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REGULAMENTO 
 

1. Área temática: EUROPA E CIDADANIA 

 

2. Objetivos: 

 Promover a Europa, os seus valores e o papel dos cidadãos na vida 

democrática e na construção europeia; 

 Divulgar novas oportunidades existentes na Europa para os jovens; 

nomeadamente através dos Programas Erasmus+ e Creative; 

 Fomentar práticas cinéfilas e aprendizagens na área da realização de 

curtas-metragens; 

 Alargar a oferta cultural do concelho de Amarante. 

3. Poderão concorrer ao prémio EUROPEAN SHORT FILMS – AMARANTE, os 

cidadãos da União Europeia com idades compreendidas entre os 16 e os 

30 anos, inclusivamente. 

 

4. A inscrição é gratuita e deverá ser formalizada até ao dia 30 de abril de 

2014, através do preenchimento e envio de ficha de inscrição (ver o 

nosso sítio na internet: shortfilms-amarante.eu). Esta poderá ser 

efetuada diretamente na Casa da Juventude de Amarante ou através do 

endereço eletrónico: european.shortfilms.amarante@gmail.com. 

 

5. A inscrição só será validada se cumprir os requisitos enunciados no 

ponto anterior. 

 

6. O ficheiro do filme poderá ser enviado, até ao dia 30 de abril, via 

drive.google.com ou via we transfer, para o endereço eletrónico do 

Festival european.shortfilms.amarante@gmail.com, juntamente com 

uma fotografia em formato digital do filme. Em alternativa, o DVD do 

filme poderá ser remetido para a seguinte morada: Casa da Juventude 

de Amarante, Avenida General Silveira, 193, Apartado 141, 4600-017 

Amarante, Portugal. 

 

7. A organização confirmará, por endereço eletrónico, a receção do filme. 

 

8. Cada realizador poderá concorrer com o número máximo de duas obras. 

 

http://shortfilms-amarante.com/
mailto:european.shortfilms.amarante@gmail.com
http://drive.google.com/
mailto:european.shortfilms.amarante@gmail.com
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9. Os filmes devem ter a duração máxima de 30 minutos e serem 

legendados em inglês.  

 

10. Todas as obras recebidas serão visionadas pelos membros da direção do 

Cineclube de Amarante. As que passarem a fase de pré-seleção serão 

visionadas por um júri, cuja nomeação é da competência do Cineclube 

de Amarante. 

 

11. Para todos os efeitos legais, cada concorrente assumirá a 

responsabilidade pelos trabalhos que tiver inscrito a concurso, 

excluindo-se toda e qualquer responsabilidade da organização para com 

terceiros. 

 

12. Todos os trabalhos participantes, sejam selecionados ou não, passarão a 

integrar o acervo do Cineclube de Amarante, que nunca será utilizado 

com fins lucrativos. 

 

13. Prémios. O júri atribuirá dois prémios distintos:  

 Prémio Festival European Short Films, no valor total de 1.050,00€ (mil e 

cinquenta euros), distribuídos da seguinte forma: 

1º Lugar – 600,00€ (seiscentos euros).  

2º Lugar – 300,00€ (trezentos euros). 

3º Lugar – 150,00€ (cento e cinquenta euros). 

 

 Prémio European Short local Films, atribuído a um realizador amarantino 

e que consistirá numa viagem temática a um país da União Europeia. 

Os prémios incluem, ainda, para os realizadores que chegarem à shortlist 

dos finalistas uma Masterclass e as despesas de viagem e estadia durante o 

fim- de- semana do Festival. 

 

14. Das deliberações do júri não haverá recurso. 

 

15. Os filmes serão exibidos no FESTIVAL EUROPEAN SHORT FILMS – 

AMARANTE, nos dias 17 e 18 de Maio de 2014. 

 

16. Para mais informações ou esclarecimentos, por favor entre em contacto 

com a organização através do seguinte endereço eletrónico: 

european.shortfilms.amarante@gmail.com

mailto:european.shortfilms.amarante@gmail.com
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RULES 

 

1. Thematic area: EUROPE AND CITIZENSHIP 

 

2. Objectives: 

• Promote European values and the citizens’ role in the democratic life of 

Europe; 

•  Disseminate new existing opportunities in Europe for young people; 

namely those    through Erasmus+ and Creative Programmes; 

• Spread cinematographic practices and short films learning; 

• Expand Amarante’s cultural offerings. 

 

3. All EU citizens aged between 16 and 30 years old included may apply to 

EUROPEAN SHORT FILMS – AMARANTE.  

 

4. Registration is free of charge and should be done till the 30th April 2014, 

by filling in and sending the registration form (see our website: 

shortfilms-amarante.eu). This registration form should be delivered 

directly at Casa da Juventude de Amarante or through our email 

address: european.shortfilms.amarante@gmail.com.  

 

5. Registration will only be accepted if it meets all listed requirements. 

 

6. The short film file can be sent, latest 30th April 2014, either using 

drive.google.com or we transfer to the festival’s email address: 

european.shortfilms.amarante@gmail.com, together with a digital 

photo of the short film. As an alternative, short film DVD can be sent to 

the following address: Casa da Juventude de Amarante, Avenida General 

Silveira, 193, Apartado 141, 4600-017 Amarante, Portugal.  

 

7. Organization will send by e-mail an acknowledge receipt for each short 

film received. 

 

 

http://shortfilms-amarante.com/
mailto:european.shortfilms.amarante@gmail.com
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8. Each director can apply with two short films maximum. 

 

9. Short films should last no longer than 30 minutes and must include 

English subtitles.  

 

10. All short films received will be evaluated by the board members of 

Cineclube de Amarante. Those who pass the first selection phase will be 

evaluated by a jury designated by Cineclube de Amarante. 

 

11. For all legal purposes each competitor assumes entire responsibility for 

his short films’ content, being excluded any responsibility of the 

organization to others. 

 

12. All short films in competition, selected or not, will join the collection of 

Cineclube de Amarante, which will never be used for profit. 

 

13. Award. The jury will assign two distinct awards:  

 

• Prémio Festival European Short Films, with a total amount of 1.050,00€ 

(one thousand and fifty euro), distributed as follows: 

1º Place – 600,00€ (six hundred euro). 

2º Place – 300,00€ (three hundred euro). 

3º Place – 150,00€ (one hundred and fifty euro). 

 

• Prémio European Short local Films, assigned to a local short film director 

and that will consist of a thematic UE trip. 

All directors chosen for the weekend festival will be offered one 

Masterclass in Amarante with all costs included (travel, food and 

accommodation). There will be no appeal to the jury deliberations. 

 

15. The short films will be presented at EUROPEAN SHORT FILMS FESTIVAL – 

AMARANTE, from 17th till 18th May 2014. 

 

16. For further information or clarification, please contact the organization 

via the following email address: 

european.shortfilms.amarante@gmail.com

 

 

mailto:european.shortfilms.amarante@gmail.com

