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  AMIGOS IMPROVÁVEIS (INTOUCHABLES) na Casa da Ínsua 
 

A Casa da Ínsua organizou uma sessão de cinema ao ar livre no Terreiro, que começou com uma tertúlia cinéfila, 

durante a qual Mário Augusto abriu o livro de “estórias” e conversou sobre a 7.ª arte, acompanhando o discurso com 

imagens inéditas. O primeiro beijo do cinema, as imagens da primeira sessão dos irmãos Lumière, os sons quase 

impercetíveis do primeiro filme sonoro ou como do preto e branco se fez cor, foram algumas das surpresas que o 

crítico de cinema partilhou com o numeroso público, que delirou com uma noite que se tornou inesquecível. Em 

seguida o Terreiro da Casa da Ínsua foi palco para a projeção do filme “Amigos Improváveis”. 
 

A 13 de Julho de 2012, a Casa da Ínsua foi palco do jantar-tertúlia 

cinematográfico, comentado por Mário Augusto, conhecido jornalista 

especializado em cinema. O programa teve início no restaurante 

Casa da Ínsua, com um jantar de degustação especialmente 

concebido pelo chef Paulo Cardoso, onde foram propostas iguarias 

gastronómicas harmonizadas pelo sabor incomparável dos 

premiados vinhos Casa da Ínsua, produzidos na própria quinta.  
 

Durante o jantar, Mário Augusto encetou uma tertúlia cinéfila, 

durante a qual abriu o livro de “estórias” e conversou sobre a 7ª arte, 

a partir de imagens inéditas. O primeiro beijo do cinema, as imagens 

da primeira sessão dos irmãos Lumière, os sons quase 

imperceptíveis do primeiro filme sonoro ou como do preto e branco 

se fez cor, foram algumas das muitas surpresas reservadas para 

uma noite inesquecível em redor da 7.ª arte. 
 

Após a refeição, o Pátio Central da Casa da Ínsua foi o palco, ao ar 

livre, para a projecção do filme “Amigos Improváveis”, no qual 

contracenam François Cluzet e Omar Sy nos principais papéis, um 

dos maiores sucessos de bilheteira do ano.  
 

A sessão, com apresentação de Mário Augusto e entrada livre, foi 

aberta ao público em geral, na qual estiveram cerca de 200 

espectadores.  
 

Na plateia destaque para a presença do Secretário de Estado 

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Almeida 

Henriques, do Presidente da Câmara Municipal de Penalva do 

Castelo, Leonídio Monteiro, do Bispo da Diocese da Guarda, D. 

Manuel da Rocha Felício, e do Presidente do Conselho de 

Administração do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, entre outras 

personalidades. 

 

   
 

O filme AMIGOS IMPROVÁVEIS (INTOUCHABLES) estreou em Portugal a 29 de Março de 2012 e foi o mais visto 

em França em 2011, num histórico de mais de 45 anos, tornando-se o filme francês mais rentável do cinema gaulês. 

O valor correspondente à venda dos direitos de autor do livro foi doado a uma associação de ajuda a deficientes 

físicos. O filme escrito e realizado por Olivier Nakache e Éric Toledano no qual contracenam François Cluzet e Omar 

Sy nos principais papéis. O filme, de 2011, é baseado no livro autobiográfico “Le second soufflé” de Philippe Pozzo 

di Borge e aborda a relação de um refinado multimilionário tetraplégico com o seu peculiar auxiliar de enfermagem… 
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