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Realização: Pedro Gomes, Armando Coelho, Miguel Braga (Portugal, 2008); Argumento: 
Sistema 4 – Comunicação e Design; Música: Paulo Curado, Rui Rebelo, Fernando Mota; 
Montagem: Miguel Braga; Som: Paulo Curado; Vozes: Teresa Sobral, Sara Carinhas, João 
Grosso; Produção: Bang! Bang! Animation;
Duração: 11’
Contacto: Rua Dr. Álvaro de Castro, Nº 6, 4º D, 1600-059 Lisboa; mig@bangbanganimation.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Água / Lusofonia.

Sinopse > O ciclo de uma gota, desde que flutua na atmosfera, até a ela voltar depois de 
percorrer rios, oceanos, e passar pelas mais diversas funções. 

Synopsis > The cycle of a drop, since the moment it floats in the atmosphere, until it goes 
back, after travelling through rivers, oceans, and pass through several functions.

A Água é um Mundo Fantástico
A Água é um Mundo Fantástico | Water is an Extraordinary World

Pedro Gomes, Armando Coelho e Miguel Braga
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Realização: Nathanaël Coste, Nicolas Ploumpidis (França, 2007); Argumento: Nathanaël 
Coste, Nicolas Ploumpidis Fotografia (cor): Coste, Ploumpidis; Montagem: Coste; Som: Coste, 
Ploumpidis; Produção: Harpers Ferry Center; 
Duração: 53’
Contacto: 14 rue Cail; kavados@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Água.

Sinopse > Documentário sobre a questão da gestão da água no sul da Índia, um tema 
preocupante sempre subjacente na sociedade Tamil. Ao longo das últimas décadas o acesso 
à água trouxe prosperidade, mas também conduziu a uma amarga experiência. As questões 
sobre a água são o pretexto para retratar uma sociedade agrária que está a sofrer mudanças 
rápidas e profundas e que se confronta com a necessidade de fazer as opções certas para 
o futuro.

Synopsis > This documentary deals with the issue of water management in South India, 
a subject of underlying anxiety in Tamil society. It shows how over the last few decades’ 
access to water has brought prosperity but also led to bitter experience. Water issues act 
here as a lightning rod for portraying an agrarian society that is undergoing rapid and 
profound change and finds itself faced with acute choices for the future. 

Águas Doces, Águas Amargas 
Eaux Douces, Eaux Amères | Bittersweet Waters

Nathanaël Coste, Nicolas Ploumpidis
Realizadores Franceses, estudaram Geografia na Sorbonne, e realizaram duas 
curtas-metragens em França.
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Realização: Agnieszua Skouk, (Polónia, 2008); Argumento: Agnieszua Skouk; Fotografia 
(cor): Jan Hojciechowsw; Música: Jarostaw Nowak; Montagem: Wiestan Nowak; Som: 
Jarostaw Nowak; Produção: Agnieszua Skouk;
Duração: 11’
Contacto: UL. Stuzewska 2 m 31, 00-569 Narsan, Polónia; agnieszua.skouk@wp.plStuzewska 2 m 31, 00-569 Narsan, Polónia; agnieszua.skouk@wp.pl
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > Uma visão do olhar de um pássaro sobre o panorama do planeta, referindo-se 
cada cena a um acontecimento real.

Synopsis > A bird’s eye view of picturesque panorama of the earth. Its atmosphere and 
each scene refer to current events.

Anjo
Angel | Angel

Agnieszua Skouk
Formou-se na Academy of Fine Arts de Warsaw, onde se especializou em cinema 
de animação. Foi bolseira no College of Art and Design de �ancouver, Canadá.Foi bolseira no College of Art and Design de �ancouver, Canadá. 
Realizadora dos filmes de animação “Aspergillus” e “Grafitollus”.
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Realização: Pankaj H Gupta (Índia, 2008); Argumento: Pankaj H Gupta; Fotografia (cor): 
Umesh Gupta, Pankaj H Gupta; Música: Barfi Devi; Montagem: Umesh Gupta, Pankaj H 
Gupta; Som: Gautam Sonti; Produção: Public Service Broadcasting Trust;
Intérpretes: Khem Singh, �ijay Jardhari, Bachni Devi, Raghu Jardhari, Rajbir Singh;
Duração: 29’
Prémios: Melhor Curta-Metragem no Ecofilms, Rodos, Grecia em 2008.
Contacto: 16/1, ISEC Campus, Nagarabhavi, Bangalore 560072, Índia; lodhiroad@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > Gaon de Jardhar, uma comunidade montanhesa típica dos Himalaias, em Garhwal, 
levou uma existência isolada e democrática até há cerca de 30 anos. Hoje encontra-se 
em transformação social e ambiental aceleradas, provocadas pela globalização. Este curto 
documentário reflecte este processo de mudança - a modernização e o impacto que tem nos 
espaços pessoais, sociais e ambientais.

Synopsis > Jardhar gaon, a typical mountain community of middle Himalaya in Garhwal, 
led an isolated, egalitarian existence until just 30 years ago. Today, it is in the middle of 
rapid social and environmental transformation brought about by globalization. This short 
documentary reflects on this process of change – the shift to modernization and what 
impacts it has on the personal, social and environmental spaces.

APNA Aloo BAzAAR BeChA – Da ecologia de Subsistência ao Mercado
APNA ALOO BAZAAR BECHA- From Subsistence Ecology to the MarketEcology to the Market

Pankaj h Gupta
Realizador Indiano. Realizou vários documentários com organizações, entre as 
quais, TERI – The Energy & Resources Institute, CSE – Centre for Science & 
Environment, e IFAD- International Fund for Agricultural Development. Realizou 
series para televisão e diversos documentários, “Subah Ka Bhula”, “Swapn Sidhi”, 
“The Sion Story”, “A Galery at Tihar”, entre outros. 
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Repórteres: Rita Marrafa de Carvalho, Pedro Benevides; Coordenação: Márcia Rodrigues; 
Realização: José �éstia, (Portugal, 2008); Argumento: Márcia Rodrigues; Fotografia (cor): José 
�éstia; Montagem: Sara Gravina, Paula Meira, Pedro Pessoa; Produção: Teresa Augusto;
Duração: 30’
Contacto: Av. Marechal Gomes da Costa nº 37, 1080-030; rmdecarvalho@rtp.pt
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > Esta Avenida Europa foi dedicada ao tema ambiente e a Alemanha escolhida na 
união europeia por investir nas mais desenvolvidas tecnologias de energia renovável, mas 
também porque, na sua história recente é o melhor exemplo de um país que reconverteu, 
acabando com as industrias poluentes, com o caso da antiga RDA. 

Synopsis > This Europe Avenue was dedicated to environment and Germany, country chosen 
in the European Union because of its investment in renewable energy technologies, but also 
because, in its recent history, is the best example of a country which retrofitted, putting an 
end to the pollutant industries, as it happened in the former GDR.

Avenida europa
Avenida Europa | Europe Av.

Márcia Rodrigues, Pedro Benevides, Rita Marrafa de Carvalho
Jornalistas da RTP. 

Teresa Augusto
Produtora da RTP.
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Realização: Jan Haft (Alemanhã, 2008); Argumento: Jan Haft; Fotografia (cor): Jan Haft, Kay 
Ziesenhenne, Rolfsteinmann; Música: Jörg Magnus Pfeil; Montagem: Kaihzin Schzoder; Som: 
Adrian Langenbach; Produção: Nautilus Film Gmbh; Intérpretes: Andreas Hartl;
Duração: 43’ 30’’
Prémios: Premiado no IWFF, Missoula, Montana, EUA 2008 e no Naturvision, Alemanhã 2008.
Contacto: Esterndorf 41, D-84405 Dorfen, Alemanha; jan.haft@nautilusfilm.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Água / �ida Natural.

Sinopse > “Os Camarões no Boião de Compota” é o retrato autêntico e pessoal de um 
habitat, sua fauna e de um homem que aqui viveu toda a sua vida. Quando ele era rapaz, 
apanhava peixes e camarões que fechava em boiões de compota e assim começou a observar 
atentamente a natureza ímpar da várzea e as alterações que se deram ao longo do tempo. 
Hoje encontram-se de novo crianças – crianças que, nas águas do rio Isen apanham conchas, 
girinos ou camarões e os guardam em boiões de vidro, mesmo que tal seja proibido por lei – 
que aprendem a conhecer melhor aquilo que esperamos que venham a proteger no futuro…

Synopsis > “The Crayfish in the Jam Jar” is an authentic and intimate portrait of a habitat, its 
wildlife and a man who has lived here all his life. When he was a boy, he caught fish and 
crayfish in jam jars and started to thoroughly observe the valleys unique nature and all the 
changes that came as time went by. Nowadays they are sometimes seen again – children in 
the waters of the river Isen who are catching shells, tadpoles or crayfish in a jam jar, even 
if it is forbidden by law. – Children who are getting to know what they hopefully will protect 
later on … 

os Camarões no Boião de Compota
Hein Isental | The Crayfish in the Jam Jar

Jan haft
Nasceu em 1971 na Malásia. Formou-se na Kuala Lumpur Collage of Art em 1995 
e trabalhou como escultor durante três anos, mais tarde, em 2001 forma-se em 
cinema de animação na Malaysia Multimedia University. Trabalha em pós-produção, 
é o director da produtora Red Turtle Animation Studio.
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Realização: Robert Harding Pittman (EUA, Alemanhã, 2006); Argumento: Robert Harding 
Pittman, Andi Preisner; Fotografia (cor): Robert Harding Pittman; Música: Fred Starner; 
Montagem: Andi Preisner; Som: Ramen Rico; Produção: RHP Images;
Duração: 52’
Prémios: �enceu o Grande Prémio no Euroekofilmfestival na Bulgaria e Menções Especiais 
no Pärno International Documentary and Antropology Film Festiva, Estonia e no Green Film 
Festival in Seoul – Korea.
Contacto: Argumosa S, 5º Ext, 28012 Madrid, Espanha; rhp@rhpimages.com
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > O manifestante John Quigley está a viver há 71 dias num carvalho com 400 anos 
de idade, para tentar salvar a árvore de ser cortada para a construção de uma nova auto-
estrada, que é o início de uma nova fase do projecto de expansão na área de desenvolvimento 
cada vez mais descontrolado que rodeia Los Angeles. O que é o “progresso”?

Synopsis > Protestor John Quigley lives in a 400 year old oak tree for 71 days to try to 
save it from being chopped down for a new highway, which is to lead to the next projected 
20 000 unit development, in the ever growing urban sprawl of Los Angeles. What isWhat is 
“progress”? 

Jan haft
Nasceu em 1967 em Munique, estudou biologia e geologia. Fundador da Nautilius 
Tv, actualmente Nautiliusfilm GmbH. Produtor e realizador, realizou “Andalusien”, 
“Das Geheimnis des Salamanders”, “Heimkehr der Biber” e “Lebensraum 
Kieswüste”, entre outros.

Carvalho Nº 419
OAK # 419 | OAK # 419
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Realização: Yorgos Avgeropoulos (Grécia, 2007); Argumento: Yorgos Avgeropoulos; Fotografia 
(cor): Alexis Barzos; Música: Yiannis Paxevanis; Montagem: Yiannis Paxevanis, Meletis Pogkas; 
Som: Alexis Barzos; Produção: Small Planet; Duração: 55’
Contacto: 30, Tsortsil Str, Ano Ilioupoli, 163 42, Atenas; gavgero@smallplanet.gr 
Categoria onde se inscreve: 

Sinopse > Para onde vai o seu computador quando morre? Quando o nosso pc deixar de 
trabalhar, ele transforma-se em desperdício electrónico perigoso, que deve ser reciclado 
obedecendo a especificações rígidas. Porém, em vez de gerir o próprio desperdício electrónico, 
os países desenvolvidos acham que é mais barato exportá-lo para as nações mais pobres, 
forçando assim biliões de pessoas a escolher entre o envenenamento e a pobreza, enquanto 
os mares do planeta, rios, terra e ar vão sendo irreparavelmente contaminados. Mais de 50 
000 000 toneladas da nossa “civilização digital” terminam ilegalmente na China. Em cidades 
cemitério, os computadores são desmontados, por mãos nuas, por um dólar por dia.

Synopsis > Where does your computer do when it dies? Computer parts contain toxic and 
carcinogenic materials. When our favourite pc stops working, it turns into a dangerous 
electronic waste which must be recycled following rigid specifications. However, instead of 
managing their own electronic waste, developed countries find it cheaper to export it to 
poorer nations. In doing so, they force billions of people to choose between poisoning and 
poverty, while the planet’s seas, rivers, soil and air are being irreparably contaminated. Up 
to 50 000 000 tons of our “digital civilization” end up illegally in China. In cemetery cities, 
computers are cut into pieces with their bare hands for a dollar a day.

Cemitérios Digitais
Digital Cimiteries | Digital Cimiteries

Yorgos Avgeropoulos
Realizou a série de televisão “Exantas” em 2000, e o filme “Paris 2005” em 
2006.
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Under Construction | Under Construction

Realização: Zhenchen Liu (França, 2008); Argumento: Zhenchen Liu; Fotografia (cor): 
Zhenchen Liu; Música: Pierre-Laurent Cassiere; Montagem: Zhenchen Liu; Som: Zhenchen 
Liu; Produção: Le Fresnoy;
Duração: 10’
Contacto: 18 Rue de L’ Hotel de �ille – 75180 Paris Codex 04 – França; zhenchenliu@gmail.com
Categoria onde se inscreve: �alorização de Resíduos.

Sinopse > Os planificadores urbanos decidiram derrubar partes da antiga cidade de Xangai 
para renovar a cidade. Todos os anos mais de cem mil famílias são forçadas a abandonar 
as suas casas e a mudarem-se para edifícios nos limites da cidade. “Em Construção” é uma 
visão bi – e tri – dimensional das áreas habitacionais de Xangai, agora destruídas.

Synopsis > City planners decide to pull down parts of Shanghai’s old town in order to 
regenerate the city. Every year more then one hundred thousand families are forced to leave 
their homes and move into buildings on the edge of city. “Under construction” is a two 
– and three- dimensional flight across the now destroyed living areas in Shanghai.

zhenchen liu
Nasceu em Xangai, China em 1976. Formou-se na School of Fine Art de Xangai.Formou-se na School of Fine Art de Xangai. 
Trabalha como freelancer em França e na China. 
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Realização: Irena Salina (EUA, 2008); Argumento: Irena Salina; Fotografia (cor): Pablo de 
Selva, Irena Salina; Montagem: Caitlin Dixon, Madeleine Gavin, Andrew Mondshein; Música: 
Christophe Julien; Som: Ken Hahn, James David Redding III; Produção: Gill Holland, Mike 
Morley, Steven Starr, Yvette Tomlinson /The Group Entertainment, Steven Starr Productions
Intérpretes: Maude Barlow, Shelly Brime, Anthony Burgmans, Dr. Kent Butler, Michel 
Camdessus, Charles-Louis de Maud’huy, Ashwin Desai, Siddharaj Dhadda, Shripad 
Dharmadhikary, Ashok Gadgil, Peter H. Gleick, Tyrone Hayes, David Hemson, Ronnie Kasrils, 
William E. Marks, Fatima Meer, Marcela Olivera, Mary Anne Rennet, etc. 
Duração: 93’  
Prémios: Presente no Sundance Film Festival, grande Prémio do Júri no �ail Film Festival

Sinopse > 

Synopsis > Water is the very essence of life, sustaining every being on the planet. ‘Flow’ 
confronts the disturbing reality that our crucial resource is dwindling and greed just may 
be the cause. 

Correntes – Por Amor À Água
Flow, for Love of Water | Flow, for Love of Water

Irena Salina
Nascida em França (8 de Julho de 1968), onde actuou como actriz. Intérprete deIntérprete de 
Abel Ferrara em “THe King of New York”. Realizadora de “Ghost Bird: The Life and 
Art of Judith Deim” e “For Love of Water” (2008). 



Competição 
Internacional

| 70 |
cineeco2008

Realização: Zoltan Törön (Hungria, 2006); Argumento: Zoltan Törön; Fotografia (cor): Zoltan 
Törön; Música: Allan Williams; Montagem: Peter Olofsson; Som: Ola Eliasson; Produção: Azara 
Film; Duração: 27’
Prémios: Melhor filme na categoria de Água e Zonas Húmidas no ECOFILMS Festival, Rhodos 
- Grecia, 2006.
Contacto: Szewtendre, Szecheyl T. M., 2000 Hungria; zozocam@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Água / �ida Natural.

Sinopse > No princípio do novo milénio a imprensa mundial focou-se na Europa Central. Nas 
primeiras páginas, peixes agonizantes e rostos em pranto. Acontecera o pior desastre ecológico 
que já assolara terras europeias, assassinando o bonito rio Tisza, na Hungria. Mas o que aconteceu 
ao rio que os media designaram como morto, uma vez desaparecido o interesse nele? O filme 
acompanha as vidas das pessoas e a luta da natureza depois do desastre. Esta é uma história 
positiva sobre um rio que recusou morrer e sobre as pessoas que se recusaram a aceitar a derrota. 
E a vida regressa ao Tisza… o ecossistema luta pela sobrevivência e as pessoas também.

Synopsis > In the beginning of the new millennia the word’s press was focused on Central 
Europe. Dying fish and crying faces fill the front pages. The worst ecological disaster 
happened what ever stroked European soils, killing Hungary’s beautiful river Tisza. But what 
became of the river that the media called dead, once their interest had waned? “Cyanide 
Blues” follows the lives of the people and the plight of nature in after the disaster. This is a 
positive story about a river that refused to die and people who refused to accept defeat. And 
life returns to Tisza … the ecosystem fights back and so do people!

Desastre de Cianeto
Cyanide Blues | Cyanide Blues

zoltan Törön
Formado em geografia. Realizador e operador de câmara de documentários sobre 
vida selvagem, ciência e aventura para diversos canais internacionais de televisão. 

Realizou “Flatland Flyers” e “Ice Hotel” em 2004 e “Parting Lands” em 2005.
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Realização: Pinky Brahma Choudhury, Shobhit Jain (Índia, 2007); Argumento: Dr. Mihir Shah; 
Fotografia (cor): Rabindra Kumar Barik; Música: Arjun Sen, Shobhit Jain; 
Montagem: Pinky Brahma Choudhury; Som: Laxminarayan; Produção: Samaj Pragati 
Sahayog; Duração: 30’
Contacto: Samaj Pragati Sahayog, Bagli Tehsil, District – Dewas, Madhaya Pradesh – 455227, 
Índia; baokhungupi@gmail.com, shobhit68@gmail.com 
Categoria onde se inscreve: Água.

Sinopse > O filme descreve métodos muito simples e baratos para resolver o problema 
da água, que podem facilmente ser utilizados pela população local, utilizando os recursos 
naturais para a construção de diques e barragens. Esta abordagem constitui um novo 
paradigma de desenvolvimento que não procura controlar a natureza, mas que surge 
naturalmente do solo, conseguindo, em simultâneo, a regeneração ambiental, a segurança 
dos seres vivos e a autonomia dos povos.

Synopsis > The film describes very simple, low-cost methods to address the problem of 
water, which can easily be used by local people, utilising locally available natural resources 
in the construction of contour trenches and contour bunds in the ridge section of watershed 
area. This approach constitutes a new paradigm of development that does not seek mastery 
over nature but grows organically from the soil, achieving environmental regeneration, 
livelihood security and people’s empowerment, all in one stroke.

Desenvolvimento hidrográfico – Tratamento de Áreas em Sulcos
Jalagam �ikas – Mitti Ke Bandh | Watershed Development – Earthen Dams

Pinky Brahma Choudhury
Documentarista Indiano. Realizou vários documentários, “Tales of the Road” 
em 1998, “A Case for Resurgence” em 1999, “Traditional Indian Theatre” (dois 
episódios) em 2000, “Self Help” em 2004 e em 2007 a série de cinco filmes 
“Watershed Development”.

Shobhit Jain
Documentarista Indiano, escreveu e editou o filme “Ether” em 1993, “Naya Kadam” 
em 1996 e o documentário “Duphang-ni Solo, Na Autumn Fable” em 1997. Realizou 
vários documentários, “Tales of the Road” em 1998, “A Case for Resurgence” em 
1999, “Traditional Indian Theatre” (dois episódios) em 2000, “Self Help” em 2004 
e em 2007 a série de cinco filmes “Watershed Development”.
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Wüsten im Yormarsch - Europa | Deserts on the move - Europe

Realização: Ingo Herbst, (Alemanha, 2007); Argumento: Ingo Herbst; Fotografia (cor): J. 
Schmoll B. Gudjonsdottir; Montagem: Andreas Tiletzek; Produção: medi cine; Duração: 50’
Contacto: Panoramash 22, D – 65199 Wiesbaden; ingoherbst@aol.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > A maioria dos livros escolares continua a afirmar que a Europa não tem desertos. 
Estão desactualizados. Portugal, Espanha, Itália e Grécia são quatro países da UE tão 
afectados que aderiram já à Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação. 
Mas o problema não está limitado a estes quatro países. Bulgária, Hungria, Moldávia, 
Roménia e a Rússia também deram sinais de desertificação – e na Ucrânia 41% das terras 
agrícolas estão em risco de erosão. Em 2000, as Nações Unidas publicaram um relatório em 
que se declarava “as primeiras fases de séria degradação da terra estão a ser assinaladas 
em várias partes da Europa e 150 milhões de hectares estão em alto risco de erosão. A 
deterioração atingiu um nível crítico nos países do Mediterrâneo.”

Synopsis > Most school textbooks continue to recite the conventional wisdom that Europe 
does not have any deserts. They are out of date. Portugal, Spain, Italy and Greece are 
four EU countries that are already so badly affected that they have joined the United 
Nations Convention to Combat Desertification. But the problem is not confined to these 
four countries. Bulgaria, Hungary, Moldova, Romania and Russia have all reported signs of 
desertification – and in the Ukraine 41% of agricultural land are at risk of erosion. In 2000, 
the United Nations published a report in which it stated “the first stages of serious soil 
degradation were being noted in parts of Europe and 150 million hectares are at a high risk 
of erosion. Deterioration is at a critical point in Mediterranean countries”. 

Manfred ladwig
Nasceu na Alemanha, estudou biologia e antropologia. Actualmente trabalha em 
documentários e reportagens para televisão e é comentador numa rádio.
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Realização: Blandine Huk, Frederic Cousseau (França, 2007); Argumento: Blandine Huk, 
Frederic Cousseau; Fotografia (cor): Frederic Cousseau; Música: Hervé Zenouda; Montagem: 
Blandine Huk, Frederic Cousseau; Som: Frederic Cousseau; Produção: NOFILM; 
Duração: 26’
Prémios: Prémio do Júri e Prémio do Público no Festiv’Art, Limoges, França; Prémio Melhor 
Documentário no International Independent Film Festival, Dhaka, Bangladesh; Melhor Filme 
no Detroit Docs International Film Festival, Detroit, USA.
Contacto: 29 Rue Du Ruisseau 75018 Paris França; coufre@free.fr
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Polis/ Antropologia Ambiental.

Sinopse > Algures na Europa existe uma zona proibida. Situada no coração desta zona fica 
Pripyat, em tempos uma cidade modelo habitada por cerca de 50 000 pessoas. Uma força 
inimiga invisível obrigou os residentes a evacuar a área para se salvarem. Construída no 
início dos anos 70, Pripyat é agora uma cidade fantasma. A terra sobre a qual foi construída 
foi restituída ao seu estado natural, mas os vestígios dos seus antigos ocupantes continuam 
visíveis cerca de vinte anos depois.

Synopsis > Somewhere in Europe there is a forbidden zone. Lying in the heart of this zone 
is Pripyat, at on time a model city inhabited by some 50 000 people. An invisible enemy 
forced the residents to evacuate the area in order to escape. Constructed in the early 1970s, 
Pripyat is now a ghost town. The land it was constructed upon has reverted back to its 
natural state, but traces of its former occupants are still visible some twenty years after.

Um Domingo em Pripiat
Un Dimanche a Pripiat | A Sunday in Pripyat

Blandine huk
Nasceu em 1969 em Mulhouse, França. Jornalista e especialista em Europa Central 
e Oriental. Foi assistente de realização de Frederic Cousseau em “Sakhalin”, 2006. 
Realizou “Un Dimanche à Pripiat” em 2006 e “Rouge Nowa Huta” em 2008.

Frederic Cousseau
Nasceu em 1965 em Paris. Depois de ter sido músico rock/punk, começou a 
realizar filmes nos finais dos anos 80. Realizou “Des Pieds et dês Mains” em 1989, 
“Bartolin” em 1991, “La Fatigue” em 1999, “Sakhalin” em 2006, “Un Dimanche à 
Pripiat” em 2006 e “Rouge Nowa Huta” em 2008.
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Realização: Inge Altemeier, (Alemanha, 2008); Argumento: Inge Altemeier; Fotografia (cor): 
Birgit Handke, Reinhard Hornling; Montagem: Reinhard Hornling; Produção: Altmeier & 
Hornling Filmproduction; 
Duração: 26’
Contacto: Arnold Str. 62, D-22763 Hamburgo, Alemanha; info@globalfilm.de 
Categoria onde se inscreve: �ida Natural

Sinopse > Um orangotango bebé perde-se numa plantação de óleo de palma, na ilha de 
Bornéu, Indonésia. A empresa proprietária pertence à empresa 101, fornecedor de óleo de 
palma para a Europa. Os macacos aqui não passam de uma peste, porque comem as jovens 
palmeiras. E o mundo precisa de óleo de palma, não só para alimentação, mas para produzir 
cosmética, energia ou gás. Por causa do óleo de palma, o habitat do orangotango, a única 
floresta atlântica da Indonésia está a converter-se num deserto de palmeiras.

Synopsis > A baby orangutan is lost on an Palm oil plantation in kalimantan Indonesia. It 
belongs to the 101-company, a supplier for palm oil in Europe. The Apes are nothing put 
pest here, because they eat the young oil palms. And the world needs palm oil, if it’s for 
nutrition, cosmetics, energy or gas. But for palm oil the habitat of the orangutan, the unique 
Indonesian rainforest is converted into a palm oil desert. 

eco Aqui, Morte Além
Eco Here Death There | Eco Here Death There

Inge Altemeier
Nasceu em Hamburgo em 1956, formou-se em Ciências Políticas, mais tarde 
estudou jornalismo. Jornalista freelancer, trabalha para a rádio e televisão. Realizou 
“Die Biosprit-Falle”, “Ozon – Sauberes Tropenholz”, “One Year after the Tsunami”, 
entre outros.
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Realização: Will Pascoe (Canadá, 2007); Argumento: Will Pascoe; Fotografia (cor): Will 
Pascoe; Música: Drren Fung; Montagem: Peter F. Light; Som: Peter F. Light;; Produção: Media 
Brat Productions Inc; 
Duração: 1’
Prémios: Prémio Melhor Filme – “Planet Me” no Amsterdam Documentary Filme Festival, 
Holanda.
Contacto: 6174-2100 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canadá; info@mediabrat.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental/ Antropologia Ambiental

Sinopse > “Escolhas” é uma curta meditação sobre os perigos das emissões de carbono 
e as escolhas que cada um de nós terá de fazer para reduzir a sua pegada de carbono, 
na época do aquecimento global. O filme utiliza uma sequência de imagens comoventes, 
emocionantes e provocatórias, intercalando-as com uma parte documental sobre emissões 
de carbono, poluição e aquecimento global.

Synopsis > “Choices” is a short meditation about the dangers of carbon emissions, and the 
choices that each of us have in terms of reducing our carbon footprint in the age of global 
warming. The film uses a variety of images that are touching, emotional and provocative 
and inter-cuts them with documentary footage of carbon emissions, pollution and global 
warming to present a snapshot of the current state of the world.

escolhas
Choices | Choices

Will Pascoe
Documentarista, realizador e argumentista de televisão no Canadá. Realizou o 
documentário “Noam Chomsky” e as curtas “Girltalk”, “The Burger Joint” e “String 
Theory”.
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Realização: Manfred Corrine (Áustria, 2007); Argumento: Manfred Corrine; locução: Ducan 
Larkin; Fotografia (cor): Hubert Kretschmer, Klaus Stefan, Mario Hopfgartner, Gerhard Pock, 
Max Haselberg, Dietrich Heller, Christian Ecker; Música: Andy Baum; Montagem: Alarich Lenz; 
Som: Hubert Weninger, Gernot Korak; Produção: ORF Universum; 
Duração: 52’
Contacto: Würzburggasse 30, A – 1136 �iena, Austri; nhu@orf.at
Categoria onde se inscreve: �ida Natural / Polis.

Sinopse > Nas zonas onde outrora se reunia a aristocracia para caçar, cruzam-se hoje os 
motociclistas e os praticantes de jogging. Pelos prados, texugos, raposas e gamos correm, 
enquanto nas águas, os patos acasalam. Foram importados da China, para caça, há mais de 
cem anos e desde então têm o seu lugar na paisagem. A vida floresce nos campos do Prater, 
o pulmão verde de �iena. Os 6.000.000 m2 do Prater estão cheios de surpresas “animais” 
e foi exactamente aqui que teve lugar o Campeonato da UEFA 2008.

Synopsis > On the patch and alleys where once the exclusive aristocratic hunting society 
gathered for light entertainment, today bikers and joggers meet. In the thicket of the 
meadows, badgers, foxes and deer are wandering around, while by the waters, Mandarin 
ducks are mating. They were imported for hunting purposes from China more than a 
hundred years ago and since then have established their place in the landscape. Life 
flourishes in the meadows of the Prater, Vienna’s green lung. The 6.000.000 m2 big area 
of the Prater is full of “animal” surprises and it is exactly here the 2008 UEFA European 
Championship will take place. 

o estádio Verde
Der Prater – Ein Wilde Geschichte | The Green Stadium

Manfred Corrine
Estudou jornalismo na Universidade de �iena. Realizadora, argumentista e 
fundadora Manfred R. Corrine Filmprodution
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Realização: Guy Chaumette (Ilhas Fiji, Reino Unido, França, 2006); Argumento: Guy Chaumette, 
Anita Chaumette; Fotografia (cor): Guy Chaumette, Anita Chaumette; Música: Luciano Storti; 
Montagem: Guy Chaumette; Som: Guy Chaumette; Produção: Liquid Motion Film; 
Duração: 8’
Prémios: Prémio Platina nos Estados Unidos da América, Melhor Filme na Califórnia, Prémio 
Especial do Júri em Belgrado e Melhor Filme em Estrasburgo, França; 
Contacto: c/o 23 Brookfield, Hampsthwaite, Harrogate HG32EF, Reino Unido; production@
liquidmotionfilm.com
Categoria onde se inscreve:

Sinopse > Para compreender um mundo que não foi concebido para os olhos do homem, 
temos de o ver sob um outro ponto de vista. Com a surpreendente descoberta de que, 
no mundo deles, nós somos praticamente cegos, “Fantasia Olho de Peixe” é um mergulho 
profundo nos olhos dos peixes e uma revelação surpreendente sobre aquilo que eles 
realmente vêem.

Synopsis > To understand a world not designed for human eyes, we need to see it from a 
different point of view. With the astonishing discovery that in their world, we’re virtually 
blind, “Fisheye Fantasea” is a dive deep into the fish’s eyes and a groundbreaking 
revelation about what they really see.

Fantasia olho de Peixe 
Fisheye Fantasea | Fisheye Fantasea

Guy Chaumette
Trabalha com a Liquid Film, uma reconhecida produtora especializada em Ciência 
Marítima. Do currículo desta produtora fazem parte as series televisivas “Triple 
Gold” e “Reef”, e os documentários “The Circle of Life”, “Talking with Fishes” que 
arrecadaram inúmeros prémios.
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Realização: Colectivo, (Portugal, 2008); Argumento: Colectivo; Fotografia (cor): Colectivo; 
Música: Colectivo; Montagem: Abi Feijó Ciclope; Som: Colectivo; Produção: Sete �entos;
Intérpretes: Colectivo de jovens com idades entre os 6 e 12 anos;
Duração: 2’ 46’’
Contacto: Praça Marquês do Pombal 4000-391 Porto; seteventos.paulina@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Água.

Sinopse > O filme relata a história de um rio do Porto que se encontra entubado e em muito 
mau estado de conservação.

Synopsis > The film tells the story of a river in Oporto, which is intubated and in a very 
poor state of conservation.

o Fantasma
O Fantasma | The Phantom

Colectivo
1ª Obra.
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Realização: Liivo Niglas, Frode Storaas (Estónia/Noruega/Moçambique, 2007); Argumento: 
Liivo Niglas, Frode Storaas Fotografia (cor): Liivo Niglas, Frode Storaas; 
Montagem: Liivo Niglas, Frode Storaas; Som: Liivo Niglas, Frode Storaas; Produção: MP DOC; 
Duração: 57’
Prémios: Menção Honrosa no Astra Film Festival, Sibiu Roménia, 2007.
Contacto: PÕHJA 33-6, KEILA 76610, ESTONIA; liivon@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > No filme são levantadas questões relacionadas com as diferenças entre os sexos e 
com os costumes locais, enquanto acompanhamos dois chefes tradicionais particularmente 
persuasivos, durante o período de preparação e realização dos rituais anuais para fazer 
chover, em Nestera, Moçambique.

Synopsis > In the film, gender issues and local polities are brought to the surface as we 
follow two compelling traditional leaders during a period of preparing for and performing 
the annual rainmaking rituals in Nestera, Mozambique.

Fazendo Chover
Making Rain | Making Rain

liivo Niglas
Nasceu a 2 de Novembro de 1970, em Jõgeva, Estónia. Realizou “The Brigade” em 
2000, “Yuri �ella’s World“ em 2003, “Adventure High” em 2004, “Making Rain” em 
2007 e “Fish On” em 2008.
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The Water Front | The Water Front

Realização: Liz Miller (E.U.A, 2007); Locução: Achebe Powell; Argumento: Liz Miller; Fotografia 
(cor): Liz Miller; Música: John Brennan, Joe L. Carter; Montagem: Liz Miler, Susan Shanks, 
Frédéric Moffet, Etienne Gagnon; Som: Kyle Stanfield; Produção: Red Lizard Media; 
Duração: 53’
Prémios: Prémio Ramsar Medwet, Festival Ecofest, Grécia; Prémio Katherine Knight, Festival 
Earth �ision, E.U.A.
Contacto: Liz Miller, 860.922.3995, elizabeth.miller@sympatico.ca.
Categoria onde se inscreve: Água/ Antropologia Ambiental.

Sinopse > Não se trata apenas de um filme sobre a água, mas aborda a própria essência 
do nosso sistema democrático. O filme levanta questões como “Quem determina o futuro 
dos recursos públicos partilhados? Quais são as alternativas à privatização da água? Como é 
que se vão manter os nosso sistemas públicos de água e quem é que vai ser responsável?” 
Este retrato de uma comunidade é ainda uma preocupante advertência do que é que está 
reservado aos habitantes das cidades em todo o mundo.

Synopsis > “The Water Front” is not just about water, but touches on the very essence of 
our democratic system. The film raises questions such as; Who determines the future of 
shared public resources? What are alternatives to water privatization? How will we maintain 
our public water systems and who can we hold accountable? This community portrait is 
also an unnerving indication of what’s in store for residents around the world as cities look 
to update water. 

liz Miller
Documentarista, Artista Multimédia e Professora Universitária, Co-fundadora do 
Concórdia Documentary Center. Realizou “Novela, Novela” em 2002.



Competição 
Internacional

| 81 |
cineeco2008

Realização: Phil Turner, (inglaterra, Moçambique, 2008); Argumento: Steve Meredith; 
Fotografia (cor): Phil Turner; Música: Massukos; Montagem: Ian Gavin; Som: Phil Turner; 
Produção: Poo Productions;
Intérpretes: Massukos. 
Duração: 23’
Contacto: 39 Nero Court Tustin Close, Brentford Dock, Middlesex TW8 8QB; pnil@
philturnerprodutions.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > �ibrando ao som de música extraordinariamente bela, este documentário tocante 
acompanha as estrelas moçambicanas Massukos no seu tour em Inglaterra. Encontram 
Gordon Brown, Bob Geldof e muitos outros, e transmitem as suas próprias mensagens a 
milhares de pessoas, na jornada “Make Poverty History”.

Synopsis > Resounding with phenomenally beautiful music, this emotive documentary 
follows Mozambiquan music stars Massukos on their UK tour. They encounter Gordon 
Brown, Bob Geldof and many others and bring their own pertinent messages to thousands 
at the Make Poverty History rally. 

Gente Influente
The Big Shot | The Big Shot

Phil Turner
Realizador, editor de imagem e som, animador 3D. Trabalha em documentários. 
Trabalha com a BBC, SKY; DISCO�ERY, GMT�, UKT�, MT� EUROPE, FOX, HISTORY 
CHANNEL, entre outros.
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Realização: Francisco Manso (Portugal, 2008); Argumento: Álvaro Garrido; Fotografia (cor): 
Carlos Alberto Estêvão, João Melo, Rui Cunha; Música: João Neves e Castro; Montagem: 
Luís Sobral; Som: Rodrigo Ghira; Produção: Francisco Manso– produção de audiovisuais– produção de audiovisuais 
unipessoal, lda;
Duração: 52’ 26’’
Contacto: R. Eduardo Coelho Nº28 A, 1200-392 LISBOA; francisco.manso@ mail.telepac.pt
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > Nos dias de hoje, a pesca do bacalhau é, acima de tudo, um objecto cultural 
e memorial. Tema forte e muito expressivo de um certo imaginário português, sugere 
uma abordagem estética e exaltante, mas sobretudo didáctica e plural. Uma abordagem 
documental capaz de ser apreciada pelas gerações mais jovens de portugueses, pelas 
comunidades marítimas e emigrantes e por todo um público estrangeiro interessado nas 
grandes narrativas da vida marítima. 

Synopsis > Nowadays, the cod fishing is, above all, a cultural object and a memory. Being a 
very strong and expressive subject matter from a certain Portuguese imaginary, it suggests 
an aesthetic and exciting approach, but above all educational and plural. This documental 
approach fulfils all the conditions to be appreciated by the young Portuguese generations 
as well as by the seaside and emigrant communities, and by a foreign public with a real 
interest in the great tales of sea life. 

A Grande Aventura
A Grande Aventura | The Great Adventure

Francisco Manso
Realizador e produtor. Realizou entre outros, “Terra Nova Mar �elho” em 1982, 
“Onde a Terra Acaba e o Mar Começa” em 1987, “Filhos da Estrada e do �ento” 
em 1997, “Alentejo Cantado” em 1991, a longa metragem e serie televisiva “O 
Testamento do Senhor Napumoceno” em 1997, “ Memórias de Um Rio - Avieiros, 
os nómadas do Tejo ” em 2004, “ O Gil Eannes “ em 2005, “Meu Pai, Humberto 
Delgado” em 2006 e “Camilo Pessanha, um poeta ao longe” em 2007.
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Greina | Greina

Realização: �illi Hermann (Suíça, 2006); Argumento: �illi Hermann; Fotografia (cor): Hans 
Stürm; Música: Christian Gilardi, Zeno Gabaglio, Marco Frantonio; Montagem: �illi Hermann; 
Som: �illi Hermann; Produção: Imagofilm Lugano Switzerland; 
Intérpretes: Giovanni Boggini; Barbara Peter, Jacopo �anbianchi.
Duração: 28’
Prémios: Prémio Melhor Documentário no Tegernsee Bergfilm Festival 2006, Alemanhã; 
Prémio �alores Culturais �I Bansko Mountain Film Festival 2006, Eslováquia; Primeiro Prémio 
XI �alsusa Filmfest 2007, Italia.
Contacto: CH-6900 Lugano; info@imagofilm.ch
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Antropologia Ambiental.

Sinopse > Durante o breve período de �erão, Giovanni Boggini, nativo de a cidade de Áquila, 
conduz o gado para o pasto na montanha, no Greina Alpes, um grande planalto que une 
Tesino e Grigioni. Este será o último ano em que o leiteiro se dedica ao fabrico artesanal 
do queijo e manteiga, no tradicional caldeirão em fogo de lenha. Estas zonas da montanha 
foram obrigadas a “modernizar-se de acordo com as normas europeias”.

Synopsis > For the brief summer period, Giovanni Boggini, native of the town of Aquila, 
leads his cattle onto the mountain pasture. We are in the Greina Alps, a vast plateau which 
unites Ticino and Grigioni. This will be the dairyman’s last year of producing his cheese and 
butter in a wood-fired cauldron, in the traditional way. These mountain heartlands have 
been forced to “modernize to European standards”. 

Villi hermann
Estudou na London Film School, membro da associação Suíça de realizadores 
ARF/FDS. Realizou entre outros, “San Gottardo” em 1977, “Maltosa” em 1981, 
“Innocenza” em 1986, “En �oyage avec Jean Mohr” em 1992, “Mussolini, Churchill e 
Cartoline” em 2003, “Alker. Renzo Ferrari” em 2004 e “Gabai. Presenze” em 2005.
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�idrasors | Otter Man

Realização: Zoltan Törön (Hungria, 2008); Argumento: Zoltan Törön; Fotografia (cor): Zsolt 
Marcel Tòth; Montagem: John Toft, Peter Rostás; Som: Jakub Róbert; Produção: Azara Film;
Intérpretes: Pál Gera, Márta Balogh, �iki The Oter;
Duração: 46’
Prémios: Melhor Realizador no Annual Film Week, Hungria, 2008; Melhor �ideo Educacional 
no Dok.Ro, Roménia - Hungria Film Festival, 2008.
Contacto: Szewtendre, Szecheyl T. M., 2000 Hungria; zozocam@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental/ Água/ Antropologia Ambiental.

Sinopse > O “Homem das Lontras” é a história de um órfão, filhote de lontra, e a história 
de um homem e uma mulher que o querem salvar. Mas eles têm visões totalmente 
diferentes sobre como criar animais selvagens. Através desta história dramática e emocional 
aprendemos sobre a vida das lontras e o trabalho que está a ser feito nos bastidores para 
as salvar e salvar o seu biótopo, os brejos húngaros.

Synopsis > “Otter Man” is a tale about an orphaned but otter pup and the story of a man 
and a woman who want to save her. But they have totally different views about raising 
wild animals … Through this dramatic and emotional story we learn about the life of the 
otters and the work that is going on in the background to save them and their biotope, 
the Hungarian wetlands.

zoltan Törön
Formado em geografia. Realizador e operador de câmara de documentários sobre 
vida selvagem, ciência e aventura para diversos canais internacionais de televisão. 
Realizou “Flatland Flyers” e “Ice Hotel” em 2004 e “Parting Lands” em 2005.
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Jaglavak, Prince des Insects | Jaglavak, Prince of Insects

Jérôme Raynaud

Realização: Jérôme Raynaud (França, 2007); Argumento: Jérôme Raynaud; Fotografia (cor): Hubert 
Benoit Segur; Música: Chris Morin, Arnaud Gauthier; Montagem: Deborah Brown, Françoise 
Bergor Garnault; Som: Raphael Andrieu; Produção: Manuel Catteau; Duração: 52’
Prémios: Melhor Documentário no Amazonas Film Festival em 2007, Melhor Filme no Japan’s 
Wildlife Film Festival em 2007, Primeiro Lugar no Festival de Autrans em 2007 e Grande Prémio 
do FICA em 2008. 
Contacto: 32 Rue Saint-Paul, 75004 Paris; jeromeraynaud@hotmail.com 
Categoria onde se inscreve: �ida Natural

Sinopse > No norte dos Camarões, nas montanhas Mandaras, os Mofu vivem uma relação única 
com os insectos, compartilhando com eles as suas casas e culturas. Este ano, no entanto, uma 
terrível seca atingiu a região e as térmitas, normalmente um precioso aliado dos Mofu, saíram 
dos campos e invadiram as cabanas e celeiros. Para se defender, os Mofu não têm outra opção 
senão apelar para Jaglavak. Jaglavak é uma feroz formiga combatente com corpo de dragão, 
protegido por uma carapaça e armado com pinças temíveis que cortam e despedaçam tudo! 

Synopsis > In northern Cameroon, in the Mandaras Mountains, the Mofu live a unique 
relationship with insects, sharing with them their homes and cultivations. This year however, a 
terrible draught hits the region and the termites, usually a precious ally to the Mofu, have left 
the fields and invaded the huts and granaries. To fight back, the Mofu people have no choice 
but to call for Jaglavak. Jaglavak is a ferocious army ant that has the body of a dragon. It is 
protected by a thick carapace and armed with terrifying pincers that cut, tear and slice through 
anything that falls victim to its voracity! 
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Realização: Armando Sampaio Lacerda (Brasil, 2008); Argumento: Armando Lacerda; 
Fotografia (cor): Jacques Cheuiche; Música: Eugênio Matos; Montagem: Liloye Boubli; Som: 
Chico Baroro; Produção: Comunicação Direta; 
Intérpretes: Diogo Amhó Juruna, Aniceto Suzauvera, José Maria Paratsé, Aritana Iaualapiti,Aritana Iaualapiti, 
Raoni Mactutire;
Duração: 86’
Prémios: Margarida de Prata – Melhor Documentário de Longa-metragem no CNBB/OICIC 2008.
Contacto: SHCGN 7B /F/ 302 – Brasília / Brasil; armandolacerda@opend.com.br
Categoria onde se inscreve: Lusofonia / Antropologia Ambiental / �ida Natural

Sinopse > A epopeia dos índios xavante no interior do Brasil, narrada através da história 
de Mário Juruna, único indígena que conquistou o direito de representar seu povo no 
parlamento brasileiro.

Synopsis > The epic poem of the Shavante Indians in the interior of Brazil, narrated 
through Mário Juruna’s history, the one and only indigenous that conquered the right of 
representing his people in the Brazilian parliament.

Juruna, o espírito da Floresta
Juruna, O Espírito da Floresta | Juruna, The Spirit of the Forest

Armando Sampaio lacerda
Realizador Brasileiro, realizou “Guerra do Contestado” 2001 – Prémio Campânula 
de Prata Cineeco 2000, e “Janela para os Pirenéus” – Menção Honrosa Júri da 
Juventude Cineeco 2000.
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Realização: Anabela Saint-Maurice (Portugal, 2008); Argumento: Anabela Saint-Maurice, 
Fotografia (cor): Albano Espírito Santo, Angelo Assis; Pós-produção audio: Carlos Nunes; 
Montagem: Mário Rui Miranda; Som: José Carlos, Nunes Cachado; locução: Inês Meneses; 
Produção: Lili Lacerda/ RTP. Duração: 52’
Contacto: Av. Marechal Gomes da Costa nº 37, 1080-030; 
Categoria onde se inscreve: Antropologia ambiental / Lusofonia

Sinopse > O coro feminino da aldeia de Santo Aleixo no Alentejo está em risco de extinção. As 
mulheres mais novas não se revêem nas modas tradicionais do grupo, composto por pessoas 
cuja idade ronda os sessenta e cinco anos. Há porém uma recém-chegada, uma jovem, Ana 
Zé, com 150 quilos de peso, que venceu a timidez e procura no grupo de cantares alentejanos 
uma porta para o mundo. Com o seu enorme físico, Ana Zé é uma pessoa “diferente” numa 
aldeia do sul de Portugal, marcada pela saudade de um tempo já extinto e pela desconfiança 
em relação ao futuro. Canta-se na taberna e na rua, não é por acaso que o principal coro da 
aldeia é masculino. 

Synopsis > The female choir of the village of Santo Aleixo, in Alentejo, is in danger of 
extinction. Young people do not identify themselves anymore with the traditional modes 
of the group, composed by 65 years old women. But for Ana Zé, a newcomer, a girl who 
weights 150 kg, the group means a possible gateway to the world. With its enormous body, 
Ana Zé is someone “different” in this small village in southern Portugal, longing for a time 
that went by and mistrusting the future. People sing the tavern and in the street, and it is 
not by chance that the main choir of village is a male one.

A luz dos Meus Dias
A Luz dos Meus Dias | The Light of my Days

Anabela de Saint-Maurice
Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, dedica-se há vários anos à realização de 
documentários na Radiotelevisão Portuguesa.
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Realização: Claudia Pelz (Itália/Alemanha, 2007); Argumento: Claudia Pelz; Fotografia (cor): 
Doriano Paolozza, Claudia Pelz; Música: Ruben Scheffeer; Montagem: Simona Pozzoni; Som: 
Luca Zugnoni; Produção: Marta Polo Mediaprodution Italy / WDR Germany; 
Duração: 28’15’’
Contacto: �ia Camozzi 14, I – 23010 Fusine Italia; info@mpmitaly.it
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / �ida Natural / Antropologia Ambiental.

Sinopse > Isan é uma das regiões mais pobres da Tailândia. Longas secas alternam, no 
período da monção, com grandes chuvadas. No Nordeste, perto da fronteira com o Laos, fica 
a aldeia de Bahn Sang-Sang. Aqui o arroz, a comida principal, é servido normalmente com 
uma guarnição de insectos. Pi Lee, um dos melhores cozinheiros da aldeia, conhece várias 
receitas de insecto. Mas o uso de insectos em Bahn Sang-Sang não é apenas limitado aos 
alimentos. Pi Lee e sua família também utilizam insectos para a elaboração de produtos 
cosméticos e medicinais.

Synopsis > Isan is one of the poorest regions in Thailand. Long periods of drought during 
the dry season alternate with heavy rainfalls in the monsoon period. In the North East, close 
to the border with Laos, lies the small village of Bahn Sarng-Sang. Here rice, the staple 
food, is readily served with an insect garnish. Pi Lee, one of the best cooks of the village, 
knows several different methods of preparing local insect specialities. But the use of bugs 
in Bahn Sarng-Sang is not just limited to food. Pi Lee and her family also use insects for 
the preparation of cosmetics and medicine. 

Maleng, Caçadores de Insectos na Tailândia 
Maleng, Insektensammler in Thailand | Maleng, Insect Hunters in Thailand

Claudia Pelz
Realizou entre outros, “Italian Caviar” em 2000, “Omero” em 2001, “Defended 
Enemy” e “�alley of Birds” em 2002, “Tropical Fish in the Mediterranean” em 2003, 
“Falcons for Flight security” em 2004 e “De Gustibus” em 2006.
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Realização: Luiz Bo Tosso, Thiago �eiga (Brasil, 2007); Argumento: Luiz Bo Tosso, Thiago 
�eiga; Fotografia (cor): Luiz Bo Tosso, Thiago �eiga; Música: Sérgio �eiga, Montagem: Luiz 
Bo Tosso, Thiago �eiga; Som: Sérgio �eiga; Produção: Fóton Filmes;
Intérpretes: Luiz Bo Tosso, Thiago �eiga.
Duração: 12’ 40’’
Prémios: Prémios Melhor Banda Sonora e Melhor Animação na �I Mostra ABD Cine Goiás, 2008. 
Contacto: Alameda Ricardo Paranhos nº 381, sala 4, Sector Marista 74.175-020, Gôiania, 
Goiás, Brasil; foton@fotonarq.com.br 
Categoria onde se inscreve: Lusofonia.

Sinopse > Animação que narra as aventuras de Jack, que usa a sua criatividade para se 
salvar das investidas de contrabandistas de animais. Nascido diferente de seus irmãos, Jack 
transforma-se num grande prémio para o caçador. Jack sabe mimetizar, o que o ajuda a 
salvar os seus amigos.

Synopsis > Animation narrating the adventures of Jack, who uses his creativity to save 
himself from the animal smugglers’. Born different from his siblings, Jack becomes a great 
award for the hunter. Jack knows how to mimetize, what helps him to save his friends.

Mocó Jack
Mocó Jack | Mocó Jack

Fóton Filmes
Constituída em Janeiro de 2004, por Luiz Bo Tosso, Thiago �eiga, na altura dois 
profissionais liberais. A empresa trabalha essencialmente na área das maquetas 
electrónicas, animações de empreendimentos, tratamento de layout,, arquitectura 
e cinema, contam já com duas curtas-metragens autorais.
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Realização: Shelley Wine, (Canadá, 2008); Argumento: Shelley Wine; Fotografia (cor): Greg 
Davis; Música: Wyrd Sisters, Marei-Lunn Hammond, Sarah McLachlan, Loreena Kckennitt, 
Jane Siberry; Montagem: Bonni Devlin; Som: Dale Darlingon; Produção: TellTale Production;
Duração: 26’
Contacto: 64 Tyrrel Avenue, Toronto, Ontário, Canada, M6G 2G4; shellw@rogers.com 
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > Mulheres de 70 anos a cumprirem penas de meses na cadeia ao lado de teenagers 
de cabelos pink? Um pequeno grupo de activistas que, sozinhas, protestavam contra o abate 
da floresta tropical local transformou-se na maior acção de desobediência civil na história 
do Canadá. Este filme é muito mais do que uma história de árvores … preparem-se para 
reavaliarem as vossas vidas.

Synopsis > Women in their 70’s serving months in jail with pink-haired teenagers? A small 
group of activists standing alone to protest the clearcutting of the local rainforest turns into 
the largest civil disobedience action in Canadian history. This film is so much more than a 
story about trees … be prepared to re-evaluate your life.

As Mulheres em Clayoquot
The Women at Clayoquot | The Women at Clayoquot

Shelley Wine
Activista da causa feminista, envolvida em projectos sociais como por exemplo 
trabalho com presidiárias. Formada em Comunicação e cultura, investigadora, 
escritora coordenadora de projectos artísticos, trabalha com diversas populações 
e organizações. 
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Realização: Marie-Monique Robin (França, 2007); Argumento: Marie-Monique Robin. 
Fotografia (cor): Guillaume Martin, Arnaud Mansir; Música: Olivier Auriol; Montagem: 
Françoise Boulègue; Som: Marc Duployer; Produção: Image et Compagnie. 
Duração: 109’
Contacto: 17 Rue Ribot Pierrefitte; m2r@waradoo.fr 
Categoria onde se inscreve: 

Sinopse > O filme recorda a história da empresa de Saint Louis (Missouri), hoje líder mundial 
do OGM, e que se destacou, no passado, ao colocar no mercado produtos como o bifenil 
policlorinado, o agente laranja ou a hormona de crescimento do gado bovino. Após um 
período de três anos de investigação na América do Norte e Sul, Europa e Ásia, o filme 
mostra como, por detrás da imagem de empresa limpa e verde que a publicidade vende, 
se esconde um projecto hegemónico que ameaça não só a segurança alimentar no mundo, 
mas também o equilíbrio ecológico do planeta.

Synopsis > The film recalls the history of the company of Saint Louis (Missouri), today 
worldwide leader of the GMO, and who shone by the past while putting on the market of 
the products like the PCB, the orange agent or the bovine growth hormone. After a three 
years investigation, in North and South America, Europe and Asia, the film shows how, 
behind the image of clean and green company that describes advertising propaganda, 
hides a hegemonic project threatening food safety of the world but also the ecological 
balance of planet.

o Mundo Segundo Monsanto
Le Monde Selon Monsanto | The World According to Monsanto

Marie-Monique Robin
Jornalista e Realizadora. Prémio Albert Londres em 1995, com “�oleurs d’yeux”. 
Trabalhou para diversos órgão de comunicação, entre os quais, France 3, Point du 
Jour, Gamma T�, �I Press e para a agência CAPA. Realizou diversos documentários, 
reportagens, escreveu livros. Escreveu o livro “Le Monde Selon Monsanto” e 
realizou o documentário homónimo. 
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Realização: Barelli Marcel, (Suíça, 2008); Argumento: Barelli Marcel; Fotografia (cor): Da 
Costa Sérgio; Montagem: Barelli Marcel; Som: Jesperjen Laurent; Produção: Hante Ecole 
d’Art et Design;
Intérpretes: Micky Zinmerman;
Duração: 9’
Contacto: Rue General Dufour 2 1205, Genebra; marcelbarelli@bluewin.ch
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / �ídeo Não Profissional.

Sinopse > Futuro: a Antárctica está a derreter! Um pinguim chega á alfândega da Suíça e 
quer chegar às montanhas nevadas da Suíça. Mas surge um problema…

Synopsis > Future: Antartica Melt! A penguin comes at the Switzerland’s customs he wants 
to join the whites Switzerland’s Mountains. But there’s a problem … 

Não há Terra para os Pinguins 
No Pinguin’s Land | No Pinguin’s Land

Barelli Marcel
Nasceu na Suíça em 1985, estudou em Genebra.
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Realização: Yorgos Avgeropoulos (Grécia, 2006); Argumento: Yorgos Avgeropoulos; Fotografia 
(cor): Yiannis Avgeropoulos; Música: Yiannis Paxevanis; Montagem: Dimitris Avgeropoulos, 
Meletis Pogkas; Som: Yiannis Avgeropoulos; Produção: Uri Rosenwaks; Duração: 63’
Prémios: Melhor Filme no Eco�ision, 2007; Prémio do Júri Jovem do FIFDH, 2007; Melhor 
Filme no FICA, 2008; 
Contacto: 30, Doiranis Str, Ano Ilioupoli, 163 42, Atenas; gavgero@smallplanet.gr 

Sinopse > No delta do Níger, onde é escavada uma vasta proporção do óleo do planeta, 
ataques à bomba, sequestros e assassinatos são parte de rotina diária. O documentário 
retrata o “desenvolvimento”, ou a forma como as gigantescas companhias de petróleo 
multinacionais o definiriam. O petróleo escoa para o rio, destrói a flora e a fauna, envenena 
a cadeia alimentar e, como consequência, expulsou 27 milhões de indígenas. A câmara 
encontra-se com as milícias fluviais do Movimento para a Emancipação do Delta do Níger 
– MEND - e apresenta pela primeira vez ao mundo imagens assustadoras dos seus barcos 
patrulha e do seu arsenal pesado. O Delta do Níger é um paraíso perdido.

Synopsis > At the delta of Niger, where a vast proportion of planet’s oil is excavated, bomb 
attacks, abductions and murders form part of daily routine. The documentary portrays 
the image of “development”, the way giant multinational petroleum companies would 
define it. Petroleum leaks in the river, destroy flora and fauna, poison the food chain and 
consequently wipe out the 27 million indigenous people of the area. The camera meets at 
the river militia of the Movement for the Emancipation of the Niger Delta – MEND - and 
presents to the world for the first time shattering images of their speed boat patrols and 
of their heavy weaponry. The Delta of Niger is a lost paradise. 

o Negócio Sujo do Petróleo do Delta
Delta, Oil’s Dirty Business | Delta, Oil’s Dirty Business

Yorgos Avgeropoulos
Realizou a série de televisão “Exantas” em 2000, e o filme “Paris 2005” em 
2006.
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Los Ojos Cerrados de América latina | The Cloce Eyes of Latin America

Miguel Mirra
Nasceu em Lanús, Buenos Aires, Argentina, em 1950. Estudou História e 
Antropologia, na Univ. de Buenos Aires; Ingressou no Instituto de Arte 
Cinematográfica de Avellaneda, como realizador de documentários. Desde 1982 
dezenas de curtas, médias e longas-metragens documentais. Director de um 
festival de Cine Documental.

Realização: Miguel Mirra (Argentina, 2007); Argumento: Miguel Mirra; Fotografia (cor): Miguel 
Mirra; Montagem: Miguel Mirra; Produção executiva: Susana Moreira; 
Duração: 84 minutos; 
Prémios: 
Contacto: Susana Moreira – smoreira@cponline.org.ar 

Sinopse > Análise de um modelo económico que devasta as relações sociais e o meio 
ambiente em vários países da América Latina. Realizado com a colaboração de vozes de 
todo o continente, o documentário trata da mineração a céu aberto, da soja, da monocultura, 
da depredação dos solos e florestas, barragens, peixe, produção de pasta de celulose, etc., 
colocando em evidencia a estreita relação entre o roubo dos recursos naturais, a poluição 
e o modelo de exploração multinacional. 

Synopsis > 
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Realização: Uri Rosenwaks (Israel, 2008); Argumento: Uri Rosenwaks; Fotografia (cor): Uri 
Rosenwaks; Música: Avi Belleli; Montagem: Boaz Lion; Som: Ophir Lokay; Produção: Uri 
Rosenwaks; 
Duração: 48’
Contacto: Hamaagl st Ramat Gan 52463; uriose@bezeqint.net
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Antropologia Ambiental.

Sinopse > “País do Lixo” não é um filme: “ecológico”, limita-se a fazer uma simples pergunta: 
porque é que os israelitas optam por passar a vida no lixo? No lixo! Como é que nós, que 
nos consideramos uma nação patriótica, somos capazes de tratar o nosso país com uma 
manifesta falta de cuidado, quase arrogância? Filmei pessoas a fazerem lixo, e os que vêm, 
depois deles, limpar; aqueles que se preocupam, e os que não querem saber de nada.

Synopsis > “Garbage Country” isn’t an “ecological” film: it asks one simple question: why 
do we Israeli’s choose to spend our lives in dirt? In garbage! How do we as a Nation that 
holds itself as a patriotic Nation, how do we treat our country with such a demonstrable 
lack of caring, almost an arrogance?
I filmed people making the mess, and those clearing up after them; those who care, and 
those who care about nothing at all. 

País do lixo
Medina Zevel | Garbage Country

Uri Rosenwaks
Realizador Israelita, tem trabalhado no cinema e televisão durante os últimos 15 
anos. 
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Realização: Estevão Ciavatta (Brasil, 2007); Argumento: João Carrascasa; Fotografia (cor): 
Estevão Ciavatta; Música: Florida Musica; Montagem: Alexandre Saggese; Som: Karen 
Baswell; Produção: Pindorama Filmes; 
Intérpretes: Apresentado por Regina Casé; 
Duração: 23’
Contacto: Rua Major Rubens �az, 51, 22.470-070 Rio de Janeiro, Brasil; ciavatta@
pindoramafilmes.com.br
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental

Sinopse > Nos planaltos do norte de Moçambique cresce a Dalbergia melanoxylon, mais 
conhecida como pau-preto. A apresentadora Regina Casé vai até a região e conhece o 
povo maconde, que sempre lutou contra secas, guerras coloniais e a dominação de outros 
povos. Eles sobreviveram a tudo isso e mantiveram viva a sua cultura por amor à arte: as 
esculturas de pau-preto.

Synopsis > In the northern plateaux of Mozambique grows the Dalbergia melanoxylon, 
usually known as “pau-preto”. Presenter Regina Casé goes to that part of the country to 
meet the Maconde people, who always lived in a struggle against droughts, colonial wars 
and the supremacy of other folks. They survived to it and they maintained their culture alive 
for the love to the art: the “pau-preto” sculptures.

Um Pé de Quê? – Pau-preto
Um Pé de Quê? – Pau-preto | A Stem of What? – Pau-preto

estevão Ciavatta
Tem o Curso de Cinema da Universidade Federal Fulminense, Rio de Janeiro. 
Realizador, argumentista, editor e director de fotografia de cinema e televisão. 
Realizou inúmeros programas de televisão, entre os quais se destacam “Brasil 
Legal” e “Central da Periferia” para a Tv Globo. Realizou também a premiada curta-
metragem “Nelson Sargento no Morro da Mangueira”.



Competição 
Internacional

| 97 |
cineeco2008

Realização: Momoko Seto (França, 2008); Argumento: Momoko Seto; Fotografia (cor): 
Momoko Seto, Jean-René Lorand; Música: Yann Leguay; Montagem: Momoko Seto; Som: 
Ronan Gicquel; Produção: Le Fresnoy, Studio National; 
Duração: 7’4”
Contacto: 72/74 bd J-B Lebas, 59000 Lille França; setomomoko@hotmail.com 
Categoria onde se inscreve: 

Sinopse > O mundo transformou-se num planeta seco, onde o cultivo de algodão, ultra 
explorado por razões económicas é a principal causa da desertificação. Um deserto salino 
abrange hectares de terrenos onde estão a aparecer estranhas árvores de sal. Este fenómeno 
representa um desastre ecológico, a desertificação do Mar de Aral.

Synopsis > The world has become a dried out planet, where the growing of cotton, over 
exploited for economical reasons is the main cause of desertification. A saline desert covers 
acres of dried out land where strange salt trees appear. This phenomenon echoes an 
ecological disaster, the desertification of the Aral Sea.

Planeta A
Planet A | Planet A

Momoko Seto
Nasceu em 1980, em Tóquio, Japão. Estudou na escola francesa de Tóquio e 
depois na escola de Belas Artes em Marselha. Pós-graduação em Le Fresnoy, 
Studio National des Arts Contemporains, enquanto trabalhava para a Ásia Network 
(Réseau Asie, CNRS) como realizador.
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Realização: Klaus Feichtenberger, Otmar Penker (Áustria, 2007); Argumento: Klaus 
Feichtenberger, Otmar Penker; locução: Andrew Golder; Fotografia (cor): Otmar Penker; 
Música: Andreas Fabianek; Montagem: Karl Königsberger; Som: Otmar Penker, Fred �ornehm; 
Produção: ORF Universum; 
Duração: 52’
Contacto: Würzburggasse 30, A – 1136 �iena, Austri; nhu@orf.at
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental/ �ida Natural.

Sinopse > O veado vermelho é o maior e mais comum da Europa Central. Conserva-se 
ainda ali devido à sua adaptabilidade; quando os caçadores invadiram o seu habitat e o 
empurraram até à floresta, o veado vermelho sobreviveu. Este filme foca a diferença entre 
o veado vermelho e o cabrito-montês, que são frequentemente confundidos, e retrata as 
alterações no ambiente provocadas pelo reaparecimento do lobo e dos ursos, e a uma 
excessiva presença do homem.

Synopsis > The red deer is the biggest and the most common species in Central Europe. It’s 
still there because of its adaptability; when hunters intruded into their habitat and pushed 
them further back in the forest, the reed deer survived. This film will focus on the difference 
between the commonly confused red deer and roe and portrays the surrounding to due to 
the reappearance of wolves and bears and an overbearing human presence.

o Principe dos Alpes
Der Prinze der Alpen | Prince of the Alps

Klaus Feichtenberger
Realizador, argumentista e produtor de televisão. Realizou “Grüne Inseln im 
steinernen Meer” em 1997, “Soca - Der smaragdene Fluß” em 1998, “Wüsten im 
�ormarsch - Chinas Kampf gegen den Sand” e “Operation Opec - Terroranschlag 
in Wien” em 2007.

otmar Penker
Trabalha há vários anos em televisão, como operador de câmara, operador de som 
e produtor, já participou de inúmeras produções.
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Realização: Christoph Felder (Alemanha, 2007); Argumento: Christoph Felder; Fotografia 
(cor): Christoph Felder; Montagem: Andreas Lambert; Som: Andreas Lambert; 
Duração: 62’
Contacto: Marienstrasse 5 d – 514910 Overath; c.felder@web.de
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Água / �ida Natural / Antropologia 
Ambiental.

Sinopse > Documentário sobre os profetas do clima, na Suíça. Um exemplo ambientalista 
na Europa.

Synopsis > A documentary about Swiss weather prophets, an environmental example in 
Europe. 

os Profetas do Clima
Die Wetterpropheten | The Weatherprophets

Christoph Felder
Nasceu em 1958 em Colónia na Alemanha. Realizador, operador de câmara e 
produtor, realizou diversos documentários para a televisão pública Alemã. 



Competição 
Internacional

| 100 |
cineeco2008 Rapazes de lata

Tinboys | Tinboys

Realização: Lee Ling Joo (Malasia, 2008); Argumento: Lee Her Sin; Fotografia (cor): Lee Ling 
Joo; Música: Imaginex Studios; Montagem: Lee Ling Joo; Som: Imaginex Studios; Produção: 
Red Turtle Animation Studio;
Duração: 3’ 16’’
Contacto: 27, Jin. Mj 1/11, Tmn. Meranti Jaya, Puchong, 47100 Selongor, Malasia; eejooo@
gmail.com
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental / Antropologia Ambiental.

Sinopse > A Terra transformou-se numa enorme lixeira. Como consequência directa da 
negligência humana, a humanidade destruiu-se a si própria na guerra pelos recursos e agora 
apenas poucas espécies permanecem. A Terra é agora governada por uma nova raça de seres 
conhecidos como “Rapazes de Lata”.

Synopsis > The Earth was become a waste-land of rubbish. A direct result of human 
negligence, humanity destroyed itself in the war for its resources and now only few species 
remain. The Earth is now governed by a new race of being. They are known as “Tinboys”.

lee ling Joo
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Reflections | Reflections

Realização: Dick Rijneke, (Holanda, 2008); Argumento: Dick Rijneke, Mildred van 
Leeuwaarden; Fotografia (cor): Dick Rijneke; Montagem: Dick Rijneke, Nina Petrovna; Som: 
Mildred van Leeuwaarden; Produção: Rotterdam Films; 
Duração: 72’
Prémios: European Regional Cultural Champion Award
Contacto: Provenierssingel 33, 3033EG Roterdão, Holanda; info@rotterdamfilms.com 
Categoria onde se inscreve: Água.

Sinopse > Explorando todos os diferentes aspectos da forma como cidade e água estão 
ligados. Em “Reflexos” o curioso Wik passeia pelas cidades. Durante a viagem vai-se deparar 
com todo o tipo de encontros inesperados, surpreendentes e por vezes engraçados, em 
torno da água.

Synopsis > Exploring all different aspects of how city and water are connected. In 
“Reflections” curious Wik wanders through the cities. While travelling he has all sorts of 
unexpected, surprising and sometimes funny encounters in and around the water. 

Dick Rijneke
Realizador de vários documentários e curtas-metragens. Produtor e editor em 
televisão, já trabalhou com importantes realizadores. 
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Realização: Christopher Monger (E.U.A, 2008); Argumento: John Grabowska; locução: Meryl 
Streep; Fotografia (cor): Steve Ruth; Música: Todd Boekelheide; Montagem: Sam Green; Som: 
Robb Fritts; Produção: Harpers Ferry Center; 
Duração: 26’30’’
Contacto: 2315 N. Tuckahoe ST Alexandria, �A 22205¸cmonger@att.net
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > A narrativa de Kaiulani Lee, ao estilo de documentário, “Um Sentimento 
Maravilhoso”, é uma reflexão íntima da pioneira da ecologia, Rachel Carson, no último ano 
da sua vida, em que luta contra o cancro e contra os críticos do seu livro revolucionário, 
“Primavera Silenciosa.” Maravilhosamente fotografado em HD pelo director de fotografia 
Haskell Wexler, na cabana de Carson, na costa do Main.

Synopsis > Kaiulani Lee’s documentary-style narrative, “A Sense of Wonder” is an intimate 
reflection of pioneering environmentalist Rachel Carson’s final year, as she battles cancer 
and the critics of her ground-breaking book, “Silent Spring”. Beautifully shot in HD by 
cinematographer Haskell Wexler at Carson’s cottage on the coast of Main.

Um Sentimento Maravilhoso
A Sense of Wonder | A Sense of Wonder

Christopher Monger
Encenador, realizador e guionista. Realizou “Realizou “Special Thanks to Roy London” em 
2005, “Chica de Río” em 2001, “The Englishman Who Went Up a Hill But Came 
Down a Mountain” em 1995, “ Just Like a Woman” em 1992 e” Waiting for the 
Light” em 1990.
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Realização: Mehrdad Sheikhan (Irão, 2008); Argumento: Mehrdad Sheikhan; Fotografia 
(cor): Música: Hossein Alizaden, Montagem: Mehrdad Sheikhan; Som: Behrouz Shahamat; 
Produção: Our Darkroom Fim;
Duração: 10’
Prémios: Prémios Melhor Animação no Malescorto International Short Film Festival, 2008. 
Contacto: P.O. Box: 14155/4163 Tehran, Irão; mehrdad.sheikhan@yahoo.com 
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > Um colosso de pedra viveu uma vida solitária no seu planeta estéril, durante 
milhares de anos. Cansado da solidão, ele decide mudar o seu destino.Cansado da solidão, ele decide mudar o seu destino.

Synopsis > A stone colossus has lived a lonely life on his barren planet for thousands of 
years. Worn out by his solitude, he decides to change his fate.

Solidão
Tanhaai | Solitude

Mehrdad Sheikhan
Realizador Iraniano, formado em animação e design gráfico. Trabalha em cinema 
de animação, design gráfico e ilustração.
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Realização: Luís Eduardo Jorge; (Brasil, 2008); Argumento: Luís Eduardo Jorge; Fotografia 
(cor): Piva Barreto, Januário Leal; Montagem: Juliana Corso; Som: �ictor Pimenta; Produção: 
Luís Eduardo Jorge, Frederico Maer; 
Intérpretes: Wellington Pereira, Concita.
Duração: 18’
Contacto: Luís Eduardo Jorge – lejorge@ucg.br
Categoria onde se inscreve: Lusofonia / Lixo.

Sinopse > “Sub-papéis” é um mergulho nas profundezas do ciclo do lixo reciclado para 
resgatar a humanidade de personagens reais que, através do trabalho desumano, dão vida 
ao mundo do consumo.

Synopsis > “Paper Spinoffs” is a plunge in the depths of the cycle of recycled rubbish in 
order to rescue the humanity of real characters who, through an inhumane work, give life 
to a world of expenditure.

Subpapeis
Subpapeis | Paper Spinoffs

luís eduardo Jorge
Cineasta goianio (Brasil), autor entre outras das curtas-metragens: 1999 - Bubula 
- O Cara �ermelha; 2001 - Antecipando o Absurdo e Passageiros da Segunda 
Classe.
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Realização: Alice T. Day, Lincoln H. Day (E.U.A, 2007); Argumento: Alice T. Day, Lincoln H. 
Day; Fotografia (cor): Wayne Westbrook; Música: Todd Hahn; Montagem: Dan Gallagher; 
Som: Hubert Weninger, Gernot Korak; Produção: �ideotakes, Inc; 
Duração: 68’
Contacto: 1521 N. Danille St Arlington �a 22201; michelle@videotakes.com
Categoria onde se inscreve: 

Sinopse > O que inspirou este filme foi o reconhecimento da nossa profunda dependência 
da vida natural e as importantes ameaças a que essa vida está sujeita devido às guerras 
e sua preparação.

Synopsis > What prompts this film is recognition of our deep dependence on the natural 
world and the significant threats to that world posed by war and preparations for war.

Terras Feridas, Vidas de Dor
Scarred Lands and Wounded Lives: The Environmental Impact of War

Alice T. Day, lincoln h. Day
Graduate students in sociology. They have been working on joint projects since 
their student days, mostly focusing on issues of population, peace, and the 
environment. Their earliest joint project was “Too Many Americans” (1964), a book 
that explored the impact of overpopulation in rich countries on the quality of life 
in those countries, and on the global use of natural resources.



Competição 
Internacional

| 106 |
cineeco2008 Veludo Vermelho

Red �elvet | Red �elvet

Realização: Klaus Reisinger, Frederique Lengaigne (França, 2006); Argumento: Frederique 
Lengaine; Fotografia (cor): Klaus Reisinger; Música: Michael Whalenl; Montagem: Klaus 
Reisinger; Som: Frederique Lengaigne; Produção: Compass Films; Duração: 58’
Prémios: Prémio do Júri no Fica, Brasil; Melhor filme Independente no Montana Cine, E.U.A; 
Finalista do Jackson Hole Wildlife Film Festival, E.U.A.
Contacto: 4 Bis Allee Charles �; info@compassfilms.net
Categoria onde se inscreve: 

Sinopse > Mesmo no centro do continente euro-asiático, as fronteiras da China, Rússia, 
Cazaquistão e Mongólia desenham um X no mapa, onde ficam as montanhas Altai, o Umbigo 
do Mundo. Na parte russa do Altai, durante séculos, as pessoas tiveram como principal 
recurso a caça ao cervo Maral, um veado siberiano, maior que o alce americano. Quando, 
na década de 1840, a população de cervos começou a diminuir, começaram a ser protegidos 
em reservas gigantescas, onde encontram alimento e as fêmeas têm as crias, protegidos 
dos predadores.

Synopsis > Right in the middle of the Eurasian continent, the borders of China, Russia, 
Kazakhstan and Mongolia draw an X on the map. The X points at the Altai Mountains, the 
Navel of the World. In the Russian part of Altai, for centuries, people have been making a 
livelihood with maral deer hunting. The Maral deer is a Siberian red deer, bigger than the 
American wapiti. As the population of deer depleted, in the 1840s they started farming deer 
in gigantic parks where the stags could feed and the females breed their babies protected 
from the predators.

John Grabowska
Produtor de variados filmes de índole ambiental. Tem transmitido os seus filmes na 
National Geographic Society e Smithsonian Instituition. Além disso já foi orientador 
de workshops sobre media ambiental na Argentina e Panamá. 
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Realização: SWR German Television (Alemanha, 2007); Argumento: Manfred Ladwig; Fotografia 
(cor): Charles Borniger, Wolfgang Lehner, Casimir Reuterskiold, Paul Simpson, Harry Stüber; 
Montagem: Zsuzsa Döme; Produção: SWR Germen Television, Roland Schäfer;
Duração: 30’
Contacto: Sickstraβe, D-70190 Suttgart; roberto.sanches@swr.de
Categoria onde se inscreve: Antropologia Ambiental.

Sinopse > Hoje eles partilham um inimigo comum, o gigante químico americano Monsanto, 
produtor do agente laranja. Este filme dá-nos um retrato da mais recente actividade 
criminosa da Monsanto. O gigante americano é hoje o maior produtor mundial de sementes 
geneticamente modificadas. E, como o filme mostra, também nesse campo a história de 
criminalidade da Monsanto continua.

Synopsis > Today they share one enemy: US chemical giant Monsanto, producer of the 
defoliant agent orange. This film gives a portrait of Monsanto’s latest criminal activities. 
The US giant today is the world biggest producer of genetically modified seed. And as the 
film shows: Monsanto’s criminal biography continues in that field as well.

Veneno À Venda
Gift im Angebot | Poison in the Offer

Manfred ludwig
Nasceu na Alemanha, estudou biologia e antropologia. Actualmente trabalha em 
documentários e reportagens para televisão e é comentador numa rádio.
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Realização: �eronique Amstutz (Suiça, 2007); Argumento: Marcel Mione; Fotografia (cor): 
Pierre-Allain Jaussi; Música: Laurence Dussey; Montagem: �alerie Weyer Luzzi; Som: Raphaël 
Crohas; Produção: Television Suisse Romande; 
Duração: 25’07’’
Contacto: 20 Quai Ernest–Ansermet CP 234 – 1211 Genebra; veronique.amstutz@tsr, ch 
Categoria onde se inscreve: Educação Ambiental.

Sinopse > Proibido de ser utilizado na Suíça e em muitos países europeus devido ao seu 
elevado perigo, Paraquat continua em grande na multinacional suíça Syngenta.

Synopsis > Prohibited use in Switzerland and several European countries because of its 
dangerousness, Paraquat continues to make beautiful day of the Swiss multinational 
Syngenta.

Veneno Suiço Para Camponeses do Sul
Poison Suisse pour Paysans du Sud | Swiss Poison for Farmers in South

Veronique Amstutz
Nasceu em 1962 em Fribourg, Suíça. Realizadora, trabalha para a TSR (Televisão 
Suíça) desde 2001, onde realizou várias reportagens e programas, entre os quais, 
“Zig-Zag Café”, “Faits Drives” e “Photos de Famille”.
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Wind | Wind

Chel White
Realiza filmes independentes há mais de 20 anos. Conta com inúmeras 
participações em festivais por todo o mundo e vários prémios. Para além de 
realizador de curtas-metragens, videoclips, series televisivas e publicidade, 
também trabalha em áudio, multimédia e performance. Já viu o seu trabalho 
passar por vários museus, Brooklyn Museum, Boston Museum of Fine Arts, High 
Museum em Atlanta, tem ainda dois projectos na colecção permanente do Museum 

Realização: Chel White (E.U.A, 2007); Argumento: Baseado num poema de Antonio Machado; 
locução: Alec Baldwin; Fotografia (cor): Mark Eifert; Música: Pyotr Iliych Tchaikovsky, Thomas 
Lauderdale; Montagem: Kelly McClean; Produção: Bent Image Lab; 
Intérpretes: Tree Planter, Marika White. Duração: 5’
Contacto: CHEL WHITE FILMS 2729 SE Division St Portland OR 97202 USA; chel@bentimegalab.com
Categoria onde se inscreve: Camacho Costa

Sinopse > Curta-metragem realizada para o evento organizado por Al Gore sobre as alterações 
climáticas. Baseado num poema centenário do poeta espanhol António Machado, “�ento” 
é uma perspectiva alegórica sobre as alterações climáticas. Embora tenha sido escrito nos 
princípios do século XX, o poema é particularmente pungente na actualidade, e de uma 
inquietante relevância. O filme tem por núcleo central o poema de Machado, montado com 
sequências rápidas de imagens da terra, do clima e das interacções humanas, quer sob o 
ponto de vista negativo, como positivo.

Synopsis > Short film for Al Gore climate change event. Based on a one-hundred-year-old 
poem written by the Spanish poet Antonio Machado, “Wind” is an allegorical perspective on 
climate change. Though written in the early 20th century, the poem is particularly poignant 
today, bearing an uncanny relevance for planet stewardship. The film is constructed with 
the Machado poem as its centre, book-ended by montages of time-lapse sequences of the 
earth, weather, and human interactions – both negative and positive.
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2008: Ano Internacional do Planeta Terra
2008: Ano Internacional do Planeta Terra | 2008: International Year of the Planet Earth 
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Realização: Abel Cardoso, �anda Teixeira (Portugal, 2008); Argumento: DCET / Filomena 
Amador, Sandra Caeiro / vários convidados; Tecnóloga: Ana Paula Antunes; locução: Raquel 
Santos; Som: 
Luís Miguel Récio, António Aragão; Sonoplastia: Rodolfo Fernandes; Fotografia (cor): Paulo 
Jorge, José Freitas; edição Avis: Abel Cardoso; Produção: Departamento de Ciências exactas 
e Tecnológicas da Universidade Aberta.
Duração: 13’ x 6
Contacto: Universidade Aberta, Lisboa. 

Sinopse > No ano Internacional do Planeta Terra, a Universidade Aberta produziu uma série 
de 6 programas sobre temas como água subterrânea, desastres naturais, Terra e saúde, 
alterações climáticas, Recursos, megacidades, interior da Terra, oceanos, solos ou Terra e 
vida. 

Abel Cardoso
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Água Nossa | Our Water 

Realização: Teresa Neto Magalhães, Raquel Carrilho (Portugal, 2008); Argumento: Teresa 
Neto Magalhães, Raquel Carrilho; Fotografia (cor): Teresa Neto Magalhães, Raquel Carrilho; 
Música: “Fado do Moleiro” de Carlos do Carmo; Montagem: Raquel Carrilho, Teresa Neto 
Magalhães; Som: Teresa Neto Magalhães, Raquel Carrilho; 
Duração: 8’
Contacto: Rua do Açude 16, Quinta da Mainça – 3020 Coimbra; tessmaga@hotmail.com

Sinopse > “De onde vem a água de Aveiro?” É a questão que se instala alertando para o 
desconhecimento sobre a água da cidade. Sendo Aveiro uma terra tão ligada à água era 
objectivo deste projecto evidenciar as questões relacionadas com a origem da água e o 
conhecimento que a população tem sobre essa matéria … 

Synopsis > “Where from does the Aveiro water come?” This is the question that alerts to 
the lack of knowledge about the city water. Having Aveiro such a strong link to the water, 
this project’s objective was to focus on the issues related to the origin of the water and the 
knowledge the population has on this subject …

Teresa Neto Magalhães
Natural de Coimbra, Licenciada em Cinema pela Universidade 
da Beira Interior, frequenta o Mestrado de Criação Artística 
Contemporânea na Universidade de Aveiro.

Raquel Carrilho
Natural de Torres Novas, Licenciada em Cinema pela 
Universidade da Beira Interior, frequenta o Mestrado de 
Criação Artística Contemporânea na Universidade de Aveiro. 
Responsável pela edição de “Receita do Sossego” e 
assistente de som em “Rupofobia” de Telmo Martins.
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Realização: Crioulas �ídeo (Brasil, 2008); Argumento: Crioulas �ídeo; Fotografia: Crioulas 
�ídeo; Música: Banda Difano de Conceição das Crioulas; Montagem: Crioulas �ídeo; Som: 
Crioulas �ídeo; Produção: Associação Quilombola de Conceição das Crioulas
Contacto: �ila de Conceição das crioulas S/N 56000-000 II Distrito de Salgueiro – Pernambuco; 
crioulasvideo@yahoo.com.br

Sinopse > Documentário sobre o artesanato da comunidade de Conceição das crioulas, o 
seu quotidiano e a relação com a terra

Synopsis > Documentary about the handicraft of the community of Conceição das Crioulas, 
their daily lives and their relationship with the land.

Artesanato
Artesanato | Handicraft

Crioulas Vídeo
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Realização: Adriana Rodrigues (Brasil, 2008); Argumento: Adriana Rodrigues; Fotografia: 
Adriana Rodrigues; Música: �ários; Montagem: Adriana Rodrigues; Som: Michael �alim; 
Produção: Fl5 Projectos Ltda.
Intérpretes: Altiva Rosa da Silva, Antonina dos Santos Áurea, Cecília Lino de Souza, Dinezi 
Pereira Dias, Hilda Bernares Sartori. João Correia da Silva, Joaquim Júlio de Oliveira, José 
Francisco Hilário, Luciane de Sousa e Silva, Maria Karly de Morais, Nelson Rodrigues, Nilda 
Rodrigues da Silva, Olavo Cândido Pereira, Oswaldo Taveira da Silva, �itorio dos Reis da 
Mata
Duração: 72’
Prémios: Troféu João Bênio – Melhor Produção Goiana
Contacto: Rua do Açude, nº 16 Quinta da Mainça – 3020 Coimbra; floprojectos@oul.com.br

Sinopse > “Benzeduras” é um registo da sobrevivência das benzeções, uma tradição secular 
em extinção. Este documentário aborda o universo da benzeção através do olhar de vários 
benzedores sobre o que é, como se dá e o papel do acto de benzer na cura.

Synopsis > “Blessings” is a testimony of the survival of the  benzeções, a centuries old 
tradition now in extinction. This documentary is an approach to the universe of benzeção 
through the look of several healers, who explain what benzeção is and how it influences 
the cure.

Benzeduras
Benzeduras | Blessings

Adriana Rodrigues
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Café com Pão Manteiga Não | Choo-choo Train 

Realização: �iviane Louise (Brasil, 2007); Argumento: �iviane Louise,Marcelo Benfica; 
Fotografia (cor): Silvestre Campe; Música: Denio de Paula; Montagem: Ronaldo �olpato; 
Som: Chico Bororo; 
Produção: 
Duração: 52’
Prémios: Melhor Documentário – Mostra ABD- FICA 2007
Contacto: Rua 3 Nº 88 APT 202 Sector Oeste, Goiânia, Goiás 74115-0050; vivianelouise@
uol.com.br

Sinopse > Uma viagem pela estrada de ferro Goiás conduzida por um antigo maquinista.

Synopsis > A journey by train along Goiás railway conducted by a former train driver.

Viviane louise
Realizadora Brasileira. Realizou “Memória Roubada”, “Olho da Fechadura” e “Anjo 
Alecrim”, os seus filmes foram nomeados para vários festivais, conta já com três 
prémios.
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Realização: Alexandre Sampaio (Portugal, 2008); Argumento: Alexandre Sampaio, a partir de 
textos de Luís Mendes; Fotografia: Alexandre Sampaio; Música: Love Letter Nat King Cols e 
Ketty Lester; Montagem: Alexandre Sampaio; Intérpretes: Margarida Laranjo, Liliana Nogueira 
e Zélia Ramalho
Duração: 10’ 43’’
Contacto: Calçada da �igia , nº 10, 2º H, 3500-219 �iseu; voooutro@gmail.com

Sinopse > Cartas interiores e o amor reflectido. Tempo de voltar ao natural, de reconciliar 
o corpo com a terra. Bem-Me-Quer, Mal-Me-Quer – 3 mulheres Pensam-Escrevem-Ditam o 
amor 

Synopsis > Heart letters and love reflected. Time to come back to natural, to reconcile the 
body with the earth. Well-me-either, ill-me-either – 3 women think- write-dictate the love

Carta de Amor
Carta de Amor | Love Letter

Alexandre Sampaio
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Centenário da Banda de Torroselo | The Centennial of the Torroselo Band| The Centennial of the Torroselo Band

Realização: Luís António Rodrigues Brás da Silva (Portugal, 2008); Argumento: Luís 
Silva; Fotografia: Luís Silva; Música: Banda Torroselense Estrela D’Alva; Montagem: Luís 
Silva; Som: Banda Torroselense Estrela D’Alva; Produção: Luís Silva; Intérpretes: Banda 
Torroselense Estrela D’Alva
Duração: 13’
Contacto: Av. Luís �az de Camões, Edifício Jardim III, 2º Esq, 6270-484 Seia; luís.silva.75@
gmail.com

Sinopse > Este ano de comemoração do centenário da Banda Filarmónica Estrela D’Alva com 
sede na freguesia de Torreselo, Concelho de Seia, decidi fazer este pequeno documentário 
em jeito de homenagem a esta forma de manifestação de cultura popular que são as bandas 
filarmónicas que à medida que os anos passam vão sentindo cada vez mais dificuldades 
em captar mais jovens que contribuam para a sobrevivência destes agrupamentos, o que as 
coloca em risco de continuidade no tempo. Esta banda, este ano de 2008 comemorou 100 
anos de vida e a questão que se coloca é; “quantos anos mais vai existir?”.

Synopsis > This year we celebrate the centennial of the philharmonic band Estrela D’Alva 
which headquarters are in the parish of Torreselo, in the municipality of Seia. I decided 
to make this small documentary to homage this expression of popular culture which find 
every year increasingly difficulties to attract young people who will contribute to the 
survival of the groups. At the end, the question is; ‘how many years more will Estrela 
D’Alva endure?”

luís Silva 
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Como se nunca nada tivesse acontecido | Like It Never Had Happen
Realização: Henrique Bento (Portugal 2008); Argumento: Henrique Bento; Fotografia (cor): �itor 
Rebelo e Fanfas; Montagem: Henrique Bento; Música: Les Feulles Mortes/ Yves Montand e Edith 
Piaf; Produção: Henrique Bento/ Ideia Tua 
Intérpretes: Gustavo Eifel e Francesca Negro, Figuração  - Figura de Estilo. 
Duração: 5 “ 

Sinopse > Um Homem e uma mulher cruzam-se numa rua ao acaso. Recordam uma relação. 
“�oltam de novo à realidade como se nunca nada tivesse acontecido”. Este momento traduz 
uma situação contemporânea; a falta de tempo para viver as relações. A sociedade virada para 
o capitalismo obsoleto e sem ideias novas para o substituir. Como disse Óscar Wilde “ viver é a 
coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe!” Aproveitei também para fazer, 
uma homenagem ao amor entre estes dois personagens, bem como introduzir musicalmente Les 
Feulles Mortes, no princípio cantado por Yves Montand e finalizei (em continuação) com Edith 
Piaf, reforçando uma espécie de namoro musical entre estes dois cantores.

Synopsis > A man and a woman met each other in an occasional street. They remember the 
relationship. “They come again into the reality like it never had happen”. This moment reflects 
a contemporaneous situation: The lack of time to live the relationships. A society turned to the 
obsolete capitalism and without new ideas to substitute it. Like Oscar Wilde had spoken “to 
live is the rarest thing in the world, most of the persons just exist!”. I’ve took the opportunity to 
pay homage to love between these two characters, as well as to introduce the music Les Feulles 
Mortes, in the beginning singed by Yves Montand and I’ve finished (in continuation) with Edith 
Piaf, enforcing a kind of musical relationship between these two singers.

Como Se Nunca Tivesse Acontecido
Como Se Nunca Tivesse Acontecido | As if it had never happenedAs if it had never happened

henrique Bento
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Compramos e �endemos Sentimentos | Emotions Market

Realização: Francisco Sousa, �itor Pedrosa (Portugal, 2007);  Argumento: Andreia Nunes, 
Emanuel Caetano, Francisco Sousa; Fotografia (cor): André Santos; Música: João Tainha, Hiata; 
Montagem: Guilherme Afonso, Francisco Sousa, �itor Pedrosa; Som: João Tainha; Produção: 
Universidade Lusófona; Intérpretes: Francisco Sousa, Rita Martins, Nuno Machado, �itor Toledo. 
Duração: 10’23’’ Prémios: Melhor Fotografia – Festival Cometa, Aveiro 2007
Contacto: Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa; fran2222@hotmail.com; vitrez@hotmail.com

Sinopse > Uma loja compra e vende sentimentos. Esses sentimentos são representados por 
rebuçados. Existem duas filas: uma para quem quer vender rebuçados, outra para quem quer 
comprar. Nessas filas existem vários tipos de pessoas: o velho que quer vender tristeza, o 
jovem obeso que quer comprar controle... Lúcio está na fila das vendas e quando chega a sua 
vez, tenta vender todos os seus sentimentos, colocando uma grande porção de rebuçados em 
cima da mesa. O empregado justifica que não está autorizado a vender um número tão elevado 
de sentimentos. No meio da discussão uma rapariga fica com todos os rebuçados de Lúcio, 
entregando um único sentimento em troca.

Synopsis > A shop buys and sells feelings. These feelings are represented by sweets. There are 
two rows: one for those who want to sell sweets, another for those who want to buy. In these 
rows there are several types of persons: the old man who wishes to sell sadness, the obese 
young man who wants to buy control... Lúcio is in the selling queue and when his turn comes, 
he tries to sell all his feelings, putting a large portion of sweets on the table. The employee 
explains that he is not allowed to sell such a large number of feelings. During the discussion a 
girl keeps all Lúcio’s sweets, delivering in exchange a single sentiment.

Francisco Sousa
Nasceu em Lisboa em 1981. Formou-se em Cinema, �ídeo e Comunicação Multimédia 
na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, estando neste momento a 
frequentar um mestrado em Estudos Cinematográficos na mesma instituição.Em 2005 
escreve e realiza a curta-metragem “Uma Tarefa Simples” tendo obtido o primeiro 
prémio do Canon HD Challenge. No ano seguinte escreve e realiza a sua segunda 
curta-metragem “Olha Para Mim”. 

Vitor Pedrosa
Nasceu em Esposende em 1980. Formou-se em Cinema e �ídeo na Universidade 
Lusófona. Frequentou diversos workshops, após vários trabalhos escolares, esta é a 
sua primeira curta-metragem.
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Realização: João Tilly (Portugal, 2008); Argumento: Eng. Cláudia Salgueiro; Fotografia: João 
Tilly; Música: Celtic Moods; Montagem: João Tilly; Som: João Tilly; 
Intérpretes: Prof. Carlos Nabais, Eng. Jorge Cancela e pescadores de águas interiores
Duração: 20’
Contacto: Av. Luís �az de Camões Edif. jardim II, 6270-484 Seia; joaotilly@gmail.com

Sinopse > Este mini documentário mostra a importância da protecção dos recursos hídricos 
em águas interiores, Apresenta imagens inéditas de um concurso de pesca sem morte no 
�ale do Rossim e da pesca eléctrica de investigação no Zêzere para estudo das espécies 
piscícolas autóctones, enquanto dá voz a alguns dos maiores especialistas nacionais na 
matéria. 

Synopsis > This mini documentary shows the importance of the protection of water 
resources in inland waters, presenting unprecedented images of a contest of fishing without 
death, in the valley of Rossim, and of research about electrical fisheries to study native fish 
species in the Zêzere,  while giving voice to some of the largest national experts.

Conservação de Recursos hídricos
Conservação de Recursos Hídricos | Conservation of Water Resources 

João Tilly



luís Galvão Teles
Realizador Português, Fundou a cooperativa Cinequanon em 1974 e a produtora 
Fado Filmes, em 1997. Realizou “Bestiaire” em 1972, “A Confederação” em 1978, 
“A vida é Bela!? ” em 1982, “Retrato de Família ” em 1992, “Elles” em 1997, “Tudo 
Isto é Fado” em 2003 e a cutra-metragem “Glamour” em 2005.
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dot.com | dot.com

Realização: Luís Galvão Teles (Portugal, 2007); Argumento: Suzanne Nagle; Fotografia (cor): 
Miguel Sales Lopes; Música: Guy Farley; Montagem: Carlos Domeque; Som: Eladio Reguero; 
Produção: Fado Filmes; 
Intérpretes: João Tempera, Maria Adanez, Marco Delgado, Isabel Abreu, Margarida Carpinteiro, 
José Eduardo, Lia Gama, Maria José, Toni Correia, Pedro Alpiarça, Adriano Luz.
Duração: 103’
Contacto: Rua Gonçalves Zarco, nº 18, 5º Dto 1400-191 Lisboa; fadofilms@mail.telepac.pt

Sinopse > Pedro, jovem engenheiro de 27 anos desterrado numa pequena aldeia do Norte 
de Portugal, Santa Lúcia, pretende ser transferido de volta para Lisboa.Depois de cancelado 
o projecto de estrada que ali o levara, nada mais o prende a esse lugar perdido no meio 
de parte nenhuma. Quando a transferência está iminente, Pedro recebe uma carta de uma 
multinacional, intimando-o a fechar o website da aldeia, criado por Pedro, por infracção à 
legislação de copyright, sob a ameaça de um pedido de indemnização de 500.00 euros. 
Só há um senão. É que o site foi criado em nome da Associação da Aldeia e só esta o 
pode fechar. Ora, uma grande parte dos habitantes da aldeia é contra o encerramento do 
site. Com lógica de ferro: se o site justifica um pedido de indemnização de 500.00 euros, 
então é porque vale efectivamente esse dinheiro. Se a multinacional o quer, que o compre! 
Rapidamente a situação se torna incontrolável, sobretudo a partir do momento em que 
chega aos ouvidos dos meios de comunicação social. E sob a luz dos projectores, os 
habitantes da aldeia começam também a mudar – nem sempre para melhor...”

Synopsis > Pedro, a road engineer, posted in the north of Portugal, waits to be transferred 
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Realização: Carlos Reis (Portugal, 2008); Argumento: Carlos Reis; Fotografia: Carlos Reis; 
Montagem: Carlos Reis; Som: João Paulo Reis; Produção: Esart; 
Duração: 100’
Contacto: Rua Dr. António Trindade, lote 6, 4º Dto; 6000-351 Castelo Branco; carlosreis@esart.
ipcb.pt

Sinopse > Este documentário segue de perto a festa do castelo, um momento muito 
importante na vida da comunidade monsatina. O filme revela fragmentos da vida de 
algumas personagens, procurando mostrar o lugar das memórias, os conceitos de tradição, 
a importância da diversão através do canto, do jogo e da dança. As personagens encenam 
muitos momentos, mas a verdadeira encenação já estava lá – as suas tradições sé se realizam 
em absoluto pela encenação. Procura-se mostrar que esta gente velha não se importa de 
partilhar o seu tempo nem se importa de explicar o que dá significados à sua própria vida.
Mas esta gente não compreende nem aceita que outros queiram usurpar as suas tradições. 
È a nossa tradição! Este é uma espécie de clamor de quem não quer perder mais vida além 
de que o tempo lhe tira.

Synopsis > This documentary accompanies the feast of the castle, a very important moment 
in the life of the community of Monsanto. The film shows moments on the life of some 
characters, attempting to illustrate the place of the memories, the concepts of tradition, the 
importance of diversion through singing, playing and dancing. The characters perform a lot, 
but the real performance was already there. This old people are willing to share their time 
or to explain the real meaning of their own life, but they do not understand nor accept that 
other people want to trespass their traditions. 

É a Nossa Tradição!
É a nossa tradição | It’s our traditiontradition!

Carlos Reis
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A exaltação da natureza no P. N. Novdar | Nature at Novdar 

Realização: Afonso Alves (Portugal, 20008); Argumento: Carlos Rio Carvalho; Fotografia: 
Afonso Alves; Música: �asco Lourenço; Montagem: Afonso Alves; Som: �asco Lourenço; 
Produção: Outro Mundo – Produção de Filmes, Lda
Duração: 11’ 22’’
Contacto: Rua de D. Estefânia, 46 – 3º, 1000-156; outromundo@hotmail.com

Sinopse > O Parque de Natureza de Novdar é o exemplo do perfeito enquadramento da 
conservação dos valores naturais com uma gestão agrícola, florestal e turística sustentada, 
contribuindo para o objectivo comum da conservação da bio diversidade em territórios da 
rede natura 2000

Synopsis > The Natural Park of Novdar is the example of perfect framework of the 
conservation of natural values with a sustained agricultural, forestry and touristic 
management, contributing to the common objective of conservation of bio diversity in 
territories of the Natura 2000

Afonso Alves
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Realização: José Coimbra, Tiago Guimarães (Portugal, 2007); Argumento: José Coimbra; 
Fotografia (cor): Tiago Guimarães; Música: Bruno Afonso, João Ferraz; Montagem: Tiago 
Guimarães; Som: Bruno Afonso; Produção: InfimoFrame – Ideias em �ídeo
Duração: 60’
Contacto: M.A.R-É. Ecritório EB – 07, 7000 -500, Évora - infimoframe@gmail.com
Categoria onde se inscreve: Lusofonia

Sinopse > Uma equipa de cientistas aventura-se na descida de um rio ibérico, da nascente 
à foz. Nesta viagem imaginária descobrem inúmeras espécies de água doce, muitas em vias 
de extinção, que habitam os rios e lagos portugueses e espanhóis. Mas não só! A expedição 
cruza oceanos à descoberta de espécies aquáticas nos grandes lagos africanos e na bacia 
amazónica. A “Rivus” identifica mais de 50 espécies de peixes, anfíbios e répteis que ainda 
habitam o nosso planeta. 

Synopsis > A team of scientists risks the downturn of an Iberian river, from rising to the 
mouth. In this imaginary journey they discover many freshwater species, many endangered, 
that dwell in the rivers and lakes of Portugal and Spain. But there is more! They cross 
oceans trying to find aquatic species in African Great Lakes and in the Amazon basin. The 
“Rivus” identifies more than 50 species of fish, amphibians and reptiles that still live in 
our planet.

expedição Rivus: Viagem ao Planeta Fluviário
Expedição Rivus: �iagem ao Planeta Fluviário | Rivus Expedition: Journey to the Riverine PlanetRivus Expedition: Journey to the Riverine Planet 

José Coimbra

Tiago Guimãraes
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Realização: José Simões e Rui Cunha (Portugal, 2008); Argumento: José Simões; Fotografia: 
Rui Cunha; Montagem: José Simões e Rui Cunha; Som: Ganho do Som; Produção: Doc 
�isuais; 
Duração: 22’
Contacto: Urbanização Quita do Cerro lote 24 4º esq. 3030 Coimbra

Sinopse > Uma equipa de reportagem foi ao nordeste do Brasil, terras da baía da traição, 
descobrir como vivem os potyguara, etnia de cinco mil índios separados por 26 aldeias e 
com uma peste, a cana do açúcar, a devastar-lhes a floresta e ameaçar modos seculares 
de sobrevivência

Synopsis > A reportage team went to the northeast of Brazil, the lands of the bay of 
treason, to find out how the potyguara live, an ethnic group of five thousand Indians spread 
for 26 villages and with a plague, the sugar cane, devastating the forest and threatening 
their secular ways of survival.

Índios Potyguara
Índios Potyguara | Potyguara Indians

José Simões

Rui Cunha



Competição 
lusofonia

| 126 |
cineeco2008 lagar da Moira – Retrato de um lugar de Azeite

Lagar da Moira – Retrato de um Lagar de Azeite | Lagar da Moira – Portrait of an Olive PressLagar da Moira – Portrait of an Olive Press 

Paulo Porfírio
No final de 2002 realizou o 8 week Workshop na New York Film Academy, com a 
curta-metragem de final de curso “Exposed”, que esteve a concurso no Festival de 
Avanca 2003. Desde então tem desenvolvido vários projectos em vídeo, fotografia 
e pós-produção vídeo. Entre os quais se contam os vídeo para a peça de teatro 
Projecto Poético, duas adaptações de peças de teatro, “Falar �erdade a Mentir” 
e “Auto da Índia” criadas para a Areal Editora. Mais recentemente colaborou com 
trabalho de câmara extra para a série de televisão “As Ilhas Desconhecidas” de 
�icente Jorge Silva e realizou o trailer para essa mesma série.

Realização: Paulo Porfírio (Portugal, 2007); Argumento: Paulo Porfírio; Fotografia (cor): Paulo 
Porfírio; Música: Kevin McLeod; Montagem: Paulo Porfírio; Som: Paulo Porfírio; Produção: 
Associação Cultural Mário Gomes Figueira; 
Duração: 54’
Contacto: R Ferreira Borges nº 147, 5º Dto. 1350-130 Lisboa; pporfirio@vodafone.pt

Sinopse > Os lagares de azeite foram durante o séc. XX, locais fundamentais para o 
desenvolvimento desta região. Não só produziam o azeite como criavam postos de trabalho 
e eram locais por onde muita gente passava e convivia.
O Lagar da Moira foi durante 40 anos uma das referências da zona de Gouveia. Neste 
documentário seguimos, através do relato de quem lá trabalhou, o que foi este lagar e 
acompanhamos todo o processo da produção do azeite. 

Synopsis > The oil mills were, during the 21st century, important places for the development 
of the regions. Not only they produced olive oil, but also created jobs and were places 
where many people went to socialize. The Mill of the Moira has been, for 40 years, one of 
the reference points of Gouveia. In this documentary we follow, through the words of those 
who worked there, what this oil mill has been and how oil was produced. 
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Realização: Wilmar Ferraz (Brasil, 2008); Argumento: Wilmar Ferraz; Fotografia: Joakim 
de Sousa; Música: Tonzêra; Montagem: Dustan Oeven; Som: Tonzêra; Produção: Etnis 
Produções Cinematográficas Ltda.; Intérpretes: Angélica de Farias Gomes.
Duração: 15’ 40’’
Prémios: � Festcine Amazónia – Prémio Melhor Actriz: Angélica de Farias Gomes; 5ª Mostra 
ABD CINE GOIÁS NO 9º FICA – Prémio melhor actriz: Angélica de Farias Gomes
Contacto: Rua 31 esq. c/ Rua 03, nº86, Sala 201, Centro – Goiânia – GO – Brasil CEP: 74015-
070; wilmarferraz@gmail.com

Sinopse > Ela tem 91 anos, mas não é velha. Ela vive sozinha, mas não é solitária.

Synopsis > She is 91 years old, but she is not old. She lives alone, but she is not alone.

Mais ou Menos Um?
Mais ou menos um? | More or less one?| More or less one?

Wilmar Ferraz
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Maputo: Sonhar Não É Proibido | Maputo: to Dream is not Forbidden 

Realização: Madalena Cunhal (Portugal, 2008);; Argumento: Madalena Cunhal; Fotografia: 
Madalena Cunhal; Música: Júlio Silva Band; Montagem: João Tilly; Som: João Tilly
Duração: 30’
Contacto: Rua João Dias Júnior, nº11 6270-422 Seia; menacunhal@gmail.com

Sinopse > Uma viagem pelas ruas e instituições de acolhimento e reabilitação dos meninos 
de rua de Maputo. O esforço e o investimento de um jovem país na educação e reabilitação 
das crianças de rua trará frutos imediatos?

Synopsis > The documentary is a journey through the streets and the institutions for refuge 
and rehabilitation of street children in Maputo. Will the effort and investment of a young 
country in education and rehabilitation of street children bring immediate fruits?

Madalena Cunhal
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Na Diáspora, Os Lusos na Argentina | In the Diaspora, the Portuguese in ArgentinaIn the Diaspora, the Portuguese in Argentina 

Realização: Fernando Carlos Moura (Portugal, Argentina, 2008); Argumento: Fernando Carlos 
Moura;Fotografia (cor): Fernando Carlos Moura, Júlio Bertolotti; Montagem: Fernando Carlos 
Moura; Som: Fernando Carlos Moura, Ricardo Soares; Produção: Fernando Carlos Moura;
Duração: 59’ 50”
Contacto: Rua de São Macário 772, 1 Frente Lazarim 2825-159 Charneca da Caparica, 
Portugal; fermour@hotmail.com 

Sinopse > Mostrar como vivem os portugueses na Argentina (48,4% naturais do Didtritoda 
Guarda, 37% nascidos no Concelho de Seia), o isolamento a sobrevivência da última geração 
enquanto comunidade particular, num país em que a imigração desta zona parou na década 
de 1970. Retratar a SAUDADE, DIÁSPORA E O RETORNO.

Synopsis > The documentary shows how is the life of the Portuguese in Argentina (48.4% 
natural from Guarda district, 37% born in the municipality of Seia), the isolation and the 
struggle for survival of the last generation as a community, in a country where immigration 
in this area stopped in the 1970s. A portrait of “saudade” the Diaspora and the return.A portrait of “saudade” the Diaspora and the return.

Fernando Carlos Moura
“Na Diáspora, os Lusos na Argentina” é a sua estreia na realização dum filme 
documental.
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Realização: Nicolas Carme (Portugal, 2008); Argumento: Nicolas Carme; Fotografia: Nicolas 
Carme; Montagem: Nicolas Carme; Produção: Espaces Mediterranéens
Duração: 35’
Contacto: 1Rue du Traverson, 13009 Marseille França; carne.nicolas@gmail.com

Sinopse > O Grupo de Análise e Uso do Fogo (GAUF) é um grupo especializado no apoio 
a incêndios florestais. Em Setembro de 2007 foram activados para intervir num incêndio 
em Gouveia. Este filme mostra a acção do GAUF no terreno: o reconhecimento, a análise, a 
identificação de sectores críticos e oportunidades de combate, de acordo com a velocidade 
de propagação, combustíveis, meteorologia. Se útil e eficaz e possível utilizam o fogo como 
ferramentas de combate para extinguia o incêndio.

Synopsis > The Group for Analysis and Use of Fire (GAUF) is a group specialized in the 
assistance to the forest fires. In September 2007 they have been called to intervene in a 
fire in Gouveia. This film shows the action of GAUF on the ground: the recognition, the 
analysis, the identification of critical sectors and opportunities of combat, in accordance 
with the speed of propagation, fuel, meteorology. Whenever it is useful and effective they 
use the fire as a tool to extinguish the flames.

Uma Noite a Pensar o Fogo
Uma Noite a Pensar o Fogo | A Night Thinking about Fire

Nicolas Carme
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O Pesadelo é Azul | The Nightmare is Blue 

Realização: Ângelo Lima (Brasil, 2008); Argumento: Ângelo Lima; Fotografia (cor): Juliana 
Corso; Música: Otavio Soares Brandão; Montagem: Juliana Corso; Som: Paulo Porfírio; 
Produção: Ângelo Lima; 
Duração: 29’
Prémios: FICA, Goiás, 2008.
Contacto: R. das Américas, a.26. l.14, casa 2, Jardim �itória 2, Goiania – janjolima@ibest.
com.br
Categoria onde se inscreve: Lusofonia

Sinopse > Em 1957 aconteceu em Goiania uns dos maiores acidentes radioactivos do mundo. 
�inte anos depois como estão as vítimas que foram atingidas directamente?

Synopsis > In 1957 in Goiânia took place one of the biggest radioactive accidents of the 
world. Twenty years later, what happened to the victims?

 

Ângelo lima
Realizou entre outros “Brasil 2001”, “Amarelinha”, “Um video chamado Brasil”, 
“Ruídos da Fé”, “Icologia”, “Bicho Preto Nasce Branco”, alguns dos quais estiveram 
presentes em edições anteriores do CineEco.
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Realização: Alice Miceli (Alemanha, Brasil, 2008); Argumento: Alice Miceli; Fotografia (cor): 
Alice Miceli; Montagem: Alice Miceli; Som: Alice Miceli; Produção: Instituto Sérgio Mota de 
Arte e Tecnologia;
Duração: 14’
Contacto: Yorckstrasse 65, 10965 Berlim, Alemanha; alicemiceli@terra.com.br 
Categoria onde se inscreve: Lusofonia / �ídeo Não Profissional.

Sinopse > “Quadrado - Inverso” baseia-se na exponencial invisibilidade das radiações 
– sendo a radioactividade inversamente proporcional ao quadrado da distância do seu 
ponto de origem. Quando nos aproximamos do reactor nuclear nº 4 na central eléctrica de 
Chernobil, isto é precisamente o que está em jogo. Esta dinâmica alarmante permanece 
invisível. É aqui traduzida em elementos essenciais da imagem em movimento, tais como a 
forma e por quanto tempo a imagem é captada.

Synopsis > “Inverse-Square” is based on the exponential invisibility of radiation 
– radioactivity being inversely proportional to the square of the distance from its source. 
As one approaches reactor number 4 at the Chernobyl nuclear power plant, this is precisely 
what is at stake. This alarming dynamics remains invisible. It is translated here to key 
elements of the moving image, such as how and for how long an image is perceived. 

Quadrado - Inverso
Inverse - Square | Inverse - Square

Alice Miceli
Artista Brasileira, vive actualmente em Berlim. Formou-se na Ecole Superieure 
d’Etudes Cinématografiques em Paris. Desenvolve neste momento um trabalho em 
Pinhole (fotografia) sobre Chernobil. 
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Realização: Henrique Bento (Portugal, 2008); Argumento: Adaptação do conto “Uma vez mais” do 
Livro de Walter Benjamin - Imagens de Pensamento; Fotografia (Preto e branco): Henrique  Bento; 
Montagem: Henrqiue Bento; Música: Gustav Mahler; Som: João Azevedo e Nuno Lima; Produção: 
Henrique Bento (IDEIA TUA) Intérpretes: Locução Alexandra �arela / Tradução De Alemão para 
Português de João Barrento e de Português para Inglês de Helena Roldão; Duração: 5’  
Prémios: Prémio Black and White - Prémio representativo do Festival da UC do Porto
 
Sinopse > Com este vídeo (experimental) pretendo elogiar um dos grandes pensadores do século XX; 
Walter Benjamin. Este ensaio, contém um esqueleto propositadamente narrativo. A reserva Natural 
do “Paúl do Boquilobo” (Torres Novas) serve como pano de fundo imagético, apoiada na melodia  
envolvente da voz de Alexandra �arela. A música de Gustav Mahler (pós – romantismo) contribui 
para a melancolia. Este conto encerra um sonho de infância, na terra onde Benjamin terá crescido. 
A paisagem que o rodeia é descrita num contexto poético e nostálgico. Tal como escreveu Charles 
Baudelaire (no livro  “A invenção da modernidade”). “ O Romantismo não reside concretamente nem 
na escolha dos assuntos, nem na verdade exacta, mas na maneira de o sentir.”

Synopsis > Tith this work i intent to praise one of the great thinkers of the twentieth century, Walter 
Benjamin. This essay is intentionally narrative. The “Paúl do Boquilobo” natural reservation (Torres 
Novas) emerge as  the background image, sustained by the melody and by the enfolding voice 
of Alexandra Varela. Gustav Mahler’s musical composition (post-romantic) gives a  melancholic 
contribution. This tale is all about a childhood dream, in the land where, once, Benjamin growned-
up. The landscape that surrounds him is described in a poetic and nostalgic way. As once Charles 
Baudelaire had written ( in “The invention of Modernity”) – “The Romanticism doesn’t consist on 
the concrete choice of the subject, nor the exact truth, but in the way of feeling it.”

Uma Vez Mais
Uma �ez Mais | Once More

henrique Bento
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A Água é um Mundo Fantástico,
de Pedro Gomes, Armando Coelho, Miguel Braga (Portugal) 11

Avenida europa, 
de Rita Marrafa de Carvalho, etc. (Portugal) 30’

o Fantasma,
de Colectivo “Sete �entos” (Portugal) 3’

A Grande Aventura,
de Francisco Manso (Portugal) 53’

Juruna, o espírito da Floresta, 
de Armando Sampaio Lacerda (Brasil) 86’

A luz dos Meus Dias,
de Anabela Saint-Maurice (Portugal) 60’

Moló Jack, de luiz Bo Tosso, 
Thiago �eiga (Brasil) 13’

Um Pé de Quê? – Pau-Preto,
de Estevão Ciavatta (Brasil) 23’

Subpapéis, 
de Eduardo Jorge (Brasil) 18’
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49 Words for Snow | 49 Words for Snow 
Realização: Yorgos Avgeropoulos (Grécia, 2007); Argumento: 
Yorgos Avgeropoulos; Fotografia (cor): Alexis Barzos; Música: 
Yiannis Paxevanis; Montagem: Yiannis Biliris, Meletis Pogkas; 
Som: Alexis Barzos; Produção: Small Planet; Duração: 64’
Prémios: Prémio Melhor Filme no St.-Petersburg Maritime Film 
Festival em 2008
Contacto: 30, Tsortsil Str, Ano Ilioupoli, 163 42, Atenas; 
gavgero@smallplanet.gr  

49 Palavras para Neve

Sinopse > O planeta está a sofrer de febres altas e o termómetro pode ser consultado na 
Gronelândia. Nesta vasta terra de gelo que está agora a derreter a grande velocidade (248 
quilómetros de neve cúbicos anualmente) o quotidiano dos seus escassos habitantes é aquilo 
que ouvimos nas notícias e lemos nos jornais. Os Inuit, mais conhecidos por nós como 
Esquimós, observam impotentes como sua vida muda drasticamente e a sua civilização recebe 
provavelmente o maior golpe na sua história de longos séculos de gelo. 

Sinopsis >  The planet is suffering from high fever and its thermometer can be found in Greenland. In this 
vast land of ice which is now melting at a great speed (248 cubic kilometres of snow each year) all that 
we hear on the news and read about in the newspapers constitutes the everyday life of its few inhabitants. 
The Inuit, better known to us as Eskimos, watch helpless as their life changes dramatically and their Artic 
civilization receives what is probably the worst blow in its centuries long frozen history. 

Bikini: Trauminseln im Sperrgebiet | Bikini: Paradise in the 
Danger Zone
Realização: Annette Scheurich (Alemanha, 2007); Argumento: 
Annette Scheurich, Marcel Steuermann; Fotografia (cor): 
Klaus Scheurich; Música: Georg Reichelt; Montagem: André 
D Conrad; Som: Roberto Santaguida; Produção: Marco Polo 
Film; Duração: 50’ 
Contacto: Handschuhsheimer Lands w.73, D-69121 Heidelberg; 
annette@marco-polo-film.de 

Bikini: Paraíso na zona de Perigo

Sinopse > As imagens são inesquecíveis. Desde 1946 até 1958 as Ilhas Bikini foram atingidas 
por mais de 20 enormes explosões nucleares. Os militares norte-americanos escolheram esta 
localidade remota para testar a primeira arma nuclear depois de Hiroshima. Hoje, 60 anos se 
passaram, a paz regressou ao atol, ainda que existam por toda a parte vestígios do passado 
nuclear. Um paraíso muito pouco conhecido surgiu das cinzas. Bikini transformou-se num lugar 
excepcional. Não há nada sobre a terra que se lhe compare.

Sinopsis > The images are unforgettable. From 1946 up to 1958 the Bikini Islands were hit by over 20 
huge nuclear explosions. American military chose this remote location to test the first nuclear weapon after 
Hiroshima. Today, 60 years have passed, peace has returned to the atoll even though the traces of the 
nuclear past are apparent everywhere. A very little known paradise has arisen from the ashes. Bikini has 
turned into a unique place. There is nothing on earth quite like it. 
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Les Brumes du Manengouba | The Mists of Manengouba
Realização: Guillaume de Girestel (França, 2007); Argumento: 
Guillaume de Girestel; Fotografia (cor): Jean-Thomas Renaud; 
Música: Jérome Rossi; Montagem: Hélène de la Morirerie; 
Som: Martin Lireng; Produção: French Connection Films; 
Duração: 52’
Prémios: Moravian-Silesian Governor’s Award no International 
Environmental Film Festival 2008 na Republica Checa; Silver 
Giraffe no FIFEN 2008, na Nigéria.
Contacto: 142 Rue Lamartine, 75009 Paris; info@frenchcx.com

As Brumas do Manengouba

Sinopse > No sopé de um vulcão no Sudoeste dos Camarões, um cientista inglês descobriu 
uma densa floresta tropical, escrupulosamente preservada, que hoje constitui um dos pontos 
altos da biodiversidade africana, em termos de espécies endémicas. Apesar da protecção da 
tribo vizinha Barossi, as riquezas da floresta encontram-se sob muitas ameaças.

Sinopsis >  At the foot of a volcano in South West Cameroon, a Bristish scientist discovered a dense 
tropical forest, meticulously preserved, which now constitutes one of Africa’s biodiversity hotspots and the 
top forest in terms of endemic species. Despite the protection of the Barossi neighbouring tribe, the forest 
riches are coming under many threats. 

Wüsten im �ormarch - Asien | Deserts on the move - Asia
Realização: Klaus Feichtenberger, (Alemanha, 2007); 
Argumento: Klaus Feichtenberger; Fotografia (cor): François 
Couwel; Música: Mark Fischer; Montagem: Frank Reichest;  
Produção: medi cine; Duração: 50’  
Contacto: Panoramash 22, D – 65199 Wiesbaden; ingoherbst@
aol.com

Desertos em Movimento – Ásia

Sinopse > Segundo as Nações Unidas, a desertificação afecta mais do que 2,6 mil milhões de 
pessoas em 110 países. Neste documentário, vamos ver como os desertos e a desertificação 
estão a mudar o mundo, e afectando em particular a Ásia.

Sinopsis > According to the Unite Nations, desertification affects more than 2.6 billion people in 110 
countries. In this documentary, we look at how deserts and desertification are changing the world, and 
affecting Asia in particular.
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Räumkommando Riesenratte | Detecting Danger
Realização: Herbert Ostwald (Alemanha, 2007); Argumento: 
Herbert Ostwald; Fotografia (cor): Roland Gockel, Norbert 
Röttcher; Música: Mark Joggerst; Montagem: Stefan Kolbe; 
Produção: Taglicht Media; Duração: 43’ 
Contacto: Klopstockswasse 30, D- 50968 Kölm; wild.doc@
t-online.de

Detectando o Perigo

Sinopse > Este filme acompanha a Senhora Marple e Niko ao longo do curso de treino no 
laboratório e dos primeiros testes. Estamos ao lado da Senhora Marple sempre que ela 
se lança numa nova fase do seu trabalho arriscado. É um treino longo e duro, cheio de 
surpresas, até que chega o dia em que ela pode  finalmente  cumprir a sua a missão.

Sinopsis > This film follows Miss Marple and Niko through the training course in the lab and the early 
test. We are with Miss Marple each time she gets the hang of another part of her perilous work. It’s a 
long and hard training, full of surprises, until the day comes when she can finally fulfil her mission.

herbert ostwald: Nasceu em 1960 em Berlim e estudou Biologia. Apresentador, editor, 
produtor e realizador em rádio e televisão. Realizou inúmeros documentários para várias 
televisões, os seus filmes passaram por festivais de todo o mundo. 

Ecology | Ecology
Realização: Sarah Turner (Inglaterra, 2007); Argumento: 
Sarah Turner; Fotografia (cor): Mathew Walker, Alia Syed, 
Sarah Turner;  Montagem: Sarah Turner; Som: Sarah Turner; 
Intérpretes: Caroline Jay, James Fennell-Barker, Georgia 
Brown; Produção: Sarah Turner; Duração: 97’
Contacto: 7 Greencoat Mansions, Greencoast Row, London 
SW1P 1PG; sturner@bewitched.demon.co.uk

ecologia

Sinopse > “Ecologia” é um filme em três partes, três personagens e três histórias para serem 
exibidas em qualquer ordem: a história de uma mãe, uma filha e um filho, de férias na ilha 
de Maiorca. Não se trata da Maiorca das viagens organizadas, mas do retiro de um escritor, 
numa localidade alimentada a energia solar e ambientalmente responsável. Parecendo 
lançar um debate sobre a ética da ecologia, “Ecologia” aborda o tema de forma inovadora, 
recorrendo à ética da reciclagem psíquica, onde os detritos são passados e voltados a pôr 
em circulação entre as pessoas.

Sinopsis > “Ecology” is a feature film in three parts, three characters and three stories to be screened in 
any order: the stories of a mother, a daughter and a son, on holiday in Majorca. This is not the Majorca 
of package holidays but a writer’s retreat, in a location solar powered and environmentally responsible. 
Appearing to reference a debate on the ethics of the environment, Ecology innovatively turns the idea 
towards the ethics of psychic recycling; the debris passed on and re-circulated among people. 

Sarah Turner
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La Face Cachée de L’Amiante | The Dark Side of Asbestos
Realização: François Cesalli (Suíça, 2008); Argumento: Jacques 
De Charriere; Fotografia (cor): Jean-Dominique de Weck; Música: 
Sonia Mounir; Montagem: Robert Mabillard; Som: Jiri Nelval; 
Produção: Television Suisse Romande; Duração: 52’53’’
Contacto: 20 Quai Ernest–Ansermet CP 234 – 1211 Genebra; 
francois.cesalli@tsr.ch

A Face escondida do Amianto

Sinopse > Em 2007, o impossível sucede numa escola de Genebra. Duas pessoas adoecem 
contaminadas por amianto. Eles são vítimas passivas de materiais presentes em grande 
parte do parque habitacional suíço, que têm utilizado desde sempre. Time Present analisa 
este puzzle que faz do amianto uma nova ameaça para a população em geral.

Sinopsis > In 2007, the impossible occurs in a school in Geneva. Two people fall ill from asbestos 
contamination by passive. They are victims of materials present in most parts of the housing stock Swiss 
then they have ever handled. Time Present dissects this puzzle which makes asbestos a new threat to 
the general population. 

François Cesalli: Francesco Cesallio, filho de pai Italiano, estudou cinema em Paris, voltou 
à Suiça para trabalhar na produção de um filme. Trabalha na televisão e faz cenografia 
audiovisual para dança teatro e exposições. Realizou a curta-metragem “Suite Nupcial” que 
é premiada em 2001 no Festival of Francophone short film.

Godofredo – 20% Albert Schweitzer | Godofredo – 20% Albert 
Schweitzer
Realização: Gaby Lingke (Alemanha, 2007); Argumento: Gaby 
Lingke; Fotografia (cor): Pablo �aldes; Música: Bertram Denzel; 
Montagem: Sabine Smit; Som: Boris Herrera; Produção: Gaby 
Lingke; Duração: 47’ 
Contacto: Uhland Str. 31, 29211 Bremen, Alemanha; lingke@
gmx.de 

Godofredo – 20 % Albert Schweitzer

Sinopse > Godofredo Stutzin, de 90 anos, passou a vida a lutar pelo debate e os problemas 
dos direitos dos animais no Chile. “Godofredo – 20% Albert Schweitzer” retrata a vida e 
pensamento de um homem exemplar.

Sinopsis > 90 year old Godofredo Stutzin spent a lifetime campaigning for conversation and animal rights 
issues in Chile. “Godofredo – 20% Albert Schweitzer” portrays the life and thinking of a unique man.

Gaby lingke: Realizador alemão, co-fundador da associação de protecção ambiental 
“Mammalian Mind e. �.”. Realizador de documentários, assistente de realização e produtor.
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Fisherman’s Tale | Fisherman’s Tale
Realização: Irena Skoric (Croácia, 2008); Argumento: Irena 
Skoric; Fotografia (cor): �inko Kovacic; Montagem: �inko 
Kovacic; Intérpretes: Produção: Lino Klub Zagreb - �ukovarsia 
222, 10000 Zagreb, Croacia; irena.skorie@gmail.com;
Duração: 15’ 
Contacto: B- 1108, Hyossurg Jewely City Apt Chongsoh-fu 110-
890, Coreia do Sul; film@paran.com 

A história do Pescador

Sinopse > O filme mostra os rituais diários dos habitantes de St. Klement, uma pequena 
ilha sem electricidade ou canalizações, na proximidade da ilha de Hvar. Este documentário 
tenta responder a uma simples questão humana – as relações entre a família e os amigos 
chegados e a amizade entre todas as gerações.
 
Synopsis > The film shows daily rituals of the summer inhabitants of St. Klement, a small island without 
electricity or pluming, in the proximity of the island of Hvar. This documentary film tries to answer 
one simple human question – the relations between family and close friends and friendship among all 
generations.

L’uomo di Stragna | The Mano f Stregna
Realização: Paolo Rojjatti (Itália, 2006); Argumento: Paolo 
Rojjatti; Música: Massimo Toniutti; Montagem: Paolo Rojjatti; 
Intérpretes: Eugenio Tomaseg; Produção: Kinoatelje; Duração: 
60’
Prémios: Prémio Scabiosa Trenta em Trieste 2007;
Contacto: Piazza �ittória 38, 34170 Gorizia, Itália; martina@
kinoatelje.it

o homem de Streegna 1961/2006

Sinopse > Este filme é uma combinação versátil de ficção que lança uma luz sobre uma 
dinâmica social dentro de um microcosmo rural, e de uma abordagem documental capaz de 
improvisação. O material original foi recuperado e reeditado em 2006 por Alvaro Petricig e 
mais tarde sofreu várias intervenções que permitiram a sua conservação e digitalização sob 
a égide dos Gorizia DAMS Undergraduate Course Laboratories, La Camera Ottica e Crea com 
a Universidade de Udine.

Sinopsis > This film is a versatile combination of fiction shedding light on a social dynamic within a rural 
microcosm, as well as of a documentary approach capable of improvisation. The original material was 
refurbished and re-edited in 2006 by Alvaro Petricig and later underwent various interventions enabling its 
preservation and digitalization under the auspices of the Gorizia DAMS Undergraduate Course Laboratories 
La Camera Ottica and Crea with the University of Udine.
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Kali Bein | The Black River
Realização: Surendra Manan (Índia, 2007); Argumento: Surendra 
Manan; Fotografia (cor): Anil Lonare; Montagem: Ashwini 
Dixit; Som: Hasan Sidiqui; Produção: Time-Image Production; 
Duração: 60’
Prémios: Melhor Filme de Ambiente do Indian Documentary 
Producers’ Association, India; Premio Especial do Juri no 
ECOFILMS International Film & �isual Arts Festival, Grécia;
Contacto: 198 S/F, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi 
– 110065, India; surmanan@hotmail.com

Kali Bein - o Rio Negro

Sinopse > Um rio histórico com 160 quilómetros de comprimento, chamado Kali Bein (Rio 
Negro) associado à vida sócio-cultural-económica das populações desde a antiguidade 
torna-se vítima da urbanização, comercialização e industrialização. Com o passar do tempo a 
corrente desaparece e rio acaba por morrer. As consequências são terríveis. As pessoas que 
sofrem há anos são impelidas por um santo. Desenvolvem um novo modo de auto-ajuda, 
trabalham incansavelmente durante 7 longos anos e, por fim, conseguem um milagre.

Sinopsis > A 160 kilometer long historic river named Kali Bein (The Black River) associated with the socio-
cultural-economic life of the people since ancient times falls prey to urbanization, commercialization and 
industrialization. With the passage of time the stream vanishes and river finally dies. The consequences 
are terrible. People suffering for years are then motive by a saint. They evolve a novel way of self-help, 
work tirelessly for 7 long years and finally perform a miracle. 

Long Road North | Long Road North
Realização: Ian Hinkle (Canadá, EUA, 2008); Argumento: Ian 
Hinkle, Gwendal Castellan; Fotografia (cor): Gwendal Castellan; 
Música: Peter Lack; Montagem: Ian Hinkle; Produção: Antipodes 
- Expeditions; Duração: 93’ 
Contacto: 1767 Mc Spadden A�E. �ancouver, Canadá; ian@
longroadnorth.com

longa estrada para o Norte

Sinopse > O plano: percorrer em bicicleta metade do planeta. Do extremo da Patagónia até 
aos confins do Árctico canadiano, esta aventura iria mudar as suas perspectivas para sempre. 
Fosse o que fosse que eles pensassem saber acerca do mundo, acabaram por descobrir que 
não sabiam praticamente nada.

Sinopsis > The plan: to cycle halfway across the planet. From the tip of Patagonia to the far reaches of the 
Canadian Arctic, this adventure would change their perspectives of themselves forever. Despite what they 
thought they knew about the world, they came to see that they hardly knew it at all. 
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Zanberland Kapadocien | The Magico f Cappadocia
Realização: Susanne Hillmann (Alemanha, 2007); Argumento: 
Susanne Hillmann; Fotografia (cor): Ralf Teilinger, Michael 
Strnad; Música: Klanfranm, Mattias Krüger; Montagem: Michael 
Farounharson; Intérpretes: Ursula Pjaffendor, Hajo Pjaffendor, 
Alment Wegner; Produção: Andrea Windisch; Duração: 28’ 30’’ 
Contacto: Stiftstrasse 22, 65183 Wiesbaden, Alemanha; hillman.
s@zdf.de 

A Magia De Capadocia

Sinopse > Capadócia – uma fascinante paisagem vulcânica situada no coração das terras 
altas da Anatólia, na Turquia central. Única pelas suas bizarras formações de rocha vulcânica, 
as suas cidades subterrâneas e as chamadas igrejas-caves esplendidamente decoradas. O 
documentário de Susanne Hillmann é uma aventura reveladora que nos transporta ao passado 
e presente da Capadócia.

Sinopsis > Cappadocia – A fascinating volcanic landscape situated in the heart of the Anatolian highlands of 
central Turkey. Unique for its bizarre Tuff stone formations, its underground cities and splendidly decorated 
so called cave-churches. Susanne Hillmann’s documentary is an eye opening adventure into the past and 
present Cappadocia.  

155 Mile | 155 Mile
Realização: Lee Hyung-Suk (Coreia do Sul, 2008); Argumento: 
Lee Hyung-Suk; Fotografia (cor): Young-Sam; Música: Lee Eun-
Sub, Jean Jong Lyele; Montagem: Kwon Hynk-Fu; Som: Park 
Hee-Chan; Intérpretes: Há Beok-Seong; Song Mooon-Soo, Ko 
Kwan-Jac, Ra Kyonij-Deok; Produção: Antipodes - Expeditions; 
Duração: 25’ 
Contacto: B- 1108, Hyossurg Jewely City Apt Chongsoh-fu 110-
890, Coreia do Sul; film@paran.com 

Milha 155

Sinopse > Ao perderem o material gravado acerca dos animais do Árctico, uma equipa de 
documentário de uma estação de televisão decide aventurar-se na zona desmilitarizada, na 
esperança de encontrarem animais raros.

Sinopsis > Losing their video footage of Arctic animals, a TV station documentary team decides to venture 
into the Demilitarized Zone, hoping to find rare animals.
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Miraslava | Miraslava
Realização: Roberto Santaguida (Canadá, 2007); Argumento: 
Roberto Santaguida; Fotografia (cor): Roberto Santaguida; 
Montagem: Roberto Santaguida; Música: vários; Som: Roberto 
Santaguida; Produção: Fato a mano. 
Intérpretes: Erin Peach, Sabrina Hale, Jen Coal, etc. 
Duração: 7’ 35
Prémios: presente em dezenas de festivais.
Contacto: fato a mano – 96 Girouard, Dorval, Quebec, Canadá 
H95 3RI - rob.santiguida@gmail.com

Miraslava

Sinopse > 

Sinopsis > A young man, is life in tatters, seeks redemption by fleeing the city. 

Eeuwige Moes | Eternal Mash
Realização: Catherine van Campen (Holanda, 2007); Argumento: 
Catherine van Campen; Fotografia (cor): Wiro Felix; Música: Jeroen 
Goeijiers; Montagem: Stefan Kamp; Som: Rob Dulea; Produção: 
Zuidenwind Filmproductions, Joost Seelen; Duração: 53’
Contacto: P.O Box 4673, 4803 Er Breda, Holanda; info@
zuidenwind.nl

Mistura eterna

Sinopse > O interesse de Ruurd Walrecht pelas sementes históricas começou quando ele era 
muito jovem. Ele deu então início a uma cruzada que duraria toda uma vida, para proteger, 
preservar e manter essas sementes. Este Dom Quixote holandês dos legumes raros edificou 
uma incrível colecção de centenas de sementes que estavam à beira da extinção. Subitamente,  
Ruurd mudou-se para a Suécia deixando para trás os seus variados assistentes. Eles contam 
a história da deste mestre horticultor e da sua Arca �erde.

Sinopsis > Ruurd Walrecht’s interest of historical crops began when he was very young. He started a life 
long crusade to protect, preserve and maintain them. This Dutch Don Quixote of rare vegetables built an 
incredible collection of hundreds of crops that were on the brink of extinction, Suddenly, Ruurd moved to 
Sweden leaving his colourful mix of helpers behind. They tell the story of this master horticulturist and 
his Green Ark. 



Mostra
Informativa

| 144 |
cineeco2008

Aliene sulla Spiaggia | Peace with Seals
Realização: Milosav Novák (Republica Checa/ Itália, 2008); 
Argumento: Ferdinand Pitrosu; Fotografia (cor): Jakub Halousek, 
Emanuele Coppola; Música: Nino Rota; Montagem: Adam 
Brothánek; Som: Martin Zdenisek; Produção: 12 Opic; 
Duração: 86’
Prémios: Melhor Filme Cientifico no AFO Olomouc 2008.
Contacto: Zemedezska 12, 160 00 Praga 6; produkce@120pic.
cz; milnovak@email.cz

Paz com as Focas

Lost in Palm Oil | Lost in Palm Oil
Realização: Inge Altmeier (Alemanha, 2007); Argumento: Inge 
Altmeier; Fotografia (cor): Brigit Handke, Reinhard Hornning; 
Montagem: Reinhard Hornning; Produção: Altemeier & Hornning 
Film Prodution; Duração: 44’ 
Contacto: Arnold Str. 62, D-22763 Hamburg, Alemanha; info@
globalfilm.de

Perdido em Óleo de Palma

Sinopse > O óleo de palma, utilizado como biocombustível, está a ser considerado uma 
solução sustentável para os problemas de energia do mundo. De acordo com um directiva, 
em 2030 toda a gasolina deverá conter pelo menos 20% de biocombustível, mas será que o 
óleo de palma merece sua reputação “verde”? Quais são os custos humanos e ambientais da 
explosão de plantações de óleo de palma?

Sinopsis > Palm oil, used to biofuel, is being billed as a sustainable solution to the world’s energy 
problems. According to a directive, by 2030 all petrol must contain at least 20% biofuel, but does palm 
oil deserve its “green” reputation? What are the human and environmental costs of the explosion in palm 
oil plantations?

Sinopse > A relação entre homem e animal está a atravessar uma profunda mudança. Hoje 
existem reservas naturais urbanas, aquários em vez dos oceanos, e a caça às focas pode ser 
reservado numa agência de viagens. No tempo de Homero, as focas eram o habitante mais 
abundante do maior biótipo da Europa, o mar Mediterrâneo. Hoje, as focas tornaram-se um 
dos mamíferos mais ameaçados na Europa. Onde poderemos encontrar animais selvagensOnde poderemos encontrar animais selvagens 
no futuro?

Synopsis > The relationship between humans and animals is undergoing a profound change. Today there 
are urban nature reserves, aquariums instead of oceans, and seal hunting can be booked with a travel 
agent. In the time of Homer, seals were the most widespread inhabitant of Europe’s largest biotype, the 
Mediterranean Sea. Today, seals have become one of the most endangered mammals in Europe. Where 
will we be able to encounter wild animals in the future? 
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Planet Lidi – Oil (part 7) | The Human Planet – (episode 7)
Realização: Jaroslav �asicek (Republica Checa, 2006); 
Argumento: Jaromir Giecer, Jaroslav �asicek; Fotografia (cor): 
Jaromir Giecer; Música: Tomas Krybel; Montagem: Tom Cat; 
Som: Jan Hrdy; Produção: Jaroslav �asicek; Duração: 24’ 36’’ 
Prémios: Grande Prémio no Tur Ostrava IFF, Republica Checa; 
Grande Prémio no IFF Ekotop Film Bratislava; 
Contacto: Dr. Martinka 1508/3, 700 30 Ostrava, Republica 
Checa; jvasicek@volny.cz 

o Planeta humano – Petróleo (episódio 7)

Sinopse > O documentário captura os grupos étnicos mais interessantes do mundo, os seus 
hábitos, rituais e vidas. Focado em grupos que vivem em um estado natural ou primitivo e os 
que enfrentam a extinção. Expedições aos povos indígenas da Nova Guiné, uma das últimas 
áreas acessíveis do planeta, quer geográfica, quer politicamente. Estes são os últimos espaços 
no mapa onde centenas de tribos ainda vivem na idade de pedra.

Sinopsis > The documentary captures the most interesting ethnic groups on earth, their customs, rituals, and 
lives. Focused on groups living in a natural or primitive state and those facing extinction. Expeditions to 
the indigenous peoples of New Guinea, is one the last accessible areas on earth, both geographically and 
politically. There are here the last spaces on the map where hundreds of tribes still live in the Stone Age.

Auf der Spur der Kuestenwoelfe | Searching for the Coast 
Wolves
Realização: Richard Matthews (Alemanha, 2007); Argumento: 
Jeremy Evans; Música: Grant Mc Lachlan; Montagem: Marald 
E. Momann; Som: Simon Normanton; Produção: Matthey Film 
Prodution; Duração: 52’ 
Prémios: Melhor filme alemão no Tierfilm Festival Naturevision,Tierfilm Festival Naturevision, 
2007; 
Contacto: Birkenweg 41, 71334 Waiblingen; richard@wildimages.
tv

À Procura dos lobos da Costa

Sinopse > Os lobos são os caçadores misteriosos do Norte. Desde tempos imemoriais que 
desafiam a imaginação do homem. Gudrun Pflueger, conhecida investigadora e cineasta da 
vida natural, parte numa nova expedição. Ela dirige-se para as florestas tropicais da costa 
oeste do Canada, onde espera conseguir mostrar o modo de vida dos raros lobos costeiros. 
�ai ser uma jornada muito especial, cheia de momentos inesquecíveis. Gudrun Pflueger 
consegue superar a indiferença natural destes animais tímidos e produzir fotografias de 
deslumbrante oportunidade e autenticidade.

Sinopsis > Wolves are the mysterious hunters of the North. Since times they have captivated the imagination 
of man. Gudrun Pflueger, well-known explorer and wildlife filmmaker, sets off on a new expedition. She 
is heading for the rainforests on Canada’s west coast. Here, she hopes to expose the way of life of the 
rare coastal wolves. It will be a special journey full of unforgettable moments. Gudrun Pflueger manages 
to overcome the shy animals’ natural aloofness and to produce photographs of breathtaking immediacy 
and authenticity.
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Anaconda Wanted – Auf der Suche Nach der Riesenschlange | 
Anaconda Wanted
Realização: Marion Poellmann, Rainer Bergomaz (Alemanha, 
2006); Argumento: Marion Poellmann; Música: Florian Moser; 
Montagem: Dirk Teubler; Som: Oliver Engelmadt; Produção: 
Blue Paw Artists; Duração: 49’ 
Prémios: Prémio da Union of Russian Cinematographers;
Contacto: Berg Str. 31, 84066 Mallersdorf; info@blue-paw-
artists.com

Procura-se Anaconda

Sinopse > Desde o início do século passado que foi oferecida uma recompensa pela maior 
Anaconda do mundo. Recorrendo à alta tecnologia, um grupo de especialistas e uma 
abordagem interdisciplinar, estabelecemos a nossa pesquisa; a nossa busca é uma história 
cheia de mistérios, beleza e paixão. Fortes personalidades vão-nos guiar através da cidade, 
da savana, da floresta e da selva. Todos os habitat da Anaconda têm a sua atmosfera única. 
Acompanhem-nos pela agitada selva urbana, pelas vastas áreas da savana, entre as cores 
luxuriantes e a vegetação da floresta ou pelo pântano claustrofobicamente escuro e húmido.

Sinopsis > Since the beginning of the last century, a reward has been put up for the longest Anaconda in 
the world. Using high-tech, a team of experts and an interdisciplinary approach, we set out in search; our 
quest is a story full of mysteries, beauty and zeal. Strong personalities guide us through city, savannah, 
gallery forest and jungle. Every habitat of the Anaconda has its unique atmosphere. Be it the hectic urban 
jungle, the vast expanses of the savannah, the lush colors and vegetation of the gallery forest or the 
claustrophobically dark and humid swamp forest.

Tuzokvedek | Bustaro Protectors
Realização: Szabolcs Mosonyi (Hungria, 2007); Argumento: 
Erika Bagladi; Fotografia (cor): Antal Szell; Montagem: Szabolcs 
Mosonyi; Som: Yann Sochaczewski; Produção: Szabolcs 
Mosonyi; Duração: 30’ 
Contacto: 2464 Gyúró Petõfi S. u. 64 Hungria; szmosonyi@
mailbox.hu

os Protectores da Abetarda

Sinopse > Na Hungria, desde 2004, que a protecção à grande abetarda é apoiada pelo Life 
Nature Program, da UE. Este filme mostra as actividades de pessoas que fazem perigar este 
programa.

Sinopsis > In Hungary, since 2004 the protection of great bustard is supported by the EU Life Nature 
Program. This film shows the activities of persons misdoing in this program.  
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Amikor a Tisza �iraozik | When the Tisa is in Flower
Realização: Szabolcs Mosonyi (Hungria, 2008); Argumento: 
Erika Bagladi; Fotografia (cor): Szabolcs Mosonyi; Montagem: 
Szabolcs Mosonyi; Produção: Szabolcs Mosonyi; Duração: 15’ 
Contacto: 2464 Gyúró Petõfi S. u. 64 Hungria; szmosonyi@
mailbox.hu

Quando o Tisa está em Flor

Sinopse > 

Sinopsis > Since the year dot, the river proposes itself dinning a year for shaming the secret on  a certain 
dag of the year, which us bidding in its deep these strange beings emerge from the nothing and they cover 
the fly un a dance, then they disappear as just as they come …     

Polhavets Pionerer | Breaking the Ice – Artic Style
Realização: Kurt Salo (Noruega, 2007); Argumento: Kurt Salo; 
Fotografia (cor): Kurt Salo; Música: Wils P. Johansen; Montagem: 
Frank Ludvigsen; Produção: �ideo Respecto; Duração: 53’ 
Prémios: Melhor Filme Maritimo no St. Petersburg Maritime Film 
Festival, Russia.
Contacto: Dronningens Gate 16, Boks 482 Sentrum, N-0105 
Oslo, Noruega; amb@nfi.no

Quebrando o Gelo – Ao estilo do Árctico

Sinopse > Este filme traça o retrato do investigador e cientista Fridjof Nansen. No curso das 
suas expedições, ele realizou vastas recolhas dados meteorológicos e geofísicos no Oceano 
Árctico. As ideias inovadoras de Nansen são ainda hoje a base para a maior parte da pesquisa 
sobre clima.

Sinopsis > This film portrays the researcher and scientist Fridjof Nansen. In the course of his expeditions, he 
carried out extensive gathering and measuring of meteorological and geophysical data in the Arctic Ocean. 
Nansen’s ground-breaking ideas are still constitute the foundation for most of today’s climate research.
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Girl Climbing Trees | Girl Climbing Trees
Realização: Jared Katsiane (EUA, 2006); Argumento: Jared 
Katsiane; Fotografia (cor): Jared Katsiane; Montagem: Jared 
Katsiane; Som: Jared Katsiane; Intérpretes: Danika Rumi; 
Produção: Jared Katsiane; Duração: 4’ 15’’
Contacto: 671 Massachusetts A�E, # 4, Boston MA 0211845; 
katsiane@hotmail.com
Categoria onde se inscreve: �ida Natural/ �ídeo Não 
Profissional;

Rapariga Trepando Às Árvores

Sinopse > Uma rapariga sobe a uma árvore enquanto uma voz familiar fala sobre liberdade.

Sinopsis > A girl climbs trees as a familiar voice talks about freedom.

Kobolde des Küstenwalds | Elephant Shrew
Realização: Herbert Ostwald (Alemanha, 2007); Argumento: 
Herbert Ostwald; Fotografia (cor): Roland Gockel, Norbert 
Röttcher; Música: Mark Joggerst; Montagem: Dare Leins; Som: 
Kirsten Kafahl; Produção: Taglicht Media; Duração: 43 
Contacto: Klopstockswasse 30, D- 50968 Kölm; wild.doc@
t-online.de

Rato-musgo elefante

Sinopse > Escassamente conhecido e raramente visto, o rato-musgo elefante confunde até os 
zoólogos . Com as suas pernas como estacas e longa tromba móvel num corpo de rato-musgo 
com rabo dourado, é bem merecedor do seu nome – embora não tenha qualquer parentesco 
nem com elefantes nem com ratos-musgo! Este filme acompanha Willy Kembo, guarda-florestal 
e guia da natureza, enquanto ele ensina a dois primos de 12 anos, Karim e Karembo, os 
caminhos da floresta e se mantém atento aos lenhadores clandestinos!

Sinopsis > Barely known and never seen, Elephant shrews baffle even the zoologists. With their stilt-like 
legs and long mobile trunk, joined to de body of a larg shrew with a golden bottom, they certainly deserve 
their name – though they are related to neither elephant not shrew!  This film follows forest ranger and 
nature guide Willy Kembo as he educates two 12-years-old cousins, Karim and Karembo, in the ways of 
the forest, and keeps an eye out for the last of the illegal woodcutters! 
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Showdown at the Top of the World | Showdown at the Top of the 
World
Realização: Yorgos Avgeropoulos (Grécia, 2008); Argumento: Yorgos 
Avgeropoulos; Fotografia (cor): Yiannys Avgeropoulos; Música: 
Yiannis Paxevanis; Montagem: Yiannis Biliris, Meletis Pogkas; Som: 
Yiannys Avgeropoulos; Produção: Small Planet; Duração: 57’
Prémios: Prémio Melhor Fotografia no St.-Petersburg Maritime Film 
Festival em 2008
Contacto: 30, Tsortsil Str, Ano Ilioupoli, 163 42, Atenas; gavgero@
smallplanet.gr  

Revelações no Topo do Mundo

Sinopse > O Oceano Árctico estende-se ao longo de 14 milhões de quilómetros quadrados e 
encerra 25% das reservas globais de petróleo e de gás natural. Quando o gelo derrete, as 
baías, as zonas marinhas, e as ilhas que estavam esquecidas são subitamente expostas aos 
focos do apetite internacional. Cinco estados do Árctico, a Rússia, o Canadá, a Noruega, a 
Dinamarca e o Wild North, que explora os factos económicos e geoestratégicos do Grande 
Jogo do Árctico que está agora a começar.

Sinopsis >  The Arctic Ocean spreads across 14 million square kilometres and conceals 25% of the global 
oil and natural gas reserves. As the ices melt, bays, marine areas and islands that had forgotten suddenly 
find themselves in the spotlight of the international agenda. Five arctic states, Russia, Canada, Norway, 
Denmark and the Wild North, which explores the economic and geostrategic facts of the Great Artic Games 
that just begun. 

�ieryc tolki vietru. Chernobyl, 20 hadau paslaChernobyl, 20 hadau pasla | Only Believe the 
Wind, Chernobyl, 20 Years After
Realização: �iktar Korzoun (Bielorrússia, 2007); Argumento: 
�iktar Korzoun; Fotografia (cor): Jury Haruliou, Aliaksandar 
Lavysh, Uladzimier; Música: Kasia Kamockaja; Montagem: 
Dmitriy Suschev; Som: Siarhiej Labandzievski; Produção: Kasia 
Kamockaja; Duração: 31’ 
Contacto: Miarzynskaha Str. 6-16, Minsk, 220012, Bielorrússia; 
v_korzun1966@yahoo.co.uk 

Só se pode Acreditar no Vento – Chernobyl, 20 Anos Depois

Sinopse > Filme acerca da situação actual na zona contaminada pelo acidente da central 
nuclear de Chernobyl e da atitude dos cientistas face à energia nuclear em geral. O filme faz 
as pessoas pensar sobre os perigosos “jogos” que a humanidade faz com as enormes forças 
da energia nuclear e a sua responsabilidade perante os descendentes.

Sinopsis > Film about contemporary situation in the zone polluted by the accident at Chernobyl Nuclear 
Power Plant and the attitude of scientists to nuclear energy in general. The film makes people think about 
the dangerous “games” the humankind plays with the enormous powers of the nuclear energy and the 
responsibility before the descendents.
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Suisse, Alerte au Climat | Switzerland, Alert to Climate
Realização: Marcel Schüpbach (Suiça, 2006); Argumento: 
Jean-Daniel Bohnenblust; Fotografia (cor): Claude Paccaud; 
Montagem: Jean-Michel Laubli; Som: Beat Lambert; Produção: 
Harpers Ferry Center; Duração: 29’30’’
Contacto: 20 Quai Ernest – Ansermet CP 234 – 1211 Genebra; 
marcel.schupbach@tsr.ch

Suíça, Alerta ao Clima

Sinopse > A comunidade científica é unânime: a Suíça está a aquecer. Estudos em decurso 
prevêem um aumento de 3 para 5 graus para 2050, até mesmo 5 a 12 graus para 2100.

Sinopsis > The scientific community is unanimous; Switzerland warms. Ongoing studies predict an increase 
of 3 to 5 degrees for 2050, even 5 to 12 degrees for 2100.

Territorio de Abejas, Paisage de Hombres | Bee’s Territory, 
Humans’s Landscape
Realização: Daniel Orte Menchero (Espanha, 2007); Argumento: 
Daniel Orte Menchero; Fotografia (cor): Daniel Orte Menchero; 
Música: Mussorgskj; Montagem: Daniel Orte Menchero; Som: 
Mariano Pindodo; Produção: Daniel Orte Menchero; Duração: 81’
Contacto: Casa Ramonic, 22470 Bisaurri, Huesca; danorme@
imanatdocs.com

Território de Abelhas, Paisagem de homens

Sinopse > Ao longo de séculos, a paisagem dos Pirenéus desenvolveu-se em paralelo com 
a evolução cultural das pessoas que ali vivem. É compreensível que os habitantes das 
montanhas tenham inscrito a sua própria história e a sua própria forma de ser, com firme 
mas delicado traço, no grande livro da paisagem dos Pirenéus. Durante as últimas décadas, 
o desenvolvimento da paisagem da montanha está a revelar mudanças que não parecem 
obedecer a normas culturais, mas antes às directrizes de um mundo global.

Sinopsis > Throughout centuries, the Pyrenean landscape has developed in parallel with the cultural growth of 
the people who lives in it. We can stand that the inhabitants of the mountains have been writing their own history 
and their own way of being, with firm but delicate brush strokes, in the great book of the Pyrenean landscape. 
During the last decades, the development of the mountain landscape is showing a change in rate and direction 
that does not seem to follow domestic cultural norms, but rather the guidelines of a global world. 
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Charcoal Traffic | Charcoal Traffic
Realização: Nathan Collett (Somália, 2008); Argumento: Fatima 
Jibrell, Pamela Collett; Fotografia (cor): Teresa Neto Magalhães, 
Raquel Carrilho; Música: Jermaine Stegall and Greg Lenczycki; 
Montagem: Jesse Ellis; Produção: Fatima Jibrell; Intérpretes: 
Mahamad Abdirahman Saiid, Abdilaahi Hassan Ali Halima, Fadumo 
Maxamed Dhimbiil, Mustafa Abdirahman Haaji, Kaltuun Fayte e 
Dahir Abdilaahi; Duração: 7’ Contacto: PO Box 30933 GPO 00100, 
Nairob, Icenya; nathan@hotsunfoundation.org Categoria onde se 
inscreve: Antropologia Ambiental / �ídeo Não Profissional.

Tráfico de Carvão

Sinopse > Tráfico de Carvão é a história dramática de dois irmãos apanhados num ciclo 
de crimes ambientais e devastação cultural. A história dos irmãos mostra a outra guerra 
na Somália – colocando a fragilidade do ambiente e o modo de vida da pastorícia em 
contraste com os produtores de carvão – a de fazer dinheiro à custa seja do que for. Primeiro 
filme de ficção feito na Somália desde há mais de 15 anos, Tráfico de Carvão foi filmado 
inteiramente no norte da Somália, com um elenco local sem qualquer experiência anterior 
de representação.

Synopsis > Charcoal Traffic is the dramatic story of two brothers trapped in a murderous 
cycle of environmental and cultural devastation in Somalia. The brothers’ story shows the 
other war in Somalia - putting the fragile environment and the pastoral way of life against 
charcoal producers - out to make money whatever it takes. The first fictional film shot 
in Somalia in over 15 years, Charcoal Traffic was filmed entirely on location in northern 
Somalia featuring a local cast with no previous acting experience. 

Wild Turkei | Wild Turkei
Realização: Jan Haft (Alemanhã, 2007); Argumento: Jan Haft; 
Fotografia (cor): Jan Haft, Kay Ziesenhenne; Música: Joe Dinkel 
Bach; Montagem: Robert Morgenstern, Walthzin Schzoder; 
Som: Yann Sochaczewski; Produção: Nautilus Film Gmbh; 
Duração: 44’ 
Prémios: Premiado no Naturvision, Alemanhã 2008.
Contacto: Esterndorf 41, D-84405 Dorfen, Alemanha; jan.haft@
nautilusfilm.com

Turquia Selvagem

Sinopse > Entre a Europa e Ásia, existe um país cheio de maravilhas naturais. Aqui, entre o 
Mar Negro e o Mediterrâneo, entre as regiões montanhosas de Pontus e Taurus encontra-se 
uma grande variedade de plantas e uma enorme diversidade de. Muitos deles são imigrantes 
que chegaram de todas as partes - antes, durante e após a idade do gelo. Outros regressam 
à Turquia todos os anos para hibernar ou simplesmente para criarem os filhotes. Semelhantes 
aos animais, pessoas de todas as partes do mundo imigraram para a Turquia, que hoje é um 
melting pot e uma ponte entre continentes.

Sinopsis > Between Europe and Asia, lies a land full of natural wonders. Here, between the Black Sea and 
the Mediterranean, between the mountain ranges of Pontus and Taurus a large variety of plants and a huge 
diversity of animals can be found. Many of them are immigrants that arrived from all directions - before, 
during and after the ice age. Others return to Turkey every year to hibernate or simply to raise their young. 
Analogous to animals – people from all parts of the world have immigrate to Turkey, it today is a melting 
pot and a bridge between continents.



Zivilisierte Wildnis – Leben Znischen der Elbdeichen | Life 
between the Elbe Dikes
Realização: Anne Meseche (Alemanha, 2008); Argumento: Anne 
Meseche, Heribert Schöller; Fotografia (cor): Heribert Schöller, 
Guido �ilbert; Música: Andreas Kuse; Montagem: Klaus Eichler; 
Som: Sven Piesher; Produção: Hoferichter & Jacobs Gmbh; 
Duração: 52’
Contacto: Scheffelstr. 31 a 04277 Leipz, Alemanha; 

A Vida entre os Diques do elba

Sinopse > “A vida entre os diques do Elba “ revela a história de uma das mais atraentes 
várzeas do nosso continente: O Elba. Ana Meseche aproxima-se dos moradores das margens 
do rio e descobre uma nova e uma velha forma de viver com a natureza.

Sinopsis > “Life between the Elbe Dikes” reveals the story of one of the most stringing floodplains of our 
continent: The Elbe. Anne Meseche travels to the inhabitants near the river and discovers a new and an 
old way to life with nature.
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