1 a 5 de Abril 2019
Agrupamento de Escolas de Seia
Escola Secundária de Seia
Escola Básica Dr. Abranches Ferrão – Semana da Leitura
Escola Básica de Tourais-Paranhos

Extensão organizada por:

EXTENSÃO CINEECO’18 | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA
1 a 5 de Abril de 2019
O Último Livro da Terra (The Last Book From the Earth),
Marina Soteras e Pau Torrano, animação, Espanha,
2018, 2’

Corre (Run), Francisco Rojas, fcção, República
Dominicana, 2017, 2’30’’
*Prémio Internacional Curtas CineEco 2018

E se nos colocássemos no lugar do astronauta que

Num futuro distópico, coberto por desolações e

encontra o último livro da Terra? O que isso

crise, um homem pedala incessantemente. O seu

signifcaria?

objetivo é incerto e desesperante.

Um Amanhã Azul (Blue Tomorrow), Numan Ayaz, animação,
Turquia, 2017, 15’

A Plasticaria (La Plastikeria), Cesare Maglioni e Carlos
Marés,
fcção,Espanha,
2017,
6’uman
Ayaz,
animação, Turquia, 2017, 15’
*Prémio Lixo Marinho CineEco 2018

Um homem que vive sozinho na sua ilha parte

Como será 2050? Quando houver mais plástico do

para uma desconhecida viagem causada pela

que peixes no oceano … não haverá mais

subida do oceano Depois de testemunhar, pelo

necessidade

caminho, uma catástrofe, ele encontra novamente

conveniente

a esperança juntamente com outras pessoas. Mas

comprado com facilidade Mercado de Plásticos

quando o oceano se ergue novamente, ele toma

dos bairros.

uma decisão inesperada e difícil.
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de

comer

comer

peixe.

plástico

Será

mais

diretamente,
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A Chamada (The Call), Simon Medard, animação, Bélgica,
2017, 4’

A Última Gota , Tony Correia, Seia, 2017, 2’55’’
*Prémio melhor curta CineEco para o Fórum Mundial da
Água 2018, Brasília

Numa grande cidade, um personagem misterioso

A Última Gota, um menino com um sonho de

e

transformar uma natureza destruída, onde a água

de

contornos

difusos,

afoga-se

nos

seus

é o elemento primordial de toda a vida em redor.

pensamentos...

Suministro (Suministro), Genaro Rivas, fcção, Venezuela/
Espanha, 2018, 10’

O Seu Legado (Your Legacy), de Cornélia Leichtfried,
animação, Alemanha/Áustria, 2014, 1’35’’
*CineEco 2015

Pedro Marí (Anthony Rivas), um rapazinho de 12

Este flme ilustra a quantidade de lixo que uma

anos,tem de viajar centenas de quilómetros para

pessoa em média no Ocidente produz durante

trazer um pouco de água para sua mãe Isabel

toda a vida.

(Mercedes Romero); ao longo do caminho, ele
recordando o que acontece na sua cidade a cada
6 meses.
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