Sessão especial do Festival Internacional de Cinema Periferias em Espanha
Filme "Campeões" apresentado dia 3 de agosto na localidade histórica de Zarza la
Mayor (Cáceres)

O Filme "Campeões", de Javier Fesser, é apresentado, dia 3 de Agosto, na
localidade histórica de Zarza la Mayor (Cáceres, Espanha), numa sessão especial
integrada no VII Festival Internacional de Cinema Periferias.
Vencedor de três prémios Goya e candidato espanhol aos Óscares, "Campeões"
conta, em tom de comédia, a história de um grupo de jogadores de basquetebol
com deficiência intelectual para quem ganhar não é o mais importante,
oferecendo a todos, através do seu exemplo, uma lição sobre companheirismo e
trabalho de equipa.
Além da sessão de cinema, a realizar durante a noite (21h30), ao ar livre, estão
previstas actividades paralelas que incluem um passeio pedestre e a observação
dos céu nocturnos.
Para esta iniciativa, o Festival conta com os apoios da Diputación de
Extremadura, do Parque Natural do Tejo Internacional (TAEJO) e do
Ayuntamiento de Zarza.
Zarza la Mayor constitui um dos novos palcos deste festival organizado a partir de
Marvão (Portugal) e Valência de Alcântara (Espanha), que todos os anos realiza
uma itinerância por localidades da raia luso-espanhola, divulgando filmes nas
áreas do documentário, ficção e animação.
As actividades previstas para o local desenrolam-se a partir das 18 horas, com a
realização do percurso “O Castelo de Peñafiel, Atalaia do Tejo Internacional”, de 6
km de extensão, prosseguindo ao serão, no centro histórico de Zarza, com a
projecção do filme e, posteriormente, uma sessão de observação dos astros.
A abertura oficial daquela que é a sétima edição do festival acontece, alguns dias
mais tarde, a 10 de agosto, no castelo de Marvão. O programa, que se prolonga até
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18 de Agosto, inclui cerca de quatro dezenas de filmes, entre curtas e longas
metragens, além de concertos, exposições e debates.

Nestes dias, o Periferias marcará presença em mais de uma dezena de lugares de
Portugal e Espanha, dando continuidade à sua aposta na divulgação de cinema
de autor, dentro das temáticas do ambiente, direitos humanos, arte e cultura.
Entre os locais a visitar, contam-se Marvão, Portagem, Santo António das Areias,
Beirã, Galegos, Fontanheira, Castelo de Vide, Valência de Alcântara, Cedillo,
Malpartida de Cáceres e Zarza la Mayor.

Site: h
 ttp://periferiasfestival.com/
Facebook: https://www.facebook.com/periferiasfestival/
Intagram: https://www.instagram.com/festivaldecineperiferias/
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