
REGULAMENTO DO SMART SOARES - CONCURSO DE MICRO-FILMES DA EASR 
 
1. Apresentação 
O SMART SOARES - 1º Concurso de Micro-Filmes da Escola Artística Soares do Reis              
decorrerá no âmbito da Semana Viv’a Soares ’2020 e pretende ser uma mostra competitiva              
de filmes ou vídeos produzidos pelos alunos da escola e gravados exclusivamente através             
do suporte smartphone.  
 
2. Condições de Participação 
Podem participar no SMART SOARES todos os alunos correntemente matriculados na           
EASR. 
 
3. Tipos e Géneros 
São aceites micro-filmes ou micro-vídeos dos seguintes tipos/géneros: ficção, animação,          
documentário, experimental, vídeo musical, vídeo-arte. 
 
4. Tema 
Os temas subjacentes ao Concurso são: 
Os Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade) 
A Igualdade de Género 
A Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa) 
O Desenvolvimento Sustentável 
O Ambiente 
A Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico) 
 
5. Suportes e Formatos 
Os micro-filmes ou micro-vídeos terão que ser rodados exclusivamente no suporte           
smartphone e submetidos em .mov ou .mp4. 
 
6. Duração 
Os micro-filmes ou micro-vídeos terão que ter uma duração máxima de 45" (45 segundos). 
 
7. Identificação de Título, Autor e Equipa 
Os micro-filmes ou micro-vídeos terão que mostrar claramente o seu título, autor ou autores              
e respectiva equipa de produção. 
 
8. Utilização de Imagens, Música ou Som  
Os micro-filmes ou micro-vídeos só poderão utilizar imagens capturadas pela equipa de            
produção e desde que tenham sido autorizados a tal pelas pessoas nelas filmadas. Poderão              
igualmente utilizar música ou som que seja de livre utilização (licenças Creative Commons)             
ou música e som original criados pelos seus autores.  
 
9. Data-limite e Modo de Submissão  
A data-limite dos micro-filmes ou micro-vídeos é 06/01/2020 e terão que ser submetidos             
através do email smartsoares@essr.net. 
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10. Júri do Concurso 
O júri do SMART SOARES será constituído pelos Professores Luis Miguel Miranda, António             
Pires e Alexandre Perdigão.  
 
11. Certificado de Participação 
A todos os alunos participantes será atribuído um Certificado de Participação. 
 
12. Prémios e Menções Honrosas 
O júri atribuirá as seguintes distinções:  
Prémio de Melhor Micro-Filme ou Micro-Vídeo, ao qual será atribuído o correspondente            
Diploma e uma assinatura anual do cartão de cinema Tripass*.  
Prémio de 2º Melhor Micro Filme ou Micro Vídeo, ao qual será atribuído o correspondente               
Diploma e uma assinatura anual do cartão de cinema Tripass.  
Prémio de 3º Melhor Micro Filme ou Micro Vídeo, ao qual será atribuído o correspondente               
Diploma e uma assinatura anual do cartão de cinema Tripass.  
2 Menções Honrosas e correspondentes Diplomas. 
 
*25% de desconto nas salas de cinema Trindade, Teatro Municipal Rivoli/Campo Alegre e Passos              
Manuel.  
 
13. Situações Omissas 
Quaisquer situações omissas neste Regulamento serão decididas pelo Júri do Concurso. A            
decisão do Júri do Concurso será final e irrevogável.  
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