Workshop “Smart Cinema”
REGULAMENTO
“Smart Cinema” é um workshop organizado pelo Cine Clube de Arouca, uma iniciativa
dirigida a todos os amantes do cinema e do audiovisual que queiram demonstrar a sua
originalidade, aliando-a à utilização das novas tecnologias e à promoção do património local.
O seu principal objetivo assenta no desenvolvimento de competências técnicas
relacionadas com a produção cinematográfica, nomeadamente a produção de curtas-metragens,
estimulando a criatividade e promovendo o gosto pelo cinema junto dos participantes. Desta
forma, todos os que aceitem este desafio irão mergulhar na realidade arouquense, tendo por base
o mundo da 7ª arte e das novas tecnologias associadas aos dispositivos móveis para recolha de
imagens, adquirindo conhecimentos e técnicas de gravação e edição de vídeo em smartphones.
O workshop decorrerá no dia 21 de maio, entre as 14h00 e as 18h30, e será composto por
três fases. Numa 1ª fase será realizada uma abordagem mais teórica, na qual serão exploradas
as questões relacionadas com o uso adequado de um smartphone para recolha de imagens em
vídeo, potenciando ao máximo as suas características, de forma a obter os melhores resultados
possíveis. Serão também trabalhadas as questões relacionadas com os enquadramentos e as
escalas de planos. A 2ª fase será composta por uma saída de campo que irá percorrer alguns
locais mais emblemáticos da vila de Arouca, sensibilizando os participantes para a importância da
aquisição de ferramentas e competências técnicas e pessoais, essenciais à produção de uma
obra com reconhecida qualidade. Os formandos serão desafiados a recolher em cada local
visitado, 4 planos diferentes de gravação, com uma duração máxima de 5 segundos por plano.
Numa 3ª fase, os participantes irão ser sensibilizados para a existência de programas de edição
próprios para smartphones e nos quais poderão editar as imagens recolhidas. No final da tarde,
todos os formandos irão selecionar 4 dos seus melhores planos para que estes integrem uma
curta metragem coletiva que resultará como trabalho final deste workshop.

I – Inscrições e funcionamento
1 - O workshop “Smart Cinema” é dirigido a todos os amantes do cinema, sejam eles profissionais
ou amadores, com ou sem experiência cinematográfica.
2 - As imagens recolhidas durante o workshop são da inteira responsabilidade de cada formando,
sendo que da totalidade das imagens recolhidas, cada formando deverá realizar, em cada local de
paragem, pelo menos 4 planos previamente explicitados pelos orientadores da formação. Após

essa recolha de imagens, cada formando irá dispor de um tempo acordado entre todas as partes
para proceder à escolha dos seus 4 melhores planos para que estes possam constar de uma
curta metragem coletiva, realizada após o workshop e que contará com o contributo e os planos
recolhidos por todos os formandos.
3- O workshop terá um custo de 3.00€ para todos os sócios do Cine Clube de Arouca e de 5.00€
para não sócios da associação.
4 - Todos os interessados em participar no Workshop “Smart Cinema” deverão proceder à sua
inscrição até às 23h59 do dia 20 de maio, enviando para isso um email com o seu nome, morada
e

contacto,

bem

como

o

comprovativo

de

pagamento

para

o

seguinte

email:

cineclube.arouca@gmail.com
5 - A inscrição no workshop está limitada a 15 participantes, sendo a seleção de inscritos feita por
ordem de envio de email e respetivo comprovativo de pagamento, estando 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: cineclube.arouca@gmail.com
II – Oferta aos participantes
Os 15 participantes que efetuem e efetivem a sua inscrição através do descrito no ponto anterior,
receberão como oferta um tripé para smartphone.
III – Disposições Finais
A curta metragem final, realizada com os contributos de todos os participantes no workshop, terá
honras de encerramento da 14ª edição do Arouca Film Festival (evento organizado e promovido
pelo Cine Clube de Arouca), no dia 11 de setembro de 2016.
IV - Situações Omissas
As situações omissas no presente regulamento deverão ser colocadas à organização do
workshop, sendo posteriormente ponderadas e decididas pelos dirigentes do Cine Clube de
Arouca.

