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SESSÃO B 

 

DINOSAURS: THE TRUE STORY  
(DINOSSAUROS: A HISTÓRIA VERDADEIRA)  
Realização: Paul-Louis Aeberhardt  
País de produção: Espanha | Duração: 00:04:22  
 
Enquanto os dinossauros dão os primeiros passos na lua,  

um asteroide gigante dirige-se para a Terra… 

A JASA (Jurassic Aeronautics and Space Administration)  

está a postos para evitar o desastre… 

Bad Jokes Animation é o nome do estúdio que produz o  

filme - deliberadamente designa o humor vivo, irrequieto,  

mesmo abrasivo que preside ao trabalho que aí levam a  

cabo mais de uma dezena de estudantes. Numa permanente citação/desconstrução humorística de cenas  

clássicas do cinema, de Jurasic Park ao Planeta dos Macacos e outros distintos e históricos filmes de ficção  

científica, o filme evoca a repetição de triunfos, mas também erros, inépcias e prepotências que – de algum  

modo – podem caraterizar (ou mesmo acabar com…) a espécie. Contemporânea ou Jurássica ?  

Recorrendo à geração de cenários e personagens em ambiente digital, 3D, o supremo triunfo espacial da 
chegada dos dinossauros à lua é apresentado em coincidência com o medo, o alarme, provocado por um 
perigo, também ele extraterrestre. Quando a JASA se foca em evitar a catástrofe... 

 

LEAF (FOLHA) 
Realização: Aliona BARANOVA 
País de produção: República Checa  
Duração: 00:05:40 
 

Um marinheiro corpulento recebe uma folha de outono  
das mãos de uma menina pequena lembra-se de casa.  
Há quanto tempo está ele afastado? O marinheiro  
apressa-se a ir ao encontro dos pais.  
O que irá ele encontrar… 
 
Neste filme - que se apresenta como uma  
animação clássica (2D) – o protagonista  
é um marinheiro grande e gentil que, com  
o seu uniforme azul, mantém tudo o que  
ocorre no navio sob controlo.  
Zeloso e competente, verifica os bilhetes,  
abastece de carvão a fornalha, esfrega o  
convés – até procura alimentar os peixes  
no mar. 
Uma folha vermelha de outono, oferecida  
por uma criança passageira, provoca-lhe  
a memória de casa. Uma memória que  
contrasta com a sua vida profissional… 



 
HOT DOG  
(CACHORRO QUENTE)  
Realização: Flore BURBAN, Logan Cameron,  
Nicolas Diaz, Chloe Raimondo, Hughes Valin 
País de produção: França | Duração: 00:05:42  

 

Diante do portão de uma propriedade chique - que está sob 

vigilância - um cachorro solitário apaixona-se por uma cadela que está sentada na varanda, ao fundo do jardim. 

 
 

Esta animação digital, 3D, retorna o clássico 
 “A Dama e o Vagabundo”, obra-prima “Disney” 

onde o fosso social (e seus desafios, também 
 tecnológicos) não impede o Amor… 

 
Antes revela o encanto que a superação das  
dificuldades e a perseverança sempre têm… 

 

 

 

 

 

MISHOU 
Realização: MIlen Vitanov 
País de produção: Alemanha França  
Duração: 00:08:00 
 

A vida de quatro coelhos do Ártico sofre uma  

reviravolta depois de descobrirem … 

uma criatura nova e estranha.  

Animação que mistura 2D com stop-motion. 

 

O Ártico… Santuário Ambiental e de biodiversidade ou “Parque Temático” para diversão de turistas ? O mal 
causado ao meio ambiente apresenta-se como um alerta. Turistas sem escrúpulos invadem o que parece 
ser uma estação científica, deixando lixo e perturbando os animais autóctones. - O que acontece ao 
ambiente e aos animais, quando os turistas se vão embora? Imagine-se um mundo onde os animais cuidam 
do meio ambiente. Quatro lebres que viviam numa estação polar abandonada sugerem essa ideia… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUS LA GLACE (SOB O GELO)  
Realização: Milan Baulard, 
Ismail Berrahma, Flore Dupont,  
Laurie Estampes, Quentin Nory,  
Hugo Potin  
País de produção: França  
 
Duração: 00:06:47 
 

Uma garça pesca num lago,  

enquanto o inverno chega.  

animação digital 3D 

 

A perspetiva de uma boa 
pescaria, num ambiente de 
crescentes dificuldades, faz 
crescer na garça, enquanto 
personagem simbólico, uma 
crescente inquietude que irá 
transformar-se em volúpia… 

  

A expressão popular “quem 
tudo quer, tudo perde” vem, 
inevitavelmente, à memória. 

 

 

HOME (LAR)  
Realização: Kinga Rofusz  
País de produção: Hungria  
Duração: 00:07:42 
 

O lar é mais do que o lugar onde moramos.  
É também um sentimento de confiança,  
estar com a nossa família.  
Este sentimento é passado de geração em geração.  

 

Animação tradicional (desenho e recortes) 

O filme apresenta uma história familiar de migrantes: a perda do antigo lar e a criação de um novo.  

Baseada no livro homónimo do autor, artista gráfico e ilustrador Rofusz, esta animação introduz o fator 
movimento no mundo do livro, mantendo a respetiva estética – que passa a mover-se. Este passou a ser 
um livro em que as imagens… 

… animam uma história …  

 

 

 

O filme foi feito com tecnologia 
digital, mas o estilo tradicional 
de animação com recortes de 
papel oferece ao projeto uma 
beleza particular. 

 



BASTA SER HUMANO 
Realização: Rui Duque  
País de produção: Portugal  
Duração: 00:02:17 

 

 

O desejo do Nico era ser um super-herói.  

Um dia ele conheceu alguém que o fez  

mudar de ideias, um verdadeiro herói !!! 

 

 

Esta animação (2D) é o resultado de um  

projeto escolar. O filme foi produzido com 

o trabalho de crianças, comprovando que  

a animação é uma poderosa ferramenta  

(e suporte) para o seu trabalho criativo. 

 

 

 

OEIL POUR OEIL  
(OLHO POR OLHO) 
 
Realização: Thomas Boileau,  
Alan Guimont, Robin Courtoise,  
Mathieu Lecroq, Malcom Hunt,  
François Briantais  
País de produção: França  
Duração: 00:05:54 

 

 

Um capitão pirata, com apenas um olho, prossegue com a sua viagem em busca do tesouro, sempre com uma 
tripulação diferente de piratas que, como ele, têm apenas um olho.  

 

Animação digital 3D, este é um filme carregado de comédia e boa disposição. Para os leitores de Astérix, 
o bando de piratas não deixará de despoletar memórias hilariantes.          

A obstinação, diante sucessivos 
desaires, mantendo fixamente o 
objetivo grandioso, clássico, de 
uma “caça ao tesouro”, leva um 
“capitão” a reunir sucessivas 
tripulações e empreender uma 
séria de peripécias tremendas, 
quase como num jogo de video, 
onde sucessivas falhas se 
evitam em ensaios posteriores, 
verdadeiras oportunidades de 
“ir passando de nível”… O 
problema é que as “tripulações” 
não são infinitas, a não ser que 
…se vejam com outros olhos ;) 


