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Nesta hora de festa, saúdo todos os presentes, com particular destaque para as equipas 

dos filmes premiados nesta 40.ª edição do Cinanima – Festival Internacional de Cinema 

de Animação de Espinho. 

Uma palavra de especial apreço para todos os colaboradores do festival, quer da parte da 

Cooperativa Nascente, quer da parte da Câmara Municipal de Espinho, que ao longo de 

um ano trabalharam afincadamente para que esta 40.ª edição fosse possível. 

Um cumprimento e um agradecimento aos prestigiados júri de seleção, júri internacional 

de curtas e longas-metragens, júri do Prémio António Gaio e júri do Prémio Jovem 

Cineasta Português, pela disponibilidade em terem aceitado o desafio para estarem 

connosco neste grande evento do cinema de animação em Portugal. 

A cidade de Espinho preparou-se e engalanou-se para receber os convidados, amigos e 

público do Festival, disponibilizando um conjunto de equipamentos culturais, de turismo 

e lazer, promovendo a qualidade da nossa oferta hoteleira e da restauração, do bom 

comércio tradicional, do clima, do nosso mar e da simpatia e hospitalidade dos 

espinhenses. 

Não podia terminar sem mencionar o nome de algumas figuras da organização do 

Festival que já não estão entre nós, mas que ao longo destes últimos quarenta anos 

foram essenciais para que hoje possamos estar aqui a comemorar este grande 

acontecimento. Destaco os nomes de António Gaio, Hernâni Barrosa, Carlos Morais Gaio 

e Carlos Alberto Faustino. 

Espinho, no panorama nacional e internacional, tem marcado a diferença pelos grandes 

eventos que promove. O Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação de 

Espinho, é um excelente exemplo, que merece todo o apoio da autarquia a que presido. 

O futuro é já amanhã! Assim, a partir da próxima semana começa o trabalho para a 

organização da edição de 2017, que estou certo será mais um enorme sucesso e que 

trará a Espinho as últimas novidades do cinema de animação que se realiza em todo o 

mundo. 

Marcamos encontro para o próximo ano, em Novembro, nesta cidade cosmopolita 

banhada pelo Atlântico, que sendo nossa, também é vossa! 

Um forte abraço a todos. 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 
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At this time of celebration, I greet everyone present, with particular emphasis on the 

teams of the award-winning films in this 40th edition of the Cinanima - Espinho 

International Animation Film Festival. 

A word of special appreciation for all the collaborators of the festival, both from 

Cooperativa Nascente and from the Espinho City Council, who, over the course of a year, 

worked hard to make this 40th edition possible. 

A greeting and thanks to the prestigious selection jury, international jury of short and 

feature films, jury of the António Gaio award and jury of the Young Portuguese Film 

Award, for the availability in having accepted the challenge to be with us in this great 

event of animation cinema in Portugal. 

The city of Espinho prepared and adorned itself to receive the guests, friends and public 

of the Festival, providing a set of cultural, tourism and leisure facilities, promoting the 

quality of our hotel and catering offer, of the good traditional commerce, of the climate, 

of our sea and of the sympathy and hospitality of the espinhenses. 

I could not finish without mentioning the names of some of the figures of the Festival's 

organization who are no longer among us but who, over the last forty years, were 

essential for us to be here today to celebrate this great event. I highlight the names of 

António Gaio, Hernâni Barrosa, Carlos Morais Gaio and Carlos Alberto Faustino. 

Espinho, in the national and international panorama, has marked the difference by the 

great events that it promotes. The Cinanima - Espinho International Animation Film 

Festival - is an excellent example, which deserves the support of the local authority 

which I chair. 

The future is already tomorrow! So from next week begins the work for the organization 

of the 2017 edition, which I am sure will be another huge success and that will bring to 

Espinho the latest news of animation cinema that takes place all over the world. 

We are meeting for next year, in November, in this cosmopolitan city bathed by the 

Atlantic, which, being ours, is also yours! 

A big hug to everyone. 


