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1. OBJETIVO 
O 'Concurso de Curtas-Metragens para Jovens Cineastas' 
integrado no VI Simpósio Internacional Fusões no Cinema 
é promovido pelo Município de Ponte de Lima e tem como 
objetivo a divulgação e partilha de curtas-metragens e 
micro vídeos que promovam e divulguem o território. as 
gentes e os costumes limianos. promovendo a criativida
de e competências técnicas na área da Indústria do 
Cinema e Audiovisual. 

2. DATAS E PRAZOS 
Inscrições de 16 de março a 15 de novembro de 2020. 

3. INSCRIÇÃO 
A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada online e 
enviada através do email: turismoOOcm-pontedelima.pt. 
As curtas-metragens e os micro vídeos devem ser 
enviados por We T ransfer ou através do Vime□ . 

4. CATEGORIAS 
Aceitam-se inscrições para seleção nas seguintes 
categorias: 
4.1 Curtas-metragens até 20 minutos de diferentes 

géneros: documentais. ficção. experimentais. animação 
e videoclips: 
4.2 Micro vídeos. até 5 minutos de duração de 
diferentes géneros. 

5. DESTINATÁRIOS 
Este concurso destina-se a professores de ensino 
secundário. profissional e académico: estudantes do 
ensino secundário, profissional e superior: animadores 
culturais e sociais: amadores e profissionais de cinema, 
vídeo e audiovisual: profissionais da área da comunica
ção: empreendedores e cidadãos em geral. 

6. DIREITOS DE EXIBIÇÃO 
Com o ato de inscrição. o produtor (e/ ou detentor dos 
direitos de exibição do filme) cede os direitos de 
exibição do filme para que os organizadores possam 
partilhar no VI Simpósio Internacional Fusões de 
Cinema. e ao Município de Ponte de Lima para fins de 
promoção. 

7. JÚRIS 
O júri será constituído por 2 elementos com curriculum 



consolidado na árBa do CinBma. quB irão participar no 
VI Simpósio lntBrnacional FusõBs dB CinBma. B um 
rnprBsBntantB do MPL dBsignado pBlo PrBsidBntB da 
Câmara Municipal dB PontB dB Lima. 

O.VENCEDORES 
Os vBncBdorBs do concurso sBrão rnconhBcidos como 
tal Bm cada uma das suas catBgorias: 
B.1 MBlhor curta-mBtragBm (duração até 20 minutos): 
B.2 MBlhor micro vídBo (duração até 5 minutos): 
B.3 MBlhor rBalizador. 
O prémio a atribuir para cada uma das catBgorias 
consistirá na inscrição gratuita na 3.ª Bdição do Curso 
dB ExtBnsão UnivBrsitária dB CinBma - 'Do PBnsamBnto 
à Ação'. promovido pBla UnivBrsidadB AbBrta. Bm 
colaboração com o Município dB PontB dB Lima. a 
dBcorrBr BntrB outubro dB 2020 B julho dB 2D21. Bm 
PontB dB Lima. 

9.SELECÇÃO 
9.1 Os candidatos sBIBcionados para o Concurso irão 
rncBbBr uma comunicação oficial até final dB novBmbro 
dB 2020. 

9.2 Os candidatos não sBIBcionados rBcBbBrão uma 
comunicação oficial até ao final dB novBmbro dB 2020. 

1 O. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
O júri tBrá Bm considBração a qualidadB B criatividadB. 

11. PUBLICIDADE 
O produtor (B/ou dBtBntor dos dirBitos dB Bxibição do 
filmB Bm fBstivais) a quBm tBnha sido atribuído prémio 
(s) nBstB Concurso compromBtB-sB a mBncionar o 
Município dB PontB dB Lima B a UnivBrsidadB AbBrta Bm 
toda a publicidadB B matBrial dB imprBnsa/promocional 
quB sBja produzido postBriormBntB à atribuição do 
prémio ao filmB. 

12. ACEITAÇÃO 
A participação no concurso prnssupõB conhBcimBnto B a 
acBitação dB todo o contBúdo do prBsBntB rBgulamBnto. 

13. CASOS OMISSOS 
O Município dB PontB dB Lima dBcidB sobrB todas as 
matérias não constantBs do prBsBntB rBgulamBnto. 




