
 

CONVITE 

 

No âmbito das iniciativas para assinalar o Dia Europeu para a Diplomacia Climática (17 de Junho) 

lançada pela União Europeia no quadro da preparação da sua participação na 21ª Sessão da 

Conferência das partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que 

terá lugar em Paris, em Novembro-Dezembro de 2015, a Câmara Municipal de São Vicente e a 

Delegação da União Europeia em Cabo Verde promovem: 

 

CICLO DE CINEMA AMBIENTAL 

CENTRO CULTURAL DO MINDELO 

SESSÃO: 18H30 

 

13 Julho 2015; 2.ª feira - O Dia Depois de Amanhã (2004) 

O filme conta a história de um paleoclimatologista que atravessa a América para resgatar o filho que está preso em 
Nova Iorque, devido a uma tempestade internacional que conduz o planeta para uma nova Idade do Gelo, devido às 
alterações provocadas pelo aquecimento global. Com Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum nos principais 
papéis, o filme foi realizado por Roland Emmerich. 

 

14 Julho 2015; 3.ª feira - Lixo Extraordinário (2010) 

O documentário relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz com catadores de material reciclável em um 

dos maiores aterros controlados do mundo, localizado no Jardim Gramacho, bairro periférico de Duque de Caxias 

(Brasil). Ao longo da produção dessa obra, entre 2007 e 2009, transformações se produzem na vida e nas visões do 

mundo dos sete catadores participantes do projecto, entre eles, Tião Santos, presidente da Associação dos Catadores 

do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho. 

15 Julho 2015; 4.ª feira - A Verdade sobre os Tubarões (2006) 

Narrado e dirigido por Rob Stewart, este documentário retracta a vida dos tubarões e pretende contrariar as opiniões 
negativas acerca da espécie. Filmado em alta definição, “Shark Water” expõe a exploração e corrupção da indústria de 
caça ao tubarão nas reservas marinhas da Costa Rica, Equador e Ilhas Galápagos. 

 

16 Julho 2015; 5.ª feira - A Última Hora (2007) 

Narrado e produzido por Leonardo DiCaprio, “The 11th Hour” leva-nos a revisitar os problemas do ambiente. Porém, 
ao contrário de outros documentários do género, este documentário apresenta um conjunto de soluções práticas 
para restaurar os ecossistemas do planeta. 


