
4º Concurso “Curtas Criativas” 

Regulamento 
 

 

 “Curtas criativas” é um concurso organizado pelo Cine Clube de Arouca, no âmbito da 12ª 

edição do Arouca Film Festival. 

 Este concurso de curtas metragens pretende dar um novo impulso aos jovens realizadores, 

dando espaço e voz aos novos talentos do audiovisual. Desta forma, será criado um canal 

priviliegiado para que os jovens expressem as suas opiniões e ideias, desafiando-os a 

desenvolver uma obra cinematográfica, com uma duração máxima de 5 minutos, com temática 

livre, mas de uma forma original e inovadora.  

 As inscrições para o concurso decorrerão até ao dia 8 de agosto de 2014.  

 Os filmes produzidos terão honras de encerramento na 12ª edição do Arouca Film Festival, 

1ue decorrerá entre os dias 12, 13 e 14 de Setembro de 2014. 

 

I - Inscrição   

1- “Curtas Criativas”  é dirigido a todos os jovens amantes do cinema, quer sejam jovens com 

formação audiovisual, ou amadores, criadores, argumentistas ou realizadores, com muita ou 

pouca experiência cinematográfica. 

 

2- Os filmes enviados não poderão exceder uma duração máxima de 5 minutos.  

 

3- Serão considerados como elementos de avaliação preferenciais, critérios como a originalidade 

e inovação durante todo o processo criativo.  

 

3- Para se inscreverem, os concorrentes poderão fazê-lo individualmente ou apresentar-se como 

uma equipa de, no máximo, quatro elementos. No entanto, no decurso da sua participação 

poderão partilhar as suas funções ou juntar à equipa novos elementos. 

 

4- Todos os interessados em participar no concurso deverão enviar ou entregar até ao dia 8 de 

agosto o seu filme, em ficheiro em formato AVI, MOV ou Mpeg4, entregue em suporte DVD 

(está excluido o envio por email), juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, 

bem como o declaração de cessão de direitos autorais, para a seguinte morada: 



Cine Clube de Arouca  

Lugar da Costa, Rossas | 4540-478 Arouca  

  

5-  A inscrição no concurso está sujeita ao cumprimento de todos os pontos descritos no presente 

regulamento. Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional poderá ser feito através do seguinte 

endereço de email: aroucafilmfestival@gmail.com 

 

 

II - Visionamento da curta e avaliação  

 A avaliação dos projetos submetidos a concurso será realizada um júri composto por 

elementos ligados à área do cinema e audiovisual. Em conjunto irão proceder ao visionamento de 

todas as curtas, atribuindo-lhes uma pontuação consoante os critérios definidos na secção I. 

 No final, e após o apuramento dos vencedores, os resultados serão divulgados no 

encerramento da 12ª edição do Arouca Film Festival, no dia 14 de Setembro de 2014. 

  

III - Prémios a concurso 

Após a sua avaliação serão atribuídos prémios às três melhores produções. Os prémios a atribuir 

consistem em serviços e experiências a realizar no território do Arouca Geopark. 

 

IV - Situações Omissas 

As situações omissas no presente regulamento deverão ser colocadas à organização do 

concurso, sendo posteriormente ponderadas e decididas pelos dirigentes do Cine Clube de 

Arouca. 


