
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lisboa, 15 de novembro de 2013 

 
Lux Film Days 

 
Finalistas do Prémio LUX em exibição na Cinemateca 

 
 

 "The Selfish Giant", de Clio Barnard, “The Broken Circle 

Breakdown”, de Felix van Groeningen, e "Miele", de Valeria Golino são os 

filmes finalistas do Prémio Lux de cinema do Parlamento Europeu 2013, que 

serão exibidos a 21 e 22 de novembro na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, 

nos Lux Film Days. Os primeiros dois são uma estreia em Portugal. 

 

O Gabinete do Parlamento Europeu (PE) em Portugal e a Cinemateca Portuguesa 

organizam uma vez mais os LUX Film Days, um evento dedicado à exibição dos três filmes 

finalistas do prémio LUX do PE, que pretende promover o cinema europeu e estimular o 

debate sobre os valores europeus e assuntos sociais.  

 

"The Selfish Giant", de Clio Barnard, é uma fábula contemporânea sobre dois 

amigos, um dos quais se torna ganancioso e explorador, levando a um acontecimento 

trágico. 

"The Broken Circle Breakdown", de Felix Van Groeningen, conta a história de um 

amor improvável entre Elise e Didier, que têm de lidar com a doença grave da filha, enquanto 

“Miele”, de Valeria Golino, fala de uma mulher que ajuda doentes terminais a morrer e sobre 

a sua relação com o seu novo "cliente", um homem perfeitamente saudável. 

 

           Programa LUX Film Days 2013 - Cinemateca Portuguesa 

 

21 de novembro 

21:30  - "The Selfish Giant", de Clio Barnard (estreia em Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 de novembro 

19:00 –"The Broken Circle Breakdown", de Felix Van Groeningen (estreia em 

Portugal) 

 

21:30 – "Miele", de Valeria Golino 

 

O filme vencedor da edição de 2013 será conhecido em dezembro em Estrasburgo. 

O prémio consiste na legendagem do filme vencedor nas 24 línguas oficiais da UE e na 

adaptação para invisuais e surdos-mudos. 

 

O Prémio LUX (Luz) é, desde 2007, o prémio para o cinema europeu atribuído pelo 

Parlamento Europeu, visando reconhecer os filmes produzidos na Europa que melhor 

contribuam para realçar a identidade e a diversidade cultural europeia.  

 

Em anexo, as fichas informativas sobre os filmes. 

 

Mais informação em http://www.luxprize.eu/ 

 

Teresa Coutinho 
Gabinete de Imprensa do PE 
Tel: 21 3504913 / 91 768 34 30 
teresa.coutinho@europarl.europa.eu 
 
 
 
Antónia Fonseca 
Cinemateca Portuguesa 
Tel: 21 3596251 
antonia.fonseca@cinemateca.pt 
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