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15
MAR.
Arco 8

Sábios da Terra (Sabios de la Huerta)

David Segarra | Espanha, 2018

Documentário (13́ )

Utopia Revisitada  (Utopia Revisited)

Kurt Langbein | Áustria, 2018

Documentário (91’)

* Grande Prémio Ambiente CINE’ECO 
(Environment Grand Prize)

Pessoas em todo o mundo procuram alternativas para 
além do capitalismo desenfreado, que, inerentemente, 
produz pessoas incrivelmente ricas por um lado, mas 
incrivelmente pobres por outro. Existe algum modelo 
para uma sociedade mais justa?

>> 21h

22
MAR.
Expolab

 A Arca de Anote (Anote’s Ark)

Matthieu Rytz | Canadá, 2018

Documentário (77’)

* Prémio Antropologia Ambiental
(Environmental Anthropology Award)

O que vai acontecer quando um país inteiro for 
engolido pelo mar? As ilhas de Kiribati, com uma 
população de 100.000 habitantes, são uma repú-
blica do atol do Pacífico que vai ficar submersa nas 
próximas décadas devido às mudanças climáticas. 
Este filme aborda esta questão e o que está a ser 
preparado pelas organizações internacionais e, so-
bretudo, pelo seu presidente Anote Tang, que pro-
cura defender o seu povo, defender uma cultura de 
4000 anos e fazer migrar, com a maior dignidade, 
uma nação inteira.

Macoconi - As Raizes dos Nossos Filhos
(Macoconi - the Roots of Our Children)

Fábio Ribeiro | Moçambique, 2017

Documentário (35’)

* Grande Prémio Lusofonia – Camacho Costa 
(Camacho Costa  Award | Lusophony)

>> 21h

29
MAR.
Arco 8

Até à Última Gota – A Guerra Secreta na Europa 
(Up to the Last Drop – The Secret War in Europe)

Yorgos Avgeropoulos | Grécia/França, 2017

Documentário (58’)

* Prémio Educação Ambiental (Environmental 
Education Award)

O Império do Ouro Vermelho 
(L’Empire de l’Or Rouge)

Xavier Deleu, Jean-Baptiste Malet | França, 2017

Documentário (52’)

* Prémio Documentários e Reportagens para Televisão 
(International Television Award) 

* Menção Honrosa – Prémio Melhor Longa – Júri da 
Juventude  (Honorable Mention – Feature Film Youth 
Award)

A fruta mais consumida do mundo tem uma história não 
contada. A industrialização do humilde tomate precedeu 
a economia mundial que se seguiria. Agora é um bem, 
como o trigo, o arroz ou a gasolina.
A capacidade do tomate de criar produtos altamente 
identificáveis, como ketchup, molho de pizza, sopas, 
molhos, bebidas ou pratos congelados, é imbatível. Já 
em 1897, dez anos antes de Ford começar a produzir 
massivamente carros, a Heinz convertia tomates em 
latas padronizadas de puré concentrado. A Heinz foi 
uma das primeiras empresas a aperceberem-se do 
poder da marca. Essas empresas baniram os sindi-
catos, impuseram padrões uniformes de produção e 
estabeleceram laboratórios genéticos que assegura-
ram plantações de tomate idênticas em todo o mun-
do. Hoje, onde quer que estejamos no mundo, pode-
mos comer os mesmos tomates.
Este filme passa-se na África, Itália, China e Améri-
ca, e visa mostrar as consequências e as oportunida-
des deste negócio global.

>> 21h

05
ABR.

Arco 8

A Plasticaria (La plastikeria)

Cesare Maglioni, Carlos Arrola | Espanha, 2017

Animação (6’)

* Prémio Lixo Marinho (Marine Litter Award)

Ponto sem Retorno (Point of no Return)

Noel Dockstader, Quinn Kanaly | EUA, 2017

Documentário (95’)

* Menção Honrosa – Competição Internacional de 
Longas Metragens (Honorable Mention – Feature Films 
International Competition)

A história por detrás do mediatismo do que é necessário 
para que dois pilotos suíços e uma equipa de engenheiros 
realizem um dos mais ambiciosos feitos da história da 
aviação: pilotar por todo o mundo um avião experimental 
movido a energia solar, para provar o potencial da ener-
gia limpa.

>> 21h

18
ABR.

Expolab

Corre (Run)

Francisco Rojas | República Dominicana, 2017

Ficção (2’)

* Prémio Internacional de Curtas-Metragens
(International Short-Film Award)

Num futuro distópico, coberto por desolação e crise, um 
homem pedala incessantemente. O seu objetivo é incerto 
e desesperante.

Carga Estranha (Strange Cargo)

A. Denis, E. Duplan, V. Machu, M. Riesen | 
França, 2017

Animação (6’)

* Menção Honrosa – Competição Internacional Curtas 
Metragens e Televisão (Honorable Mention – International
Competition Short Films And Television)

>> 21h

26
ABR.

Expolab

As Pequenas Galochas Amarelas 
(Little Yellow Boots)

John Webster | Finlândia/Alemanha/Rússia/
Noruega/Letónia, 2017

Documentário (95’)

* Prémio Melhor Longa – Júri da Juventude (Feature 
Film Youth Award) 

* Prémio Valor da Água (Water Value Award)

Uma carta cinematográfica para uma futura bisneta 
fictícia cruza uma história de perda pessoal, família e a 
diferença que cada um de nós pode fazer neste mundo.

>> 21h

03
MAI.

Arco 8

(A) Social – 10 Dias Sem Telemóvel 
(The Social – 10 Days Without Cell Phone)

Lucio Laugelli |  Itália, 2018

Documentário (57’)

* Menção Honrosa – Prémio Melhor Longa – Júri Da 
Juventude 
(Honorable Mention – Feature Film Youth Award)

Com aparente leviandade e explorando com originalida-
de e inteligência a fórmula dos “reality shows” televisivos, 
(A) SOCIAL chega a, pelo menos, algumas conclusões 
interessantes.

>> 21h

10
MAI.

Expolab

Deserto Verde 
(Green desert)

Davide Mazzocco | , Portugal/Itália, 2018

série TV (35’)

A monocultura dos eucaliptos é uma das principais cau-
sas do incêndio em Pedrógão Grande (Portugal) que em 
junho de 2017 causou inúmeras vítimas e a destruição de 
53.000 hectares de área arborizada.

CINE’ECO 18
O Cine’Eco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da 
Serra da Estrela é o único festival de cinema em Portugal dedicado 

à temática ambiental, no seu sentido mais abrangente, que se 

realiza em Seia, desde 1995, por iniciativa do Município de Seia. A 

extensão deste festival às ilhas dos Açores acontece desde 2013. 

Este ano apresentamos uma seleção da edição de 2018 que assenta 

no tema dos Quatro Elementos da Natureza: Água, Terra, Fogo e 

Ar, essenciais para a sobrevivência do ser humano e da sua relação 

com o ambiente e do planeta em que vivemos. A extensão tem lugar 

nas ilhas Terceira, São Miguel, São Jorge e Faial.

15 Memórias do Fogo 
(15 Memories of Fire)

Rodrigo Oliveira, Tiago Cerveira | Portugal, 2018

série TV (35’)

* Prémio Melhor Curta – Júri da Juventude (Short-Film 
Youth Award) 

* Menção Honrosa – Grande Prémio Lusofonia 
Camacho Costa (Honorable Mention - Camacho Costa  
Award | Lusophony)

Kalunga

Bernardo Gramaxo | Angola/Portugal, 2018

Documentário (85́ )

Kalunga é a palavra do Kimbundo que significa Mar, mas 
também Imensidão e Morte. Três surfistas internacio-
nais aceitam o desafio: percorrer a costa de Angola de 
norte a sul e descobrir um país que a guerra deixou es-
condido durante 40 anos. 
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