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Projeto de Voto de Saudação n.º 248/XV/1ª

Pela nomeação do filme português “'Ice Merchants”
candidato ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação

"Ice Merchants", em português "Mercadores de Gelo", o filme do realizador português 

João Gonzalez acaba de ser nomeado para os Óscares 2023, na categoria de Melhor 

Curta-Metragem de Animação.

Um feito inédito, dado que pela primeira vez em 95 edições, há um filme de produção 

portuguesa nomeado pela Academia de Cinema dos Estados Unidos para o prémio mais 

importante do cinema mundial o que demonstra o reconhecimento internacional e a 

excelência deste trabalho cinematográfico.

"Ice Merchants", é o terceiro filme de João Gonzalez, fruto da cooperação entre 

Portugal, França e Reino Unido, que asseguraram a respetiva coprodução, sendo que 

Bruno Caetano foi o produtor nacional.

Este filme retrata em 14 minutos, sem qualquer diálogo, a história de um homem e do 

seu filho que saltam em paraquedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa presa 

no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, 

para vender o gelo que produzem durante a noite.

Segunda a Agência da Curta-Metragem o filme de João Gonzalez, de uma beleza 

sensorial enorme, já marcou presença em mais de uma centena de festivais de cinema, 

obteve 44 prémios, entre eles o prémio de melhor Curta-Metragem na Semana da 

Crítica do Festival de Cinema de Cannes, em França. 

A 95.ª cerimónia de entrega dos Óscares terá lugar no reputado Teatro Dolby, em Los 

Angeles, Califórnia, a 12 de março de 2023.
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Assim, a Assembleia da República, saúda o realizador português João Gonzalez, bem 

como toda a equipa envolvida no filme "Ice Merchants" pelo reconhecimento 

internacional alcançado. A nomeação desta Curta-Metragem de Animação para os 

Óscares 2023, constitui um momento pioneiro do cinema nacional que poderá ser um 

forte incentivo à produção cinematográfica portuguesa.

Palácio de São Bento, 26 de janeiro de 2023
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