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PREÂMBULO 

No decurso da terceira edição do CINANTROP – Festival 

Internacional de Cinema 

Etnográfico, a organização do evento, com o importante apoio dos 

Municípios da Batalha, de Leiria e de Ourém, leva a efeito o 

Prémio António Campos, tendo por base as regras expressas e 

constantes no seguinte regulamento. 

 

Artigo 1º. 

(OBJETIVO) 

O cinANTROP pretende exibir filmes originais de interesse 

etnográfico e documental, realizados em Portugal e a nível 

internacional. Em relação à competição Regional, pretende 

estimular a produção de filmes relacionados com os Concelhos da 

Batalha, de Leiria e de Ourém. 

 

Artigo 2º. 

(COMPETIÇÃO) 

O cinANTROP tem três secções competitivas: 

a) Competição Internacional – aberta a filmes de produção e/ou 

realização internacional, com duas categorias (terminados após 1 

de Janeiro de 2013): 

- Longa-metragem: filmes com duração igual ou superior a 

60 minutos. 

- Curta-metragem: filmes com duração igual ou inferior a 

59 minutos. 

 



b) Competição Portuguesa – aberta a filmes de produção e/ou 

realização portuguesa, com duas categorias (terminados após 1 de 

Janeiro de 2013): 

-Longa-metragem: filmes com duração igual ou superior a 60 

minutos. 

-Curta-metragem: filmes com duração igual ou inferior a 59 

minutos. 

 

c) Competição Regional – filmes com duração não superior a 25 

minutos, relacionados com os Concelhos da Batalha, de Leiria e 

de Ourém. (terminados após 1 de Agosto de 2014). 

 

Artigo 3º. 

(COMPETIÇÃO REGIONAL) 

Serão admitidas a competição, curtas-metragens originais, em 

película ou vídeo, com uma duração não superior a 25 minutos. Os 

documentos poderão ser legendados em Inglês. Os filmes devem 

abordar perspectivas relacionadas com temáticas como a dimensão 

turística, o património natural e/ou construído, a história, as 

tradições, a cultura material e imaterial dos concelhos de 

Batalha, Leiria e Ourém. 

 

Artigo 4º. 

(JÚRI, CATEGORIAS E PRÉMIOS) 

O Júri será composto por profissionais de mérito reconhecido na 

área da produção, vídeo/realização e de um representante do 

Município da Batalha, de Leiria e de Ourém, que atribuirão os 

prémios abaixo mencionados: 

 

Prémio competição Internacional 

-Categoria Curta-metragem (troféu António Campos) 

-Categoria Longa-Metragem (troféu António Campos) 

 



Prémio Competição portuguesa 

-Categoria Curta-metragem (troféu António Campos) 

-Categoria Longa-metragem (troféu António Campos) 

 

Prémio Competição Regional 

- Categoria “Melhor Curta-Metragem do Concelho da Batalha” 

(350E); 

-Categoria “Melhor Curta-Metragem do Concelho de Leiria” (350€); 

-Categoria “Melhor Curta-Metragem do Concelho de Ourém” (350€); 

-“Grande Prémio Regional António Campos” (600€). 

O Júri poderá ainda atribuir, sempre que se justifique, Menções 

Honrosas. 

 

Artigo 5º. 

(ADMISSÃO AO CONCURSO) 

A admissão ao Festival de Curtas-Metragens é realizado através 

do preenchimento completo do formulário online, 

https://docs.google.com/forms/d/19WZkwCJLEvhNW3gebIZsByoAY1CGSu1

7tLZePLmZ5BI/viewform, e do envio de uma cópia em DVD da curta-

metragem para visionamento, cartaz do filme, caso exista, e EPK 

(Electronic Press-Kit), também opcional, para a seguinte morada: 

(Cinantrop: Rua Santa Maria Madalena, nr. 17, Torrinhas, 2440-

221 Batalha) até ao dia 31 de Marc ̧o de 2015 ( competição 

nacional e internacional) e 18 de Maio ( competição regional). 

Por cada curta-metragem submetida a concurso deverá ser 

preenchido o respectivo formulário e submetido um DVD ou link. O 

não cumprimento deste requisito dita a automática exclusão do 

concurso. A inscric ̧ão no festival é gratuita.  

Em caso de dúvida, deve contactar a direcc ̧ão do Festival, 

através do seguinte e-mail:cinantrop@gmail.com 

A organizac ̧ão do Festival não devolverá os documentos ou DVD 

submetidos a concurso.  



Artigo 6º. 

(SELEÇÃO E COMUNICAÇÃO) 

A organizac ̧ão do Festival de curtas-metragens informará todos os 

concorrentes dos filmes selecionados a concurso pelos elementos 

do Júri, até ao dia 14 de Abril de 2015 ( competição nacional e 

internacional). 

Relativamente Competição Regional(Batalha, Leiria e Ourém), a 

organização informará todos os concorrentes sobre a selecção dos 

filmes, até ao dia 16 de Junho.  

 

Artigo 7º. 

(CRITÉRIOS DE SELEÇÃO) 

Os elementos do Júri considerarão como fundamental na apreciação 

dos documentos critérios gerais de qualidade dos filmes 

submetidos a concurso, designadamente: 

Competição Regional: 

-Relação das obras produzidas com a dimensão da concelhia da 

Batalha e de Leiria; 

-.com temáticas relacionadas com a etnografia, turismo, relação 

das obras tradições, património (natural e construído), 

população, gastronomia, cultura, espaços/locais característicos, 

entre outros domínios materiais e imateriais das realidades 

geográficas atrás referidas; 

-originalidade das obras. 

 

Artigo 8º. 

DISPOSIÇÕES IMPORTANTES 

Os custos de submissão dos documentos para o Festival são 

suportados, em exclusivo, pelos candidatos, não havendo 

devolução de quaisquer materiais aos concorrentes. As curtas 



metragens a submeter a concurso serão, obrigatoriamente, 

originais, bem como todos os ficheiros áudio utilizados. A 

assunção e verificação desta premissa é da inteira 

responsabilidade dos autores dos filmes. Os filmes submetidos a 

concurso passam a fazer parte do arquivo audiovisual do 

Município da Batalha e de Leiria e de Ourém, para serem 

utilizados para fins educativos e de sensibilização sobre o 

património material e imaterial. A submissão de curtas metragens 

ao Festival e o preenchimento do formulário de candidatura ao 

concurso pressupõe a aceitação de todas as regras constantes no 

presente regulamento. 

 

Artigo 9º. 

EXCEPÇÕES E SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS 

A organização do Festival reserva o direito de ponderar e 

decidir sobre qualquer questão não prevista neste regulamento. 

 


