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_ GFN Award para Melhor Curta e Longa-Metragem Ambiental da Rede
Internacional de Festivais de Cinema Ambiental anunciado na Cerimónia
Oficial de Apresentação do CineEco 2019 _

Conhecido “Melhor Filme Ambiental” 2018/19 da rede
internacional GFN

“FROTA FANTASMA” (“Ghost Fleet) de Shannon Service e Jeffrey Waldron, na categoria de
Longa-Metragem, e “MUNDO PERDIDO” (“Lost World”) de Kalyanee Mam, na categoria de
Curta-Metragem, foram os grandes vencedores GFN Award de 2018/19 para “Melhor Filme
Ambiental”.

www.cineeco.pt

Este ano, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre
entre os dias 12 e 19 de outubro, foi escolhido para revelar o mais aguardado Prémio no
âmbito da cinematografia dedicada à temática Ambiental. Os dois grandes vencedores do 6º
GFN Award foram anunciados na apresentação oficial da 25ª edição do CineEco que
aconteceu este sábado, 21 de setembro, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia,
na presença de público e convidados especiais. Os dois filmes vão ser agora exibidos na
edição deste ano do CineEco com a presença dos cineastas vencedores.
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O GFN Award premeia o “Melhor Filme Ambiental” (Curta e Longa-Metragem). Os filmes
que concorrem a este galardão são indicados pelos festivais da rede Green Film Network
(GFN). Nas edições anteriores, a atribuição do Prémio coube aos festivais de Paris (França),
Saragoça (Espanha), República Dominicana, São Francisco (EUA) e Toronto (Canadá).
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Os 15 membros da GFN, a rede mais importante de festivais de cinema ambiental do mundo,
selecionarem uma película (curta e longa) da sua última edição. Coube aos jurados,
localizados em diferentes países, escolherem o melhor filme de cinema ambiental 2018/19.
Vinte e seis filmes competiram a este troféu, nas categorias de “Melhor Curta-Metragem
Internacional” e “Melhor Longa-Metragem Internacional” oriundos de Espanha, Áustria,
Argentina, Rússia, Hungria, Canadá, Brasil, Japão, França, Portugal, Estados Unidos, México
e Suíça.
Mais informações:

www.cineeco.pt

CineEco Seia > http://www.cineeco.pt/
Green Film Network > http://greenfilmnet.org/
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