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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Ciclo Kusturica no Centro de Artes de Sines 
 

O cinema ganha uma nova iniciativa regular no Centro de Artes de Sines. O realizador Emir 
Kusturica é o cineasta representado no primeiro ciclo. 

 
Em 2009 o Centro de Artes de Sines inicia uma nova actividade regular: sessões e ciclos de 
cinema com duas a três projecções por mês. Através deste programa, o CAS pretende mostrar 
várias cinematografias de autor, mas também integrar o circuito de estreias e distribuição 
nacionais, privilegiando o cinema de qualidade. Vai também constituir parcerias com 
embaixadas, instituições culturais e festivais de cinema com o intuito da promoção e projecção 
de produções periféricas e menos conhecidas, quer ficcionais, quer documentais. 
 
O primeiro ciclo do ano é dedicado a Emir Kusturica. 
 
Nascido em Sarajevo em 1954, Kusturica é o mais conhecido realizador com origem nos Balcãs. 
Venceu por duas vezes a Palma de Ouro de Cannes, uma das quais com “Underground”, uma 
comédia negra passada na II Guerra Mundial a que poderemos assistir neste ciclo. Os outros 
filmes do ciclo no CAS são “O Tempo dos Ciganos” e “Gato Preto, Gato Branco”, tragicomédias 
situadas no mundo cigano, e “A Vida é um Milagre”, passado durante a Guerra da Jugoslávia. 
 
O TEMPO DOS CIGANOS (1988)  
8 de Janeiro, às 22h00 
 
UNDERGROUND - ERA UM VEZ UM PAÍS (1995) 
22 de Janeiro, às 22h00 
 
GATO PRETO, GATO BRANCO (1998)  
5 de Fevereiro, às 22h00 
 
A VIDA É UM MILAGRE (2004) 
19 de Fevereiro, às 22h00 
 
Os bilhetes custam dois euros para o público em geral e são gratuitos para os Amigos do CAS, 
mediante reserva (tel. 269 860 080). 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


