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CINEMA
CARTA DO PRESIDENTE

Em nome da  mesa  diretiva,  gostaria  de
agradecer  a  todos  os  que  já  se
inscreveram na CPM e já são parte deste
maravilhoso grupo que em conjunto está
a  construir  as  bases  do  movimento
associativo  mais  representativo  de
Portugal no México. 

Em linha com a visão da CPM, apoiar os
portugueses e a nossa cultura está na base
de tudo o que nos propomos a realizar. 

Este  primeiro  exemplar  da  Newsletter
CPM, vai ter como missão reforçar visão
e dar a conhecer a nossa comunidade, a
sua  gente,  cultura  entre  outros  temas.

 

En  nombre  de  la  mesa  directiva,  me
gustaría agradecer a todos los que ya se
inscribieron a la CPM y ya forman parte
de  de  este  maravilloso  grupo  que  en
conjunto  va  a  construir  las  bases  del
movimiento  asociativo  más
representativo de Portugal en México. 

Conforme  a  la  visión  de  la  CPM,  el
apoyo  a  los  portugueses  y  a  nuestra
cultura es parte esencial de todo cuanto
nos propomos realizar. 

Este primer ejemplar del Newsletter de la
CPM,  tendrá  como  misión  reforzar  esa
visión  y  dar  a  conocer  a  nuestra
comunidad,  su  gente,  su  cultura  entre
otros  temas.  Esperamos  que  esta
iniciativa sea del agrado de todos. 

Esperamos que desfrutem esta iniciativa.



A ilha da Madeira
sérvirá  de  cenário
do  proximo  filme
da saga Starwars.  
 
Se sabe que o fim de
semana  passado
dezenas  de  pessoas
chegaram ao chamado
"Melhor  Destino
Insular  do  Mundo"
para  trabalhar  o  novo
filme. 

Atores,  atrizes  e  una
vasta  equipa  da
produção  já  estão  na
ilha.

A rodagem conta com
o  apoio  do  Governo
local,  através  da
Madeira  Film
Comission.

La  Isla  de  Madeira
será  escenario  del
próximo filme de la
saga de Starwars. 

Se  sabe  que  el  pasado
fin de semana  decenas
de  personas  llegaron  al
llamado  “Mejor  destino
insular del mundo” para
trabajar  en  el  nuevo
filme. 

Actores,  actrices  y  un
enorme  equipo  de
producción ya están 
en la isla.

El  rodaje  cuenta  con el
apoyo  del  Gobierno
local,  a  través  de  la
Comisión  Fílmica  de
Madeira 

Portugal nos Óscares

O primeiro filme português nomeado para
um Óscar e primeira animação lusitana a
ser  premiada  no  Festival  de  Cinema  de
Cannes,  Ice  Merchants,  não  ganhou  a
estatueta, mas já fez historia.

Em  menos  de  um  ano,  a  curta  de  14
minutos  realizada  por  João  Gonzalez,
sumou mais de 50 prémios em festivais de
todo o mundo. 
 
Le filme, a história de um pai e filho que
vivem isolados numa casa gelada no cimo
de  uma  montanha,  estreo  no  gran  ecrã,
fenomeno poco usual em muitos países.

VEJA A CURTA     

CINEMA

https://www.youtube.com/watch?v=mhj74ZjfaQ8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes


NÚMEROS E FACTOS

1.  Portugal é o maior  produtor
de bicicletas da Europa.

2.  O  tempura japonês é  uma

criação portuguesa.

3. Portugal tem 17 sítios inscritos na

lista  do  Património  Mundial da
UNESCO. 

4.  O  Dia  do  Livro  Português  é
comemorado em 26 de março.

5.  A  viticultura foi  introduzida  em

Portugal  pelos  Fenícios no

século X a.c

6. La Livraria Bertand do Chiado

(Lisboa) é a  mais antiga do
mundo.  Abriu as suas portas en

1732.  

7.  A  região  dos  Vinhos
Verdes produz  mais  de  80
milhões  de  litros de  vinho
anualmente.

1.  Portugal es  el  mayor

productor de  bicicletas en

Europa.

2.  La  tempura japonêsa es

una creación portuguesa.

3.  En  la  lista  del  Patrimonio
Mundial de  la  UNESCO  hay

inscritos 17 lugares de Portugal.

4.  El  Día  del  Libro  Portugués  se
comemora el 26 de marzo.

5.  Los  Fenícios introdujeron  la

viticultura en Portugal en el siglo X
a.c

6.  La  Librería  Bertand de

Chiado  (Lisboa)  es  la  más
antigua del mundo.  Abrió

sus puertas en 1732.  

7.  La  región de Vinho Verde
 80 millones

de litros de vino al año.

produce más de



Divisão digital reforça discriminação contra 
mulheres, diz chefe da ONU
Mulheres são as mais afetadas por crises e têm sua autonomia cerceada por 
regimes autoritários; novas tecnologias dominadas por homens potencializam
a desigualdade de gênero; inclusão digital feminina é prioridade para a 
organização.

 O secretário-geral, António Guterres, 
participou esta semana de uma reunião com 
representantes da sociedade civil presentes 
na Comissão da ONU sobre o Estatuto da 
Mulher, CSW. Na ocasião, o líder das 
Nações Unidas afirmou que o progresso nos 
direitos de mulheres e meninas estagnou e 
está retrocedendo. 

Fazendo referência a contextos como 
Afeganistão, Mianmar e Sudão, Guterres 
lamentou como as “mulheres têm sido 
perseguidas e afastadas da vida pública por 
regimes autoritários e grupos extremistas”.

Direitos sob ataque

O chefe da ONU também ressaltou como em 
todas as regiões do mundo as mulheres estão 
sendo mais afetadas pelo aumento do custo de
vida e pelo agravamento da insegurança 
alimentar.

Ao afirmar que os direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres e meninas “estão 
sob ataque”, Guterres apontou o fato de que 
muitos governos cerceiam a autonomia 
feminina sobre seus corpos e suas vidas.

ARTIGO COMPLETO

#8M
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

https://news.un.org/pt/story/2023/03/1811282


ENCONTRO MENSAL
DA CPM

LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CPM SE 
LLEVÓ A CABO EN LA CDMX ENTRE EL 
BILLAR Y LA BUENA CHARLA. 

LA PRÓXIMA SERÁ EL 31 DE MARZO. 

https://somosvino.shop/


Hugo Rodrigues, Presidente 
da Mesa Diretiva, CPM 

Sou original da cidade do Porto, casado com 
3 filhos. Depois de alguns desafios em 
diversos países, fui expatriado para o México 
em 2013. Era para ser uma estadia de curto 
prazo mas acabei por me casar e fazer a 
minha família neste lindo país. Sou 
apaixonado pela leitura, estudar, viajar e estar
com família e amigos. 

1. O que é CPM?

2. Qual é sua missão? 

 

3. Quem são seus aliados?

ENTREVISTA

A CPM ou Comunidad Portugal en Mexico é um movimento associativo,
que nasceu com a missão de ser um elemento de reunião dos portugueses e
amigos de Portugal amantes da cultura portuguesa.

Apoiar a comunidade, dar a conhecer Portugal no México, por exemplo, dos

usos e costumes, cultura Portuguesa, gastronomia, história, literatura,

O nosso principal aliado é a nossa base associativa. Também temos construído

uma relação institucional com a Embaixada Portuguesa no México.

arquitetura, patrimônio histórico, apoio empresarial para investimentos tanto no
México como em Portugal, representação de instituições portuguesas no México



4. Quais são seus planos a curto, médio e longo prazo?

 

5. O que te motiva a ser 
presidente da CPM? 

 

 
 

 

 

 

A nível de ensino universitário, já estamos a trabalhar em conjunto com

algumas universidades portuguesas principalmente para programas de

intercâmbio. A nível de patrocínios, já temos alguns aliados, principalmente

importadores de produtos português no México.

A curto prazo, continuamos a construir as bases para solidificar a CPM, para

que seja um projeto a longo prazo e possa continuar a ampliar a sua influência

tanto na Comunidade portuguesa no México como em Portugal.

O principal motivo foi apoiar a

difícil que é formar uma
Associação nas etapas iniciais e

especialmente quando o fizemos

durante a pandemia do Covid. Ter

uma CPM forte e sólida, garante

que qualquer Português ou amigo
de Portugal, terá sempre um porto

de abrigo no México, essa é a

minha motivação principal.

construir a CPM, pois sabemos o



https://remax.com.mx/



