
4ª EDIÇÃO CURTAS SADINAS  
13, 14 e 15 de Maio’11 / Cinema Charlot – Auditório / Entrada Gratuita mediante levantamento de bilhete 

 

PROGRAMA 
 
13. Maio. Sexta-feira 
 
10.00 – MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS DE ANIMAÇÃO, SELECÇÃO FIKE – Festival Internacional de 
Curtas-Metragens de Évora  
(Dirigido a Escolas de 1ª Ciclo e 2º Ciclo e Público em Geral) 

 
MOBILE, de Verena Fels, │ Alemanha, 6’24 ‘’ 
À revelia das regras sociais, uma vaca toma o destino nas suas próprias mãos causando grande impacto na vida dos outros 
animais... 

TAINÁ – KAN, A GRANDE ESTRELA, de Adriana Figueiredo│Brasil, 15’30’’ 
A grande Estrela, por amor, vem a Terra em forma de homem. Aqui encontra duas irmãs, duas diferentes formas de amor. Lenda 
Indígena - Povo Karajá: 

CÃES MARINHEIROS, de Joana Toste │ Portugal, 6’35’’  
Quando um casal de cães possui um marinheiro para guardar o jardim, deve mantê-lo a todo o custo. É por isso, necessário fugir 
da proximidade do mar e sofrer as consequências. E a vida deve continuar. 
 
LIVING IN THE TREES, de Vítor Lopes │ Portugal, 3’ 
Quando não há paciência para ouvir os outros, tudo pode acontecer. 
 
BIG BUCK BUNNY, de Sacha Goedgebure │ Holanda, 10’ 
NÃO SE METAM COM O COELHO! Big Buck Bunny conta a história de um coelho gigante com um coração maior do que ele. 
Quando, num dia ensolarado, alguns fanfarrões da floresta local o perseguem, ouve-se um estalido...e o coelho já não é um 
coelhinho! Então, à boa moda dos cartoons ele prepara aos roedores malvados uma vingança cómica. 
 
CALANGO LENGO, de Fernando Miller │ Brasil, 10’ 
Calango Lengo, nordestino, tem que cumprir seu destino sem ter o que pôr no prato. Na seca não há outra sorte: viver fugindo da 
morte como foge o rato do gato 

 
 
11.00 – MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS, SELECÇÃO INFANTIL DO CINANIMA 2010 - Festival 
Internacional de Cinema de Animação de Espinho (Dirigido a Escolas de 1ª Ciclo e 2º Ciclo e Público em Geral) 
 
SEM SOM, de  Siri Melchior│Dinamarca, 5’ 
Numa cidade colocrida e cheia de vida, todas as pessoas e animais conseguem assobiar - apenas com uma excepção, a do 
pequeno pássaro, a quem chamam Whistleless (Sem Som). 

 
FLOCOS DE NEVE E CENOURAS, de Samantha Leriche-Gionet│Canadá, 4’ 
Uma menina rouba as cenouras dos bonecos de neve da cidade. 

 
HOMBA, de Anton Kalchenko │Rússia, 7’52’’ 
A história da pequena criatura cor-de-rosa, Homba. 

 
ONDE AS COISAS PERDIDAS ESTÃO, de Yelena Brunshtein│Israel, 4’ 
Uma menina procura a boneca que tinha perdido e encontra o caminho para um mundo onde as coisas perdidas estão. 

 
O CARTEIRO PAULO, de Darren Walsh│Reino Unido, 30’’ 
O carteiro Paulo entra na sua carrinha, e acidentalmente, senta-se por cima dos óculos. Paulo não tem os óculos, mas o dever 
chama-o e, por isso, parte na carrinha sem ser capaz de ver bem para conduzir e sem ter noção da confusão que está a causar. 

 
O ESQUILO E A ANDORINHA, de Arjan Boeve│Holanda, 6’40’’ 
O esquilo torna-se amigo da andorinha. Quando esta se encontra em perigo, o esquilo tenta fazer tudo para a salvar. 

 
DOMINGUEIROS, de Nuria Blanco│Reino Unido, 4’45’’ 
A história desenrola-se à volta de uma família espanhola dos anos 60 que se prepara para passar um dia na praia. 



 
UM PÁSSARO, de Olga Kudryavtseva│Rússia, 8’50’’ 
Um sonho irá tornar-se realidade, mas não da maneira que imaginamos. 

 
BURRO, de Louise Bagnall│Irlanda, 5’30’’ 
O Burro está cansado do seu trabalho mal pago na praia. 

 
15.00 - MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS, SELECÇÃO FESTROIA  
(Dirigido a Escolas Secundárias e Público em Geral) 

 
O TROCO CERTO, de Lena Liberta│Alemanha, 12’ 
O encontro de um camionista com uma família de refugiados. 

 
X=X+1, de Juraj Krasnohorsky│Eslováquia, 15’ 
O Sr. E a Sra. X entra no seu apartamento. Más notícias, O Sr. E a Sra. X+1 também entram no apartamento não só com a 
convicção de que estão em casa como também de que foram os primeiros a chegar. 

 
A PASSAGEM DOS PATOS, de Koldo Almandoz│Espanha, 12’ 
Subitamente, um bando de patos atravessa o ecrã.  

 
O PEQUENO DRAGÃO, de Bruno Collet│França, 8’ 
35 anos depois da morte de Bruce Lee, a sua alma encarna num pequeno boneco que parte á descoberta do mundo que o rodeia. 

 
FESTA DE NATAL, de Christophe  Tourrette│França, 11’ 
Director de Recursos Humanos de uma empresa, escreve uma circular sobre a festa de Natal, mas organizar essa festa não é tão 
fácil como parece… 

 
KRISTÓFER, de Steinmur Karlsson│Islândia, 10’ 
Um verdadeiro herói é sempre herói por engano. 

 
DOR, de Vladimir Johansson│Islândia, 10’ 
Baseado num conto dos irmãos Grimm, este filme retrata a perda inesperada e inexplicável.  

 
16.30 – MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS, SELECÇÃO PREMIADOS DO CINANIMA 2010 - Festival 
Internacional de Cinema de Animação de Espinho (Dirigido a Escolas Secundárias e Público em Geral) 
 
VAI TUDO DE CANA, Crianças das oficinas da Anilupa│Portugal, 12’20’’ 
Este filme conta duas histórias verídicas sobre a prisão situada na zona do jardim da Cordoaria. 

 
AKIREMA, de Vítor Ribeiro e Jonas de Andrade│PORTUGAL, 06’30’’ 
Alegoria da condição electrizante que nos submete a diversos quereres. Vivem o quotidiano, situados entre a mobília e 
cobertores. A cedência à manipulação vai-se tornando improvável. Entretanto, joguemos! 

 
STANLEY PICKLE, de Vicky Mather│R. Unido, 11’20’’ 
Stanley Pickle nunca sai de casa. Ele gosta de brincar com brinquedos mecânicos e todas as noites a mãe dá-lhe um beijo de boa-
noite. Stanley tem vinte anos de idade. 

 
HARMONIX "THE BEATLES ROCKBAND", de Pete Candeland│R. Unido, 2’40’’ 
The Beatles: Rock band oferece aos jogadores a possibilidade de cantarem 45 canções do repertório da banda e foi desenvolvido 
pela Harmonix e MTV, e lançado em Setembro de 2009. 

 
PIVOT, de Andre Bergs│Holanda, 5’ 
Quando um homem testemunha um crime e tira fotografias do assassino, tem que zelar pela sua própria vida. Durante a 
perseguição, ele consegue dar a volta ao 'jogo' e a presa torna-se no caçador. 

 
VICENTA, de Sam│Espanha, 23’ 
Quando Alfred morre sem dizer onde tinha escondido a fabulosa fortuna que tinha ganho na lotaria, Vicenta procura-a em todo o 
lado, mas chega à conclusão que é melhor perguntar ao falecido marido. 

 
VIAGEM A CABO VERDE, de José Miguel Ribeiro│ Portugal, 17’ 
História de uma viagem de 60 dias a andar em Cabo Verde. Sem telemóvel ou relógio, sem programar antecipadamente e com o 
essencial às costas, o viajante descobre as montanhas, povoações, o mar, uma tartaruga, a música, as cabras, a bruma seca, os 
cabo verdianos e acima de tudo uma parte essencial de si mesmo. 

 



TECLOPOLIS, de Javier Mrad│Argentina, 12’ 
Era uma vez revistas velhas que dançavam ao sabor do vento. Subitamente, um rato e, depois, toda a civilização, corre em 
direcção ao seu destino inevitável, enquanto uma máquina super 8 procura um amor perdido. 

 
IN SCALE, de Marina Moshkova│Rússia, 7’14’’ 
Uma ave constrói um ninho e procura comida para a cria. Isto tem consequências inesperadas em larga escala. 

 
BIG BANG BIG BOOM, de Blu│Itália, 9’55’’ 
Uma pequena história, sem nada de científico, sobre a evolução e as suas possíveis consequências. 

 
 
14. Maio. Sábado 
 
16.00 – CINEMA PORTUGÊS - CURTAS SADINAS 
 
Escolar 
ODE DIFÍCIL, de Pedro Mota Tavares │Vila Nova de Gaia, 6’ 
Um pai e uma filha habitam um típico bairro português. Ela ambiciona libertar-se da dependência paternal, mas para isso terá que 
abdicar dos laços de sangue para prosseguir com a própria vida. Por sua vez, o pai não tolera o abandono e mantém-na próxima 
de si, sufocando-a. 

 
Animação  
PÁSSAROS, de Filipe Abranches │Lisboa, 7’ 
Tudo gira em volta de aves. Uma velha alimenta os seus pássaros no terraço. Surge o filho, cujo nariz em forma de bico rivaliza com 
o da mãe. A velhota recebe-o numa festa e serve-lhe uma canja de miudezas de galinha. Mostra-lhe os seus pássaros. Ele observa 
atentamente as aves. 

MI VIDA EN TUS MANOS, de Nuno Beato │Pontinha, 7’ 
A Espanha chega um conhecido matador português. El Matador, para realizar uma “faena” há muito esperada. Com ele, viaja o 
seu filho, Pedrito, que sonha, um dia, ser como o pai. Mas, entre correrias pelos bastidores da praça momentos antes da corrida, 
Pedrito trava contacto com o touro que será lidado pelo seu pai. 

 
Documentário 
PROJECTO EIFFEL, de João Pedro Borrego Caleira │Setúbal, 11’04’’ 
Setúbal tem um monumento de grande história... Que ao mesmo tempo é um mistério... Qual a função do mirante? A sua 
história? Quem o desenhou? Foi Gustave Eiffel como dizem? 
Mirante da quinta da azeda, um projecto de Eiffel.... Será realidade, ou um mito?   

 
Ensaio Multimédia 
PALAVRAS PRENHAS ANIMADAS – UM OLHAR LIVRE SOBRE A POLÍTICA, de António Galrinho │Palmela, 14’50’’ 
Palavras prenhas animadas – Um olhar livre Sobre a Política, relaciona significados entre uma palavra-mãe e outras que dentro 
dela habitam e que questionam o seu significado original. É um olhar que cria novos e surpreendentes conteúdos para as palavras. 

 
Ficção 
ALFAMA, de João Viana │ Lisboa, 15’ 
Para o foguete entram, cheios de ponta, A + B. Amor, ciúme / Cinzas e lume / Dor e pecado. Antes da partida, no último minuto, 
embarca C. Tudo isto existe / Tudo isto é triste / Tudo isto é fado. 

CONSEQUÊNCIAS, de Luis Ismael │Porto – 10’ 
Mário e Alice estão num carro em direcção ao aeroporto em mais uma viagem de férias. 
Mário tem no entanto que deixar uma encomenda na casa de um cliente. 
Alice questiona-o, Alice quer saber mais. Afinal quem é este homem que está ao seu lado? 
Estará Alice preparada para o descobrir? 
 

 
17.30 – CINEMA PORTUGÊS – CURTAS SADINAS 
 
Escolar 
PART – TIME – QUEEN, de Ricardo Braga Silva e Fábio Guerreiro │ Pinhal Novo e Portimão, 14’ 
"Quando o destino do pequeno Julinho se cruza com o de Chantel, um travesti que se prostitui, inicia-se um périplo sobre a 
história de um príncipe que outrora foi rainha em part-time. Mas até que ponto a fantasia pode prevalecer quando confrontada 
com a realidade?" 
 

Animação 
O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO, de Luís da Matta Almeida e Pedro Lino │ Carnaxide, 9’13’ 
Antenor tinha um defeito terrível: só dizia a verdade, a verdade verdadeira. a família tudo tentou para o curar, em vão. Já adulto, 



consulta um relojoeiro que lhe oferece uma cabeça de papelão para substituir a sua, enquanto esta estiver a ser arranjada. Com a 
nova cabeça nada voltará a ser como antes. 

 
OS OLHOS DO FAROL, de Pedro Serrazina, Pontinha, 15’ 
Numa ilha rochosa e exposta aos elementos, um faroleiro vive isolado com a sua filha. Sem outra companhia, a rapariga 
desenvolve uma cumplicidade única com o mar, que lhe traz brinquedos sob a forma de objectos que dão à praia. 

 
O ACIDENTE, de André Marques │Avanca, 7’ 
José é um assentador de tijolos um tanto ou quanto desajeitado. As leis da gravidade e a negligência na segurança põem-no numa 
situação perigosa. Este é o relato de alguém que sofreu um aparatoso acidente de trabalho.  

 
Documentário 
FOI NA CIDADE DO SADO, de João Paulo Rodrigues Pires │Setúbal, 14’37’’ 
José Afonso, cantor do povo e símbolo do 25 de Abril, elegeu Setúbal como sua cidade. Durante o período do “Processo 

Revolucionário em Curso”, acontecimentos marcantes em Setúbal motivaram Zeca Afonso a criar uma música dedicada à cidade, 

intitulada “Foi na cidade do Sado”. 

 
Ensaio Multimédia 
CALDEIRADA, João Abecasis Fernandes e Luís Margalhau │Lisboa, 4’ 
Uma desconstrução do processo de confecção alimentar, que utiliza analogias e rimas plásticas entre diferentes imagens. Este 
projecto pretende analisar vários tipos de comida a ser confeccionada, numa relação estreita de texturas similares e através de 
associações a outras texturas presentes na natureza. Em termos sonoros, o projecto pretende reflectir as relações criadas com as 
imagens, fundindo o som ambiente da própria comida a ser cozinhada com música vanguardista e atonal. 

 

Ficção 
O SENHOR VALÉRY, de Rui Paulo Mateus António │Olhão, 14’ 
“O Senhor valéry era pequenino, mas dava muitos saltos. 
Ele explicava: Sou igual às pessoas altas só que por menos tempo.” 

 
15. Maio. Domingo 
 
16.00 – CINEMA PORTUGUÊS – CURTAS SADINAS 
 
Escolar  
O ÁS DE ESPADAS, de Bruno António Fonseca Rosa │Covilhã, 16’21’’ 
Em local incerto, cinco sujeitos encontram-se à volta de uma mesa. O pano é verde. As cartas voam, as fichas rolam e o ar está 
impregnado de fumo de charuto. No meio de olhares cruzados, risadas de boca rasgada e mentiras, um deles vai aprender que 
tudo na vida tem consequências.  

 
Animação 
E SE… , de Sandra Santos │ Carnaxide, 7’ 
Dois seres frágeis e hesitantes co-existem num escritório. E se… 

MEMÓRIA DE CÃO, de João Morais Ribeiro │Lisboa, 15’ 
Memória de Cão é um filme para adultos.A história de um animal que já foi humano. O cão sem-abrigo ou o homem-sabujo. 
Passado e presente trocados. Um filme a preto e branco e a cores, à volta daquele ponto em que irreversivelmente caminhamos 
para o sucesso ou para a sargeta.  

 
Documentário 
“ARRÁBIDA ANNO DOMINI”, de Alberto Pereira e João Amaral │Setúbal, 15’  
Arrábida. Serra de Mistério, lugar de Fé e de Encontro. 471 anos depois, em pleno Capítulo das Esteiras, os elementos naturais 
trazem de volta a voz de S. Francisco. AR, TERRA, ÁGUA e FOGO. A Unidade do Divino caiada nas paredes imaculadas do Convento. 
Ontem como hoje. 

SETÚBAL, CIDADE VERDE, de Helena de Sousa Freitas │Setúbal, 13’ 
Unidos na protecção da natureza, dois alunos do Liceu de Setúbal estavam, em 1976, longe de imaginar o papel que teriam na 
política ambiental da região, bem como de supor que uma associação por si fundada daria um contributo inestimável para a maior 
organização ecologista de Portugal. 

 
Ficção  
O TENENTE, de Rafael Antunes Martins │Lisboa, 11’59’’ 
Lisboa, 1910. Pedro Mello, de 30 anos, é um homem com ideais religiosos e com uma grande devoção ao Rei de Portugal. 
Pedro decide eliminar o maior candidato para o cargo de Presidente da primeira República Portuguesa, o psiquiatra Miguel 
Bombarda, que gere o Rilhafoles.  

A CORRIDA, de Rui Madruga e Catarina Carrola │Lisboa, 9’30’’ 
Anacleto é um sem-abrigo que adora correr com os seus ténis especiais. Toma duche diariamente no Balneário Municipal de 
Alcântara, rumando de seguida para a sua cama de cartão na Praça do Comércio. Entre outros sem-abrigo, partilha a sua 



“morada” com Artur que, certo dia, lhe rouba os seus sapatos de corrida. Deprimido, Anacleto passa os dias a observar as pessoas 
que correm. Afonso, um jovem publicitário, convida-o para ser protagonista de um filme de publicidad 

17.40 – CINEMA PORTUGUÊS – CURTAS SADINAS 
 
Animação 
BOM DIA MÃE, de Ricardo Almeida e Emanuel Nevado │Lisboa, 2’32’’ 
Em tempos difíceis uma mãe luta para dar o melhor aos seus filhos. 

O RELÓGIO DE TOMÁS, de Cláudio Sá │Avanca, 8’ 
O tempo não volta atrás, e bem lá atrás, ficam momentos aos quais não damos o devido valor. 
Com a chegada de um relógio mágico, Tomás vai ter o privilégio de “mandar no tempo”. 
Ou irá este ensiná-lo a viver? 

CAFÉ, de Alex Gozblau e João Fazenda │Avanca, 7’ 
Um ritual de três décadas – uma cafetaria –, uma mãe vidente, um pai distante e uma família excessivamente ruidosa. 

 
Documentário 
“SETÚBAL, UMA GALINHA QUE NÃO CANTA”, de António Aleixo e Fábio Vicente │ Setúbal – 15’ 
"Setúbal, o retrato de uma cidade por quatro personalidades que nela habitam. Ana Sobrinho (ex modelo e Miss Portugal 1989), 
Francisco Lobo (Presidente da Câmara Municipal de Setúbal de 1979 a 1985), Hélio Sousa (jogador e capitão do Vitória de Setúbal 
de 1987 a 2006) e Manel Bola (actor e membro do Teatro de Animação de Setúbal) levam-nos numa viagem à história recente 
daquela que foi já considerada a terceira maior urbe do país e que hoje, mais do que nunca, procura uma nova identidade. As 
preocupações, os trunfos e as razões de sermos quem somos (Setubalenses) em "Setúbal, uma galinha que não canta" 

 
Ensaio Multimédia 
LABIRINTO, de Pedro Senna Nunes │Lisboa, 7’ 
Duas meninas entram nos misteriosos labirintos da memória levadas pela 
descoberta da água. 

TIRAS, de luis Hermossilla │Chile, 4’57’’ 
Após ter investigado e entender o funcionamento de códigos de barras, decidi criar o meu próprio código da barra para depois 
procurar por mim mesmo. Esta curta é um auto-retrato audiovisual. Onde a câmara é o olho do artista. 
Eu defino o código de barras como a representação do número de identidade e da pessoa. 

 
Ficção 
QUANDO OS MONSTROS SE VÃO EMBORA, de Bernardo Gramaxo │Lisboa, 13’22’’ 
Madalena é uma rapariga de seis anos, adora desenhar, brincar e meter-se em sarilhos e nunca fazer o que os pais dizem.  
Contudo Madalena tem a ajuda dos seus monstros. Quando crescer deixará de ter os seus amigos monstros, uma vez que nenhum 
adulto precisa da companhia deles. 

3X3, de Nuno Rocha │ Ermesinde, 6’ 
Enquanto trabalha num clube de vídeo, Vicky conhece Sam, que rapidamente se torna um cliente regular. Ambos se apaixonam 
ignorando a verdadeira razão para a sua atracção. 

 
22.00 - ENTREGA DE PRÉMIOS SEGUIDO DE PROJECÇÃO DE CURTAS METRAGENS VENCEDORAS 

---------------------------------------------------------------------- 

Programação detalhada a consultar em www.mun-setubal.pt  
Org: Câmara Municipal de Setúbal  
Parceiros: Associação Festroia, Associação Experimentáculo, Cooperativa Prima Folia, Setúbal TV e Escola Superior 
de Educação de Setúbal. 
 
Cinema Charlot - Auditório Municipal  
Lotação de 260 lugares. Horário da bilheteira: de 2ª a 6ª feira, das 16h30 às 22h00; sábado e domingo, das 14h00 às 
22h00. 
Morada: Rua António Manuel Gamito,  
Tel. 265 522 446 
 

 

http://www.mun-setubal.pt/

