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FADE IN:

ANIMAÇÃO DO LOGO QU’É FEITO?

FADE TO:

INT. ESTUDIO
PLANO APROXIMADO DE PEITO

Pivot apresenta desafio.

PIVOT
Saudosistas e revivalistas de 
língua portuguesa, bem-vindos ao
primeiro desafio do “Qu’é feito”.
As honras de estreia pertencem a 
uma das grandes séries de Anime, 
que pôs rapazes e raparigas de 
olhos vidrados no ecrã a 
fantasiarem sobre saias
curtinhas. Lembram-se?

CUT TO:

IMAGENS DE ARQUIVO

Genérico português das Navegantes da Lua (intro.flv 1:00-
1:36) 

BANDA SONORA
“Luna, Luna... conto contigo, 
nestas lutas contra o inimigo.
Monstros, sonhos são, lendas ou
imaginação. Luna, Luna vem... 
lutar pelo bem!”

CUT TO:

INT. ESTUDIO
PLANO APROXIMADO DE PEITO

Mantém-se um freeze frame do genérico no canto superior 
direito.

PIVOT
Pois bem... observem bem o
seguinte excerto de um episódio
desta fantástica série.

CUT TO:



IMAGENS DE ARQUIVO

Excerto do Episódio 68 - Fase R (sailormoon_68.flv 1:37-
2:46).

Chibiusa e a Navegante da Lua são atacadas por um dos 
irmãos do Mal. O Mascarado chega quando o Irmão do Mal se 
prepara para aniquilar Chibiusa e protege-as.

CUT TO:

INT. ESTUDIO
PLANO APROXIMADO DE PEITO

Mostra-se outro excerto do Episódio 68 no canto superior 
direito, enquanto o pivot completa o desafio - Chibiusa
chora desesparadamente nas escadas (sailormoon_68_2.flv
0:43-1:18).

PIVOT
Como todos os aficcionados das
Navegantes da Lua bem sabem, a 
SailorMoon e o Mascarado estão
desesperadamente apaixonados.
Conseguirão eles formar uma
família funcional nos dias que 
correm? E mais, tornar-se-à
Chibiusa em mais uma adolescente
que gosta dos Morangos com
Açúcar, ou este episódio
traumatizante irá afectar a sua 
frágil personalidade?
Ficamos ansiosamente à espera dos 
vossos inputs criativos, nas
quatro categorias à vossa
disposição: vídeo, imagem, som e 
texto. Ou então... preparem-se
para lidar com a fúria da
Sailormoon!

CUT TO:

IMAGENS DE ARQUIVO

SailorMoon a usar o seu poder (compilacao.flv 1:42-2:02).

SAILORMOON
Eu sou a Navegante da Lua, uma
bela guerreira do amor e da
justiça. Sou a SailorMoon! Em 
nome da Lua... vou castigar-te!

FADE TO BLACK.
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