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Um festival feminista e "queer" arranca em Lisboa. No Porto, o cinema
documental volta à Baixa.

Rama em Flor na Zé dos Bois (e não só)

Inspirado no norte-americano Ladyfest, este festival feminista e queer que se
pretende interseccional tem a primeira edição este ano e é organizado pela
promotora Maternidade e a Galeria Zé dos Bois. Em espaços como a própria
galeria, os bares Damas e Lounge ou a Rua das Gaivotas 6, o festival
envolve, até dia 17, concertos, debates, filmes, festas, exposições e outras
actividades. Hoje, às 22h, no terraço da Zé dos Bois, é o arranque, com a
exibição do documentário português de 1975 "O Caso Sogantal". Os bilhetes
custam 2€. Nos próximos dias, actuações de bandas como Shopping,
Clementine, The Youngers Lovers ou Ninaz são alguns dos pontos altos do
festival. 

Cinema documental regressa à Baixa do Porto

“Uma mulher decide filmar as suas visitas à avó. No silêncio da casa, a
câmara captura a relação singular entre estas duas mulheres com 50 anos de
diferença. Com a passagem dos dias, a experiência do filme e da vida
começam a confundir-se”. É a história de "Gipsofila" (2015), documentário de
Margarida Leitão (Prémio Especial do Júri no Festival de Torino) com que a
associação Porto/Post/Doc, terminadas as férias, retoma a programação Há
Filmes na Baixa, no Cinema Passos Manuel (22h). Amanhã são exibidos dois
outros documentários: "António, Lindo António" (2015), de Ana Maria Gomes
(Melhor Filme Português no Curtas Vila do Conde 2016); e "A Trama e o
Círculo" (2014), de Mariana Caló e Francisco Queimadela (Prémio Novo
Talento FNAC no IndieLisboa 2015).
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