Festival Caminhos do Cinema Português

“Portugal Sou Eu” regressa a Coimbra para sensibilizar público
da cinematografia nacional

O “Portugal Sou Eu” associou-se, pelo segundo ano consecutivo, à XXI edição do
festival de cinema, Caminhos do Cinema Português, que se realiza em Coimbra, entre
os dias 27 de novembro e 5 de dezembro.
O “Portugal Sou Eu” vai juntar-se ao cinema português e contactar com o público
cinéfilo com o objetivo de reforçar a visibilidade do programa, despertando para a
sua importância no crescimento da economia nacional e estimulando para a procura
de produtos e serviços “Portugal Sou Eu”.
Durante uma semana, o “Portugal Sou Eu” participará em ações específicas do
festival, nomeadamente, na secção “Caminhos Juniores” - uma programação que
pretende estimular os mais novos para o cinema - para sensibilizar as faixas etárias
mais jovens.
Na categoria “Seleção Caminhos”, a principal secção competitiva do festival, o
“Grande Prémio Portugal Sou Eu” volta a ser a distinção especial para premiar o que
de melhor se produz no cinema nacional. Nesta Seleção estão, desde a edição
transata, as principais obras produzidas em Portugal e que estarão em concurso para
os principais prémios do festival.
Para o “Portugal Sou Eu”, “a associação a eventos cinematográficos é uma
convocatória agregadora de vontades, afetos e ações de todos os portugueses,
produtos, lugares, coisas, pessoas, sem exceção, que procura apelar às emoções de
todos os intervenientes da cultura nacional e que nos convoca a todos pelo objetivo
de cada português”.

As mais de 50 sessões do festival irão decorrer entre o Auditório do Conservatório da
Música de Coimbra, o Teatro Académico Gil Vicente, o Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra e, pela primeira vez, as salas de cinema NOS do Fórum
Coimbra. Um total de cento e noventa e oito obras cinematográficas a serem
exibidas ao público, repartidas entre as várias seções do festival.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

