MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa
COMPETIÇÃO PORTUGUESA
REGULAMENTO DO PRÉMIO

SPAutores / Vasco Granja

1. APRESENTAÇÃO
A MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa é organizada pela Taumotrópio, Lda., em parceria
com a AMC | Associação Meridional de Cultura e com o patrocínio da CML | Câmara Municipal de
Lisboa, da EGEAC/EM | Empresa de Gestão de Equipamentos e Actividades Culturais / Empresa
Municipal, do ICA | Instituto do Cinema e do Audiovisual e do MEDIA | Creative Europe. A
MONSTRA é um espaço de divulgação do cinema de animação nacional e internacional e de
convergência da animação com outros media e outras artes. É um festival que promove a formação e
diálogo entre criadores e artistas jovens e seniors e o encontro entre o público e os bastidores da
Animação através de exposições, conferências e debates.
Divulga a arte da Animação junto de públicos infantojuvenis, através da MONSTRINHA, promovendo
a criação e formação de novos públicos. A sua programação, que ultrapassa a semana da realização
do festival, é composta por retrospetivas, competições, workshops, master-classes, exposições,
espetáculos transdisciplinares e sessões escolares e familiares na cidade de Lisboa, em Portugal e no
estrangeiro.
Na sua 18.ª edição, a decorrer entre 20 e 31 de março de 2019, a MONSTRA vai manter uma
competição dedicada exclusivamente a Curtas-metragens de Animação Portuguesas. Esta
competição conta com o alto patrocínio da SPA | Sociedade Portuguesa de Autores.

2. ADMISSÃO DE FILMES PARA A COMPETIÇÃO NACIONAL DE CURTAS METRAGENS –
GRANDE PRÉMIO SPAutores / Vasco Granja
Podem candidatar-se a este prémio:
− Filmes produzidos em Portugal;
− Filmes produzidos entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018;
− Para restantes requisitos de admissão consultar o Regulamento Geral.

3. INSCRIÇÃO
Os filmes devem ser enviados até às 24:00 horas de 13 de janeiro de 2019 através do site
www.monstrafestival.com/inscricoes.
Apenas os autores dos filmes selecionados serão contactados por e-mail a partir do dia 04 de
fevereiro de 2018.
Os filmes portugueses já inscritos para a competição internacional serão também considerados para
a competição nacional.
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4. EXIBIÇÃO E SELEÇÃO FINAL
Os filmes serão exibidos numa sessão especial do festival, dedicada apenas à competição portuguesa.
O júri, composto por profissionais e especialistas na área da animação, irá escolher o filme vencedor
durante essa sessão, sendo o prémio entregue na Cerimónia de Encerramento.
Da decisão do júri não há apelo.

5. PRÉMIO
O Prémio SPAutores | Vasco Granja é um incentivo à criação de novos projetos de animação e
tem um valor de 2.500,00 € (euros), a ser utilizado na próxima produção do realizador, sendo entregue
também um troféu e certificado.
O prémio no valor de 2.500,00 € (euros), destinado à realização da próxima obra cinematográfica
de animação do realizador premiado, será pago em duas tranches, sendo que o primeiro pagamento
terá lugar após a designação pelo júri como vencedora, e o da segunda aquando da estreia da obra,
no circuito cinematográfico, contra a entrega de um documento comprovativo em como os respetivos
valores foram recebidos.
Os detalhes de pagamento do prémio serão discutidos diretamente entre o premiado e a SPA.
O premiado assume o compromisso de incluir no genérico da obra a realizar a MONSTRA | Festival
de Cinema de Animação de Lisboa e a SPA | Sociedade Portuguesa de Autores como entidades
apoiantes, bem como os respetivos logótipos.
A obra a realizar deverá ter a sua estreia portuguesa na MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa.

6. PROVISÕES FINAIS
A MONSTRA pode abrir exceções em relação ao disposto no presente Regulamento, sem prejuízo ou
favorecimento de qualquer candidato ou filme.
Os casos omissos serão resolvidos pela organização da MONSTRA.
Ao submeter uma inscrição, o participante concorda com o disposto no presente Regulamento.

7. INFORMAÇÕES E CONTACTOS
MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa
Casa do Cinema – Rua da Rosa, 277, 2º
1200-385, Lisboa
Inscrições em www.monstrafestival.com/inscricoes.
Para mais informações e esclarecimentos: films@monstrafestival.com.
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