
 

 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
13º Ciclo de Cinema Europeu 

Alemanha • Áustria • Bélgica • Dinamarca • Espanha•  Finlândia • França • 
Holanda • Irlanda • Itália • Portugal • Reino Unido • Suécia • Suiça • União 

Europeia      
 

DE 6 A 21 DE MAIO (Maputo) & DE 3 A 9 DE JUNHO (Matola) 
GRATUITO 

 

A Embaixada da Dinamarca enquanto presidente do Comité de organização do 13º 
Ciclo de Cinema Europeu organiza uma Conferência de imprensa no dia 9 de Abril, às 
15h, na Embaixada da Dinamarca, sita na Avenida Julius Nyerere,  Nº 1162.  
 
O Ciclo de Cinema Europeu é um evento anual que pretende trazer o melhor do cinema 
europeu contemporâneo a Moçambique. Durante duas semanas, este ciclo decorrerá 
em Maputo e pela primeira vez uma semana na Matola com uma amostragem ampla 
de filmes, muitos deles premiados e nunca antes mostrados em Moçambique. 
 
O Ciclo de Cinema Europeu é o resultado de uma colaboração entre as várias 
Embaixadas e Instituições culturais de países da União Europeia e da Comissão Europeia 
aqui representados, o Centro Cultural Franco-Moçambicanoe o Auditório da Matola. 
Este ano trata-se do 13º Ciclo de Cinema Europeu.  
 
Queremos atrair público Moçambicano e por isso fizemos o maior esforço para assegurar 
que os filmes apresentados tenham legendas em português. 
 



 
Como inovação e pela primeira vez, abrimos um sítio web permanente do ciclo e uma 
página de Facebook. 
 
Esperamos que o uso destes meios sociais venham a abranger um público jovem 
Moçambicano. Também é importante que para ser acessível a todos, o ciclo seja 
gratuito. Para maior interesse nos filmes deste ciclo, cada sessão nocturna é criada 
como um evento. O que quer isto dizer? Cada país terá atividades individuais 
relativamente ao seu filme que vão desde discussões, competições ou prémios. 
 
Este é também o primeiro ano em que haverá sessões dedicadas unicamente às 
escolas. Vamos fazer uma promoção direta mas também existe a possibilidade dos 
professores reservarem filmes para as suas classes. Isto será feito por ordem de inscrição. 
Esperamos que muitas escolas beneficiem desta iniciativa.  
 
Os objectivos do Ciclo de Cinema Europeu são: 
 

• Mostrar a excelência, diversidade e inovação do cinema europeu. 

• Trazer filmes contemporâneos premiados.  

• Participar numa troca cultural entre os países europeus e Moçambique. 

• Fazer com que o Ciclo de Cinema seja acessível a todo o público (grátis). 

• Atrair novos públicos  

Sigam-nos diariamente no sítio web www.ciclocinemaeuropeu.com  e os nossos eventos 
diários no Facebook https://www.facebook.com/CicloCinemaEuropeu    
 
Bem-vindos ao Ciclo de Cinema Europeu de 2014! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Graça Magaia, Assistente de comunicação 



 
Centro Cultural Franco-Moçambicano | Av. Samora Machel, 468 CP491 | Maputo 

Cel.: (+258) 82 31 57 350 | (+258) 84 04 95 468 | communication@ccfmoz.com 


