Programa Adolescentes| 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Público: dos 10 aos 14 anos

DINNER TIME
HORA DE JANTAR
Filip Bihar | Eslovénia
Duração: 00:01:15
Dois morcegos, macho e fêmea, esperam pelo jantar debaixo de um
candeeiro de rua.

U SCRIUSCIU DU MARI
U SCRIUSCIU DU MARI
Fabien Collet, Fanny De Carvalho, Arnaud Douzal | França
James Nardelli, Lea Rossi, Zarah Towey
Duração: 00:06:00
Uma pobre família siciliana de toupeiras tem que emigrar para os
Estados Unidos. Na sua viagem, eles encontram uma raposa que lhes
oferece ajuda.

OWO
OWO
Marion Gombert | França
Duração: 00:03:26
OWO, uma jovem raposa do Ártico passa o seu primeiro inverno
sozinha. Do outono à primavera, ela enfrenta inúmeros desafios e
progressivamente adapta-se ao ambiente para sobreviver. A sua
primeira tentativa na caça provará se ela está apta a viver por si só.

STROKE
TROMBOSE
Jiani Zhao, Emanuele Romano | Reino Unido
Duração: 00:04:50
Certo dia, num quarto de hospital, um homem recorda a experiência de
sofrer um AVC em casa. Começou com uma forte dor de cabeça… De
seguida, os sintomas do AVC alternam com visões peculiares que ele
tem de si e da realidade que o rodeia.

LE ZOO DE TERAZIA
O ZOO DE TERAZIA
Alison Dulou, Estelle Lefebvre | França
Duração: 00:02:00
Craig, um menino de 7 anos, está de visita a um Zoo fantástico, onde
cada jaula está vazia até os visitantes colocarem uns óculos que lhes
são fornecidos à entrada. Ele caminha sozinho e acaba por tomar um
caminho secreto que se revela fatal.

BLACK RHINO
O RINOCERONTE NEGRO
Paolo Conte | Itália
Duração: 00:03:57
O vídeo musical de Paolo Conte “Rinoceronte Negro” descreve-nos um
dia na vida de um rinoceronte negro, um bonito animal africano que
pertence a uma das espécies mais ameaçadas no mundo.

COCKROACHES
BARATAS
Marc Riba, Anna Solanas | Esoanha
Duração: 00:02:10
Um homem, uma mulher, um edifício e uma praga de baratas…

LE DERNIER PAS
O ÚLTIMO PASSO
Vicky Petrequin | França
Duração: 00:03:28
Triste e só, Anna perdeu a alegria de viver. Uma manhã, recordações do
seu falecido marido misturam-se com a realidade levando-a a uma
valsa. Ela acabará por ter de decidir: ir com ele ou voltar à sua realidade.

FLIPOSCOPE
FLIPOSCOPE
Krunoslav Jovic | Sérvia
Duração: 00:04:50
As personagens apressam-se a fazer o seu próprio filme. As coisas nem
sempre correm como o planeado…

QUETZAL
QUETZAL
Pauline Gregoire | França
Duração: 00:03:03
Numa noite de lua cheia, uma jovem nativa americana corre. Está
desesperada, a sua aldeia está a arder. Ela corre para o templo do deus
Quetzal, o deus protetor da sua tribo. A rapariga pede ao deus que
salve a sua tribo, mas ele não lhe responde.

MERCEDES BENZ G-CLASS - ASTRONAUTS
MERCEDES BENZ G-CLASS - ASTRONAUTAS
Moritz Mayerhofer | Alemanha
Duração: 00:01:26
O que faz Bruce Willis no espaço com um camelo?

JOHANNE
JOHANNE
Anna-Ester Volozh | Reino Unido
Duração: 00:03:41
Inspirado em Joana d’Arc, “Johanne” conta um dia na vida da conhecida
heroína. Num cenário medieval, o filme explora o tema atual e urgente
da preservação da sua própria humanidade enquanto luta contra o
ambiente desumano.

AUTO NOM
AUTO NOMO
Foam Studio | Alemanha
Duração: 00:02:09
“Auto Nomo” oferece uma alternativa otimista às consequências
inesperadas da mobilidade autónoma.

BONDS
LAÇOS
Lazos Team | Portugal
Duração: 00:03:43
“Laços” é sobre um cão que procura alguém que o ame. Milo usa o seu
charme, especialmente um pau, para chamar a atenção das pessoas. Ele
enfrenta muitos desafios até encontrar Tiago, um rapaz sem- abrigo que
também necessita de afeto.

A PRIORI
EM PRIMEIRO LUGAR
Maité Schmitt | Alemanha
Duração: 00:05:40
Para proteger os seus livros, Alberto, um jovem bibliotecário, tem de
colocar os seus preconceitos de lado e fazer amizade com um morcego.

THE PANCAKES’ HOUSE
A CASA DAS PANQUECAS
Rita Castro | Bélgica
Duração: 00:02:38
A quiet pancakes’ house is disturbed by a demanding client. The
adventure to conquer the client begins!

STARHUNTERS
CAÇADORES DE ESTRELAS
Johannes Schiehsl | Áustria
Duração: 00:03:11
Um jovem astrónomo amador quer aproveitar o belo céu noturno, mas
encontra um caçador que tem outros planos…

BORIS-NORIS
BORIS-NORIS
Laura-Beth Cowley | Reino Unido
Duração: 00:03:40
Um homem que recolhe objetos que deram à costa encontra algo
surpreendente. “Boris-Noris” é uma curta-metragem divertida sobre
NÃO partilhar.

