FESTIVAL DE CURTAS-METRAGENS
- “O SABUGUEIRO NO VALE VAROSA”-

REGULAMENTO

ENQUADRAMENTO
O Sabugueiro assume-se como recurso endógeno que diferencia o Vale Varosa e cujo
conhecimento e promoção são as premissas base para a realização deste festival.

O Festival de Curtas-Metragens – O Sabugueiro no Vale Varosa pretende evidenciar a
importância deste arbusto no território tarouquense enquanto elemento que aliado à riqueza
patrimonial, natural cultural e monumental, o diferencia dos demais.

Pretende-se igualmente dar conhecer e lançar novos talentos, premiando e reconhecendo os
mesmos.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

I.

A Câmara Municipal de Tarouca organiza o 1º Festival de Curtas-Metragens, sob o tema
- O Sabugueiro no Vale Varosa – que se realizará no mês de setembro, durante as Festas
de S. Miguel 2022;
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II.

O tema a concurso é o Sabugueiro no Vale Varosa, e os trabalhos desenvolvidos devem
ter o devido enquadramento de acordo com o tema e ser filmados exclusivamente em
território tarouquense;

III.

A participação neste Festival implica a aceitação integral das condições inscritas no
presente Regulamento e a autorização da utilização da(s) obra(s) no Festival e em
edições futuras, nas suas extensões, nas suas promoções, e em exposições e publicações
da autarquia;

IV.

Podem participar neste Festival de curtas-metragens todos os cidadãos, de forma
individual ou em grupo;

V.

Só podem concorrer curtas-metragens que nunca tenham sido exibidas em concursos
ou festivais anteriores;

VI.

Os concorrentes podem apresentar curtas-metragens nas categorias de:
a) Animação
b) Documentário
c) Ficção
d) Videoclipe

VII.

Cada concorrente poderá participar nas diferentes categorias com apenas 1 obra;

VIII.

Os trabalhos a concurso devem ter uma duração até um máximo de 25 minutos;

IX.

Só serão aceites trabalhos em língua portuguesa ou legendados em português;
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X.

Os meios para a realização da curta-metragem serão da responsabilidade do(s) seu(s)
autor(es);

XI.

A inscrição no Festival de Curtas-Metragens – O Sabugueiro no Vale Varosa é gratuita e
deverá ser formalizada até 31 de Maio de 2022 através de ficha de inscrição
devidamente preenchida e assinada, e remetida para comunicacao@cm-tarouca.pt ;

XII.

Os trabalhos deverão ser enviados até dia 31 de agosto de 2022 via CTT, para Gabinete
da Cultura, Turismo e Comunicação, Câmara Municipal de Tarouca, Av. Dr. Alexandre
Taveira Cardoso, 3610-128 Tarouca, por e-mail para comunicacao@cm-tarouca.pt , ou
via plataforma online (método preferencial);

XIII.

Deverá ser enviado / entregue em suporte de armazenamento de dados ou enviado por
plataforma digital:
- DVD do filme ou filmes destinados à exibição em Full HD;
- Sinopse(s) da(s) obra(s);
- Cartaz oficial do filme (300 pp);
- Uma fotografia de cena;
- Declaração do detentor dos direitos (produtor ou realizador) do(s) trabalho(s), a aceitar
as condições do presente regulamento e a autorizar a utilização da obra no Festival e
nas diversas páginas geridas pelo Município de Tarouca;

XIV.

O Júri do Festival, para cada categoria, será composto por 3 elementos idóneos a
designar pela Câmara Municipal de Tarouca;
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XV.

Da decisão final, composta pela votação do Júri, não poderá haver recurso;

XVI.

Serão premiados os 3 primeiros classificados de cada categoria, com a atribuição de um
valor pecuniário de 300€, 200€ e 100€ respetivamente;

XVII.

As curtas-metragens não serão devolvidas aos concorrentes no final do Festival,
passando a fazer parte do espólio da Câmara municipal de Tarouca;

XVIII.

Dados os princípios e os objetivos da Câmara Municipal com a organização deste
festival, não serão aceites curtas-metragens que invoquem ou estimulem o desrespeito
pelo ambiente, desigualdade de direitos humanos ou maus tratos a animais, tendo os
participantes o cuidado de não enviar trabalhos que desrespeitem estes princípios;

XIX.

A Câmara Municipal de Tarouca reserva o direito de efetuar alterações à gestão,
alinhamento, local e data do festival sempre que entender necessário e de decidir sobre
qualquer questão não prevista inerente ao mesmo;

XX.

Em caso de dúvidas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos que
entenderem convenientes através do email comunicacao@cm-tarouca.pt .
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