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Synopsis 
In the mountains in the heart of Portugal, the month of August is abuzz with people and activity. 
Emigrants return home, set off fireworks, sing karaoke, hurl themselves from bridges, hunt wild 
boar, drink beer, and make babies. In particular, we follow the romantic relations of a father, a 
daughter and her cousin who are all musicians in a dance hall music group.  
 
No coração de Portugal, em meio das montanhas, o mês de agosto está cheio de pessoas e atividades. Emigrantes 
voltam para casa, soltam fogos de artifício, cantam karaoke, atiram-se das pontes, caçam javalis, bebem cerveja e 
fazem bebês. Em particular, nós seguimos as relações românticas de um pai, uma filha e seu primo, que são todos 
os músicos de um grupo de “dance music hall”. 
 
Technical Data 
Cast: Sónia Bandeira - Fábio Oliveira - Joaquim Carvalho - Manuel Soares | Script: Telmo 
Churro - Miguel Gomes - Mariana Ricardo | Cinematographer: Rui Poças  | Music: António 
Lopes | Editor: Telmo Churro - Miguel Gomes | Producers: Sandro Aguilar - Thomas 
Ordonneau - Luís Urbano 
 
Director:  
Miguel Gomes is a Portuguese director and screenwriter born in 1972. Along with Aquele 
Querido Mês de Agosto (This Dear Month of August, 2008), his directing work includes: A 
Cara que Mereces (The Face You Deserve, 2004), 31 (2003), Inventário de Natal (Christmas 
Inventory, 2000), and Entretanto (Meanwhile, 1999).  
 
Miguel Gomes é um director de cinema e roiterista português nascido em 1972. Seu trabalho 
como diretor inclui Aquele Querido Mês de Agosto (2008), A Cara que Mereces (2004), 31 
(2003), Inventário de Natal (2000) e Entretanto (1999).  
 

Additional Information: www.imdb.com/title/tt1081929 
 
 
 
 


