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Cinema Português visita aldeias e sítios de Portugal 
 

Entre junho e agosto, dez filmes portugueses percorrem mais de 50 localidades de 
norte a sul do País 

 

O Cinema Português em Movimento (CPM), uma iniciativa do Instituto do Cinema e do 

Audiovisual (ICA), vai levar dez obras cinematográficas portuguesas a 12 concelhos, num total 

de 53 exibições ao ar livre, em aldeias e sítios de Portugal Continental. 

A sessão inaugural da iniciativa acontece a 29 de junho, no Miradouro da aldeia histórica de 

Monsanto, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, com a exibição do filme REFRIGERANTES E CANÇÕES DE 

AMOR, de Luís Galvão Teles, precedido da curta-metragem AMÉLIA & DUARTE. Alzejur, no 

concelho de Faro, recebe a sessão de encerramento, a 25 de agosto. 

Nesta 5.ª edição, o CPM associa-se ao projecto “A Música Portuguesa a Gostar dela Própria”, 

que, desde 2011, com o trabalho do realizador Tiago Pereira, tem vindo a criar uma 

consciencialização para o conhecimento e importância de um património vivo e muitas vezes 

esquecido de tradição oral, cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas, músicas, 

danças e também gastronomia. A documentação da música que se encontra perdida e isolada 

nos montes e vales possibilitou, entre muitos outros trabalhos, a criação de uma série de 26 

episódios de 26 minutos “O Povo Que Ainda Canta”, exibida na RTP2 e na RTP Informação. No 

âmbito desta parceria, em cada sessão do CPM serão exibidas algumas das obras audiovisuais 

feitas pelo projecto “A Música a Gostar dela Própria”, nas diferentes regiões e/ou localidades 

do país. 

Além de REFRIGERANTES E CANÇÕES DE AMOR e AMÉLIA & DUARTE, integram a lista de filmes a serem 

exibidos as obras AMÁLIA – O FILME; DOT.COM; FADOS; JACINTA; O AMOR É LINDO…PORQUE SIM!; O 

CÔNSUL DE BORDÉUS; OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS; e SEI LÁ. 

Reconhecido, em 2016, pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos, como uma das três 

boas práticas que se destacaram no âmbito da Cultura nesse ano, o CPM tem como objectivo 

divulgar o cinema português contemporâneo e alcançar as populações sem oferta 

cinematográfica, procurando valorizar o património natural e arquitetónico pela escolha de 

locais emblemáticos em cada região.  

http://www.cinemaemmovimento.ica-ip.pt/


 

A iniciativa CPM começou em 2013 e soma já mais de 17.000 espectadores, presentes nas 190 

sessões realizadas.  

Nesta edição de 2017, conta com o apoio da RTP (parceiro oficial de media) e  com a parceria 

com o projecto “A Música Portuguesa a Gostar dela Própria”. 

Câmaras Municipais envolvidas: 

Câmaras Municipais de Aljezur, Arronches, Borba, Évora, Fornos de Algodres, Idanha-a-Nova, 

Mação, Murça, Oleiros, Vieira do Minho, Vila Nova de Foz Côa e Vouzela. 

Contactos: 
Maria João Pocinho 
mariajoao.pocinho@ica-ip.pt 
Carlos Pereira 

Carlos.pereira@ica-ip.pt 

Mais informações em: 
 http://cinemaemmovimento.ica-ip.pt/ 

www.facebook.com/CinemaPortuguesEmMovimento 

Conheça o vídeo promocional do Cinema Português em Movimento: 
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