
FUNCINE – 27 anos (1989-2016) 
 

Mostra Armando Carreirão – Edital para que mesmo? 
Programação 

Dia Hora Conteúdo Informações adicionais 

01/10/2016 sábado 

20h00min – 21h20min 

“Entrelinhas”, direção de Letícia de Brito Cardoso e Pedro MC 
Realizado no interior do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de SC, 
investiga a complexidade da alma humana. 

(Doc/25’/2009/Florianópolis) 

Edital não resolve, mas da! 

“O Jardineiro e o Pirata”, direção de Patrícia Monegatto Lopes e Stela Bloss 
O que levaria um jardineiro a procurar tesouros escondidos a mais de 500 anos? Nildo 
Manuel da Cunha fala com desenvoltura sobre arqueologia e história além de reviver 
o pirata Capitão Philipo Carontti devido a um pacto feito com o mesmo em 1980. 

(Doc/15’/2010/Florianópolis) 

“Linha do Mar”, direção de Felipe Vernizzi 
André é uma criança sonâmbula que foge todas as noites de casa para ir se deitar na 
areia da praia. Sua mãe passa a redobrar a atenção criando uma estratégia para 
perceber as fugas. Uma linha de barbante amarrada entre ela e o filho. Quase trinta 
anos depois, André continua a sonhar com o mar, mesmo morando distante dele. 
Decide então voltar com sua família até praia em que dormia na infância. E ali André 
terá mais um sonho. 

(Fic/20’/2012/Florianópolis) 

“O Gigante”, direção de Igor Marco Mesquita de Pitta Simões 
Um gigante transporta no coração uma menina, é sua filha. O seu coração é aberto 
para que caiba toda ternura que tem para lhe dar. A realidade é conhecida através 
daquilo que o gigante oferece à filha, e através das cópias que ela faz das realidades 
que ele desenha. Mas um dia chega o tempo da menina partir e ver a realidade por si. 
Também ela quer traçar as suas rotas. A menina parte e como em todas as partidas há 
um rasto de melancolia e tristeza no ar, mas ao mesmo tempo esperança. O gigante 
transforma-se no mundo sobre o qual a menina vai viver. “Quando reaparece a 
menina tem um coração aberto por onde espreita agora uma criança ávida de futuro." 

(Ani/10’/2012/Florianópolis) 

21h20min – 22h00min Mesa de debate 

 

Realização: PMF/SeCult/FUNCINE, Setorial Audiovisual Floripa e o Curso de Cinema/Cineclube UNISUL 

Apoio: FCC/CIC 

 


