
 

 

Informação de Agenda 

 

Profissionais do Cinema Português e Italiano lado a lado 

na internacionalização de “La Pellicola d’Oro”  

O prémio do cinema italiano La Pellicola d’Oro, cujo principal objetivo é homenagear 

as figuras por detrás das câmaras que raramente são reconhecidas do grande público, 

vai ter a sua primeira edição internacional em Lisboa, entre 13 e 15 de Julho. 

Com o apoio da Academia Portuguesa de Cinema, no dia 13 de julho haverá um 

encontro entre produtores portugueses e italianos com o objetivo fomentar o 

networking dos profissionais de cinema e de televisão, de forma a potenciar parcerias 

futuras. 

Com entrada livre para o público, nos dias 14 e 15 de julho, serão projetados no Cinema 

Alvaláxia em Lisboa, filmes italianos nomeados para os David di Donatello 2015, um 

documentário com a biografia de Pier Paolo Pasolini e ainda o filme português “Amor 

Impossível”, vencedor de vários Prémio Sophia em 2016, entre os quais o de melhor 

filme.  

No dia 15 de julho, serão atribuídos prémios não só a personalidades do cinema italiano 

mas também a portugueses que se têm distinguido nos bastidores da produção 

cinematográfica como Cândida Vieira (Direção de Produção), Maria Gonzaga (Direção 

de Guarda-roupa), João Perry (Ator e Encenador), Joaquim Amaral (Chefe Maquinista) 

e José Tiago (Direção de Fotografia/Operador). O jantar de gala de entrega de Prémios 

será no Hotel Pestana Palace, em Lisboa.  

 

Em agenda: 

 Encontro de profissionais de cinema Portugueses e Italianos 

o Quarta-feira, 13 de julho, 18h00 

o Hotel Pestana Palace, Lisboa 

o Evento aberto a jornalistas 



 Projeção de filmes 

o Quinta e sexta-feira, 14 e 15 de julho, várias sessões  

o Cinema Alvaláxia, Lisboa 

o Evento aberto a jornalistas e ao público 

 Jantar de Gala de Entrega de Prémios 

o Quarta-feira, 15 de julho, 20h30 

o Hotel Pestana Palace, Lisboa 

o Evento aberto a jornalistas, mediante confirmação até 14 de julho 

para isa.martins@jervispereira.pt 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Academia Portuguesa de Cinema: 

 

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

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