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NOTA À IMPRENSA 
 

Fantasporto traz cinema fantástico ao Natal em Sines 
 
O Fantasporto, um dos mais importantes festivais de cinema fantástico do mundo, volta a 
mostrar em Sines alguns dos seus filmes de maior sucesso. Nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro, o 
Centro de Artes de Sines projecta no seu auditório as películas “A Trunfa” (Bill Blympton – EUA) 
e “Bibi – A Pequena Feiticeira” (Hermine Huntgeburth, Alemanha), duas sessões especialmente 
dedicadas ao público juvenil, e  os filmes “Amigo” (de Kyung-Taek, Coreia do Sul), “2009 - 
Memórias Perdidas” (Lee Simyung, Coreia do Sul) e “Motown - Uma História” (Paul Justman, 
EUA). Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines e do Fantasporto.  
As sessões são gratuitas, mediante reserva na recepção do Centro de Artes de Sines. 
 
CALENDÁRIO 
  
Dia 27 [16h00]: "A Trunfa", de Bill Plympton (EUA, 2004, 77m). O mais recente filme do "rei da 
animação truculenta", Bill Plympton, tem reminiscências de Stephen King. Entre a 
comédia e o terror gótico, um grupo de estudantes de liceu americano experimentam com 
vingança e feitiçaria na véspera do baile de finalistas. 
 
Dia 27 [22h00]: "Amigo", de Kyung-Taek (Coreia do Sul, 2001, 117m). Com 8,2 milhões de 
espectadores só na Coreia, o policial "Amigo" é um dos maiores sucessos do cinema 
mundial da última década. Entre 1976 e 1990, acompanhamos o modo como quatro amigos 
adolescentes traçam caminhos diferentes, e por vezes opostos, em direcção à vida adulta. Um 
policial a não perder. 
 
Dia 28 [16h00]: "Bibi - A Pequena Feiticeira", de Hermine Huntgeburth (Alemanha, 2002, 
106m). Cinema fantástico dedicado maioritariamente ao público juvenil, "Bibi" bateu recordes 
de bilheteira na Alemanha. Entre bruxas e castelos fantasma, a estrela é Bibi, uma jovem que usa 
os seus poderes para o bem e vai lutar para se tornar uma verdadeira feiticeira. 
 
Dia 28 [22h00]: "2009 - Memórias Perdidas", de Lee Simyung (Coreia do Sul, 2002, 136m). 
Dentro do género da história alternativa, este filme coloca como ponto de partida a questão: E 
se o Japão tivesse ganho a Guerra? Nesse mundo alternativo, as memórias do passado são 
diferentes e o futuro foi reescrito. Um thriller de acção de extraordinário poder visual. 
 
Dia 29 [22h00]: "Motown - Uma História", de Paul Justman (EUA, 2002, 190m). Este aclamado 
documentário musical comemora os 40 anos de sucesso da célebre editora americana Motown. 
Com origem em Detroit, de onde partiu à conquista do mundo, esta é uma viagem ao "som 
Motown", que marcou de forma decisiva a música da segunda metade do século XX. 
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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). 


