
27 nov. 
16h00
Auditório Municipal 
Pinhal Novo -  
Rui Guerreiro

Curtas 
On  
Tour

Sessão de  
curtas-metragens 
do festival Curtas 
Vila do Conde



2020: ODISSEIA NO 3º ESQUERDO
MENÇÃO HONROSA

 
Ricardo Leite, Portugal, 2022, FIC, 14’ 

Durante uma perigosa manobra, Meias vê a sua nave 
espacial danificada. Para repará-la, ele embarca numa 
jornada sem precedentes pela vastidão do espaço, onde 
habita uma ameaça muito maior: os Astro-Zombies.

I’M NOT AFRAID!

Marita Mayer, Noruega, Alemanha 2022, ANI, 7’ 

Durante um jogo das escondidas, Vanja descobre que ser 
corajoso significa enfrentar os seus próprios medos, e 
que toda a gente tem medo de vez em quando – mesmo 
os adultos.

2
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Sessão “Curtinhas” 

(duração 44 min.) 

FRANZY’S SOUP-KITCHEN

Ana Chubinidze, França, Georgia, 2021, ANI, 8’ 

A solitária extraterrestre Chefe Franzy descobre que a sua 
especial sopa rosa não é apenas deliciosa, mas também 
mágica, quando partilhada com as restantes criaturas que 
vivem no seu estranho planeta.

MEU NOME É MAALUM

Luísa Copetti, Brasil, 2021, ANI, 7’

Maalum é uma menina que nasceu e cresceu numa casa 
rodeada de amor e muitas referências à sua cultura, mas 
todos se riem do seu nome assim que ela chega à escola. 
Ela vai começar então uma jornada para descobrir o que 
significa Maalum.

1

KAYAK
PRÉMIO CURTA-METRAGEM CURTINHAS

 
Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort, França, 2021, ANI, 6’ 

Num pacífico dia de verão, um pai leva o seu filho bebé 
num passeio de caiaque. Entre os desafios de um primei-
ro passeio no rio e os caprichos do bebé, o pai não terá 
um minuto de descanso, principalmente quando uma 
águia se junta à aventura.
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