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Pranzo Di Ferragosto um filme de Gianni Di Gregorio 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

A história de Gianni que vive com a sua mãe já idosa num apartamento em Roma. Este 

homem de meia-idade acumula dívidas e não tem vindo a pagar a renda do 

apartamento. Numa tarde, em meados de Agosto, uma sequência de imprevistos 

obriga-o a enfrentar um almoço com mais três velhas senhoras. Eis o almoço de 15 de 

Agosto.  
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Comentário do 
Realizador 

"Na qualidade de filho 

único de uma viúva, tive de 

viver muitos anos sozinho 

com a minha mãe, uma 

mulher com uma 

personalidade esmagadora. 

Embora exausto, conheci e 

adorei a riqueza, a energia e 

o poder do mundo dos 

idosos. Também 

testemunhei a sua solidão e 

vulnerabilidade num 

mundo que se move a 

grande velocidade, sem 

direcção, esquecido da sua 

história, o medo da velhice 

e da morte. No Verão de 

2000, o gerente do meu 

condomínio, sabendo que eu tinha a renda atrasada, perguntou-me se podia deixar a 

mãe comigo durante as férias, em meados de Agosto. Recusei a fim de defender a 

minha dignidade, mas desde então tenho-me interrogado sobre o que teria acontecido 

se tivesse aceite. Eis o resultado.  

No que se refere ao casting, depois de ter entrevistado actrizes profissionais, optei por 

mulheres que nunca tinham representado, despojadas de hábitos formais. Aquilo que 

elas produziram, em termos de espontaneidade e verdade, constituiu um factor 

decisivo." 
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Gianni Di Gregorio 

 
Nasceu em Roma em 1949. 
Desde criança que sente um fascínio pelo cinema, passava as manhãs na escola e as 
tardes em pequenas salas de cinema do seu bairro, onde chegava a ver três filmes por 
dia. 
Formou-se em realização e representação na Accademia di Arti Sceniche dirigida por 
Alessandro Fersen. Depois de três anos a trabalhar em teatro como encenador e actor, 
percebeu que o seu lugar era no cinema após ver o filme Mean Streets de Martin 
Scorsese. Em 1986 escreveu o guião Sembra morto ma è solo svenuto, realizado por 
Felice Farina e com Sérgio Castellitto e Marina Confalone nos papéis principais. O 
filme foi apresentado na Semana Internacional dos Críticos em 1987 no Festival de 
Veneza e foi premiado pela FIPRESCI. No mesmo ano, escreveu o argumento do filme 
Giovani Senza Pensieri de Marco Colli, com Sergio Castellitto, Eleonora Giorgi, Aldo 
Fabrizi, Franco Fabrizi e Luca De Fillipo. Apresentado na Quinzena dos Realizadores 
de Cannes em 1987, o filme recebeu também o prémio do Júri do Festival de Annecy. 
Em 1991, escreveu Naufraghi Sottocosta de Marco Colli e no ano seguinte o 
argumento do filme Affetti Speciali realizado por Felice Farina. 
Em 2000, escreveu o argumento de Viva la Scimmia! baseado no romance Le due 

zitelle de Tommaso Landolfi, realizado por Marco Colli. 
Conhece Matteo Garrone após ver o seu filme Terra di Mezzo, começa assim uma 
colaboração entre ambos. Gianni torna-se primeiro assistente de realização de Matteo 
Garrone em filmes como Estate Romana, L’Imbalsamatore e Primo Amore. 
Em 2007 em parceria com Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso, Roberto 
Saviano e Matteo Garrone, escreveu o argumento de Gomorra, filme premiado no 
Festival de Cinema de Cannes 2008, com o prémio Especial do Júri. Pranzo di 

Ferragosto é a sua primeira longa-metragem como realizador. 



 5 

  
Grazia Cesarini Sforza (Grazia) 
 
Qualidades: ordem, economia, adaptabilidade 
Defeitos: servidão, pessimismo, entusiasmo excessivo 
Pondo num equilíbrio os erros e as satisfações, os encontros e as despedidas, as 
vantagens e as perdas de uma mulher que viveu o fascismo, a guerra, os Alemães.  
Hoje em dia com metade do cérebro reduzido a zero mas com a outra alegremente 
produtiva, passo o dia a escrever e a cozer.  
Se eu renascesse? Seria freira. 
O filme foi uma experiência incrível, uma equipa inteligente, gentil e doida. Um tema 
encantador e três velhas damas. Valeria, Marina e Maria: vocês ficaram para sempre no 
meu coração. 
As mais belas coisas: não saber qual era o género do filme nem como iria acabar.   
 
Marina Cacciotti (Mãe de Luigi) 
 
Lorsque o responsável do centro da terceira idade de Ostie, disse-me que uma 
produção cinematográfica estava à procura de «velhinhas» para entrarem num filme, 
ao qual eu respondi: «E o que é que isso tem haver comigo?». Mas depois, fizemos um 
ensaio e percebi que era algo sério. Então estava lançada. Foi uma experiência 
magnífica, trataram-me como uma rainha, a mim e às outras. Espero sinceramente que 
o filme seja apreciado, que todas as velhinhas que o vejam se sintam menos sozinhas e 
sobretudo espero que seja um grande sucesso para mim, para a minha longa carreira 
cinematográfica.  
 
Valeria De Franciscis (Mãe de Gianni) 
 
Uma experiência inesperada e maravilhosa. Toda a gente foi de uma gentileza e 
delicadeza comigo. Um belo almoço de 15 de Agosto. Será que me convidarão para o 
almoço de Natal? 
 
Maria Calí (Tia Maria)   
 
- Como correu a rodagem? 
Diverti-me muito. 
- Voltaria a participar numa? 
Amanhã 

As Actrizes 
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Entrevista com o realizador e com a actriz Valeria Bendoni 
 
France-Soir.fr 
 
Almoço de 15 de Agosto 
 
Um vaivém sobre o amor, a solidão e a velhice. Entrevista com o realizador de Almoço 

de 15 de Agosto Gianni Di Gregorio e a actriz Valeria Bendoni. 
 
France-Soir – Como nasceu o projecto do filme Almoço de 15 de Agosto? 

Gianni Di Gregorio – Por razões orçamentais, eu fui morar com a minha mãe num 
apartamento, visto termos somente 500.000 euros. Esta coabitação permitiu-me 
relacionar com o mundo da terceira idade. Fiquei profundamente marcado pela alegria 
de viver, pela força dos “velhos” claramente superiores aos seus quadragenários por 
exemplo. Todavia, eu fiquei impressionado com a sua vulnerabilidade, com o seu 
abandono, o que acontece especialmente nas metrópoles, com aquele sentimento de 
agregação familiar a ser destruído. Daí a necessidade de dar a conhecer esta 
multiplicidade de sentimentos em forma de comédia para facilitar a visão e a 
compreensão daquilo que pode vir a tornar-se num drama humano.  
Valeria Bendoni – Eu não tenho medo do abandono. Tenho mais de 90 anos mas não 
me vejo mais velha, porque jamais renunciei às coisas da vida. Eu vejo os meus amigos, 
eu saio à noite, eu conduzo, eu cuido do meu físico. O segredo para viver bem é nunca 
desistir. Eu tenho amigos que preferem ficar em casa à noite porque se sentem mais 
protegidos assim. Eles estão afastados do resto do mundo, e isso é um erro. Fazer por 
participar na vida, por enfrentá-la, suscita uma exuberância que me permite deixar de 
ter a percepção que o tempo corre.  
 
F.S. - É uma referência do que é feito actualmente, fala-se muito da sexualidade da 
terceira idade.  
V.B. – As relações amorosas são fundamentais para a vida de um casal e para a vida 
em geral. Quando o meu marido parte em viagem, eu meto na mala de mão dele um 
pequeno retalho de cotão embebido no meu perfume. E quando o ouço chegar corro 
sempre ao seu encontro. São estes pequenos gestos que alimentam o amor, que 
aproximam duas pessoas e permite que se evite a existência de rancor. 
G. DI. G. – Prolongar a duração da vida fez com que as pessoas mais velhas 
modificassem o seu modo de comportamento. O amor é vivido de uma outra maneira, 
porventura mais indispensável, mais tocante. O filme é sobretudo sobre a solidão. 
 
F.S – Sentem que conseguiram fazer passar a mensagem pretendida? 
G. Di G. – Nós queremos abater o muro da incompreensão entre as gerações, criar uma 
ligação entre os jovens e os “velhos”, fazê-los compreender que pode haver um vaivém 
que permita uma multiplicidade de modificações.  
V.B. – Hoje posso dizer: “É belo ser-se velho”. 
 
 
 



 7 

Imprensa 
 
Crítica France-Soir 
 
Um olhar melancólico e cómico da terceira idade e uma nova ligação à sociedade 
actual, centrada no consumismo. Uma sociedade que privilegia as pessoas activas e 
que dificilmente aceita os mais velhas como gente que tem vontade de viver, 
sobretudo, de amar e serem amados. E eis o verdadeiro tema do filme.  
Uma solidão nasce da dispersão familiar, especialmente frequente nas grandes cidades, 
que empurram os filhos a “abandonar” momentaneamente os seus pais ou avós 
durante o período das férias.  
 
Le Monde 
 
Este filme que nos chega do Diable Vauvert arremessa um sucesso espectacular em 
Itália. O seu autor, Gianni Di Gregorio, também argumentista, conta uma história em 
grande parte autobiográfica com a eloquência de um bom homem, de um Ugo 
Tognazzi ou de um Nino Manfredi.  
 
É num apartamento no bairro de Trastevere, em Roma, com condições artesanais 
próximas do neo-realismo, actrizes amadoras e uma câmara por vezes discreta, que 
este filme nos reenvia conscientemente a um tempo que os menores de vinte anos 
dificilmente reconhecem.  
 
Um tipo de 50 anos, que não tem tempo sequer para saborear um copo de vinho 
 Chablis, vive com uma mãe possessiva e trata de todos os problemas da casa: a 
cozinha, as refeições, os recados. Todas as noites, Gianni lê uma passagem de Os Três 

Mosqueteiros para adormecer a mãe, a quem fala de D’Artagnan. Estes dois estão 
endividados: na mercearia compram a crédito, e não pagam as despesas do 
condomínio. Serão expulsos? Não, o co-proprietário tem uma ideia muito apetecível. 
Propõe a Gianni acolher a sua mãe por dois dias – durante o fim-de-semana de 15 de 
Agosto – em troca de uns perdões financeiros.  
 
Gianni fica a tomar conta da própria mãe, da do administrador e ainda da tia deste. E 
até a mãe do médico implora ficar ao oferecer dinheiro para ajudar nas despesas. 
Gianni cuida de quatro mães, com apetites de passarinho – supostamente – e de tratos 
dóceis. Quatro idosas caprichosas que disputam a televisão e que se aproveitam do 
desconhecimento dele quanto às suas rígidas dietas alimentares.  
 
É o autor deste quadro que enreda estes laços imperecíveis. Autor de um fabuloso paté 
de gente fina, cuja receita é objecto de polémica.  
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Variery 
Jay Weissberg 
 
Um filme encantador e despretensioso, Almoço de 15 de Agosto é um leve sussurro tão 
delicadamente equilibrado que se o abundarmos em elogios podemos furar o seu 
modesto casulo.    
 
Esta história de um tipo de sessenta e tal anos, que vive com a mãe e é forçado a tomar 
conta de outras três idosas, tem um naturalismo que deve servir como referência a 
aspirantes realizadores, que frequentemente acreditam que nem vale a pena pensar 
“pequeno”.  
 
A estreia em realização do argumentista Gianno Di Gregorio é um prazer garantido 
para o público de uma certa idade, e deveria ganhar todos os festivais espalhados pelo 
mundo.  
 

 
 
 
Graças aos anos de experiência neste ramo como argumentista e assistente de 
realização, Di Gregorio foi capaz de reunir uma equipa de técnicos apesar do 
orçamento super reduzido. Além de contar com Matteo Garrone de Gomorra como 
produtor, o filme tem ainda o editor de topo Marco Spoletini e o argumentista 
Massimo Gaudioso a colaborar como director artístico.  
 
O realizador recusa criar um fetiche à volta do envelhecimento, mas não deixa de lhe 
reconhecer os estragos. Embora não sejam profissionais, estas garotas trazem algo 
inefavelmente genuíno aos seus papéis. Grazia Sforza, em particular, tem uma 
naturalidade singela e uma grande sensibilidade para o timing de comédia   
 
A reduzida luz no interior pode ter ajudado as contas de electricidade, mas também 
captou a penumbra invariável dentro das casas italianas durante o calor de Agosto. A 
câmara é fluida, sem quaisquer sinos ou apitos, enquanto uma luz de mão e música nos 
previne da doçura que vai brotar deste “Almoço”. 
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Les inrockutibles 
Vicent Ostria 
 
Fala-se com verdade do 
“grande regresso da comédia 
italiana”, como afirma a 
publicidade do filme. É 
inegável que ao abordar a 
quarta idade de um modo 
amargo, esta novela 
actor/realizador faz soprar 
um vento genuíno de cinema 
italiano.  
 
Gianni Di Gregorio opta por 
um estilo fluído e orgânico, 
orientado pelo hedonismo da 
narrativa. Quando se vê 
Gianni a preparar de forma 
impressionante a refeição 
para o almoço imagina-se 
que ele funcione assim 
mesmo, simplesmente 
tranquilo e agradado.  
 
A força deste filme é que ele 
não se apoia em nada. Os 
cobradores não aparecem, 
nem sequer telefonam.  
 
Para as senhoras o sonífero no chá de camomila produz o efeito esperado, e permite 
que Gianni viaje até ao outro lado para comprar peixe-gato do Rio Tibre para o almoço 
– momento engraçado em si, mas que se prolonga como uma digressão, uma lufada de 
ar fresco daquele espaço fechado, que é a sua casa.  
 
A câmara ao ombro produz a parte harmoniosa ao longo desta sequência de planos. E 
o filme introduz um inédito genuíno na comédia italiana. Devemos portanto concluir 
que perante este renascimento, parafraseando o título de um roteiro de Di Gregorio: o 
cinema italiano está morto ou apenas desmaiado”? 
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Festivais 
 

(2008) Venice IFF 
Rio FF 

London IFF 
Tokyo IFF 

Bratislava IFF 
Gothenberg IFF 

Dubai IFF 
Estoril FF 

(2009) Rotterdam FF 
Angers FF - France 

Berlinale – Culinary Cinema 
Hong Kong IFF 

Midnight Sun Finland 
Buenos Aires IFF 

Singapore IFF 
Crossing Europe – Austria 

Vilnius IFF – Lithuania 
New Directors/New Films –NYC 

San Francisco IFF 
Jeonju IFF – S Korea 

 

Prémios 
 

Veneza 2008  
Prémio Luigi de Laurentiis, Prémio 
Francesco Pasinetti, Prémio Isvema 

 
Festival de Cinema de Londres  

Prémio Satyajit 
 

Festival de Cinema de Brastislava 
Prémio Melhor Filme 

 
Festival de Cinema de Angers 

Prémio Melhor Actor 
 

UGC 
Prémio “Découvert” 
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Itália, 2008, 75’,Cor, 1:85 

Ficha Técnica 
 

Realização e Argumento – Gianni Di Gregorio 
Ideia Original – Gianni Di Gregorio e Simone Riccardini 

Produção – Matteo Garrone 
Décors – Susanna Cascella 

Guarda-Roupa – Silvia Polidori 
Som – Filippo Porcari 

 

Ficha Artística 
 

Valeria de Franciscis – Mãe de Gianni 
Marina Cacciotti – Mãe de Luigi 

Maria Calì – Tia Maria 
Grazia Cesarini Sforza – Grazia 

Alfonso Santagata – Alfonso 
Luigi Marchetti – o Viking 

Marcello Ottolenghi – o amigo doctor 
Petre Roso – o vagabundo 

Gianni Di Gregorio – Gianni 
 


