
        CIDADE  DO  PORTO

                                                    SAUDAÇÃO

O Fantasporto, o festival internacional de cinema da cidade do Porto, vai realizar a 
sua trigésima-segunda edição, entre o próximo dia 20 de Fevereiro e o dia 5 de 
Março de 2012. Desde a sua primeira edição em 1981, o Fantasporto tem vindo a 
tornar-se não só um dos mais relevantes e prestigiados festivais de cinema ao nível 
nacional, como a nível internacional, contribuindo para pôr a cidade do Porto na rota 
dos festivais internacionais de cinema, com os benefícios daí decorrentes para a 
imagem da cidade e para o turismo.

A evolução do Fantasporto, passando de uma mostra do que de melhor se fazia ao 
nível do cinema fantástico (sendo membro fundador da Federação de Festivais de 
Cinema  Fantástico),  para  um  festival  de  cinema  generalista,  onde  se  divulga  o 
melhor do cinema, nomeadamente do produzido a nível nacional, recebendo ante-
estreias mundiais de filmes de elevada qualidade e contribuindo para a divulgação 
de cinematografias variadas, como a asiática. O Fantasporto é também um ponto de 
encontro  internacional  do  «mundo»  de  cinema,  para  realizadores,  produtores, 
distribuidores, actores e técnicos.

O Fantasporto tem vindo assim a contribuir para a divulgação do cinema ao nível  
nacional, mas também a criar uma oferta cultural distintiva no Porto, que importa 
continuar  a  promover.  O Fantasporto  é  um «filho»  da  cidade,  acarinhado  pelos 
portuenses e  que  contribuiu  para  que gerações  de portuenses  tivessem não só 
acesso a novas cinematografias, mas a desenvolver o gosto pelo cinema.

Gratos pelos relevantes serviços prestados à Cidade e ao cinema a nível nacional, 
propomos  à  Câmara  Municipal  uma  saudação  ao  Fantasporto  e  sua  trigésima-
segunda  edição,  envolvendo  nesta  saudação  todos  aqueles  que  o  tornaram 
possível, nomeadamente os seus fundadores e técnicos.
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