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MED-LIMES "Nas fronteiras do Mediterrâneo", Imagens e histórias das fronteiras do Mediterrâneo 

é um festival internacional de curtas metragens, promovido por FONMED – Fundação do Sul para a 

Cooperação e o Desenvolvimento do Mediterrâneo que acontecerá em Salerno, do dia 24 a 26 de 

maio de 2019. 

Med-Limes "Nas fronteiras do Mediterrâneo", se concentra em assuntos da atualidade de nosso 

tempo. O drama da imigração, a escassez da água e de recursos alimentares, para atender às 

necessidades de milhões de pessoas, a reflexão sobre outras culturas, são os temas abordados nas 

produções cinematográficas que serão apresentadas no evento. 

Os temas do festival Internacional de Curtas Metragens Med-Limes “Nas fronteiras do 

Mediterrâneo", são as 17 metas do “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”, concebidas pela 

ONU como parte de um programa de desenvolvimento sustentável para melhorar a vida de todos os 

povos do planeta de maneira universal, inclusiva e indivisível. 

A forma de curta metragem independente, é considerada como o vetor mais apropriado aos temas 

sobre os quais o evento vai tratar. A discriminação racial, a poluição do meio ambiente e a escassez 

de alimentos são temas interligados, sobre os quais todos os realizadores emergentes ou estabelecidos 

podem criar um entrelaçamento que faça pensar, identificar e despertar consciências. 

O instrumento “cinema” foi escolhido porque, apesar da crise que o cinema vem atravessando nas 

últimas décadas, seu poder comunicativo continua muito forte. É uma fonte direta de emoções e 

sentimentos, além de conseguir transmitir sempre mensagens cheias de esperança. 

Os objetivos gerais do curtas metragens internacional Med-Limes «  Nas fronteiras do 

Mediterrâneo », são : 

1) utilizar os meios cinematográficos para difundir e divulgar as diferentes culturas e identidades que 

convivem na região do mediterrâneo. 

2) divulgar as pequenas produções cinematográficas, obras de realizadores emergentes que tem um 

grande valor cultural. 

3) Chamar a atenção para as questões de salvaguardar a biodiversidade, adotando ferramentas e 

sistemas que permitam a prática de uma agricultura sustentável. 

O festival de cinema Med-Limes "Nas fronteiras do Mediterrâneo" destina-se aos povos do 

Mediterrâneo, mas num sentido mais amplo a todos os povos do mundo. Particularmente às gerações 

jovens que devem ser educadas para as questões do respeito pelo próximo e pelo meio ambiente. 


