
 
 

CURT’ARRUDA 2020 - 7º Festival de Cinema de Arruda dos Vinhos 
“O Festival de Cinema Rural Mais Urbano de Portugal” 

 
REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 2020 

INTRODUÇÃO  

O Festival CURT’ARRUDA visa apresentar cinema nacional e estrangeiro e estimular a produção 
cinematográfica através da atribuição de prémios para melhor curta-metragem rural e melhor 
curta-metragem de Arruda dos Vinhos.  
O CURT’ARRUDA é um festival de cinema, uma mostra cinematográfica e uma festa direcionado 
para o tema da ruralidade. É organizado pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.  

I. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

1. Secções: 
a) Curt’Arruda – Competição para melhor curta-metragem rural; 
b) Film’Arruda – Competição para melhor curta-metragem de Arruda dos Vinhos. 
c) Mostra de Cinema – Exibição de curtas-metragens fora da competição; 

2. A organização pode, por imperativos de programação, selecionar um filme para uma secção 
para a qual não foi inscrito, extinguir secções ou criar outras não previstas no regulamento. 

3. A inscrição de filmes poderá ser efetuada através da plataforma Film Freeway, acedendo 
em: https//filmfreeway.com/CurtArruda ou mediante preenchimento da ficha de inscrição 
disponível em www.curtarruda.pt. 
a) Os participantes deverão seguir todos os passos e procedimentos sugeridos; 
b) Os custos associados ao uso da plataforma Film Freeway são da responsabilidade do 

utilizador, bem como o respeito e preenchimento de todos os dados solicitados para 
completar a inscrição; 

c) O festival poderá adicionar novas plataformas de inscrição de filmes no decorrer do 
período de inscrições para a edição de 2020.  

4. O prazo limite de inscrição para todas as secções é dia 12 de Julho de 2020. As inscrições 
recebidas após esta data apenas serão aceites caso a organização decida que a participação 
do filme é uma mais-valia para a edição do festival.  

5. Um filme inscrito para a secção Film’Arruda caso a organização entenda, será também 
inscrito para o prémio Curt’Arruda.  

6. Os participantes serão informados se os filmes que inscreveram foram ou não selecionados, 
no prazo de um mês a contar da data referida no número 4.  

7. Os participantes são plenamente responsáveis pelo conteúdo dos filmes inscritos, 
nomeadamente no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

8. Custos da inscrição na plataforma Film Freeway: 
a) Inscrições efetuadas de 6 de abril a 31 de maio de 2020 – gratuito 
b) Inscrições efetuadas de 1 de junho a 12 de julho de 2020 – custo de 2€ 

9. A inscrição de filmes no site www.curtarruda.pt é gratuita durante todo o período. 
10. Para fins de promoção do festival poderão ser utilizados excertos dos filmes inscritos pelo 

que o detentor dos direitos de um filme deverá cedê-los à organização.  



11. A 7ª edição do CURT’ARRUDA irá decorrer nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2020, no Salão 
Nobre do Clube Recreativo Desportivo Arrudense de Arruda dos Vinhos e no Auditório 
Municipal do Palácio do Morgado em Arruda dos Vinhos. 

12. A organização pode alterar o local de exibição de qualquer uma das secções até 8h antes 
do início da mesma caso entenda necessário e alertando os espectadores e convidados da 
alteração e qual o novo local.  

II– SECÇÃO Curt’Arruda – MELHOR CURTA-METRAGEM RURAL:  

1. São considerados para seleção filmes de ficção, documentários, filmes de animação e filmes 
experimentais nacionais ou internacionais que respeitem a temática “Ruralidade” produzidos 
no presente ano da edição do festival ou nos dois anos anteriores e que reúnam as seguintes 
condições: 
a) Duração total (genéricos incluídos) não superior a 30 minutos;  
b) Legendagem em português, sempre que existam diálogos em língua estrangeira. 

2. Nesta secção serão atribuídos os seguintes prémios: 
a) Troféu Curt’Arruda - Melhor Curta-metragem Rural e um prémio monetário no valor de 

1.500€. 
b) Troféu do Público Curt’Arruda - Melhor Curta-metragem Rural e um prémio monetário no 

valor de 250€. 
3. O júri do Prémio Curt’Arruda - Melhor Curta-metragem Rural é composto por três 

personalidades designadas pela organização do festival. Nenhum membro do júri pode ter 
qualquer interesse pessoal, direto ou indireto, nos filmes concorrentes ao Prémio.  

4. O Prémio do Público Curt’Arruda - Melhor Curta-metragem Rural, será atribuído pelos 
espectadores através de votação secreta realizada no final de cada sessão. 

5. A decisão do júri e a do público será anunciada na cerimónia de encerramento do 
CURT’ARRUDA onde o filme será exibido.  

III –  SECÇÃO Film’Arruda – MELHOR CURTA-METRAGEM SOBRE ARRUDA DOS VINHOS:  

1. São considerados para seleção filmes de ficção, documentários, filmes de animação e filmes 
experimentais nacionais ou internacionais que sejam feitos em, ou sobre Arruda dos Vinhos 
e produzidos no ano da edição do festival ou nos dois anos anteriores e que reúnam as 
seguintes condições: 

a) Duração total (genéricos incluídos) não superior a 30 minutos;  
b) Legendagem em português e/ou inglês, sempre que existam diálogos em língua 

estrangeira.  
2. O Prémio Film’Arruda - Melhor Curta-Metragem Sobre Arruda dos Vinhos é atribuído pelo 

público através de votação secreta realizada no final da sessão.  
3. O vencedor receberá o Troféu Film’Arruda/ Joel Rodrigues - Melhor Curta-Metragem Sobre 

Arruda dos Vinhos e um prémio monetário no valor de 500€. 
4. O vencedor será anunciado na cerimónia de encerramento do CURT’ARRUDA onde o filme 

será exibido. 

IV – SECÇÃO Mostra de Cinema (fora da competição):  

1. A secção Mostra de Cinema pretende exibir curtas-metragens nacionais e estrangeiras fora 
da competição. 

2. São considerados para seleção qualquer filme de ficção, documentário, animação e 
experimental que reúna as seguintes condições:  

a) Duração total (genéricos incluídos) não superior a 30 minutos;  
b) Legendagem em português e/ou inglês, sempre que existam diálogos em língua 

estrangeira. 
3. A organização do CURT’ARRUDA pode selecionar filmes para esta secção sem que seja 

necessária inscrição.  



V - FILMES SELECCIONADOS: 

1. A seleção dos filmes inscritos é feita por membros da organização.  
2. Caso um filme inscrito seja selecionado, serão solicitados os seguintes materiais:  

a) Cópia do filme;  
b) Autorizações legais;  
c) Ficha técnica e sinopse;  
d) Lista de festivais em que o filme participou e prémios obtidos;  
e) 3 Fotografias em alta resolução do filme;  
f) 1 Fotografia em alta resolução do/s realizador/s;  
g) Biografia do/s realizador/s;  
h) Todos os materiais promocionais do filme disponíveis (poster, trailer e outros).  

3. A cópia de exibição deve respeitar as seguintes características:  
3.1. Formato de projeção DVD ou Blu-ray ou ficheiro vídeo que respeitar os formatos digitais 
comuns como: .mp4, .mov ou .avi com o codec H.264. 
3.2. Todos os filmes devem ser preferencialmente falados e/ou legendados em português. 

4. O produtor e/ou detentor dos direitos de exibição do filme em festivais, que tenha recebido 
prémio(s) neste festival compromete-se a mencionar o CURT’ARRUDA em toda a publicidade 
e material de imprensa/promocional que seja produzido posteriormente à atribuição do prémio 
ao filme. 

VI- DISPOSIÇÕES FINAIS:  

1. A inscrição de um filme no CURT’ARRUDA implica a aceitação destas normas. O não 
cumprimento de qualquer uma das regras do presente regulamento poderá levar à rejeição 
da inscrição.  

2. Excecionalmente para a 7ª Edição do Festival de Cinema de Arruda dos Vinhos serão aceites 
os filmes inscritos da edição anterior, uma vez que esta competição não se realizou. 
A organização comunica a todos os concorrentes da edição passada e no caso destes 
manifestarem interesse em competirem na presente edição ficam de imediato inscritos e 
sujeitos a seleção. 

3. A organização do CURT’ARRUDA decide sobre todas as matérias omissas neste regulamento. 
 
Arruda dos Vinhos, março de 2020 


