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Festival realiza-se em 15 cidades portuguesas a partir de 5
de Abril e apresenta mais de 60 filmes



Generali é a seguradora oficial do festival, promovendo a
cultura e o envolvimento com a comunidade

A Generali é a seguradora oficial da 12ª Festa do Cinema Italiano,
que este ano se realiza em 15 cidades portuguesas e apresenta mais de
60 filmes. Este apoio enquadra-se na política de responsabilidade
corporativa da Generali, tendo como objetivo promover a cultura e
reforçar o envolvimento com a comunidade.
Conceição Tomás, diretora de marketing e agentes da Generali, realça
que “a Festa do Cinema Italiano tem vindo a conquistar cada vez mais
público e a chegar a um número crescente de cidades e localidades em
todo o país. A Generali, sendo a uma das maiores seguradoras europeias
e tendo uma forte ligação a Itália, volta a associar-se a esta festa
cinematográfica, contribuindo para viabilizar a sua realização ao assumir
o papel de segurador oficial”.
A Festa do Cinema Italiano realiza-se este ano a partir de 5 de Abril em
mais de 15 cidades portuguesas, nomeadamente em Lisboa, Porto,
Coimbra, Almada, Setúbal, Alverca do Ribatejo, Moscavide, Penafiel,
Aveiro, Viseu, Abrantes, Beja, Caldas da Rainha, Évora, Tomar, Loulé,
Funchal, Angra do Heroísmo, Santa Cruz da Graciosa, bem como além
fronteiras, no Brasil, Angola e Moçambique
“A Festa do Cinema Italiano tem uma grande cobertura geográfica, o que
está alinhado também com a atividade da Generali, que conta com uma
extensa rede de mais de 700 mediadores e agentes que cobre todo o
país. Queremos levar os nossos produtos a um número crescente de
pessoas e empresas em todo o país e a Festa têm o mesmo objetivo, o
que cria uma forte simbiose”.
A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso,
com o apoio da Embaixada de Itália e do Instituto Italiano de Cultura de
Lisboa, entre outras entidades em que se inclui a Generali.

GRUPO GENERALI
A Generali é um Grupo independente italiano, com forte presença internacional. Fundado em
1831, é um dos maiores grupos seguradores do mundo, presente em mais de 50 países, com
uma receita total de prémios acima de € 68 mil milhões em 2017. Com aproximadamente 71.000
colaboradores em todo o mundo e 57 milhões de clientes, o Grupo ocupa uma posição de
liderança nos mercados da Europa Ocidental e tem uma presença cada vez mais importante
na Europa Centro-Oriental e na Ásia.

