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RELATÓRIO  
DE IMPRENSA 
 
 
28/07/2022 
Ambientalista Imperfeita 
Montado, o bosque do lince-ibérico, com Pandora da Cunha Telles 
https://www.rtp.pt/play/p8977/ 
 
 
28/07/2022 
The UniPlanet 
Novo filme: “Montado, o Bosque do Lince Ibérico” 
https://www.theuniplanet.com/2022/07/novo-filme-montado-o-bosque-do-lince-iberico/ 
 
 
04/08/2022 
APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça  
ESTREIA DO FILME “MONTADO – O BOSQUE DO LINCE IBÉRICO” 
https://www.apcor.pt/media-center/noticia/22864/ 
 
 
09/08/2022 
LPN – Liga para a Proteção da Natureza 
Em estreia - Montado, o bosque do lince ibérico 
https://www.lpn.pt/pt/noticias/em-estreia-montado-o-bosque-do-lince-iberico 
 
 
09/08/2022 
Cinecartaz Público 
Montado, o Bosque do Lince Ibérico 
https://cinecartaz.publico.pt/filme/montado-bosque-lince-iberico-408524 
 
 
09/08/2022 
Memoriale Cinema Português 
Montado, o Bosque do Lince Ibérico 
https://cinemaportuguesmemoriale.pt/Filmes/id/4131/t/montado-o-bosque-do-lince-iberico 
 
 
09/08/2022 
Wilder.pt 
“Montado, o bosque do lince-ibérico” chega aos cinemas a 11 de Agosto 
https://www.wilder.pt/diversoes/montado-o-bosque-do-lince-iberico-chega-aos-cinemas-a-
11-de-agosto/ 
 
 
09/08/2022 
“Montado, o Bosque do Lince Ibérico” nos cinemas a partir de 5ª feira 
Alentejo Atual 
https://www.oatual.pt/noticias/montado-o-bosque-do-lince-iberico-nos-cinemas-a-partir-de-
5a-feira 
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09/08/2022 
Peggada 
Montado. Há um documentário que mostra o bosque que reúne o mundo 
https://peggada.com/montado-ha-um-documentario-que-mostra-o-bosque-que-reune-o-
mundo/ 
 
 
09/08/2022 
Filmspot.pt 
Montado, O Bosque do Lince Ibérico 
https://filmspot.pt/filme/dehesa-el-bosque-del-lince-iberico-751135/ 
 
 
09/08/2022 
Cinevisão 
Montado, O Bosque do Lince Ibérico 
https://cinevisao.pt/montado/ 
 
 
09/08/2022 
Das Boas 
Lince-ibérico vai ser o protagonista do documentário mais caro de Portugal 
https://www.dasboas.com/3333331961/lince-iberico-vai-ser-o-protagonista-do-
documentario-mais-caro-de-portugal 
 
 
09/08/2022 
RIO – Rádio Internacional Odemira 
Novo filme: “Montado, o Bosque do Lince Ibérico” 
https://radiodemira.pt/novo-filme-montado-o-bosque-do-lince-iberico/ 
 
 
10/08/2022 
Público - Azul 
O documentário mais caro de Portugal é dedicado ao lince-ibérico e à biodiversidade 
escondida no montado 
https://www.publico.pt/2022/08/10/azul/noticia/documentario-caro-portugal-dedicado-
linceiberico-biodiversidade-escondida-montado-2016524 
 
 
10/08/2022 
AgroPortal 
O documentário mais caro de Portugal é dedicado ao lince-ibérico e à biodiversidade 
escondida no montado 
https://www.agroportal.pt/o-documentario-mais-caro-de-portugal-e-dedicado-ao-lince-
iberico-e-a-biodiversidade-escondida-no-montado/ 
 
 
10/08/2022 
Observador 
O montado ibérico tem uma biodiversidade única na Europa 
https://observador.pt/2022/08/10/o-montado-iberico-tem-uma-biodiversidade-unica-na-
europa/ 
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10/08/2022 
Greesavers 
Documentário “Montado, O Bosque do Lince Ibérico” chega amanhã aos cinemas 
https://greensavers.sapo.pt/documentario-montado-o-bosque-do-lince-iberico-chega-
amanha-aos-cinemas/ 
 
11/08/2022 
RTP 
"Montado" nos cinemas. Filme de natureza rodado em Portugal e Espanha 
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/montado-nos-cinemas-filme-de-natureza-rodado-em-
portugal-e-espanha_v1425689 
 
 
11/08/2022 
Rádio Comercial 
"MONTADO", O MAIS CARO E INOVADOR FILME DA NATUREZA FEITO EM 
PORTUGAL, ESTREIA HOJE 
https://radiocomercial.iol.pt/noticias/126152/montado-o-mais-caro-e-inovador-filme-da-
natureza-feito-em-portugal-estreia-hoje 
 
 
11/08/2022 
Diário de Notícias 
Vida selvagem no grande ecrã 
https://www.dn.pt/cultura/vida-selvagem-no-grande-ecra-15083111.html 
 
 
11/08/2022 
SAPO Mag 
"Montado", o mais caro e inovador filme da natureza feito em Portugal, estreia-se hoje 
https://mag.sapo.pt/cinema/atualidade-cinema/artigos/montado-o-mais-caro-e-inovador-
filme-da-natureza-feito-em-portugal-estreia-se-hoje 
 
 
11/08/2022 
Expresso 
“Montado, o Bosque do Lince Ibérico”, revela-se num documentário único 
https://expresso.pt/revista/culturas/cinema/2022-08-11-Montado-o-Bosque-do-Lince-Iberico-
revela-se-num-documentario-unico-5b6b7e81 
 
 
12/08/2022 
PET – Pets in Town 
“Montado”: o documentário dedicado aos linces ibéricos já estreou nos cinemas 
https://pit.nit.pt/familia/montado-o-documentario-dedicado-aos-linces-ibericos-estreia-hoje-
nos-cinemas 
 
 
18/08/2022 
Wilder.pt 
“Montado, o bosque do lince-ibérico” vai ter novas sessões 
https://www.wilder.pt/diversoes/montado-o-bosque-do-lince-iberico-vai-ter-novas-sessoes/ 
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22/08/2022 
Platonismo Político 
Montado, o bosque do lince-ibérico 
https://platonismopolitico.blogspot.com/2022/08/montado-o-bosque-do-lince-iberico.html 
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