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CINE FIESTA 2016, A MOSTRA DE CINEMA 
ESPANHOL, DECORREU DE 27 A 30 DE 
OUTUBRO EM LISBOA 

Entre os filmes presentes nesta edição o destaque foi para “Sete Minutos Depois 
da Meia-Noite”, “Toro”, “Corpo de Elite”, “Palmeiras na Neve” e “Um Namoro à Es-
panhola – Aventura na Catalunha”. 

Lisboa –  2 novembro 2016 

No mês de outubro, o público teve a oportu-
nidade de conhecer os mais excitantes e re-
centes filmes da cinematografia espanhola na 
programação desta mostra que se assume 
como um evento de referência da sétima arte 
espanhola em Portugal.  A Mostra apresentou 
na sua edição deste ano alguns dos filmes 
mais relevantes do panorama audiovisual es-
panhol de 2016 e dou a conhecer a riqueza e 
a diversidade do cinema espanhol. 

De entre os filmes presentes nesta edição es-
tiveram Sete Minutos Depois da Meia-Noite, de 
Juan Antonio Bayona com Felicity Jones, 
Liam Neeson e Sigourney Weaver; Toro, de 
Kike Maíllo com Mario Casas, Luis Tosar, 
José Sacristán e José Manuel Poga; Corpo de 

Elite, de Joaquín Mazón, onde ficamos a con-
hecer a melhor pior equipa de heróis do 
mundo; Palmeiras na Neve, com Mario Casas, 
Adriana Ugarte e Macarena García, um épico 
romântico com a brilhante realização do es-
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panhol Fernando González Molina; e Um Namoro à Espanhola – Aventura na Catalunha uma comédia de 
Emilio Martínez Lázaro, com Dani Rovira e Clara Lago e Belén Cuesta, que promete ser um êxito de 
bilheteira. 

A programação deste ano ficou completa com sessões de filmes que estiveram em destaque nos últimos 
anos, como Desejos O Amor Faz-se, Cem Anos de Perdão,  Julieta, O Impossível, e A Academia das Musas entre 
outros. 

O Cine Fiesta 2016, tal como em edições anteriores, contou com a presença de nomes destacados do 
panorama cinematográfico espanhol e que foram de enorme ajuda para aproximar o cinema Espanhol 
do público português, como os atores Belén Cuesta e José Manuel Poga. 

Cine Fiesta é uma iniciativa do Instituto de la Cinematogra"a y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) em colaboração com a Cinemundo. O Cine Fiesta teve lugar no UCI Cinemas - El Corte 
Inglés, em Lisboa, de 27 a 30 de outubro de 2016. 

Para mais informações e programação consulte: 
http://www.cine-fiesta.pt/ 
https://www.facebook.com/CineFiesta2016 

Para mais informações, por favor, contacte: 
Bruno Pereira 
Tel: (+351) 217 780 470 | bruno.pereira@cinemundo.pt 
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