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O Presidente da Câmara

Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo

longo dos anos que se têm revelado frutíferas, 

repartindo o sucesso e os propósitos do festival, 

como valioso contributo para a causa pública. E 

nesse propósito, tem procurado envolver as 

comunidades locais, as escolas e um vasto 

público das extensões do festival realizadas por 

todo o país, ao longo do ano.

O CineEco assumiu também uma maior 

dimensão internacional, uma vez que é um dos 

membros fundadores da plataforma 

internacional www.greenfilmnet.org que integra 

atualmente 20 festivais de todo o mundo.

Com a ajuda e a adesão de todos, e apesar dos 

tempos difíceis que atravessamos, é possível 

manter no calendário cultural da Região Centro, 

este pequeno festival de grande dimensão 

internacional.

Cine Eco
Festival de grande dimensão internacional

CineEco - Festival de grande dimensão internacional

Bem-vindos ao CineEco, o único festival de 

cinema em Portugal dedicado à temática 

ambiental e um dos mais antigos no mundo, à 

beira de completar duas décadas de existência.

Ao longo dos anos, tem procurado inovar o 

panorama de ideias e ações, através do 

audiovisual, para fazer refletir o público sobre 

as questões ambientais. Por isso, afirma-se 

como uma janela de oportunidades para 

difundir os valores ecológicos e denunciar as 

ameaças para a humanidade através do cinema. 

Ou seja, um instrumento que dá ao audiovisual 

o papel de educar, sensibilizar, denunciar e 

entreter.

Quando as opiniões públicas e pessoais se 

baseiam cada vez mais em imagens, o cinema é 

o suporte mais importante que permite 

encorajar as pessoas a refletir, discutir 

inspirando-as a mudar de comportamento. 

Nesse sentido, o município de Seia reforça a sua 

vontade de dar cada vez maior dimensão ao 

CineEco, que é cada vez mais uma imagem de 

marca deste território de montanha. Um festival 

que alavanca a estratégia de políticas 

ambientais seguidas pela autarquia, numa 

perspetiva inovadora e diferenciada. 

Nesta lógica, tem estabelecido parcerias ao





Este brilhante documentário é filmado por Yann 

Arthus-Bertrand e Michael Pitiot, em conjunto 

com a sua equipa de especialistas, em parceria 

com a OMEGA e com o suporte técnico de Tara 

Expeditions. O filme capta imagens 

extraordinárias dos oceanos, fonte de toda a 

vida no nosso planeta. Apresentado na 

Conferência Earth Summit 2012 no Rio de 

Janeiro (RIO+20), no Brasil, é um filme que 

pretende explicar alguns dos grandes mistérios 

naturais do Planeta, reforçando a ideia de como 

é essencial que o Homem aprenda a viver em 

harmonia com os oceanos.

This brilliant documentary filmed by Yann Arthus-

Bertrand (‘Home’) e Michael Pitiot, along with their team 

of specialists and in partnership with OMEGA and 

scientific support of Tara Expeditions, captures the 

extraordinary images of our remarkable oceans - the 

source of all life on our planet. It has presented at Earth 

Summit 2012 in Rio de Janeiro (RIO+20), Brazil, is a 

collaborative film that aims to explain some of the 

planet's greatest natural mysteries and highlights how 

essential it is that mankind learns to live in harmony 

with our oceans.

http://www.youtube.com/watch?v=etExgF52XlQ

PLANETA OCEANO

Yann Arthus-Bertrand & Michael Pitiot

Planet Ocean

França, 2012, 94

Competição

internacional

Longas metragens
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Este filme é uma inspirada reflexão sobre as 

ideias do movimento de Transição e reúne 

histórias de todo o mundo (incluindo da 

Amoreira, uma pequena aldeia no Alentejo, em 

Portugal) contadas por pessoas comuns que 

fazem coisas extraordinárias. Fala de 

comunidades que emitem a sua própria moeda, 

cultivam alimentos em todo o lado, localizando 

as suas economias e da criação de centrais de 

energia da comunidade. É uma ideia que se 

tornou viral, uma experiência social que tenta 

responder à incerteza dos nossos dias com 

soluções e práticas otimistas. Num mundo 

preocupado e angustiado com o futuro, aqui é 

está uma história de esperança, ingenuidade e o 

poder de cultivar alimentos vegetais em locais 

inesperados.

Podemos encontrá-los nas profundezas da selva 

de Borneo, nas montanhas da Úmbria ou mesmo 

no seu próprio quintal. São os caçadores de 

frutas, como o ator Bill Pullman, os aventureiros 

Noris Lederma e Richard Campbell e muitos 

outros, que viajam pelo mundo fora na 

esperança de encontrarem e intervirem, antes 

que as plantas sejam pasteurizadas pela 

industrialização. O filme atravessa culturas, 

história e geografia, para mostrar como estamos 

interligados às frutas que comemos.  

This movie is an inspirational immersion in the 

Transition movement, gathering stories from around the 

world (including in Amoreira, a small village in Alentejo, 

Portugal) of ordinary people doing extraordinary things. 

You’ll hear about communities printing their own 

money, growing food everywhere, localizing their 

economies and setting up community power stations. 

It’s an idea that has gone viral, a social experiment that 

is about responding to uncertain times with solutions 

and optimism. In a world that is awash with gloom, here 

is a story of hope, ingenuity and the power of growing 

vegetables in unexpected places.

http://www.youtube.com/watch?v=PN6JZPN3BR0

You can find them deep in the jungles of Borneo, in the 

hills of Umbria and perhaps even in your own backyard. 

They are fruit hunters, among them movie star Bill 

Pullman, adventurers Noris Lederma and Richard 

Campbell and many others, that travel all over hoping to 

find and intervene before the plants are steamrolled by 

industrialization. The film goes across culture, history 

and geography to show how intertwined we are with the 

fruits we eat.

http://www.youtube.com/watch?v=64tVS-ZKxJM

EM TRANSIÇÃO 2.0

Emma Goude

In Transition 2.0

Reino Unido, 2012, 66’

OS CAÇADORES DE FRUTAS

Yung Chang

Fruits Hunters

Canadá, 2012, 95’



Competição Internacional 07

Desde o início da crise na Grécia, que um 

número cada vez maior de atenienses vai-se 

mudando para o interior, na esperança de 

melhorar as suas vidas. O filme acompanha 

Thodoris, de 35 anos, enquanto ele se instala na 

ilha remota de Ikaria. Lá descobre uma 

sociedade com uma cultura única, de autonomia 

e cooperação, e um povo que vive não apenas 

melhor, mas muito mais tempo que a maioria 

das pessoas, tornando a ilha uma das ‘zonas 

azuis’ do planeta, onde os habitantes desfrutam 

de uma impressionante longevidade. O filme 

tenta revelar o segredo ikariano, descobrindo 

como a vida destes ilhéus, tão radicalmente 

diferente da nossa, é incrivelmente relevante 

para nós em tempos de convulsão económica e 

financeira. 

Filmado no meio do nada no sul dos Urais na 

Rússia, este filme conta-nos a história de uma 

população que vive num dos locais mais 

radioativos da Terra. Esta região, desconhecida 

do grande público, foi repetidamente vítima de 

diversos acidentes nucleares oriundos das 

instalações nucleares ‘Mayak, a principal 

produtora de material para as armas nucleares 

da União Soviética, ainda em funcionamento. 

Com este filme, o realizador pretende alertar 

para um perigo que não é percetível, nem visual 

e capturar a ameaça permanente com que vivem 

as pessoas da região.

Since the start of the crisis in Greece, a growing number 

of young unemployed Athenians are moving to the 

countryside, hoping to change their lives for the better. 

The film follows 35-year-old Thodoris, as he settles on 

the remote island of Ikaria. There, he discovers a society 

with a unique culture of autonomy and cooperation, and 

a people who live not only better, but longer than 

everyone else, making the island one of the world's few 

'blue zones' where inhabitants enjoy extraordinary 

longevity. The film tries to reveal the Ikarian secret, 

discovering how the islanders’ radically different lives 

are increasingly relevant to us in times of economic and 

social upheaval.

https://www.youtube.com/watch?v=cG7mtxaExBA

Settled in the middle of nowhere in the south Ural 

region in Russia, the film tells the story of people living 

in one of the most radioactive contaminated spots on 

earth. Unknown to a wide public, this region was 

repeatedly irradiated by different accidents of the 

nuclear facility ‘Mayak’, which was the first plant for the 

production of material for nuclear weapons in the 

Soviet Union and which is still in operation. The 

filmmaker attempt is to find a cinematic translation for a 

danger that is not perceptible nor visual and to capture 

the strength of people who has to cope with it.

http://www.youtube.com/watch?v=47F1EhCoqiU

A QUINTINHA

Nikos Dayandas

Little Land

Grécia, 2013, 52’

METAMORFOSE

Sebastian Mez

 

Metamorphosen

Alemanha, 2012, 84’
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‘Eu vivi em Tóquio dois anos. Todos os dias, 

olhava pela janela do meu apartamento e via 

um infinito mar de edifícios. Estava a viver na 

maior cidade do mundo, juntamente com 36 

milhões de pessoas. Mas, desde o dia 11 de 

março de 2011, tudo mudou. (…) Em julho de 

2012, regressei para visitar as mesmas 

peixarias, bio-agricultores e os trabalhadores do 

saneamento de Tóquio e do nordeste do Japão, 

e perguntei-lhes o que tinha mudado. Eles 

contaram-me coisas impressionantes sobre o 

que tinha acontecido, desde a Primavera de 

2012, e falaram abertamente sobre seus medos 

e preocupações, que os assombram até hoje. 

Falaram da propagação de falsas informações 

sobre Fukushima, sobre relatórios de negação 

da contaminação de água e esgotos e como foi 

manipulada a cobertura mediática, de 

manifestações e outras ações de desobediência 

civil.

‘I lived in Tokyo for two years. Every day, I looked out 

the window of my high-rise apartment onto an endless 

sea of buildings. I was living in the world's largest city – 

together with 36 million people. Since the 11th of 

March 2011, the perspective has shifted. (…)In July 

2012, I went back to visit the same fishmongers, bio-

farmers, and sanitation workers in Tokyo and in 

northeast Japan, and I asked them how things had 

changed. They gave impressive accounts of what they'd 

experienced since the spring of 2012 and talked openly 

about their fears and concerns, which still haunt them 

today. They talked about the spread of false information 

about Fukushima, about withheld reports of water and 

sewage contamination, and about manipulated media 

coverage of demonstrations and other acts of civil 

disobedience’.

NO VENTRE DE TÓQUIO

Reinhild Dettmer-Finke

Tokyo’s Belly

Alemanha, 2013, 70’

O Último Oceano levanta o véu sobre a pesca 

comercial no ecossistema marinho mais 

primitivo do Planeta Terra: o Mar de Ross, na 

Antárctida. Segue os esforços para proteger, 

este último oceano ainda intacto, do apetite 

insaciável da humanidade por peixe.

The Last Ocean lifts the lid on commercial fishing in the 

most pristine marine ecosystem on Earth, the Ross Sea, 

Antarctica, and follows the fight to protect this last 

untouched ocean from humanity’s insatiable appetite 

for fish.

http://www.youtube.com/watch?v=bKQUmlV6cSk

O ÚLTIMO OCEANO

Peter Young

The Last Ocean

Nova Zelândia, 2012, 87’

Uma comunidade rural de West Virginia, nos 

EUA, apercebe-se que a doença que quase os 

matou pode não ser um desígnio de Deus, mas 

antes um crime ambiental. Os moradores 

acusam então a principal companhia de carvão 

Massey Energy, pela contaminação da água, 

causadora desta doença generalizada.

O NEGÓCIO DO CARVÃO

Lorena Luciano & Filippo Piscopo

Coal Rush

EUA, 2013, 85’
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Esta é a história de pessoas que estão a tentar 

diferentes maneiras para lidar com a comida. 

Agricultores, gerentes de supermercado, 

cozinheiros, estudantes de design e simples 

donas de casa: todos eles, à sua maneira, 

participam na rede de produção dos alimentos, 

na certeza de que mais de metade da comida 

ainda é desperdiçada ou deitada fora. Eles lutam 

por uma nova forma de abordar a comida, a qual 

não tem sido considerada nos últimos anos.

This is the story of people who are fighting for a 

different way to deal with food. Farmers, supermarket 

executives, cooks, design students and completely 

normal households: all at their points in the production 

chain, in the course of which over half the food is still 

being thrown away. They are fighting for a new 

appreciation of food, an appreciation that, piece by 

piece, has gone by the wayside in recent years.

http://www.youtube.com/watch?v=ve9jfI5CDXI

VAMOS SALVAR OS ALIMENTOS

Valentin Thurn

Food Savers

Alemanha, 2013, 54’

When a rural West Virginia, USA community comes to 

believe that the illnesses that almost killed them may 

not be an act of God but of environmental wrongdoing, 

locals take on major coal company Massey Energy over 

contaminated water that they charge is the cause of 

widespread sickness.

http://www.youtube.com/watch?v=Hvv2o6d0Q5M

‘Há alguns anos que as abelhas estão a morrer 

em todo o mundo. A causa da morte das abelhas 

continua ainda a ser um mistério. Mas uma coisa 

é certa: há algo mais do que a simples morte de 

alguns insectos.  E não se trata apenas de uma 

questão de mel.  Este filme está à procurar 

respostas para este fenómeno e faz uma viagem 

fascinante para encontrar pessoas cujas vidas 

dependem das abelhas.

A few years ago that bees are dying worldwide. The 

cause of death of the bees still remains a mystery. But 

one thing is certain: there is something more than the 

simple death of some insects. It's not only a question of 

honey. This film is looking for answers about this 

phenomenon and makes a fascinating journey to find 

people whose lives depend on bees.

http://www.youtube.com/watch?v=Gw8dweb1_NQ

ABELHAS E HOMENS

Markus Imhoof

More Than Honey

Alemanha/Suiça, Austria, 2012, 95’
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Em 2009, uma linha ferroviária de alta-

velocidade (TGV) iria ligar Barcelona a Paris. A 

linha ficou concluída quatro anos depois e 

durante esses anos a ligação entre Figueres – 

Perpiñan foi reduzida a uma ligação, que 

atravessa a fronteira entre a França e Espanha, 

pelo Túnel de Pertús. Esta história é sobre a 

relação entre uma via rápida e uma via lenta, 

neste ponto da fronteira, entre o processo de 

construção de um viaduto e a população que 

teve que viver com a transformação da sua 

paisagem. 

In 2009 the high speed (TGV) was going to link 

Barcelona with Paris. The track has been finished four 

years later, during those years the ‘connection’, was 

reduced to the stretch Figueres – Perpiñan, that crosses 

the border between France and Spain by the Pertús 

tunnel. A story about the relationship between the high 

and the low speed at this border point, between the 

process of construction of a viaduct and people living 

with the transformation of its landscape. 

VELOCIDADE

Ivó Vinues

Velocitat

Espanha, 2012, 52’

curtas metragens

Alguma vez você já se perguntou o que 

acontece aos seus eletrodomésticos no final da 

sua vida? Sem diálogo ou narração, E-

WASTELAND apresenta um retrato visual da 

reciclagem ilegal de lixo eletrónico no Gana, na 

África Ocidental, onde os eletrodomésticos não 

são vistos pelo que foram, mas sim para algo 

que ali se tornaram. 

Preto, maravilhosa, misteriosa... espinhoso, 

indisponíveis, delicioso ... saudável, magnífico, 

poderoso ... Blackberry é a rainha das frutas da

Have you ever wondered what happens to your 

electronics at the end of their life? Without dialogue or 

narration, E-WASTELAND presents a visual portrait of 

unregulated e-waste recycling in Ghana, West Africa, 

where electronics are not seen for what they once were, 

but rather for what they have become.

https://vimeo.com/39842489

E-WASTELAND

David Fedele

E-Wasteland

Austrália, 2012, 20’

A RAINHA NEGRA

Nisvet Hrustic

The Black Queen

Bósnia-Herzegovina, 2013, 21’12’’
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Jaco Galdino fez o seu primeiro vídeo de 

sempre com uma câmara e um pequeno CI. Este 

vídeo é sobre o que aconteceria se uma 

insustentável fábrica de camarão se 

estabelecesse na sua pequena terra natal. Foi 

mudada a história ambiental.

Jaco Galdino, armed with a camcorder and a small CI 

grant, made his first ever video. It was about what would 

happen if an unsustainable industrial shrimp farm set up 

in his small home town. It changed environmental 

history.

MOMENTOS DO CAMPO

Peter Stonier

Field Spotlight

Brasil/EUA, 4’

Esta curta-metragem é um conto que toma 

forma através dos olhos de uma menina. 

The short film Everything is all right is a tale that takes 

form threw a little girl's eyes.

https://www.youtube.com/watch?v=iPhLdm0gPG4

TUDO VAI MELHOR

Robin Aubert

Everything Is All Rigth

Canadá, 2012, 5’

tornar-nos mais conscientes do que comemos. A 

cozinha animada em “Michael Pollan / Regras 

sobre alimentação”, de Marija Jacimovic e 

Benoit Detalle, prepara-se para convencer sobre 

a importância de uma alimentação e um planeta 

saudáveis.

Based on award-winning food writer Michael Pollan\'s 

ideas of how we must become more mindful of what we 

eat, the animated food in MICHAEL POLLAN\'S FOOD 

RULES by Marija Jacimovic and Benoit Detalle sets out to 

convince of the importance of healthy eating and of a 

healthy planet.

Baseado nas ideias do premiado escritor 

gastronómico Michael Pollan, de como devemos

REGRAS DOS ALIMENTOS

Marija Jacimovic & Benoit Detalle

Food Rules

Sérvia, 2012, 2’13’’

Black, wonderful, mysterious... thorny, unavailable, 

delicious... healthy, magnificent, powerful... Blackberry 

is the queen of forest fruits.

https://www.youtube.com/watch?v=p8akBkvW3HM

floresta.
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Na Irlanda rural, móveis velhos pintados à mão 

são frequentemente associadados a tempos 

difíceis, tempos de pobreza, tempos que muitos 

prefeririam esquecer. Na realização deste filme, 

16 peças de mobiliário popular, abandonado, 

foram restauradas e reutilizadas no uso diário. 

Entre algumas brigas, os irmãos aves estão 

numa missão de encontrar o ninho do verme. 

Uma divertida comédia arlequinada, para uma 

audiência juvenil. Uma animação stop-motion. 

In rural Ireland old hand painted furniture is often 

associated with hard times, with poverty and with a time 

many would rather forget. In the making of this film 16 

pieces of abandoned folk furniture were restored and 

returned back into daily use.

https://www.youtube.com/watch?v=eTrUnYy-71A

A pair of bickering, brother birds are on a quest from the 

nest to the worm. A fun, slapstick comedy for a younger

audience. A stop-motion animation.

https://www.youtube.com/watch?v=eTrUnYy-71A

TRADICIONAL MOBÍLIA 

IRLANDESA

Tony Donoghue

Iris Folk Furniture

Irlanda, 2013, 8’19’’

EEP & UFF

Joanna Brooks

EEP & UFF

Reino Unido, 2012, 4’11’’

Através da visão de uma criança, viajamos 

através da floresta para descobrir a sua magia, 

os seus mistérios e os seus encontros…

Todos os dias, ele deve trazer uma nova flor de 

uma lata e plantá-la no solo seco. Este é o ponto 

da sua existência, pois não ficou mais nada no 

mundo do que o ruído metálico das flores do 

Apocalipse.

With the view of a child, travel throughout the forest to 

discover its magic, its mysteries and its meetings…

https://www.youtube.com/watch?v=hPn9XYVFRnc

Every day he must make a new flower from a tin and 

plant it into the dry ground. This is the point of his 

existence, as there is nothing else left in the world but 

metallic rustle of the apocalypse flowers.

A MINHA FLORESTA

Sebastien Pins

My Forest

Bélgica, 2012, 6’55’’

SEGUNDO FÔLEGO

Sergey Tsyss, Rússia

Second Wind

2012, 6’ 24’’
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O filme é um documentário poético sobre o 

Lago Urmia, no noroeste do Irão, que está a 

secar completamente. A catástrofe ambiental 

afetará também os países vizinhos como o 

Iraque e a Turquia. O filme é narrado na voz do 

lago propriamente dito, clamando por ajuda e 

tentando ganhar a atenção internacional para o 

seu sofrimento.

A SENHORA URMIA

Mohammad Ehsani

Lady Urmia

Irão, 2012 30’

The film is a poetic documentary about Lake Urmia, in 

the Northwest of Iran, which is drying up completely. 

The environmental catastrophe will affect also 

neighboring countries such as Iraq and Turkey. The film 

is narrated in the voice of the Lake itself, crying for help 

and trying to gain international attention to its 

suffering.

Uma história de cientistas da Lituânia que 

estudam turfeiras para implementar medidas de 

proteção e gestão desses mesmos ecossistemas. 

O seu trabalho visa combater as consequências 

da mineração da turfa que tem tido um impacto

negativo sobre turfeiras, que se encontram 

entre os biótipos mais raros e mais ameaçados 

da Europa.

A story of Latvian scientists researching mires and 

implementing protective and management measures in 

natural raised bogs. Their work is aimed at fighting the 

consequences of peat mining that has had a negative 

impact on mires, which are among of Europe’s rarest and 

most endangered biotopes.

DESCOBRIR MIRES

Kaspars Goba

Mires Uncoverd

Lituánia, 2013, 30’

Em 1991, o governo das Maldivas lançou um 

projeto para a criação de um atol artificial que 

se tornou uma das maiores ilhas de lixo do 

mundo, contaminando a beleza intocada de um 

ecossistema delicado. Especialistas explicam as 

operações de gestão de resíduos na área e os 

métodos usados para conter um dos problemas 

ambientais mais críticos enfrentados pelo país.

THILAFUSHI GON’DUDHOH- UM 

DESTINO FINAL LIMPO NAS 

MALDIVAS

Giulio Pedretti e Roberto Carini

Wash Final Destination In Maldives

Itália, 2013, 15’

In 1991 the Maldivian government launched a project 

for the creation of an artificial atoll that has become one 

of the world’s largest trash islands and risks 

contaminating the pristine beauty of a delicate 

ecosystem. Experts explain the waste management 

operations in the area and the methods to contain one 

of the most critical environmental issues facing the 

country.
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Os nossos protagonistas são umas vacas muitos 

especiais do Burkina Faso. Podem parecer 

esqueléticas, mas com um arado fazem uma 

revolução. “Se eu tivesse uma vaca” é uma 

curta-metragem documental em que através do 

otimismo e humor, explica animadamente a 

mais real das realidades, pretendendo assim 

mostrar como ideias simples podem mover 

montanhas.

SE EU TIVESSE UMA VACA

Norma Nebot

If I Had A Cow

Espanha, 2013, 21’

Our protagonists are some very special cows from 

Burkina Faso. They might look bony, but with a plough 

they make the revolution. 'If I had a cow’' is a short 

documentary which, through optimism and humor, 

animated explanations and the most real of realities, 

aims to show how simple ideas can move mountains.

http://vimeo.com/68682350

Na nova China não são só as plantas que têm 

uma cópia de plástico.

Not only plants have a copy made of plastic in the new 

China

A FLOR ÚNICA

César Pérez Herranz

The Only Flower

Espanha, 2012, 7’

Tudo o que existe é feito pelo tempo, desde as 

galáxias até às castanhas, apenas o ritmo muda.

All that exists is made of time, from the galaxies to 

chestnuts; only the rhythm changes.

ANCESTRAL DELICATESSEN

Gabriel Folgado

Ancestral Delicatessen

Espanha, 2013, 15’

O documentário acompanha os esforços de uma 

comunidade local, em Madagascar, na tentativa 

de proteger a ilha contra a invasão de betumes 

naturais (tar sands). Alguns representantes 

dessa comunidade viajaram até ao Canadá para 

experimentar, em primeira mão, a devastação 

social e os impactos ambientais provocados 

pelas tar sands, antes de regressarem às suas 

terras de origem para partilharem essas 

experiências. O filme capta a sua visita à Europa 

para pedir o apoio de políticos europeus que 

trabalham na Diretiva da União Europeia da 

Qualidade de Combustíveis – uma política que 

poderia travar o crescimento das tar sands – e 

aprender acerca dos esforços da indústria do 

AS AREIAS DO FIM DO MUNDO

Christopher Walker

Tar  Sands To The Endsof The Earth

Bélgica, 2012, 28’
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The documentary follows the efforts by local 

communities in Madagascar to protect their island from 

tar sands development. Representatives travel to 

Canada to experience first-hand the devastating social 

and environmental impacts of tar sands, before 

returning to their communities to share these 

experiences. The film captures their visit to Europe to 

ask for support from European politicians working on 

the EU’s Fuel Quality Directive – a policy that could put a 

stop to tar sands development – and learn about the 

efforts of the oil industry and Canadian government to 

influence the policy process.

Dois adolescentes encontram-se na cidade 

mineira de Chiatura, Georgia. Passam um dia 

juntos e isso é o suficiente para deixar uma 

marca profunda nas suas respectivas vidas. Mas 

o destino vai por certo separar os dois jovens.

Durante uma expedição no meio do Atlântico 

Sul, o cientista marinho Dr. David E. 

Guggenheim testemunhou - e filmou - o pior 

desastre ambiental da sua vida num pequeno e 

pouco conhecido grupo de ilhas, que abriga a 

segunda maior concentração de aves marinhas 

no mundo, incluindo o pinguim do Norte 

Rockhopper, em vias de extinção.

Two adolescents meet in the mining town of Chiatura, 

Georgia. They spend just one day together, but this is 

enough to leave a deep mark on their respective lives. 

But destiny seems sure to divide this two young people.

While on an expedition in the middle of the South 

Atlantic, marine scientist Dr. David E. Guggenheim 

witnessed – and filmed – the worst environmental 

disaster of his life at a tiny, little-known island group, 

home to the second largest concentration of seabirds in 

the world, including the endangered Northern 

Rockhopper penguin.

https://www.youtube.com/watch?v=rd257H1pGxE

AMORA PRETA

Gabriele Razmadze

Black Mulberry

França-Georgia 2012, 20’

DESASTRE EM NIGHTINGALE

David E. Guggenheim

Disaster At Nightingale

EUA, 2013, 25’22’’

petróleo e do governo canadiano para 

influenciar essa política.

Em 1981, Pinochet privatizou quase todos os 

recursos hídricos do Chile e nos 30 anos 

seguintes, os direitos sobre a água foram 

vendidos a grandes companhias e empresas

VAGALUMES PARA AS LANTERNAS

Stefano Martone

Luciole Per Lanterne

Itália, 2013, 45’ 



DAMOCRACY

Todd Southgate

Damocracy

Brasil, 2013, 35’
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hidroelétricas. Recentemente a construção de 

cinco grandes barragens ameaça a Patagônia 

chilena.

In 1981, Pinochet privatized almost all of Chile’s water 

resources and in the following thirty years the rights to 

their water were sold to large companies and 

corporations for producing hydroelectric power. Now 

the construction of five large dams is threatening 

Chilean Patagonia.

Damocracy é uma curta documental que 

desconstroi o mito das barragens, como a 

energia "verde" através de dois exemplos na 

Amazónia e na Mesopotâmia. O cineasta Todd 

Southgate viaja dos cantos mais profundos da 

vasta floresta amazônica no Brasil, para as 

montanhas e planícies férteis e planáticas da 

Mesopotâmia, no sudeste da Turquia. Reuniu 

académicos, advogados, ativistas e 

comunidades locais, cuja subsistência está 

ameaçada pelos dois projetos de barragens 

gigantescas: Belo Monte no Brasil e Ilisu na 

Turquia. O documentário mostra os possíveis 

desastres que estas barragens poderiam causar 

sobre o património cultural, a vida selvagem e 

as comunidades locais, que dependem dos ricos 

recursos naturais fornecidos pelos rios Tigre e 

pelo Xingu. O filme questiona igualmente a 

necessidade de encontara soluções para as 

alterações climáticas, que dependem da 

destruição de 'pulmão da terra' e 'do berço da 

civilização’. É uma chamada à ação para salvar 

este património natural e cultural de valor 

inestimável que está ameaçado apenas pelos 

dos interesse alguns.

Damocracy is a short documentary that exposes the 

myth of dams as ‘green’ energy through two examples 

from Amazonia and Mesopotamia.

Film maker Todd Southgate travels from the deepest 

corners of the vast Amazon rainforest in Brazil to the 

mountains and plains of fertile upper Mesopotamia in 

south east Turkey. He meets academics, lawyers, 

campaigners and local communities whose livelihood is 

threatened by two monster dam projects; Belo Monte in 

Brazil and Ilisu in Turkey. The documentary shows the 

potential disasters these dams would cause on cultural 

heritage, wildlife and local communities who rely on the 

rich natural resources provided by the Tigris and Xingu 

rivers.The film also questions the sanity of climate 

change solutions that depend on the destruction of ‘the 

lungs of the Earth’ and ‘the cradle of civilization’. It is a 

call to action to save this priceless natural and cultural 

heritage being gambled for the interests of a few.
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Um documentário sobre o senhor Herberto 

Soares, um açoriano de 92 anos que, aos 90, 

abriu uma fábrica de produtos derivados da soja 

na ilha do Faial, nos Açores. Conta-nos a sua 

história, dividida por três continentes 

diferentes, mostra-nos a relação com a sua 

mulher, 40 mais nova e, acima de tudo, o drama 

que diariamente tem ao tentar levar avante o 

sonho que não se tem vindo a concretizar como 

havia idealizado.

Filme sobre desafios do país na gestão e 

administração de terras. Inspirado em factos 

reais, o documentário ilustra as implicações da 

crescente demanda por Terras em Moçambique 

e os desafios que se colocam no acesso e posse 

segura deste importante recurso natural, pelas 

comunidades rurais, face aos vários interesses 

do setor empresarial. Este documentário, que 

traz a lume aspetos candentes da administração 

e gestão de terras, surge no âmbito das 

comemorações dos 15 anos da aprovação da Lei 

de Terras, (Lei 19/97, de 1 de Outubro).

HERBERTO
Bruno Sousa

Portugal, 2013, 55’

TERRA: AMANHÃ SERÁ TARDE
Chico Carneiro

Moçambique, 2012, 76’

longas metragens
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Um passeio pelos clubes de regatas do Rio de 

Janeiro, as suas glórias do passado, histórias de 

superação, abandono e vitórias...Os atletas 

olímpicos e os amadores...a natureza e o remo... 

Este documentário brasileiro aborda temas 

relacionados com este desporto milenar, desde 

suas origens no Egito e na Grécia até o remo 

olímpico de hoje em dia. O filme mostra ainda a 

origem de clubes como Flamengo, Boqueirão, 

Santa Luzia, Botafogo, São Cristóvão. Alguns 

deles abandonaram a modalidade, por falta de 

investimentos e problemas com a poluição, 

como o São Cristóvão. 

Este documentário acompanhou a comunidade 

de Porto Formoso entre 2005 e 2012. O 

projecto teve início após a noite de Carnaval de 

2005 onde uma grande onda atingiu o pequeno 

porto de Porto Formoso, destruindo os ‘boca 

aberta’ do mestre Américo e do mestre Eiró. 

Com apoios institucionais construiram-se barcos 

novos e maiores, mas  o pequeno porto de areia 

não tem condições para eles. Os pescadores 

reclamam uma doca em cimento que lhes 

REMAR É…
Valério Fonseca

Brasil, 2013, 74’

MEU PESCADOR, MEU VELHO

Amaya Sumpsi

O My Fishman, My Oldman!

Portugal, 2013, 58’

Neste documentário foi gravado durante o 

Boom Festival 2012, um festival bienal que 

acontece em Idanha-a-Nova, e que conta a 

história de milhares de pessoas vindas de todo 

o mundo para manifestar uma visão positiva do 

presente e do futuro.

A ALQUIMIA DO ESPÍRITO

Paulo Prazeres

The Alchemy Of The Spirit

Portugal, 2013, 98’

Do alto, uma câmara aponta para uma lixeira na 

praça. Lá em baixo pessoas correm, muitas nem 

sabem atrás de quê. Cidadãos invisíveis reviram 

as latas e seguem silenciosamente seu caminho, 

limpando a cidade nas fazendo repensar a 

própria felicidade.

MÃOS À LATA
Chico Cardoso

Brasil, 2013, 20’48’’

permita trabalhar em condições, mas muitos 

habitantes opõem-se, pois consideram que a 

beleza natural do porto e as ruínas do castelo 

que ali se encontram são o verdadeiro reclamo 

turístico da aldeia, e uma futura fonte de 

riqueza. Após 7 anos de discussão, em 2012 

nasce uma nova paisagem em Porto Formoso, 

esse lugar onde as novidades não costumam 

causar estranheza…

CURTAS metragens_1
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Durante três meses, de Maio a Julho, o 

realizador filmou na região de Setúbal-Troia. A 

ideia surgiu de uma encomenda da Tróia-Natura 

e do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas - Reserva Natural do Estuário do Sado. 

Estas instituições têm uma parceria no estuário 

do Sado, colaborando em vários projectos de 

conservação e divulgação da biodiversidade da 

área.

ENTRE O CÉU E AS MARÉS
Daniel Pinheiro

Portugal, 2012, 25’

Esta mostra anual de curtametragens realiza-se 

desde 2009 na Barra do Chuí, no sul do Brasil e 

quase na fronteira com o Uruguai. Este é um 

curioso documentário realizado sobre o espírito 

ambiental do Barracine.

BARRACINE: TAPETE VERDE
Nelson Brauwers

Brasil, 2013, 14’

A linha é um ponto que saiu caminhando.

https://www.youtube.com/watch?v=hj4U3_TVtnU

LINEAR
Amir Admoni

Brasil, 2012, 6’

Rodado na Guiné-Bissau, esta ficção conta a 

história do regresso de Mutar, um antigo 

combatente da guerra colonial, à sua terra natal, 

Tabatô, em que todos os habitantes são 

músicos. A mala que transporta consigo e a 

curiosidade da filha vão desencadear uma série 

de acontecimentos que culminam num final 

trágico.

https://www.youtube.com/watch?v=qVH02_4TFf0

TABATÔ
João Viana

Portugal, 2013, 13’

O último grande carnívoro da fauna portuguesa 

poderá estar de regresso a regiões do país onde 

não marcava presença regular há mais de 10 

anos. Espécie em perigo de extinção, protegida 

por lei desde 1988, o lobo-ibérico ainda é 

vítima da perseguição humana e objeto de 

mitos no terreno, há equipas de cientistas e 

grupos de conservação que procuram conhecer 

a realidade da espécie e transmitir informação 

às autoridades e às populações.

LOBOS E HOMENS
Carla Castelo

Portugal, 2013, 20’

CURTAS metragens_2
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‘Saccharum’ é a denominação científica da cana-

de-açucar que dá nome a este filme, que conta a 

trajetória de vida de um cortador de cana. A 

história faz uma analogia do ciclo da produção 

da cana, com retratos de elementos e 

experiências vividas por muitos trabalhadores 

que migram das regiões pobres brasileiras em 

busca de trabalho e melhores condições de 

vida.

SACCHARUM
Jair Moreira

Brasil, 2013, 24’

Retrata uma aldeia serrana onde 

desenvolvimento e progresso caminharam lado 

a lado para dar origem ao actual Caramulo, 

deixando para trás um notável património, 

edificado e de experiência humana, que as 

gerações seguintes não conseguiram ainda 

dignificar…

Este filme retracta uma catástrofe natural que 

teve lugar na ilha de Santiago, em Cabo Verde, 

numa das praias do país em que dezenas de 

mulheres removem toneladas de areias para 

venda, e onde dezenas de baleias deram a costa 

para encontrar a morte. O documentário mostra 

como a falta de areia transformou a praia numa 

grande extensão de crateras em pedra, onde as 

baleias foram encontradas, facto que gerou 

muita controversa e debate sobre as “mortes 

não visíveis” e escondidas pela falta de areia.

Portrays of a small mountain village where 

development and progress worked alongside to 

produce today´s Caramulo, leaving behind a wealth of 

knowledge and patrimony, in its physical buildings and 

accrued human experience, that new generations have 

not been able to fully appreciate…

A ALDEIA DOS TÍSICOS
Hugo Dinis Neves

Portugal, 2013, 29’ 44’’

AREIAS DA MORTE
Mário Cabral

Cabo Verde, 2012, 3’

Neste documentário percorrem-se as estradas 

nacionais, com a sua muito peculiar paisagem – 

sismógrafo do tempo que passa. Lida pelo olhar 

avisado do geógrafo Álvaro Domingues, uma 

viagem por Portugal, tal qual é.

A RUA DA ESTRADA
Graça Castanheira

Portugal, 2012, 24’

CURTAS metragens_3
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A Mauritânia, um dos países mais pobres de 

África, tem um dos maiores parques marinhos 

do mundo. No Banco de Arguim, onde nidificam 

30% das aves migratórias, o povo Imaraguen 

vive da riqueza da pesca, e ainda com técnicas 

ancestrais tenta sobreviver no século XXI às 

pressões ambientais sobre o ecossistema 

património da Humanidade.

ARGUIM PARAÍSO AMEAÇADO
Aurélio Faria e Jorge Ramalho

Portugal, 2013, 20’

Por entre serras e planícies algures na Beira

Interior, uma viagem pelo mundo de animais 

selvagens fascinantes.

DA SERRA À PLANICIE
Bertino Araújo & Ana Raquel Simões

Portugal, 2013, 15’

panorama regional_1

Ambientado junto à aldeia do Sabugueiro, este 

documentário é recorte sensível das diversas 

reações aos sentimentos de perda e respeito 

pela pessoa amada.

LUTO
Pedro Barbosa

Portugal-Brasil, 2013, 17’
Monte Pedral é um documentário poético sobre 

a criação de gado bovino no sertão nordestino.

MONTE PEDRAL
Marcley de Aquino

Brasil, 2012, 15’

A Serra da Estrela guarda em si um tesouro 

único que se caracteriza pela pureza do seu 

ambiente, o ar puro, a água límpida e 

transparente. A poluição neste território é 

praticamente ausente, no entanto e 

ciclicamente, estes equilíbrios de pureza e 

transparência são quebrados pelos fenómenos 

avassaladores dos incêndios florestais, que 

aproveitando a continuidade da vegetação, faz 

chegar as labaredas aos sítios mais 

inacessíveis...

TRANSPARÊNCIAS PERDIDAS
Mário Pereira, Vitor Brito e Carlos Amaro

Portugal, 2013, 26‘
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Uma casa silenciosa, de porta aberta no meio da 

noite. Mas a paz é uma ilusão – um filho mata o 

pai com as suas próprias mãos e caminha as 

quatro horas seguintes até à esquadra, os pés 

descalços em contacto cruel com o chão, para se 

denunciar. Um crime numa aldeia numa 

montanha no interior de Portugal e no centro de 

uma família.

QUATRO HORAS DESCALÇO
Ico Costa

Portugal, 2013, 15’

Rio de montanha, o Alvoco percorre um vale 

outrora fértil de quase tudo, desde os peixes 

abundantes até aos produtos agrícolas 

semeados e recolhidos nos campos situados nas 

suas margens ricas, dando a água para que os 

antigos moinhos funcionassem sem parar. Hoje, 

o que existe desta realidade antiga e dinâmica é 

apenas a memória... uma memória colectiva que 

teimamos em não deixar morrer.

Outrora, no Sabugueiro, por ocasião dos 

casamentos e de outras festas da aldeia, 

confeccionava-se nas casas, o cabrito, o borrego 

ou a chanfana, que eram levados em caçoilas de 

barro, para serem assados no forno comunitário. 

Eram iguarias incontornáveis nos dias de festa. 

Depois das fornadas do famoso pão do 

Sabugueiro, a libertar o leve sabor do centeio 

pelas ruas da aldeia, as pessoas aproveitavam o 

calor do forno para levarem as caçoilas com 

aromas predominantes a alho, louro e vinho. 

Tarefas ancestrais recuperadas agora na Noite 

das Caçoilas.

Os incêndios florestais são um flagelo que 

todos os anos atinge Portugal. O ano de 2012 

foi o segundo mais dramático nos últimos dez 

anos. A região da Serra da Estrela foi das mais 

atingidas pelos fogos o ano passado. Um retrato 

que passa de muitas cores a preto num abrir e 

fechar de olhos. Quissemos saber o que as 

autoridades politícas e os especialistas pensam 

ser necessário fazer, para tentar estancar a 

destruição que reduz a cinzas, milhares de 

hectares de floresta.

O RIO
Luís Antero e Tiago Cerveira

 Portugal 2013, 20’

SABORES DA ALDEIA
Vitor Brito e Mário Pereira

Portugal, 2013, 22’

FOGO QUE ARDE E SE VÊ
Paulo Leitão e Tiago Cerveira

Portugal, 2013, 14’

panorama regional_2
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A encosta norte dos Alpes é como que o 

culminar de tudo e o maior desafio para os 

melhores escaladores de montanha do mundo. 

Isto é subir aos picos do norte: Eiger, 

Matterhorn, Grandes Jorasses, Piz Badile, Cima 

Grande e Aiguille du Dru, continuam a ser algo 

de simbólico para todos os montanhistas. No 

séc. XX, eram estes os picos tinham de 

conquistar, para pertencerem à elite dos 

alpinistas. Este filme inclui seis surpreendetes 

documentários, até pela nova prespectiva com 

mostra a estas difíceis escaladas, dos famosos 

picos dos Alpes, mas agora realizadas ao mais 

alto nível, por profissionais e montanhistas da 

elite mundial, como: Robert Jasper, Ueli Steck, 

Hansjörg Auer, Alexander Huber e Steve Casa. 

THE SIX FACES NORTH OF THE 

ALPES
Gerald Salmina

Austria, 2012, 52’ (versão original em inglês/cópia não 

legendada)

São os maiores rápidos do mundo, situados no 

rio Congo. O lendário ‘kayaker’ Steve Fisher e

CONGO-THE GREAT INGA RAPIDS
Steve Fisher

EUA, 2012, 80’ (versão original em inglês/cópia não 

legendada)

Nature Extreme Sports



ALUMBRONES
Bruce Donnelly

EUA, 2013, 72’

Este documentário foi filmado em 2011, e 

retrata o recorde mundial do surfista Garrett 

McNamara, ao ter surfado a famosa onda grande 

na praia do Norte, na Nazaré. Garrett McNamara 

é um dos surfistas de ondas grandes mais 

conceituados do mundo, e na última década tem 

percorrido o mundo em busca de novos desafios 

no mar. O “extreme waterman” foi uma das duas 

únicas pessoas no mundo a surfar ondas criadas 

pelo degelo dos glaciares do Alasca no Verão de 

2007.

ZON NORTH CANYON-NAZARÉ 

CALLING GARRETT MACNAMARA
Polvo Conceps, Paulo Caldeira, Gustavo Neves

Portugal, 2013, 58’

Arte & Natureza

sua equipa de elite decide realizar uma 

expedição, com obstáculos aparentemente 

intransponíveis: por um lado a política e a 

burocracia enlouquecedora de um país da África 

Central, por outro enfrentar os seus próprios 

medos, numa tentativa de ser um dos primeiros 

exploradores a sobreviver aos poderosos Inga 

Rapids.

Este documentário mostra o trabalho e a vida de 

doze artistas cubanos contemporâneos, que 

vivem em Havana. Visitando cada um deles em 

suas casas ou atelieres, o filme explora os 

estilos variados, as técnicas utilizadas, os temas, 

filosofias e idéias presentes no seu trabalho. 

Mas sobretudo os muitos obstáculos e 

dificuldades que enfrentam no dia a dia. Através 

de entrevistas, o filme abrange um leque de 

entrevistas, e um leque diversificado de temas 

como amor, sexo e música, bem como questões 

prementes para a vida em havana: a escassez de 

oferta e materiais para trabalhar, (com recurso 

aos aproveitamentos e reciclagem), e os 

apagões constantes ("apagones"), na energia 

que afectam o trabalho e a vida familiar.

Os irmãos Orlando (Felipe Camargo), Cláudio 

(João Miguel) e Leonardo Villas Bôas (Caio Blat) 

resolvem trocar o conforto da vida na cidade 

grande pela aventura de viver nas matas. Para 

isso, resolvem se alistar no programa de 

expansão na região do Brasil central, 

incentivado pelo governo. Com enorme poder 

de persuação e afinidade com os habitantes da 

floresta, os três se tornam referência nas 

relações com os povos indígenas, vivenciando 

incríveis experiências, entre elas a eterna 

conquista do Parque Nacional do Xingu.

XINGU
Cao Hamburger

Ficção,Brasil, 2012, 102’

Aventura
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Numa granja industrial uma galinha tem uma 

visão: toma consciência da engrenagem que 

rege sua vida. Mesmo enclausurada entre 

milhões de galinhas que não compartilham de 

sua angústia, ela acredita que a vida pode ser 

diferente.

A GALINHA QUE BURLOU O 

SISTEMA
Quico Meirelles

Brasil, 2011, 15’

Antonio Gairo é o único sobrevivente de um 

desastre terrível que, em 1964, atingiu Alos, 

uma vila no centro da Sardenha, agora uma 

sombria cidade fantasma. Quando sua memória 

A MORTE DE ALOS

Daniele Atzeni

I Morti Di Alos

Itália, 31’

Curtas Metragens

Este documentário mergulha no tema da 

obesidade infantil ao discutir por que 33% das 

crianças brasileiras pesam mais do que deviam. 

As respostas envolvem a indústria, a 

publicidade, o governo e a sociedade de modo 

geral. Com histórias reais e alarmantes, o filme 

promove ainda uma discussão sobre a 

obesidade infantil no Brasil e no mundo.

MUITO ALÉM DO PESO

Estela Renner

Way Beyond Weight

Brasil, 2012, 83’44’’

A história e a vida de um português notável, que 

merece ser contada e conhecida do grande 

público: José Bonifácio de Andrada e Silva 

marcou a história da Ciência e da Política e da 

Economia Geral da Natureza (mais tarde 

chamada de Ecologia) no início do século XIX. 

Este é um relato da sua trajectória de 

aprendizagem científica, como Secretário 

Perpétuo da Academia Real das Ciências de

Lisboa, numa representação ficcionada da 

preparação do seu discurso histórico de Junho 

de 1819, que antecedeu o seu regresso ao 

Brasil. Um documentário realizado, no âmbito 

do Ano de Portugal no Brasil e o Ano de Brasil 

em Portugal, que culminou em Julho passado.

JOSÉ BONIFÁCIO
Francisco Manso

Portugal, 2013, 51’19’’

Alimentação Saudável

Figuras
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Últimos resistentes de uma geração que não se 

irá renovar, os caseiros mantêm em algumas 

quintas de Mesão Frio o seu dia a dia rotineiro, 

dedicando as suas vidas a zelar pela 

propriedade dos patrões.

O TEMPO QUE DURAR
Luis Pedro Carvalho

Portugal, 2013, 16’50’’

Todos os domingos, esse grupo se reúne no 

velho estádio Honorião. Não há um que já não 

esteja aposentado ou com menos de 55 anos. 

Todos torcem pelo Atlético Clube Seridó, 

finalmente campeão pela primeira vez.

Quantas vezes pensaste que tinha chegado o 

momento? Quantas vezes já te sentiste assim? 

Para tudo há um fim!

Nenê é casado com Geralda há 30 anos. Numa 

tarde de domingo, como de costume, vai à roda 

de samba encontrar-se com os amigos. Ao voltar 

para casa, é surpreendido por uma notícia sobre 

Geralda. Sem deixar que o ritmo do samba caia, 

Nenê encontra uma solução para ficar ao lado 

de sua eterna namorada.

ATLÉTICO CLUBE SERIDÓ
Fritz Delangelo

Brasil, 2012, 11’

DE MIM
Carlos Melim

Portugal, 2012, 5’

AQUÉM DAS NUVENS
Renata Martins

Brasil, 2012, 17’

Mostra de Inclusão
Social / FESTin

volta, conta a história da vida da aldeia antes do 

evento fatal e, de uma forma incrivelmente 

clara, reconstrói as circunstâncias que levaram à 

tragédia. Uma mistura entre ficção e 

documentário, cinema e literatura, o filme 

utiliza uma grande variedade de imagens de 

arquivo para narrar o passo fatal para a 

‘modernidade’ tomado por uma pequena 

comunidade de pastores nos anos 1950, 

misturando a iconografia clássica sobre a 

Sardenha arcaica com a sugestiva e fascinante 

atmosfera relacionada com o gênero gótico.
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Um octogenário reformado, após seis décadas 

de trabalho, olha para Lisboa, da sua janela, e vê 

uma cidade quase desfocada. Pessoas antes 

inspiradas no sonho de prosperidade de 

Portugal, otimistas com o equilíbrio 

proporcionado pela entrada no euro, 

desesperam agora perante a crise económica e 

desemprego. Uma filme sobre as memórias e 

principalmente um retrato da solidão e das 

dificuldades dos idosos nas grandes cidades.

Ó PAI O QUE É A CRISE?
José Vieira Mendes

Portugal, 2012, 3’

Produzido no âmbito do Programa de Apoio ao 

Retorno Voluntário e à Reintegração (ARVoRe II), 

da OIM Lisboa, com a colaboração da PGM – 

Projetos Globais de Media, Lda., o vídeo foi 

filmado nos três estados do Brasil (São Paulo, 

Goiás e Minas Gerais) onde a OIM Lisboa 

proporciona assistência à reintegração no 

terreno através de uma rede de ONGs parceiras 

locais. Em cada estado, beneficiários do apoio à 

reintegração e representantes das ONGs foram 

filmados e entrevistados com o intuito de 

mostrar histórias de retorno e reintegração, 

sucessos e desafios enfrentados pelos 

brasileiros que regressam com o apoio da OIM e 

a importância da assistência à reintegração no 

terreno para um retorno mais sustentável.

 

DAQUI PARA LÁ…HISTÓRIAS DA 

REINTEGRAÇÃO NO BRASIL
Da Organização Internacional para as Migrações e 

Projectos Globais de Media

Portugal, 2012, 30’

A ala “gigantes da alegria” desfila todos os anos 

na Sapucaí, na escola de samba. Cerca de duas 

mil pessoas portadoras de deficiência física 

transformam-se nos embaixadores da alegria 

nesse dia. E os portadores de nanismo 

destacam-se quando nos ensinam que a 

felicidade não tem moldura em tamanho ou cor.

GIGANTES DA ALEGRIA
Ricardo Rodriges e Vitor Gracciano

Brasil, 2012, 12’

Um homem é deixado numa estrada, com um 

saco na cabeça, por uma carrinha que arranca a 

alta velocidade. Ele tenta perceber onde está e 

o que é suposto fazer… afinal, quem é o 

Auguste?

AUGUSTE
Amadeu Pena da Silva e Pedro Santasmarinas

Portugal, 2012, 6’



Panorama

infantil e

curtinhas

Os Croods são uma família pré-histórica que 

sempre viveu enclausurada na caverna que os 

viu nascer. A sua zona de conforto não vai para 

além daqueles limites e o pai faz tudo para que 

nada se altere. Porém, Eep, a filha mais velha do 

clã, sempre sonhou explorar o mundo e viver os 

perigos que o pai tanto gosta de referir nas suas 

histórias assustadoras. Quando um acidente 

natural reduz a caverna a pó e todo o seu 

universo familiar se transforma em pedaços, os 

Croods são forçados a empreender a sua 

primeira grande viagem em família. Assim, entre 

conflitos geracionais e hecatombes naturais, 

eles descobrem um mundo fascinante e cheio 

de cor onde realmente apetece viver... Uma 

comédia de animação para toda a família que, 

na versão original, conta com as vozes de 

Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Catherine Keener, 

Emma Stone, Clark Duke e Cloris Leachman. Na 

versão portuguesa, vozes de Mafalda Luís de 

Castro e Rui Porto Nunos.

OS CROOD’S
Chris Sanders e Kirk DeMicco

EUA, 2013, 98’

panorama Infantil
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chamados Diabretes, na esperança que o 

ajudem a roubar a mágica e poderosa essência 

dos Smurfs. Mas quando ele descobre que 

apenas um verdadeiro Smurf lhe pode dar 

aquilo que pretende – e apenas um feitiço 

secreto que a Smurfina conhece pode 

transformar os Diabretes em verdadeiros 

Smurfs – Gargamel rapta Smurfina e leva-a para 

Paris, onde é conhecido como o maior feiticeiro 

do mundo. Cabe agora ao Grande Smurf, Smurf 

Trapalhão, Smurf Resmungão e Smurf Vaidoso  

voltarem ao nosso mundo e encontrarem os 

seus amigos humanos Patrick e Grace Winslow, 

a fim de resgatarem a Smurfina! Irá Smurfina, 

que sempre se sentiu diferente dos outros 

Smurfs, sentir uma ligação com os Diabretes 

Vexy e Hackus – ou irão os Smurfs convencê-la 

de que o seu amor por ela é verdadeiramente 

azul?

Na sequela de “Os Smurfs”, o malvado feiticeiro 

Gargamel cria um par de Smurfs travessos 

OS SMURFS 2 (3D)
Raja Gosnell

EUA, 2013, 105’

Há já algum tempo que Gru se deixou de 

vilanias. Agora, é apenas o feliz e dedicado pai 

de Margo, Edith e Agnes, as suas adoráveis filhas 

adoptivas. Mas a sua vida pacata leva uma volta 

de 180° quando é inesperadamente 

sequestrado por Lucy Wilde e levado à presença 

de Silas Ramsbottom, líder da Liga Antivilões, 

uma associação que se dedica a combater o 

crime à escala planetária. Ali, vai descobrir que 

foi “recrutado” pelo seu passado pouco 

escrupuloso e que a sua nova função é perceber 

e antecipar as intenções de El Macho, um 

terrível malfeitor que ameaça destruir o mundo. 

Assim, sem nenhuma alternativa a não ser 

aceitar a missão que lhe foi atribuída, Gru vai 

apenas poder contar com os seus instintos 

“maléficos” e com a preciosa ajuda das três 

filhas, do Dr. Nefario e, claro, do batalhão de 

pequenos Minions. Uma comédia de animação 

que continua a história de “Gru, o Maldisposto” 

que, em 2010, conseguiu arrecadar mais de 540 

milhões de dólares, tornando-se a 10.ª 

animação mais rentável de sempre nos EUA.
A floresta amazônica é invadida por piratas da 

biodiversidade e a jovem índia Maya (Mayara 

Bentes) acaba tornando-se vitima dos bandidos, 

deixando órfã a bebê Tainá. A criança é abrigada 

entre as raízes de uma Grande Árvore e salva 

pelo velho e solitário pajé Tigê (Gracindo Jr), 

que passa a cuidar dela e só a devolve para seu 

povo cinco anos depois, quando será escolhido 

o novo líder defensor da natureza. Por ser 

menina, Tainá  (Wiranú Tembé) é impedida de se 

apresentar, mas pela herança da mãe, a última 

das guerreiras, e com o apoio da esperta menina 

da cidade Laurinha (Beatriz Noskoski) e do índio 

nerd Gobi (Igor Ozzy), a indiazinha resolve 

encarar os malfeitores, desvendando o mistério 

de sua própria origem.

GRU, O MALDISPOSTO 2 (3D)
Pierre Coffin, Chris Renaud

EUA, 2013, 98’

TAINÁ, A ORIGEM
Rosane Svartman

Brasil, 2011, 80’

sessão especial infantil
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Uma história carregada de simbolismo sobre a 

crise do aquecimento global, baseada num 

grupo abstracto de personagens 

antropomórficos que, inesperadamente, vêem-

se obrigados a afrontar o desafio de um futuro 

devastador.

De forma lúdica, o vídeo oferece uma resposta 

científica a uma curiosidade bastante simples 

de uma criança: Por que os animais são 

diferentes dos seres humanos? 

As aventuras e desventuras de um boneco de 

papel a caminho da liberdade.

A história de uns estranhos e curiosos animais.

Baseado no livro de Evandro Morgado, obra 

publicada no âmbito do Ano Internacional das 

Florestas, que sensibiliza e indica 

comportamentos a seguir de modo a proteger as  

florestas.

CREAMEN
Esther Casas Roura

Espanha/Reino Unido, 2013, 11’

PORQUE OS ANIMAIS SÃO 

DIFERENTES DOS SERES 

HUMANOS?
Fabiano Bomfim & Mateus Di Mambro

Brasil, 2012, 2’45

AS AVENTURAS DOS RABISCOS
Marcos Altino

Brasil, 2013, 7’50’’

FREAK ANIMALS
Marcos Altino

Brasil, 2013, 5’30’’

OS GUARDIÕES DAS FLORESTAS
Colectivo de crianças

Portugal, 2012, 6’11’’

curtinhas
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Um filme acerca de animais que já não existem 

na natureza.

http://vimeo.com/49109219

QUAGGA
Tatiana Poliektova

Rússia, 2012, 1’33’

UM PASSEIO NA FLORESTA

Tess Martin

A Walk In The Woods

EUA, 2012/3, 1’

http://vimeo.com/65982111

BOLA DE NEVE

Tess Martin

Snowball

EUA, 2012/3, 1’42’’

http://vimeo.com/35038113

http://vimeo.com/72320999#

Uma pequena homenagem a uma jovem cineasta norte-americana residente em Seattle, com uma 

série de filmes da sua autoria, que mostram bem, as suas preocupações com o meio-ambiente. Na 

verdade são todos tão bons e tão poéticos, que decidimos mostrá-los todos…

www.tessmartinart.com

A HISTÓRIA DA BALEIA

Tess Martin

THE WHALE STORY

EUA, 2012/3, 3’36’’

O CICLO DA ÁGUA

Tess Martin

Part Of The Cycle

EUA, 2012/3, 7’ 52’’



Panorama

Um milionário idealista resolve construir um 

Parque Temático Jurássico numa ilha isolada da 

Costa Rica, com diferentes espécies de 

dinossauros, através da Engenharia Genética e 

DNA de fósseis. A doutora Ellie Sattler (Laura 

Dern) leva consigo ao parque um cientista (Sam 

Neil), um matemático cético (Jeff Goldblum) e o 

velho milionário (Richard Attenborough). A 

visita tinha tudo para ser espetacular, mas acaba 

por se transformar num pesadelo para os 

visintantes, com mortes, sustos e ataques de 

surpresa. Os dinossauros, criaturas de um 

mundo perdido, são na verdade os verdadeiros 

protagonistas deste filme que tem 

impressionantes efeitos visuais e sonorous, 

reforçados agora com esta versão em 3D.

Em 2159, o mundo está dividido entre dois 

grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação 

espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, 

vive na Terra, sobrepovoada e em decadência. 

Por um lado, a secretária do governo Rhodes 

(Jodie Foster) faz tudo para preservar o estilo de 

vida luxuoso de Elysium, por outro, um pobre 

cidadão da Terra (Matt Damon) tenta um plano 

ousado para trazer de volta a igualdade entre os 

povos.

JURÁSSIC PARK (3D)
Steven Spielberg

EUA, 2013, 127’

ELYSIUM
Neill Blomkamp

EUA, 2013, 109’
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Steve Butler (Matt Damon) é enviado para 

McKinley, uma pequena cidade rural, com a sua 

parceira de vendas, Sue Thomason. McKinley foi 

gravemente afetada pelo declínio económico 

dos últimos anos, pelo que os dois comerciais 

de vendas acreditam que os habitantes 

aceitarão facilmente a oferta monetária da sua 

empresa em troca dos direitos de perfuração 

nos terrenos. O que lhes parecia ser um simples 

trabalho e uma curta estadia o interior dos EUA, 

torna-se mais complicado quer a nível 

profissional, pelas advertências do respeitado 

professor Frank Yates, quer a nível pessoal, pelo 

encontro entre Steve e Alice. Quando Dustin 

Noble, um astuto ativista ambiental, chega à 

cidade, as tensões aumentam e atingem o ponto 

de ebulição.

Num dos melhores bairros de Paris, Maria (Rita 

Blanco) e José Ribeiro (Joaquim de Almeida) 

vivem há cerca de 30 anos na casa da porteira 

no rés-do-chão de um prédio da segunda 

metade do século XIX. Este casal de imigrantes 

portugueses é querido por todos no bairro: 

Maria uma excelente porteira e José um 

trabalhador da construção civil fora de série. 

Com o passar do tempo, este casal tornou-se 

indispensável no dia-a-dia dos que com ele 

convivem. São tão apreciados e estão tão bem 

integrados que, no dia em que surge a 

possibilidade de concretizarem o sonho das 

suas vidas, regressar a Portugal em excelentes 

condições, ninguém quer deixar partir os 

Ribeiro, tão dedicados e tão discretos. Até onde 

serão capazes de ir a sua família, os seus 

vizinhos e os patrões para não os deixarem 

partir? Mas estarão, a Maria e o José, 

verdadeiramente com vontade de deixar França 

e de abandonar a sua preciosa gaiola dourada?

De hippie sem foco nos estudos a líder de uma 

das maiores empresas de tecnologia do mundo. 

Este é Steve Jobs (Ashton Kutcher), um sujeito 

de personalidade forte e dedicado, que não se 

incomoda de passar por cima dos outros para 

atingir suas metas, o que faz com que tenha 

dificuldades em manter relações amorosas e de 

amizade.

TERRA PROMETIDA
Gus Van Sant

EUA, 2012, 106’

A GAIOLA DOURADA
Ruben Alves

França, 2013, 90’

JOBS
Joshua Michael Stern

EUA, 2013, 122’



Programa
19 outubro _Sábado

20 outubro _Domingo

Cineteatro  Panorama Infantil

11:00H_

Auditório  Competição Internacional | Longas Metragens

18:00H_

Cineteatro  Panorama 

21:30H_

_

Cineteatro  Panorama Infantil

11:00H_

Cineteatro  Competição Internacional | Curtas Metragens

15:30H_

_

Auditório  Competição Lusofonia

15:00H_

Cineteatro  Sessão Especial Nature Extreme Sports

17:00H_

Auditório  Competição Lusófona

18:00H_

Cineteatro  Competição Internacional 

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_

Os Crood’s

Planeta Oceano 

Sessão de Abertura

Jurássic Park (3D)

Gru, O Mal Disposto 2 (3D)

As Areias Do Fim Do Mundo

EM TRANSIÇÃO 2.0

Herberto

The Six Faces North

Terra: Amanhã Será Tarde

Os Caçadores De Frutas

Elysium
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pág.: 05

  pág.: 32

  pág.: 29

  pág.: 14

  pág.: 06

  pág.: 17

  pág.: 23

  pág.: 17

  pág.: 06

  pág.: 32

(PLANET OCEAN)

 (TAR 

SANDS TO THE ENDS OF THE EARTH)

 (IN TRANSITION 2.0)

 (FRUITS 

HUNTERS)
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21 outubro _Segunda-Feira

Cineteatro  Panorama Infantil

10:00H_

Auditório  Competição Internacional | Curtas Metragens_1

10:30H_

_

_

_

_

_

_

_

Cineteatro  Competição Internacional 

14:30H_

_

Auditório  Competição Lusófona | Longa Metragens

15:00H_

Cineteatro  Sessão Especial | Nature Extreme Sports

17:00H_

Auditório  Competição Lusófona | Longas Metragens

18:00H_

Cineteatro  Competição Internacional

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_

Os Crood’s

E-Wasteland

A Rainha Negra

Momentos Do Campo

Regras Dos Alimentos 

Tudo Vai Melhor 

Tradicional Mobília Irlandesa 

EEP & UFF 

A Minha Floresta

Amora Preta

A Quintinha

Remar É…

Congo-the Great Inga Rapids

Meu Pescador, Meu Velho

Metamorfose

Elysium

  pág.: 28
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  pág.: 11

  
  pág.: 12

  pág.: 12

  pág.: 12

pág.: 15

  pág.: 07

  pág.: 18

pág.: 23

  pág.: 18

pág.: 07

  pág.: 32

 (E-WASTELAND)

 (THE BLACK QUEEN)

 (FIELD SPOTLIGHT)

(FOOD RULES)

(TOUT VA MIEUX)

(IRIS FOLK 

FURNITURE)

(EEP & UFF)

 (MAFORET)

 (BLACK MULBERRY)

 (LITTLE LAND)

 (O MY 

FISHMAN, MY OLDMAN!)

 (METAMORPHOSEN)

22 outubro _Terça-Feira

Cineteatro  Panorama Infantil

10:00H_

Auditório  Competição Internacional | Curtas Metragens_2

10:30H_

_

_

Cineteatro  Competição Internacional

14:30H_

_

Auditório  Competição Lusófona | Curtas Metragens_1

15:00H_

_

_

_

_

Cineteatro  Sessão Especial | Nature Extreme Sports

17:00H_

Auditório  Competição Lusófona | Longas Metragens

18:00H_

Cineteatro  Competição Internacional

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_ 

Gru, O Mal Disposto 2 (3D)

Segundo Fôlego

A Senhora Urmia 

Descobrir Mires 

Desastre Em Nightingale

No Ventre De Tóquio

Mãos À Lata

Entre O Céu E As Marés

Barracine: Tapete Verde

Tabatô

Linear

Zon North Canyon-nazaré Calling 

Garret Macnamara

A Alquimia Do Espírito

O Último Oceano

Terra Prometida 
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  pág.: 19
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  pág.: 24

  pág.: 18
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 (SECOND WIND)

(LADY URMIA)

(MIRES UNCOVERD)

 (DISASTER 

AT NIGHTINGALE)

 (TOKYO’S BELLY)

 (THE 

ALCHEMY OF THE SPIRIT)

 (THE LAST OCEAN)

(PROMISED LAND)
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23 outubro _Quarta-Feira

24 outubro _Quinta-Feira

Cineteatro  Panorama Infantil

10:00H_

Cineteatro  Sessão Especial | Arte & Natureza

17:00H_

Auditório  Sessão Especial | Mostra de Inclusão Social/Festin

18:00H_

_

_

_

_

_

_

Cineteatro  Competição Internacional

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_

Cineteatro  Panorama Infantil

10:00H_

Auditório  Competição Internacional | Curtas Metragens_3

10:30H_

_

_

_

Gru, O Mal Disposto 2 (3D)

Alumbrones

Aquém Das Nuvens

Atlético Clube Seridó

De Mim

Gigantes Da Alegria

Auguste

Ó Pai O Que É A Crise?

Daqui Para Lá…histórias Da 

Reintegração No Brasil

O Negócio Do Carvão

Jobs

Os Smurfs 2 (3D)

Thilafushi Gon’dudhoh – 

Desperdiçar Destino Final Nas Maldivas 

Se Eu Tivesse Uma Vaca

A Flor Única

Ancestral Delicatessen
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  pág.: 26

  pág.: 26

  pág.: 27

  pág.: 27

  pág.: 27

  pág.: 27

  
pág.: 08

  pág.: 33

  pág.: 29

  pág.: 13

  pág.: 14

  pág.: 14

pág.: 14

 (COAL RUSH)

(WASTE FINAL DESTINATION IN MALDIVES)

 (SI J’AVAIS UNE 

VACHE)

 (THE ONLY FLOWER)

 (ANCESTRAL 

DELICATESSEN)  

Cineteatro  Competição Internacional

14:30H_

_

Auditório  Competição Lusófona | Curtas Metragens_2

15:00H_

_

_

_

Cineteatro  Sessão Especial | Aventura

17:00H_

Auditório  Competição Lusofonia | Panorama Regional 1

18:00H_

_

_

Cineteatro  Competição Internacional

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_

Cineteatro  Panorama Infantil

10:00H_

Auditório  Sessão Especial Infantil

10:30H_

Cineteatro  Competição Internacional

14:30H_

_

Os Vagalumes Para As Lanternas

Vamos Salvar Os Alimentos 

Lobos E Homens

Saccharum

A Aldeia Dos Tísicos

Areias Da Morte

Xingu

Da Serra À Planicie

Luto

Transparências Perdidas

Abelhas E Homens 

A Gaiola Dourada

Os Smurfs 2 (3D)

Tainá, A Origem

Damocracy 

Velocidade

 

(LUCIOLE PER LANTERNE)

(FOOD SAVERS)

(MORE THAN 

HONEY)

(DAMOCRACY)

 (VELOCITAT)
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25 outubro _Sexta-Feira
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Auditório  Competição Lusófona | Curtas Metragens_3

15:00H_

_

_

Cineteatro  Sessão Especial | Alimentação Saudável

17:00H_

Auditório  Competição Lusófona | Panorama Regional 2

18:00H_

_

_

_

Cineteatro  Sessão Especial | Figuras

19:00H_

Cineteatro  Panorama

21:30H_

Cineteatro  Panorama Infantil

11:00H_

Auditório  Sessão Especial | Curtinhas

15:00H_

_

_

_

_

_

_

_

A Rua Da Estrada

Monte Pedral

Arguim Paraíso Ameaçado

Muito Além Do Peso 

Quatro Horas Descalço

O Rio

Sabores Da Aldeia

Fogo Que Arde E Se Vê

José Bonifácio

A Gaiola Dourada

Os Smurfs 2 (3d)

Creamen

Porque Os Animais São Diferentes Dos 

Seres Humanos?

As Aventuras Dos Rabiscos

Freak Animals

Os Guardiões Das Florestas

Quagga

Bola De Neve 

Um Passeio Na Floresta 
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(way Beyond 

Weight)

(SNOWBALL)

(A WALK IN THE 

WOODS)

26 outubro _Sábado

_

_

Auditório  Sessão Especial | Curtas Metragens

18:00H_

_

_

Cineteatro  

21:30H_

A História Da Baleia

O Ciclo Da Água

A Galinha Que Burlou O Sistema

A Morte De Alos

O Tempo Que Durar

Encerramento

Concerto Orquestra EPSE

 (THE WHALE STORY)

 (PART OF THE CYCLE)

 (I MORTI DI ALOS)
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ENTRADA LIVRE PARA TODAS AS 

SESSÕES *

 

* À exceção dos filmes PANORAMA, 

em exibição de 20 a 25 de outubro, 

e dos filmes PANORAMA INFANTIL 

em exibição nos dias 19, 20 e 26 às 

11:00H, no Cineteatro da Casa 

Municipal da Cultura



Sérgio Viana, tem 34 anos, 

nasceu em Lisboa e reside 

em Seia. Desde cedo 

apaixonado pelas Artes, a 

Fotografia é aquela que mais 

o apaixona, motivando-o a 

participar em diversas 

expedições fotográficas 

especialmente em Portugal, com o intuito de 

explorar e registar as maravilhas que o nosso 

País tem para contemplar. 

A sua preferência incide na fotografia de 

natureza, de viagem e abstracta, nunca negando 

novos desafios que têm surgido durante este 

percurso.

Participante regular da ARTIS, tem realizado 

algumas exposições temporárias individuais e 

colectivas em diferentes pontos do centro do 

País desde 2006, com trabalhos divulgados em 

alguns "media" nacionais, como jornais, revistas 

e televisão. Mantém exposições permanentes 

em Instituições da Cidade de Seia.

Atividades

paralelas

Dos recantos escondidos ao pico mais elevado.

Das imponentes formas frias às texturas 

envolventes.

Do colorido primaveril ao branco invernal

Dos efémeros mantos de neve à eterna Flor 

mais Bela.

Do aconchegante pôr-do-sol, ao apaixonante 

luar.

Eis a nossa Estrela, eis a nossa Serra.

Exposição de Fotografia de Sérgio Viana

CINECONTRASTES NA ESTRELA

Com dedicatória especial a Florbela Pires

Foyer do Cineteatro da Casa Municipal da Cultura



Luiz Morgadinho

Nasceu em Coimbra em 1964. 

Reside actualmente em Santa 

Comba de Seia.

Na década de 90, insatisfeito 

com o seu trabalho de 

assalariado, despede-se e 

passa a dedicar-se 

exclusivamente à pesquisa nas artes plásticas. 

Fez algumas incursões no mundo da cerâmica. 

Durante este período priva e frequenta o ateliê 

do pintor e poeta Jorge Marcel e do mestre 

António Montelhano com quem aprende 

diferentes técnicas de pintura. Conhece o escritor 

e pintor Jorge Carlos de Oliveira, com quem 

desenvolve vários projectos, inclusive a 

publicação de um livro escrito em parceria, 

editado pela editora Teorema.

Parte em 1999 para as faldas da Serra da Estrela, 

onde, definitivamente abraça a pintura criativa. 

Definindo-se como “operário plástico do ‘naife’ e 

do bizarro ”. 

Tem integrado as actividades da “Cabo Mondego 

Section of Portuguese Surrealism” desde 2009, 

com participação na “Debout Sur L’Oeuf nº 1”, 

Revista Internacional de Surrealismo.

Participou  a convite do Movimento Surrealista 

Internacional na exposição, Surrealism in 2012, 

Goggleworks Center for the Arts, Reading, 

Pennysilvanya, EUA, com trabalhos individuais e 

colectivos, executados em parceria com 

elementos da Cabo Mondego Section of 

Portuguese Surrealism.

Sob o lema, “Somos Todos Criados Pelo Amor”, 

integra o grupo internacional de surrealistas que 

actualmente e ao longo do corrente ano de 2013 

mostram as suas obras em várias cidades da 

República Checa, com destaque para Praga, Brmo 

(capital da região da Moravia), Jihlava (capital da 

região de Vvsocina), Ostrava (a terceira maior 

cidade da R. Checa), Trebic (terceira cidade da 

Moravia), e em Prostejov, Zdar nad Sázavou, 

Raijhrad e Mohelno

Representado em várias Câmaras Municipais de 

Portugal, no Museu do Café de Cadenazzo na 

Suíça, Nucleo Museológico do Sal na Figueira da 

Foz, Fundação Bissaya Barreto e no Ayuntamento 

de Olivenza em Espanha. E em diversas colecções 

particulares, espalhadas pelos cinco continentes.

Atividades Paralelas 39

Luiz Morgadinho pinta o que denuncia, o que 

quer combater. Pinta o que ele não é, 

esclarecendo suficientemente a verdadeira 

identidade do que quer combater. Morgadinho é 

um desses arcanjos, um poeta da imagem que se 

aproxima subtilmente da crítica social e política, 

questionando a pertinência e a capacidade 

simbólica da vida tradicional, desfigurando 

profundamente os seus clichés e as suas 

convenções. É um criador que “imprime” na sua 

obra um diálogo com uma estética de 

descontinuidades e de rupturas recorrendo aos 

artífices das técnicas plásticas em que é mestre. 

O princípio supremo da sua intenção artística é 

o choque dos receptores , leitores da sua 

imagem plástica. Ele visa a subversão perante as 

formas instituidas, lutando contra a tradição e 

contra o conformismo da cultura burguesa. Com 

efeito, utiliza o Humor Negro - “disciplina” 

recorrente e tão querida entre os surrealistas - 

como a sua principal ferramenta e como revolta 

superior do espírito, ultrapassando a 

intencionalidade satírica e moralizadora. Um 

humor sinónimo de denúncia, revolta e 

libertação. Mas refiro-me também aqui a uma 

subversão particular: a do sistema artístico em 

que a arte é vista uma mercadoria. 

          Miguel de Carvalho 

Exposição de Pintura de Luiz Morgadinho

LIBERDADE ÀS IMAGENS E 

PALAVRAS 
Galerias da Casa Municipal da Cultura



Atividades Paralelas40

Aberto ao público desde julho de 2011, o NOVO 

MERCADO DE SEIA (NMS) funciona no antigo 

quartel dos Bombeiros Voluntários de Seia, sito 

na Praça da República em Seia, e ocorre ao 

terceiro Sábado de cada mês.

O NMS é um espaço privilegiado para os 

senenses, individualmente ou em grupo, 

partilharem ideias, mostrarem talentos e 

venderem ou trocarem objetos, criados a partir 

de materiais reciclados, com as mais variadas 

utilidades, desde objetos de decoração, 

bijutaria, etc. Espaço onde a criatividade e a 

sustentabilidade andam de mãos dadas, dando 

forma a um mercado único na região. E como a 

sustentabilidade é a palavra de ordem, o NMS 

também é utilizado para escoar excedentes de 

produtos agrícolas biológicos, produzidos 

localmente.

Este é um projeto levado a cabo no âmbito da 

Agenda 21 Local de Seia, processo que o 

Município de Seia está em implementar e que 

pretende envolver a comunidade local na 

criação do desenvolvimento sustentável 

desejado para o concelho. Assim, de uma forma 

coletiva e solidária aprende-se a gerir os 

recursos disponíveis de modo a que as próximas 

gerações possam também usufruir deles.

Blogue - www.agenda21seia.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/A21LSeia 

NOVO MERCADO DE SEIA 
19 de Outubro  das 9:30H às 13:00H|

CONCERTO DE OLHOS VENDADOS
24 Outubro  14:30 Horas|

Pequeno Auditório da Casa Municipal da Cultura de Seia

MESA REDONDA

24 Outubro  21:30 Horas

Festivais de Cinema, hoje

|

Espaço Internet da Casa Municipal da Cultura de Seia

Concerto de encerramento

ORQUESTRA DA ESCOLA 

PROFISSIONAL DA SERRA DA 

ESTRELA
26 outubro  21:30 H|

Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia

Que importância tem o som no nosso dia-a-dia? 

Continua a ser, como preconizado por

Murray Schafer nos idos de 1970 do século 

passado, o mais negligenciado elemento da

nossa paisagem? Não será o som também 

caracterizador da identidade das nossas

aldeias, vilas e cidades? Qual será, por exemplo, 

o som produzido por formigas em

contacto com um microfone? E o dos veados na 

sua brama sazonal? E o dos moinhos e

rodas de água, misturado com as histórias de 

vida de pastores e agricultores de mãos

calejadas pelo tempo?

É, pois, na tentativa de resposta a estas 

questões que surge o conceito Concerto Para

Olhos Vendados, partindo da premissa de que 

muitas vezes paramos para ver, mas

raramente o fazemos para ouvir!

O público é, assim, convidado a vendar os olhos, 

deixando somente os canais auditivos

abertos… Pretende-se uma experiência 

sensorial única.



1. CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela

2. Cinemambiente environmental Film Festival

3. Cinema planeta - Festival Internacional de cine y medio ambiente de méxico

4. Cms vatavaran - Environmental & Wildlife Film Festival and Forum

5. Dokufest international documentary and short Film Festival

6. ECoCuP environmental Film Festival

7. Ecozine Film Festival Festival internacional de Cine y medio ambiente de zaragoza

8. Environmental Film Festival in the nation’s Capital

9. FFem - Festival de Films de l’environnement de montréal

10. FICA - Festival internacional de Cinema e Vídeo ambiental

11. FIFE – Festival international du Film d’environnement

12.Filmambiente – Festival internacional de audiovisual ambiental

13. gFFis – Green Film Festival in Seoul

14. Green up Film Festival

15. Interfilm Festival

16. Pelicam international Film Festival

17. Planet in Focus environmental Film Festival

18. RIEC-IWFE - Rencontres internationals “Eau et Cinéma” International “Water and

19. San Francisco Green Film Festival

20. SISAK Eco Film Festival - SEFF

21. Cineamazonia – Festival Latino Americano de Cinema Ambiental

(Seia, Portugal) www.cineecoseia.org

(turin, Italy) www.cinemambiente.it

(Cuernavaca, Mexico) www.cinemaplaneta.org

(New Delhi, India) www.cmsvatavaran.org

(Prizren, Kosovo) www.dokufest.com/2013

(Moscow, Russia) www.ecocup.ru

(zaragoza, Spain) www.festivalecozine.com

(Washington, usa) www.dcenvironmentalfilmfest.org

(Montréal, Québec) www.cinemaduparc.com

(Goiás, Brazil) www.fica.art.br

(Paris, France) www.iledefrance.fr/festival-film-environnement

(Rio de Janeiro, Brazil) www.filmambiente.com

(Seoul, Korea) www.en.gffis.org

(Bruxelas, Belgium)www.greenupfilmfestival.com

(Berlin, Germany) www.interfilm.de

(Tulcea, Roménia) www.pelicam.ro/eng

(Toronto, Canada) www.planetinfocus.org

Film” events (Montréal, Québec) www.riec-iwfe.org 

(San Francisco, USA) www.sfgreenfilmfest.org

(Sosak, Croácia) http://www.domkkv.hr/sisacki-ekoloski-filmski-festival/

(Porto Velho, Brasil) www.cineamazonia.com

O CineEco é um dos membros fundadores da Rede de 

Cinema Verde (GFN), que reúne 21 festivais de cinema 

ambiental de todo o mundo. O objetivo da rede é 

coordenar os eventos dos festivais associados, promover e 

distribuir filmes na cena internacional e incentivar 

iniciativas e projetos para fazer as pessoas parar e pensar 

sobre as condições do meio ambiente.

www.greenfilmnet.org/



JURI COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Suzana Amado  

Lisandro Nogueira  

Carla Damaso  

Peter Vogelaere  

Luis Portugal  

JURI DA LUSOFONIA

Ana Fernandes  

Aida Brito  

Anita Cunhal  

Dora Tracana  

Maisa Lins  

JURI DA JUVENTUDE

Filipe Patrocinio

Rita Fachadas

José Manuel Nunes

Luisa Soares

Miguel Moreira

Ana Silva

Sérgio Viana

Sara Orsi 

Hugo Branquinho

Catarina Ricci

Nuno Barata

José Eduardo Amaral

Ricardo Boto

Tiago Samuel

Sara Varão

Maddalena Gabbi

Ana Raquel Páscoa

Brasil

Brasil

Portugal

Bélgica

Portugal

Portugal

Portugal

Brasil

Portugal

Brasil



FICHA TÉCNICA

CineEco

Casa Municipal da Cultura de Seia

Av. Luís Vaz de Camões

6270 - 484  |  Seia  |  Portugal

Tlf. + 351 238 310 293

       + 351 964 862 521

 

Diretor:

Mário Jorge Branquinho

Programador:

José Vieira Mendes

Comissão Executiva: 

Carlos Teófilo

 

Organização:

Município de Seia

casacultura@cm-seia.pt

program@cineecoseia.org

www.cm-seia.pt



Parceiros Media

Co-financiamento

Outros

Parceiros InstitucionaisAlto Patrocínio

Patrocinadores de Prémios

Organização

Apoios


