
 
 
Comunicado de Imprensa 

 

27 de março, Cidadela de Cascais 

Presidente da República distingue Cinema 

Português  

Pela primeira vez na história da Academia Portuguesa de Cinema um Presidente da 

República prestará homenagem ao cinema português e entregará os Prémios 

Carreira. 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá homenagear figuras 

emblemáticas do cinema português num almoço promovido pela Presidência da 

República, no dia 27 de março, no Palácio da Cidadela, em Cascais. 

Para além dos membros da direção da Academia, foram convidados para este almoço 

todos os vencedores dos Prémios Sophia 2017.  

Em declarações à comunicação social o Presidente da direção da Academia, Paulo 

Trancoso, refere que “esta iniciativa do Presidente da República pode marcar um 

ponto de viragem na forma como o público se relaciona com o cinema português. O 

prestígio e a popularidade do Presidente contribuirão não só para homenagear figuras 

de destaque do cinema nacional mas também para sensibilizar a opinião pública para 

a importância económica e cultural que esta indústria tem no nosso país.” 

A comunicação social poderá acompanhar a entrada e a saída do almoço no Palácio da 

Cidadela, em Cascais, a partir das 12h30. 

 

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 diversas categorias entre as quais melhor filme, 

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

metragem, documentário e filme estrangeiro.  

A Academia é presidida pelo produtor Paulo Trancoso, acompanhado na direção por Carla 

Chambel (atriz), José Carlos Oliveira (realizador), Tony Costa (Diretor de Fotografia) e Vicente 

Alves do Ó (realizador). A mesa da Assembleia Geral é composta por Inês de Medeiros (atriz), 

Patricia Vasconcelos (diretora de casting) e João Cayatte (realizador) e o conselho fiscal por 

Miguel Monteiro (ator), Maria do Carmo Moser (produtora) e António Costa Valente (produtor). 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Academia: 

 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 213 916 601 / 93 781 4430 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 213 916 600 / 93 604 0904 
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