
+ 32 (0) 2 28 33 000 @EuroParlPress www.europarl.europa.eu/news/pt

Sessão plenária
Estrasburgo

Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu entregue a 23 de novembro

O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, entrega quarta-feira,
às 11:00, o Prémio Lux de Cinema 2016, numa cerimónia que se realiza no
hemiciclo de Estrasburgo.
Os três filmes finalistas são “À Peine J’Ouvre Les Yeux”, de Leyla Bouzid
(França, Tunísia, Bélgica, Emirados Árabes Unidos), “Ma Vie de
Courgette”, de Claude Barras (Suíça, França), e “Toni Erdmann”, de
Maren Ade (Alemanha, Áustria, Roménia).

O Parlamento Europeu financia a legendagem dos filmes finalistas do Prémio
Lux nas 24 línguas oficiais da UE. A película vencedora é escolhida pelos
eurodeputados.
Os diretores dos três filmes finalistas vão dar uma conferência de imprensa
conjunta na quarta-feira, às 13h30 (hora em Lisboa), em Estrasburgo.

O Prémio Lux foi criado pelo Parlamento Europeu em 2007 para promover a
produção cinematográfica europeia, fomentando a distribuição de filmes
europeus na UE e estimulando o debate em torno de temas atuais. Todos os
anos, são nomeados três finalistas entre os filmes europeus cujo conteúdo
verse a atualidade da integração europeia e temáticas controversas.

O vencedor do ano passado foi o filme "Mustang", da realizadora franco-turca
Deniz Gamze Ergüven (França, Alemanha, Turquia e Catar), que também
ganhou o óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Entre os 30 filmes finalistas do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu,
Portugal marcou presença com “Belle Tourjours”, de Manoel de Oliveira, e com
“Tabu”, de Miguel Gomes. Este ano, “Cartas da Guerra”, de Ivo Ferreira, esteve
entre os 10 filmes da seleção inicial.

Entrega do prémio LUX: 23/11/2016

Mais informação

• Comunicado de imprensa - Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu celebra 10 anos

• Sitio web do Prémio Lux

• Prémio Lux - Dez anos a apoiar o cinema europeu (nota do Serviço de Estudos do PE)

Para ler estes e outros artigos sobre a próxima sessão plenária,
consulte o documento pdf em anexo ou a página do Serviço de Imprensa no
website do Parlamento Europeu.



Contactos:
Teresa COUTINHO
Assessora de Imprensa em Portugal

teresa.coutinho@ep.europa.eu
91 768 34 30

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa do Parlamento Europeu

isabel.nadkarni@ep.europa.eu
+32 (0) 498 98 33 36
+32 (0) 228 32198 (Bruxelas)
+33 (0) 3881 76758 (Estrasburgo)
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