
 

 

 

‘Aconteceu no Cineteatro há 57 anos’ 

FILME ‘A LUZ VEM DO ALTO’ SUPEROU A MÁ 

REPUTAÇÃO DO CINEMA PORTUGUÊS 
OBRA FOI EXIBIDA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 1960 

 
Foi há 57 anos que o Cineteatro de Mangualde passou a película ‘A Luz vem do Alto’, um filme diferente 
para a época. Considerado um dos mais expressivos êxitos do cinema nacional, retrata um conflito vivido na 
região do Vale do Vouga. A obra foi exibida no dia 16 de outubro e distinguia-se pelo realismo da verdade 
humana. 
 
Com uma interpretação notável de Maria Dulce, Roberto Camardiel, Félix Fernandez, F. Curado Ribeiro e 
Mário Pereira, entre outros nomes, o filme venceu a má impressão que o público tinha do cinema português. 
A obra foi oficialmente selecionada para representar Portugal no Festival Internacional de Cinema de San 
Sebastián. 
 
A campanha ‘Aconteceu no Cineteatro há…’ tem como objetivo relembrar os filmes exibidos no Cineteatro de 
Mangualde e é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde. 
 
 

RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR  
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas exibições no 
Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos mangualdenses que ao 
longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias de espetáculo exibiram as suas 
melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também projetados excelentes filmes. Para além de 
sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a importância deste extraordinário equipamento cultural, 
pretende ainda incentivar o contacto com as fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património 
documental, e propiciar o desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo. 
 
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro de 
Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como intuito 
criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde. 
 
 

Mangualde, 16 de outubro de 2017 
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