
 

 

 

Comunicado de Imprensa 

 

Profissionais do Cinema Português homenageados com 

prémio “La Pellicola d’Oro”  

Na passada sexta-feira, dia 26 de julho, foram entregues a cinco profissionais do 

cinema português 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. 

Num jantar que juntou caras do cinema português e italiano foram distinguidos Cândida 

Vieira (Direção de Produção), Maria Gonzaga (Direção de Guarda-roupa), Joaquim 

Amaral (Chefe Maquinista), José Tiago (Direção de Fotografia/Operador) e João Perry 

(Ator e Encenador), que embora não tenha podido estar presente foi representado por 

Paulo Trancoso, Presidente da Academia Portuguesa de Cinema. 

Cândida Vieira mostrou-se comovida com a distinção que lhe foi atribuída tendo 

agradecido “a todas as entidades que promoveram e implementaram a iniciativa assim 

como a todos os produtores que confiram no meu trabalho ao longo dos seus 30 anos 

de carreira”. Lembrou ainda que “somos sempre muitos por detrás da imagem e como 

diria a Jane Fonda, «nós merecemos»!” 

A cerimónia de entrega de prémios foi o culminar do programa da Pellicola d’Oro em 

Lisboa que se iniciou no dia 13 de julho com um encontro entre produtores portugueses 

e italianos para fomentar o networking dos profissionais de cinema e de televisão que 

para Paulo Trancoso, Presidente da Academia Portuguesa de Cinema “foi um primeiro 

passo, sendo agora o desafio continuar a potenciar a aproximação e cooperação das 

duas cinematografias”. 

Nos dias 14 e 15 de julho, com entrada livre para o público, foram 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.  

 



 

 

 

 

 

 

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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