
Projeto de voto n.º 251/XV

De Saudação à vitalidade do Cinema de Animação Português

Na semana em que o cinema português de animação cumpre cem anos o filme “Ice 

Merchants", em português "Mercadores de Gelo", de João Gonzalez, encontra-se, pela 

primeira vez na história do cinema nacional, nomeado para os Óscares da Academia 

Americana, na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.

A nomeação desta Curta-Metragem de Animação para os Óscares 2023 não será alheia 

a enorme vitalidade e qualidade que a animação portuguesa tem dado provas, 

destacando-se que no último ano tem marcado presença em inúmeros festivais 

internacionais e tem obtido mais distinções, prémios e reconhecimento do que em 

qualquer momento anterior.

"Mercadores de Gelo" é o terceiro filme de João Gonzalez e desde a sua estreia mostra 

um enorme potencial, tendo-se tornado logo na sua estreia mundial a primeira 

animação portuguesa a ser distinguida na Semana da Crítica do Festival de Cinema de 

Cannes, em 2022, tendo ainda marcado presença em mais de uma centena de festivais 

de cinema, nomeadamente nos mais importantes festivais de animação do mundo como 

Guadalajara, Chicago, Toronto ou Melbourne.

Se o ano de 1923 marca simbolicamente o início da história da animação portuguesa, 

com a estreia de O PESADELO DE ANTÓNIO MARIA, de Joaquim Guerreiro, 2023 ficará 

na história como um marco no percurso que o cinema de animação nacional tem 



percorrido através do reconhecimento internacional da excelência da produção 

cinematográfica portuguesa. 

Assim a Assembleia da República saúda todo o cinema português de qualidade, em 

particular o cinema de animação que no ano do seu centenário alcança, pela primeira 

vez na história do cinema português, o expoente máximo do impulso de criação que a 

animação portuguesa tem revelado nos últimos tempos, através do percurso de 

excelência do filme "Mercadores de Gelo", de João Gonzalez, que culmina na sua 

nomeação para os Óscares de 2023. 
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