
Programa Jovens | Ensino Secundário
Público: dos 15 aos 18 anos

Duração total da sessão: 01:12:17 

MY FATHER’S PROJECT

O PROJETO DO MEU PAI

Rosaria | Brasil

Técnica: Desenho sobre papel/Computador 2D

Duração: 00:05:40

PERCHED

EMPOLEIRADO

Liam Harris | Reino Unido

Técnica: Outras

Duração: 00:09:00

PICA PICA

PICA PICA

Mojgan Ghanaatgar | Suiça

Técnica: Computador 2D

Duração: 00:06:10

DOTA

DOTA

Petra Zlonoga | Croácia

Técnica: Desenho sobre acetato

Duração: 00:04:32

Hamish Fint, um velhote excêntrico habituado a uma vida de isolamento 
dentro do seu submarino que está numa posição de equilíbrio precário 
no topo de uma montanha, esforça-se por manter o equilíbrio quando a 
visita indesejada de uma gaivota abala o seu mundo.

A vida flui pacificamente numa cidade organizada em redor de uma 
rotunda. Todos trabalham e tudo funciona como é suposto até chegar 
uma pega insaciável.

Eu tenho um amigo que diz que a gente precisa desenhar uma mesma 
coisa mil vezes, até ela ficar do jeito que a gente acha que é.

Uma trama audiovisual na qual uma linha animada representa a 
distorção, enquanto a voz feminina representa o preenchimento. Ela, 
que tece, e aquilo que é tecido, entrelaçam-se ao longo do tempo.



VITATIO

VITATIO

Radaios Nikos | Grécia

Técnica: Computador 3D

Duração: 00:07:00

TRACES OF EPHEMERAL

VESTÍGIOS DE EFEMERIDADE

Agnieszka Waszczeniuk | Polónia

Técnica: Outras

Duração: 00:07:49

LILI

LILI

Hani Dombe, Tom Kouris | Israel

Técnica: Marionetas

Duração: 00:10:18

HOW LONG, NOT LONG

QUANTO TEMPO, NÃO MUITO

Michelle Kranot, Uri Kranot | Dinamarca

Técnica: Computador 2D

Duração: 00:05:30

A história do Homem e da sua relação com a Natureza - a Natureza da 
qual fazemos parte; que tem a capacidade de se regenerar, morrendo e 
retornando à vida.

Lili, que se recusa a prescindir da sua infância, uta contra uma 
tempestada de areia que ameaça tirar-lha. No coração da tempestade 
ela redescobre a alegria da infância mas é forçada a escolher entre 
ilusão e realidade.

Um homem faz o seu caminho habitual para o trabalho quando algo 
inesperado acontece.

Uma viagem visual que nos desafia a pensar numa pertença universal 
que não se confina a uma cidade, região ou fronteira nacional, numa era 
onde a xenofobia, o nacionalismo e a intolerância são ubíquos.



OSSA

OSSA

David Imbrogno | Itália

Técnica: Animação de objectos

Duração: 00:03:55

SATURDAY SYMPHONY

SÁBADO EM SINFONIA

Iris Frankhuizen | Holanda

Técnica: Desenho sobre acetato/Computador 2D/Pintura/Recortes

Duração: 00:02:58

APPLE

MAÇÃ

Li Guanyu | China

Técnica: Computador 2D

Duração: 00:02:45

NO OFFENSE

SEM OFENSA

Kris Borghs | Bélgica

Técnica: Recortes

Duração: 00:06:40

Um filme de animação sobre o ambiente e a azáfama de um sábado 
solarengo na cidade. Para muitos é um sentimento acolhedor, familiar. O 
filme apresenta-se como uma sinfonia com foco no contraste entre 
serenidade e vivacidade.

A maçã, enquanto elemento fundamental em todo o filme, a maçã que 
aparece na história de Adão e Eva, de Newton, de Guilherme Tell, da 
Branca de Neve, de Jobs, continua influente no nosso tempo...

O mundo é um palco. Nesta sala de espetáculo, uma bailarina toma 
consciência de si própria. A sua dança, destruturada no tempo e no 
espaço, mostra-nos os mecanismos que puxam os fios.

Alguns cartonistas são apresentados a julgamento. Os membros do Júri 
não hesitam em ditar sentenças de morte aos réus. Um deles recusa-se 
a aceitar o seu destino.


