
 

 
 

 

CINEMA A CONCURSO 
A CIDADE E A CULTURA 

Março a Maio de 2018 
 

 

 
 
REGULAMENTO 
 

1. ENTIDADE ORGANIZADORA 
 

Este Concurso é uma iniciativa exclusiva da marca Bazar do Vìdeo, cuja a empresa proprietária 
é a Sociedade Óptica Técnica - OPTEC, Lda (NIF 500260842). 
Este concurso tem um conjunto de parceiros co-organizadores devidamente identificados em 
toda a comunicação da iniciativa.  
 

2. TEMA 
 

O Parlamento Europeu adotou a Decisão que estabelece 2018 como o Ano Europeu do 
Património Cultural (AEPC 2018). O AEPC 2018 é enquadrado pelos grandes objetivos da 
promoção da diversidade cultural, do diálogo intercultural e da coesão social, visando chamar a 
atenção para o papel do património no desenvolvimento social e económico e nas relações 
externas da União Europeia. 
Este concurso acompanha esta premissa e desafia os interessados a executar trabalhos na 
área do cinema (curta-metragem ou documentário) e instalação de arte em vídeo que tenham 
como pano de fundo o património cultural, a sua promoção e preservação. 
 

3. OBJECTIVO DO CONCURSO 
 

Premiar as capacidades técnicas, criativas e naturais dos participantes que serão avaliadas por 
um júri especializado, que, segundo os critérios expressos neste regulamento, escolherá os 
projectos que melhor representem estas capacidades e que melhor se enquadrem no tema 
proposto. 
 

O enquadramento temático dos projectos deverão seguir as premissas da iniciativa da 
Comissão Europeia, 2018, Ano Europeu do Património Cultural (AEPC 2018). A saber: 
 

 contribuir para a promoção do papel do património cultural europeu enquanto elemento 
central da diversidade e do diálogo inter-culturais; 

 potenciar o contributo do património cultural europeu para a economia e para a 
sociedade, através do seu potencial direto e indireto; 

 contribuir para a promoção do património cultural como um elemento importante da 
dimensão internacional da União Europeia 

 promover o património como fonte de inspiração para a criação contemporânea e a 
inovação 

 

Os projectos premiados poderão ser divulgadas das seguintes formas: 
Cinema: projecção em sala de cinema 

videoarte: instalação em galeria 

 



 

 
 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. A inscrição no Concurso é gratuita. 
4.2. Podem participar alunos em final de curso ou recém formados há menos de dois anos.  
4.3. Todos os participantes deverão ter idade igual ou superior a 18 anos. 
4.4. Encontram-se excluídos de participar, os funcionários ou colaboradores do Bazar do 
Vídeo, e os elementos do Júri, bem como os respetivos cônjuges (não separados de pessoas e 
bens) e outros parentes ou afins na linha reta ou no 2º grau da linha colateral. 
4.5. Os participantes têm de ser os autores dos projectos e ter direitos sobre as mesmas. 
4.6. Os projectos apresentados a concurso deverão ser originais e não poderão ter sido 
anteriormente submetidas a qualquer concurso. 
4.7. Ao submeter os projectos os participantes estão a confirmar que não contêm: 
 

 Algo suscetível de violar os direitos de terceiros. 

 Algo que possa ser considerado obsceno imoral ou de qualquer forma impróprio. 

 Pessoas reconhecíveis, lugares privados, a menos que seja possível garantir que 
essas pessoas, ou lugares, concederam ou tenham todas as autorizações necessárias 
para a utilização e publicação das imagens para efeitos deste concurso. 

 Obras de arte, a menos que seja possível garantirem que lhe foi concedida uma 
autorização de utilização para efeitos deste concurso. 

 Logótipos ou nomes de marcas a menos que seja possível garantir que lhe foi 
concedida uma autorização de utilização e publicação desses logótipos ou nomes de 
marcas no âmbito deste concurso. 

 

4.9. Os interessados poderão participar individualmente ou em constituição de equipas, sendo 
obrigatório, aquando da candidatura, que todos os intervenientes estejam devidamente 
identificados nos projectos submetidos. 
 

 

5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Serão solicitados às escolas, institutos e universidades com cursos ou disciplinas que se 
enquadrem no espectro do cinema e artes da imagem de um modo geral, para que construam 
o seu projecto cinematográfico ou artístico, devidamente supervisionado por um professor 
orientador.  
5.2 Os projectos serão posteriormente avaliados por um júri e seleccionados de acordo com 
critérios objectivos e subjectivos que avaliam a técnica, criatividade e o enquadramento 
temático proposto. 
Os projectos e restantes documentos de inscrição deverão ser enviados para: 
Bazar do Vídeo 

Rua da Glória, 2A, r/c 

1250-116 Lisboa 

5.2. Cada entidade participante (escolas, institutos ou universidades) poderá apresentar até 3 
(três) projectos, desde que os autores dos mesmos sejam pessoas ou grupo de pessoas 
diferentes.  
 

 

 



 

 
 

 
6. ENTREGA DOS TRABALHOS 
 

6.1. Ao submeter os projectos a concurso e ao completar a sua inscrição, declara aceitar este 
regulamento e passará automaticamente a participar no mesmo. 
6.2. Não será feita qualquer confirmação de receção das inscrições e/ou comunicação de 
possíveis desqualificações, ficando as mesmas no entanto registadas. 
6.3. Todas as pré-inscrições deverão ser efetuadas antes da data do envio dos trabalhos e da 
respetiva confirmação da inscrição, sendo que os projectos deverão ser enviados até ao dia 01 
de Maio de 2018. 
 

 

7. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JÚRI 
 
7.1. O Júri de reconhecida idoneidade será constituído por: 
 

Aurélio Vasques (Director de Fotografia) 
Abel Ribeiro Chaves (Produtor de Cinema) 
Vasco Araújo (Artista Plástico) 
José Pires (Professor) 
 

7.2. A organização do concurso pode, a qualquer momento, alterar a composição do júri caso 
as circunstâncias assim o exijam. 
7.3. O Júri deliberará sobre os projectos seleccionados até ao dia 20 de Maio de 2018 e 
verificará a conformidade formal e substantiva dos projectos de acordo com o presente 
regulamento, apreciará a qualidade técnica e artística, ponderando, e seleccionando os 
projectos para passar à fase de produção. 
7.4. O Júri reserva-se, por maioria de votos, o direito de não atribuir prémios se a falta de 
qualidade dos trabalhos o justificar; pela mesma forma, poderá decidir atribuir prémios ex-
aequo. 
7.5. Do resultado do concurso, o Júri lavrará a competente ata fundamentada, que será 
assinada por todos os seus membros. 
7.6. O Júri poderá, se assim o entender, atribuir diploma(s) de “Menção Honrosa” a trabalhos 
que, por unanimidade, sejam considerados merecedores dessa distinção, à qual não terá, 
necessariamente, correspondência pecuniária. 
7.7. As decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, serão finais e não será aceite 
qualquer reclamação. 
 

8. PRÉMIOS 
 

Aos projectos seleccionados será dado um único prémio:  
O Bazar do Vídeo garantirá o suporte administrativo, técnico e material para produção dos 
respectivos projectos seleccionados no presente concurso. 
Cinema: Assegurada toda a parte de produção e pós-produção, equipamento e apoio técnico. 
O Director de produção será escolhido pelo Bazar do Vídeo.  
Instalação artística em Vídeo: Assegurada toda a parte de produção e pós-produção, 
equipamento e apoio técnico. 
 

 



 

 
 

 
9. PREMIADOS 

 

9.1. A divulgação pública dos resultados será feita entre os dias 26 e 28 de Maio de 2018, 
durante a EXPOSYNC (Salão das tecnologias Audiovisuais e Musicais, fotografia e Multimédia) 
a realizar nos mesmos dias, na FIL - Lisboa.  
9.2. Os premiados serão informados obrigatoriamente por email e/ou contacto telefónico, na 
data de divulgação dos resultados. 
 

10. DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

10.1. Com a apresentação a concurso, os participantes autorizam tacitamente o Bazar do 
Vídeo a expor os seus trabalhos, bem como à sua eventual divulgação e reprodução, em 
edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos promocionais e outras 
iniciativas, nomeadamente através da internet, por si promovidas ou dadas a promover, desde 
que devidamente identificado o autor (salvo se este indicar por escrito não querer ser 
identificado). 
10.2. O Bazar do Vídeo compromete-se a mencionar sempre o nome do autor do(s) projecto(s) 
nas utilizações que dele(s) venha a fazer, renunciando este a receber qualquer contrapartida 
financeira ou de qualquer outra forma (pecuniária ou não), considerando ambas as partes que 
o objetivo dessas publicações, edições e outras seja de exclusivo interesse cultural, 
promocional e social. 
10.3. Os vencedores poderão ter que assinar e devolver no prazo de 5(cinco) dias úteis, após 
notificação por e-mail, conforme referido anteriormente, documento que assegure previamente 
os seguintes pressupostos legais: 
 

Declaração de elegibilidade 

Isenção de responsabilidade 

Autorização de publicidade 

Garantia de propriedade 

 

Licença em que o participante garante ser ele o proprietário da obra, que possui todos os 
direitos de propriedade intelectual apresentados na obra, que concede ao Bazar do Vídeo. de 
forma irrevogável, perpétua e mundial, licença não-exclusiva para reproduzir e distribuir, 
(juntamente com um crédito de nome) sem remuneração ou outra qualquer contrapartida 
(pecuniária ou não). 
10.3.1. A não execução e entrega de todos e quaisquer documentos exigidos no presente 
regulamento, no prazo determinado pode resultar em desqualificação do concurso, e a 
consequente escolha de um potencial vencedor alternativo, caso assim seja decidido pelo júri. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. A participação dos concorrentes no concurso implica a aceitação sem reservas, de todas as 
disposições deste regulamento. 
2. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri. 
 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, deverá enviar um e-mail para o seguinte 
endereço “mail@bazardovideo.pt”, com o assunto: “Cinema a Concurso  - Cidade e Cultura” 

 


