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Esta curta propõe tratar os distintos problemas 
que o sexo feminino enfrenta diariamente e que, 
ao mesmo tempo, influenciam a sociedade em 
geral, desde a idealização e sexualização do 
corpo feminino, a menstruação, as condições 
associadas à terceira idade, e muito mais.

Duração da sessão: 74’

De uma forma divertida e desafiante, esta 
animação apresenta uma história alternativa por 
trás da “descoberta” do continente americano, 
propondo uma pertinente reflexão sobre temas 
polémicos e complexos da atualidade, como a 
xenofobia e o colonialismo.

Esta curta segue as ocorrências do popular 
jogo de guerra “Battlefield’’, transformando-as 
numa reflexão filosófica sobre a forma como 
consumimos a guerra, nomeadamente em relação 
à condição do “desertor’’.

Julia, uma jovem adolescente de 14 anos, 
testemunha frequentemente os maus tratos 
físicos e psicológicos que o pai exerce sobre 
a sua mãe. O medo em que vive diariamente 
reflete-se nas diversas atividades que inicia, 
mas que nunca consegue finalizar.

Luis Briceño, Laurent Crouzeix · França/Chile · ANI/DOC · 14’

Camila Kater · 2018 · Espanha/Brasil · ANI/DOC · 12'

Farzaneh Omidvarnia · 2019 · Irão/Dinamarca · ANI · 12’

Total Refusal (Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael 
Stumpf) · 2020 · Áustria · ANI/DOC · 21’

Arvin Kananian · 2020 · Suécia · FIC · 15’

Em busca de um futuro mais promissor e de 
abrigo na pátria vizinha, esta curta acompanha 
um grupo de refugiados que pagam a um 
contrabandista para transportá-los através das 
fronteiras, dentro de um camião refrigerado, 
numa luta por um futuro melhor.



Baseado numa história verídica, esta curta 
apresenta uma confissão íntima, emotiva e 
impactante das dificuldades pessoais e sociais 
sentidas por uma pessoa portadora de HIV.

Anna e Ian Golovin aprendem a lidar com 
a morte do seu pai de forma diferente: 
Anna encontra-se visivelmente afetada 
pelo falecimento, Ian apercebe-se de uma 
sensação de liberdade, procurando uma nova 
vida e a criação de uma nova identidade. 

Os cabeleireiros, ou salões de beleza, sempre 
foram locais onde a maioria das pessoas se 
sente à vontade para desabafar e falar sobre os 
problemas pessoais. Neste documentário oito 
adolescentes são entrevistados num pequeno 
salão enquanto cortam o cabelo.

Num mundo em que existe uma alternativa 
aos jogos de romance simulado, conhecemos 
Tommy, um típico “weeb”, um aficionado pela 
cultura japonesa. Tommy adquire Maiko, uma 
“yandere” que vive numa redoma de vidro, 
cujo único propósito de vida é amar o rapaz e 
não deixar que nada se coloque entre ambos. 
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Duração da sessão: 67’

Tiago Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR · 2019 
· Brasil · ANI · 7’

Mathieu Grimard · 2019 · Canadá · FIC · 14’

Léa Forest · 2019 · França · DOC · 25’

William Laboury · 2019 · França · FIC · 21’



O Cartaz e material gráfico 
desta competição é da 
autoria de Cristiana Sousa 
e Érica Vasconcelos, alunas 
da Licenciatura em Design 
- Ramo Design Gráfico e 
Publicidade da ESMAD.

CURTAS VILA DO CONDE 2020
MY GENERATION

O programa My Generation, que teve a sua 
primeira edição em 2019, envolve alunos entre 
os 14 e os 18 anos de escolas da região.  
Em 2020, as escolas envolvidas são as Escolas 
Secundárias José Régio, D. Afonso Sanches, 
Eça de Queirós, Rocha Peixoto e a ESMAD 
- Escola Superior de Media Artes e Design. 
São os alunos destas escolas os responsáveis 
por escolher os filmes, promover esta ação 
dentro do espaço escolar, elaborar os textos e 
sinopses e ainda apresentar as sessões  
durante o festival.
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Bilhete normal: 4,00€
Com 20% desconto para 
portadores de Cartão de Estudante/ 
Cartão Jovem/ Sócios ACP  
Menores de 16 anos: 2,00€


