17/01/2018

Leiria recebe Festival Internacional de Cinema de Turismo pela primeira vez - Tinta Fresca

ART TUR decorre de 23 a 26 de outubro

Leiria recebe Festival Internacional de Cinema de
Turismo pela primeira vez
A cidade de Leiria vai acolher de 23 a 26 de Outubro, pela

Pedro Machado, Francisco Dias e Gonçalo Lopes
primeira vez o ART TUR – Festival Internacional de Cinema de
Turismo, um evento que pretende demonstrar a importância das
produções audiovisuais na promoção turística. Já na sua 11ª
edição, tendo as 10 primeiras sido realizadas na zona norte de
Portugal, o festival irá atrair centenas de produtores e realizadores
de todo o mundo, que pretendem através dos seus filmes
promover turisticamente diferentes locais e regiões. As inscrições
para o festival estão abertas e encerram no final de junho.
O festival foi apresentado no dia 12 de janeiro, no M|i|mo Museu da Imagem em Movimento, em Leiria, com a presença de
Francisco Dias, director-geral do ART TUR, Pedro Machado,
presidente do Turismo Centro de Portugal e Gonçalo Lopes, vicepresidente e vereador da Cultura Câmara Municipal de Leiria.
O ART TUR, após as suas 10 primeiras edições é já um evento
de elevada importância no panorama nacional e internacional dos
festivais de cinema, “deixando uma marca em todo o mundo”,
referiu Francisco Dias, salientando ainda que a competição será
feita em duas vertentes: nacional e internacional e com dois temas
tourfilm e documentário. A avaliação dos filmes a concurso será
feita por um júri composto por pessoas provenientes de dez
países, ligados à comunicação, turismo e marketing.
O ART TUR realiza-se em vários espaços da cidade de Leiria,
nomeadamente no Teatro Miguel Franco, Mercado de Santana,
Teatro José Lúcio da Silva, Nerlei e IPL. Além da componente de
concurso do festival, destaque também para a ART TUR Factory,
residência artística para realizadores que serão convidados a estar
durante 10 dias na região e a apresentar um filme sobre a mesma.
Após realizações em Barcelos, Porto e Vila Nova de Gaia, o ART
TUR chega a Leiria, com o intuito “de dar um novo folgo ao
festival”, garantiu Francisco Dias, acrescentando ainda que “os
filmes exibidos atraem sempre muito público”, o que será uma
mais-valia para a cidade e a região.
Por sua vez Pedro Machado destaca a importância do evento
para a região, uma vez que “devido à sua capacidade de promoção
e realização pode chegar a milhões de visualizações”, promovendo
uma região que em 2017 “foi a região do país que mais cresceu
em termos de hóspedes e dormidas, mais de 20%”, sendo o intuito
do Turismo do Centro “aumentar ainda mais esses números” e,
para isso, “este evento pode ser muito importante”.
Já Gonçalo Lopes garantiu que o ART TUR é “o principal evento
alguma vez realizado ao nível do cinema em Leiria” e destacou “o
papel que o turismo representa para aquilo que é a recuperação
económica de Leiria e da região”.
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As inscrições para o festival já estão abertas, sendo que quem o
fizer até final de março terá um desconto. As inscrições terminam
no final de junho. Mais informações sobre o Festival em
http://aptur.net/artetur/ .
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