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Centro Multimeios Espinho 

      

Sejam bem-vindos à sessão de abertura da 41ª edição do CINANIMA – Festival Internacional 

de Cinema de Animação de Espinho. Começo por cumprimentar a Drª Maria Mineiro, Vice-

Presidente do ICA, o Dr Manuel Claro, representante em Portugal do Programa Media da 

Europa Criativa, e os restantes mecenas que ao longo das últimas quatro décadas têm vindo 

a apoiar este Festival. 

Quero aqui manifestar o meu apreço e gratidão ao Júri de Selecção desta edição pelo árduo 

trabalho de visualização e selecção dos 1338 filmes inscritos, provenientes de 67 países, e 

permitam-me que destaque as seis obras portuguesas selecionadas que estarão na corrida ao 

Grande Prémio Cinanima 2017 – Prémio Cidade de Espinho. Uma palavra, também, de 

reconhecimento ao trabalho dos restantes elementos dos vários júris que a partir de hoje 

estarão presentes nesta edição. 

Uma nota especial para a importância do trabalho pedagógico e formativo que o Festival tem 

vindo a realizar e para o papel desempenhado quer pelo Cinanima Júnior, quer pelo Projecto 

Crianças Primeiro, este último, com o apoio da Direcção Geral de Educação – Plano Nacional 

de Cinema, dirigido aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho de 

Espinho e assente na realização de pequenos filmes em contexto educativo sobre temas da 

história, cultura, tradições e personalidades da nossa terra. Dirijo também um convite a todos 

os interessados e apaixonados pela magia do cinema de animação a participarem nas 

masterclasses, workshops e oficinas inseridas no excelente programa desta edição de 2017. 

Estou certo, que a aposta na formação e na educação para o cinema de animação é o melhor 

investimento que podemos proporcionar aos nossos jovens. 

Uma saudação aos realizadores, produtores e restantes equipas técnicas dos 109 filmes em 

competição e ao público que nos visita. Espinho, cidade atlântica, moderna e cosmopolita, que 

alia a qualidade da oferta hoteleira à gastronomia, ao bom comércio tradicional, à simpatia e 

hospitalidade das suas gentes, está pronta para vos receber e comemorar convosco esta 

grande festa do cinema de animação. 

Um abraço fraterno ao Sr Artur Correia, animador e ilustrador, que ao longo dos últimos 

quarenta e um anos prestou um assinalável contributo ao CINANIMA a vários níveis e que 

hoje à tarde viu reconhecido o seu trabalho em prol do Festival com uma singela homenagem 

onde foram exibidas sete das suas obras. Peço a todos uma salva de palmas para o Sr Artur 

Correia. 

Termino, dirigindo-me ao nosso parceiro na organização do CINANIMA, a Nascente –

Cooperativa de Ação Cultural, reconhecendo o seu empenho e dedicação na organização do 

Festival ao longo destas últimas quatro décadas, mas permitam-me que vá mais longe! Está 

na hora de juntos darmos o passo seguinte, que passa por trazer novas dinâmicas à 

organização do evento, que permitam o seu crescimento sustentado em todas as vertentes e 

a aquisição de novas valências. Assim, torna-se absolutamente necessário profissionalizar o 

Festival, dotando-o da figura de Director, uma pessoa que terá que vir do meio 

cinematográfico e da área específica do cinema de animação e que terá que ser remunerada 

para o efeito, bem como de uma equipa técnica que trabalhe a tempo inteiro na construção, 

produção e organização anual do CINANIMA. Temos que ousar, para crescer! 

Votos de um bom Festival! 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


