative forms of documentary filmmaking. I 

live in San Francisco with my husband and two sons. My films have been screened in film 

festivals in the US, Canada, South America, Mexico, Europe, and Japan.  

UNA MIRADA ENTRE MIL | DAVID CORROTO | DOC | ESPANHA | 2013 | 7´10  

 

Una mirada entre mil é um documentário que demonstra através de seis entrevistas, que 

ser pai/mãe é sentir orgulho e amor incondicional por um filho, mas porque uma curta-

metragem iria contar algo que todos sabemos?  

 

V.I.D.A. | GEISON FERREIRA e VINICIUS ZINN | 2008 | BRASIL | FICÇÃO | 22´ 

Com certeza você já ouviu falar sobre depressão, mas será que sabe mesmo o que é esta 

doença que causa tanto sofrimento e até suicídios? Será que imagina como é o dia a dia 

de quem sofre desse mal do século XXI? V.I.D.A. é o primeiro filme brasileiro a retratar 

o cotidiano de pessoas que sofrem da doença depressão. A ideia de realizar o filme 

partiu de Ana Maria Saad que já aos 8 anos sentia os primeiros sintomas da doença e aos 

18, quando já estava sob tratamento médico e psicológico, tentou suicídio duas vezes. 

Com o amadurecimento, Ana Maria percebeu que sua dor era intensificada pela falta de 

compreensão das pessoas que ela mais amava, e isto se dava porque tais pessoas não 

entendiam o que de fato é a doença depressão. O fato de atingir cada vez mais pessoas e 

ser considerada pela Organização Mundial da Saúde a segunda maior causa de 

incapacitação, prova a enorme necessidade de se conhecer esta doença invisível para 

sabermos como lidar com ela. A depressão sempre existiu, mas por que será que agora é a 

doença da vez? De onde ela surge? Será que realmente aquele seu amigo está com frescura 

ou pode ser sintomas de depressão? Como você pode ajudar? E será que o aumento de 

indivíduos acometidos por depressão reflete que a nossa sociedade deveria rever o modo 

de viver? 

Ana Sílvia é uma advogada e mãe que sofre depressão há alguns anos, o que a levou a 

criar um grupo de apoio a depressivos que se reune regularmente. O filme acompanha um 

dia na vida desta mulher no qual ela está a enfrentar uma crise aguda de depressão, bem 

como o desencontro com a sua irmã e a incapacidade de cuidar da filha. Mesmo assim ela 

reune forças para ir ao encontro das suas colegas depressivas, já que neste dia o grupo 

recebe a presença de dois jovens que filmam depoimentos para um documentário, o qual 

terá uma revelação bombástica.  

Festival de Curtas do Espaço Satyros de 2009 - Melhor filme, realização e atriz para Ana 

Maria Saad. 

 

 

PROGRAMAÇÂO 

10 de OUTUBRO de 2013 

16.00 horas | Peça de Teatro realizada pelo Grupo de Teatro do Gabinete de Apoio à Vítima de 

Albufeira (Auditório do Museu Municipal de Faro) 

17.00 horas | Inauguração da exposição realizada pelo Forum Sócio Ocupacional da Associação de Saúde 

Mental do Algarve (ASMAL) e da exposição da pintora Pulita (claustros do Museu Municipal de Faro). 

http://www.pensamentosfilmados.com.br/br/ana-maria/
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18.00 horas | PALESTRA sobre ALZHEIMER dirigida aos cuidadores | ALZHEIMER PORTUGAL 

18.30 | Projecção de Filmes Secção "Os idosos e a Saúde Mental" (Auditório do Museu Municipal de 

Faro) 

18.30 QUEM MORA NA MINHA CABEÇA | MIGUEL SEABRA LOPES | PORTUGAL | 2010 | DOCUMENTÁRIO | 54´ 

19.24 THE SUM TOTAL OF OUR MEMORY | BARBARA KLUTINIS | 2013 | USA | DOCUMENTÁRIO | 30´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

19.55 EL MUNDO TAN PEQUENITO | EMILIA RUIZ | ESPANHA | 2013 | FICÇÃO | 18´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

20.30 horas | Início da Projecção de Filmes (Auditório do Museu Municipal de Faro) 

20.30 LE BONHEUR…TERRE PROMISE | LAURENT HASSE | FRANÇA | 2011 | DOCUMENTÁRIO | 94´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

22.04 LOVE, HATE AND EVERYTHING IN BETWEEN | REINO UNIDO | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 52´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

23.00 CURES THAT KILL | STIJN DEKLERCK | CHINA | DOCUMENTÁRIO | 50´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

23.50 MEMORIES VAN EEN VERGEETAL | JAN THIJSSEN | HOLANDA | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 52´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL  

11 de OUTUBRO de 2013 

18.00 I HAD A BLACK DOG | MATTHEW JOHNSTONE | AUSTRALIA | 2005 | 2005 | ANIMAÇÃO | 4.18´ 

18.05 LES PETITES CHOSES DE LA VIE | BENJAMIN GIBEAUX | FRANÇA | 2012 | ANIMAÇÃO | 8´04 | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

18.14 FORCIBI | MARIA DI RAZZA0 | ITALIA  | 2012 | ANIMAÇÃO | 4´ 

18.18 M | JOANA BARTOLOMEU | PORTUGAL | 2012 | ANIMAÇÃO | 9´29 

18.28 HERMES & APHRODITE |  GREGOR ZOOTZKY | ALEMANHA | 2013 | ANIMAÇÃO |  10´ 

18.38 MERGULHO | PEDRO SENA NUNES | PORTUGAL | 2009 | EXPERIMENTAL | 7´ 

18.45 DE VEZ EM QUANDO LEVANTO-ME E VOU À JANELA | EDUARDO PINTO e PAULO TOMÉ | PORTUGAL 2013 | 

EXPERIMENTAL | 3.03´ 

18.49 KAPUTT/KATASTROPHE | LUCA FERRI | ITALIA | 2013 | EXPERIMENTAL | 16´ 

19.05 LAUGH OUT LOUD | KUESTI FRAUN | ALEMANHA | 2011 | EXPERIMENTAL | 3´| ESTREIA EM PORTUGAL 

20.30 PHANTOM LIMB | JAY ROSENBLATT | EUA | 2005 | FICÇÃO | 28´ 

21.00 HASTA SIEMPRE HIJO MIO | MANUEL MARTÍNEZ MARCOS | ESPANHA | 2013 | FICÇÃO | 10´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

21.10 NO HACE FALTA QUE ME LO DIGAS | JULIO MONTEJO & MANUEL MONTEJO | ESPANHA | 2013 |  FICÇÃO | 13´ 

21.18 IN A HEARTBEAT | KAROLINA LEWICKA | POLONIA | 2010 | FICÇÃO | 7.26´ 

21.26 NOVEMBER LICHTER | JORGEN KARASEK | AUSTRIA | 2012 | FICÇÃO | 30´ 

22.00 CATARINA E OS OUTROS | ANDRÉ BADALO | PORTUGAL | 2011 |  FICÇÃO | 15´ 

22.15 O SENHOR VALERY | RUI ANTÓNIO | PORTUGAL | 2011 | FICÇÃO | 14´ 

22.30 MEMÓRIA FOTOGRÁFICA | EDUARDO PINTO | PORTUGAL | 2011 | FICÇÃO |  8´ 
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22.38 DRINK | TIAGO INÁCIO | PORTUGAL | 2011 | FICÇÃO | 10´ 

22.48 FAMINTO | HERNANI DUARTE MARIA e PEDRO NOEL DA LUZ | PORTUGAL | 2011| FICÇÃO | 15´ 

23.03 EL LIMITE | XAVIER CRUZADO | ESPANHA | 2013 | FICÇÃO | 12 

23.15 ABU RAMI | SABAH HAIDER | LÍBANO | 2012 | FICÇÃO | 17´45 | ESTREIA EM PORTUGAL 

23.33 SO CLICHÉ | LUIS GALAN | 2013 | FRANÇA | FICÇÃO | 3´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

23.36 V.I.D.A. | GEISON FERREIRA e VINICIUS ZINN | 2008 | BRASIL | FICÇÃO | 22´ 

23.58 THE LAST OF THE NIGHTS | LUIS GALAN | 2012 | ESPANHA | FICÇÃO | 20´ 

12 OUTUBRO 2013 | SÁBADO 

18.00 SALIR A ESCENA | SANTIAGO KOROVSKY | ARGENTINA | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 50´ | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

18.50 ECHOES OF SILENCE |  | REPUBLICA CHECA | 2012 | 15´01 | ESTREIA EM PORTUGAL 

19.05 FELEDI | RUZENA RAUSOVA & STANISLAV KRALIK | REPUBLICA CHECA | 2012 | FICÇÃO | 19´15 | ESTREIA 

EM PORTUGAL 

19.30 ODOTTAJAT | INKA ACHTÉ | UNITED KINGDOM | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 24´ 

19.55 HTTP:// | BARTOSZ KRUHLIK | POLÓNIA | 2011 |  FICÇÃO | 12´| ESTREIA EM PORTUGAL  

20.30 MOACIR | TOMAS LIPGOT | ARGENTINA | 2011 | DOCUMENTÁRIO | 75´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

22.04 NOISE | DAN E NOIT GEVA | ISRAEL | 2012 | DOCUMENTÁRIO | 71´ 

23.30 UNA MIRADA ENTRE MIL | DAVID CORROTO | 2013 | ESPANHA | DOCUMENTÁRIO | 7´10 | ESTREIA EM 

PORTUGAL 

23.37 CROOKED BEAUTY | KEN PAUL ROSENTHAL | USA | 2011 | DOCUMENTÁRIO | 30´ | ESTREIA EM PORTUGAL 

00.17 A GOOD WIFE | LINDA BRIEDA | INDIA | 2013 | DOCUMENTÁRIO | 16´ 

00.27 CARACAS EN MOTOS | DANIEL HUECK RUIZ | VENEZUELA | 2013 | VENEZUELA | 10´ 

00.39 SS DE BEAUTE-A BELEZA DA AUTO-SUPERAÇÃO | ANA MARIA SAAD E GEISON FERREIRA | 2013 | BRASIL | 

DOCUMENTÁRIO | 12´ 

  

  

  
 


