


   SINOPSE
Anos depois do desaparecimento de uma
criança, uma mãe continua a tentar encontrar
o seu filho após um rapto que a justiça não
consegue resolver enquanto ela se move num
universo que a quer obrigar a esquecer-se do
passado e a fazer o luto por uma criança que
ela acredita ainda estar viva.

Esta mini série trata-se de uma expansão do
universo do filme "Sombra"

BIO  REALIZADOR
Bruno Gascon é um realizador e argumentista
português. O autor é profundamente focado na
abordagem de temáticas sociais com apelo
global. Em 2018 estreou a sua primeira longa
metragem "Carga", protagonizado por
Michalina Olszanska. Vendido para mais de 30
países, foi um dos filmes portugueses mais
vistos do ano. Em 2021 estreou "Sombra".
Protagonizado pela actriz Ana Moreira e com
nomes como Miguel Borges, Vítor Norte, Ana
Bustorff, Ana Cristina Oliveira, Joana Ribeiro,
Sara Sampaio e Tomás Alves. O filme passou
por diversos festivais como: BCN Film Festival,
Shanghai International Film Festival,
Mastercard Off Camera, Raindance Film
Festival, entre outros. 

Foi também um dos filmes pré-seleccionados a
ser candidato de Portugal aos Oscars 2022 e
nomeado a 8 categorias dos Prémios Sophia
(incluindo melhor filme, melhor realizador e
melhor actriz), nomeado a diversas categorias
dos Prémios Áquila e dos Prémios Fantastic.
"Sombra" já estreou no Brasil e encontra-se já
vendido para França, China, EUA, Coreia do Sul,
LATAM, Índia, encontrando-se a ser negociado
para mais territórios. “Sombra” deu ainda
origem a uma mini-série de 4 episódios
produzida em exclusivo para a RTP. Em 2021,
Bruno Gascon filmou também a sua terceira
longa metragem cuja estreia se encontra por
anunciar. Neste momento o realizador
encontra-se em processo de pesquisa e escrita
dos seus novos projectos.
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