
12 de dezembro 2015
SESSÃO “Partilhar”
Imaginação ao poder!

Rinoceronte Rock n’ roll
Verena Fels ☼2013 / Alemanha / 3’ / Sem diálogos / Dançar é a melhor 
coisa do mundo, mas sem parceiros não tem piada nenhuma.

O Lobo e a Lua
Toma Leroux & Patrick Delag ☼2014 / FR / 6’ / Sem diálogos / À noite, 
uma cidade pacata, uma cozinha deserta, um microondas ligado, um 
biberão que aquece e o balbúcio de um bebé que está com fome. Quem vai 
alimentá-lo?

O Pequeno Ouriço
Marjorie Coup ☼2014 / França & Bélgica / 5’ / LegendadoUm pequeno 
ouriço encontra uma magnífica maçã na floresta, mas sem serem convida-
dos aparecem outros animais para a comerem.

O Saco
Clementine Roback ☼2014 / França & Bélgica / 8’ 30’’/ Sem diálogos
Está a nevar e Lily e o seu avô estão a fazer uma casa para pássaros para 
que estes possam sobreviver ao inverno. “E os outros animais, onde se 
abrigam?” pergunta a si própria. Então, deixa a sua luva na neve, mas nem 
se apercebe do que acontece durante a noite.

Floco de Neve
Natalia Chernysheva ☼2012 / Rússia / 6’ / Sem diálogo
Um rapaz africano recebe uma carta. Dentro está um floco de neve de pa-
pel. Adormece com ele debaixo da almofada, e, de repente, neva em África.

Papa núvem
Akiko Mcquerrey ☼2013/ Alemanha / 5’ 51’’/ Dobrado
O papa nuvem trabalha numa lavandaria e trata de todos os corações se 
estão partidos, sujos ou maltratados.

Mops & Ollie
Christian Kuntz ☼2013 / Dinamarca / 9’/ Sem diálogos
Mops vai precisar de Ollie para descobrir que a amizade é muito mais 
importante do que todo o lixo com o qual costumava brincar no seu planeta.

História de um Urso
Gabriel Osorio ☼2013 / Chile / 10’ 20’’/ Sem diálogos
Todos os dias, um velho urso vai para a rua com o seu teatrinho de mario-
netas, a partir do qual conta a história da sua vida.
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PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa

19 setembro
17 outubro
21 novembro
12 dezembro
Sessões às 15H30

Todas as sessões às 15H30 no Auditório Municipal de Albufeira, dias 
19 setembro, 17 outubro, 21 novembro e 12 dezembro 2015.
 



17 de outubro 2015 
SESSÃO “Famílias”
Pessoas diferentes têm famílias diferentes

O Anel secreto descodificador
Eli Brown  ☼  2013 / EUA / 4’  / Legendado
Ao abrir uma caixa de cereais, um rapaz ganha um surpreendente presente.

Um Rapaz Crescido
Yuri Solodov  ☼ 2013 / Rússia / 15’  / Legendado
Um rapaz faz seis anos e pela primeira vez o pai manda-o sozinho comprar 
pão. Passará, o rapaz, este teste?

Taí ó, uma Aventura na Lagoa
Mauricio Venturi  ☼ 2014 / Brasil / 14’ / Português
João, um rapaz de 11 anos, foge de casa e vai em busca de sua avó, conhe-
cida como uma bruxa na Costa da Lagoa. No caminho, ele conhece Zé, um 
menino nativo que será seu parceiro e guia nesse desafio.

A Minha Avó
Carlos Eduardo Smith  ☼ 2012 / Colômbia / 9’ / Sem diálogos
Uma rapariga de sete anos, passa o fim-de-semana em casa da sua avó, no 
campo. Ela teme a pele enrugada da sua avó, bem como a grande árvore do 
quintal, mas para se aproximar dela terá de superar os seus medos.

A Minha Mãe é um Avião
Yulia Aronova ☼2013 / Rússia / 7’/ Português
Diferentes pessoas têm mães diferentes, mas nes-
te filme a mãe de um rapaz voa acima das demais.

Vou para casa da Mãe
Lauren Jackson ☼2013 / 
 Nova Zelândia / 12’ / Legendado
Um rapaz de oito anos, marca a sua posição afir-
mando que nunca mais mudará de roupa, e, se isto 
não ensinar uma lição aos seus recém-divorciados 
pais, sobre a partilha, então, nada ensinará!

O Meu Nome
Ruben Monteiro ☼2012 / Holanda/ 2’ 53’’/ Português
A história da família de Ruben e das peripécias familiares que fazem a história 
do seu nome.

21 de 
novembro 2015 
SESSÃO “Novo Mundo”
Imaginação ao poder!

Na Terra dos Números
William Joyce & Christina Ellis ☼2013 / EUA / 11’/ Legendado
Era uma vez uma terra sem alfabeto, onde apenas existiam números. 
A vida corria... bem. Ordeira e pacatamente como tinta cinzenta, muito 
numeradamente, mas os nossos cinco heróis não estavam dispostos a 
aceitar apenas isto, sabiam que tinha de haver mais.

Pawo
Antje Heyn ☼2015/ Alemanha/ 7’38” / Sem diálogo
A aventura mágica de um pequeno brinquedo – Pawo, que em tibetano 
significa “ser corajoso”. Pawo encontra-se num curioso mundo, e, graças 
a estranhas companhias, descobre as suas verdadeiras capacidades.

A Noite dos Elefantes
Sandra Schiessl ☼2012 / Alemanha / 8’ / Dobrado
À noite, o grande elefante não consegue dormir, pois teme a escuridão  
e os sons da floresta. De manhã, acorda sempre no meio de destruição  
e caos, mas ninguém lhe sabe dizer ao certo o que causa isto. 

Pequena Matriosca
Serin Inan & Tolga Yildiz ☼2013 / Turquia / 8’/ Sem diálogos
Uma família matriosca, cautelosa com os estranhos, fecha-se em si 
própria, contudo, a curiosidade da mais pequena vai conduzi-los numa 
aventura que os mudará a todos.

Novas Espécies
Katerina Karhánková ☼2013 / República Checa / 7’ / Sem diálogo
Três crianças tropeçam num osso misterioso e imediatamente procuram 
um paleontólogo para as ajudar a resolver o mistério.

Lília
Carlos Lascano ☼2014 / Espanha / 9’/ Sem diálogos
Lila, uma jovem rapariga que lembra Amélie, não se 
resigna a aceitar a realidade como a perceciona, mas 
de uma forma lírica e poética transforma o mundo.

A Bicicleta do Elefante
Olesya Shchukina ☼2014 / França /  
8’ 42’’/ Sem diálogos
As aventuras de um elefante que sonha poder comprar 
uma bicicleta. E que quando o consegue tem uma grande surpresa!
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Copito de Nieve

Floco de Neve
Andrés G. Schaer ☼ 2011 / Espanha / 86’ / Legendado

Floco de Neve, o único gorila branco do mundo, chega ao Zoo de Barce-
lona. Por ser um gorila albino torna-se a nova atração dos visitantes, mas 
luta para ser aceite pelos seus novos companheiros gorilas como um dos 
seus. Desesperado por integrar-se, Floco de Neve pede ajuda à Bruxa do 
Norte para que o transforme num comum gorila. 

19 de setembro 2015
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Todas as sessões às 15H30 no Auditório Municipal de Albufeira 


