
 
 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Prémios Sophia 

 Academia Soma e Segue 

O Presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso, anunciou na 

cerimónia de entrega dos Prémios Sophia 2015 a agenda de Prémios da Academia 

para os próximos meses: 

 Em novembro de 2015 serão divulgadas as nomeações para os Prémios Sophia 

Estudante 2016. Estes Prémios foram criados pela Academia com o propósito 

de mobilizar e incentivar futuros cineastas a desenvolverem a sua atividade 

profissional na área do cinema e, simultaneamente, estimular os institutos de 

ensino superior e o seu corpo docente a reforçarem o ensino das artes 

cinematográficas em Portugal. 

 Em dezembro de 2015 ocorrerá a primeira cerimónia de entrega do Prémio 

Bárbara Virgínia, para homenagear o trabalho de mulheres que se distinguiram 

no cinema português. Este prémio será entregue na Cinemateca, em Lisboa. 

 Para o dia 13 de maio de 2016 ficou agendada a V Gala dos Prémios Sophia que, 

como já é hábito, deverá contar com 21 categorias de nomeados e decorrer no 

CCB, em Lisboa. 

A Cerimónia dos Prémios Sophia 2015 realizou-se na passada quinta-feira no grande 

auditório do CCB na presença de cerca de mil convidados. O evento foi marcado por 

uma sentida homenagem ao realizador Manoel de Oliveira, que quase todos os 

premiados fizeram questão de recordar nos seus agradecimentos. 

O filme de António Pedro Vasconcelos “Os Gatos Não Têm Vertigens” foi o grande 

vencedor da noite, tendo arrecadado nove das quinze estatuetas para as quais estava 

nomeado, designadamente os quatro principais prémios: melhor filme, melhor 

realizador, melhor atriz (Maria do Céu Guerra) e melhor ator (João Jesus). 



 
 

 

 

O segundo filme mais premiado foi “Os Maias – Cenas da Vida Romântica”, de João 

Botelho, que venceu sete categorias, entre as quais melhor ator e atriz secundários, 

atribuídos a João Perry e Maria João Pinho. 

Os Prémios Carreira distinguiram Eunice Muñoz e Luis Miguel Cintra, dois ícones do 

cinema português. Eunice subiu emocionada ao palco e recebeu a estatueta Sophia e 

uma pregadeira exclusiva em ouro oferecida por um dos patrocinadores do evento, 

Anselmo 1910. 

 

Consulte a lista de vencedores em : 

http://academiadecinema.com/pt/noticias/academia-portuguesa-de-

cinema/item/165-premios-sophia-2015-vencedores.html 

 

Para aceder às fotografias do evento em alta resolução, cedidas por José Pinto 

Ribeiro, fotógrafo oficial da Academia Portuguesa de Cinema, utilize o link: 

http://we.tl/PzfHo3Wg7r 

 

Sobre a Academia: 

A Academia Portuguesa de Cinema é uma associação sem fins lucrativos, fundada em Julho de 

2011, cuja principal missão é aproximar o cinema português do grande público e promover o 

cinema nacional no mundo. O seu objetivo é fomentar a criatividade e melhorar as 

competências dos profissionais de cinema, através de intercâmbios culturais, ações de 

formação, participação em festivais e organização de conferências.  

Em 2012, a Academia instituiu os Prémios Sophia, que à semelhança dos que existem nos EUA 

(Óscares), em França (Césares), em Espanha (Goya) ou no Reino Unido (Bafta), pretendem 

distinguir o melhor do cinema português, em 21 categorias entre as quais melhor filme, 

realizador, ator e atriz, banda sonora, fotografia, argumento original e adaptado, curta-

metragem, documentário e filme estrangeiro.  

Em 2013 os Prémios Sophia foram entregues ao filme TABU (melhor filme), ao realizador Vicente 

Alves do Ó pelo filme Florbela (melhor realizador), à atriz Dalila do Carmo pelo filme Florbela 

(melhor atriz) e ao ator Carlos Santos pelo filme Operação Outono (melhor ator), entre outros. 

http://academiadecinema.com/pt/noticias/academia-portuguesa-de-cinema/item/165-premios-sophia-2015-vencedores.html
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Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Academia: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 05 

www.jervispereira.pt 
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