Concurso

Regulamento do concurso

1. Enquadramento
O concurso Papel de Natal, filme de José Miguel Ribeiro, é promovido e financiado
pela produtora Filmes da Praça.

2. Descrição
Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos de idade;
Cada participante deverá apresentar uma das seguintes ideias:
o

O retrato de família de uma noite de Natal mais original – em fotografia,
desenho ou ilustração;

o

O relato de uma noite de Natal sem desperdício (máximo de uma página A4,
tamanho da letra 12, espaçamento entre linhas 1,5);

o

Uma ilustração ou representação de uma floresta sustentável.

3. Entrega dos Trabalhos:
O concurso irá decorrer a partir do dia 05 de dezembro de 2019 e terminará dia 31
de janeiro de 2020.
A candidatura dos trabalhos deverá ser acompanhada do Nome Completo, Idade e
Localidade. Cada candidato só pode participar uma única vez.
Deverão enviar a proposta para uma das seguintes opções:
•

Filmes da Praça
Largo do Terrado nº7 7050-165 Montemor-o-Novo
OU

•

E-mail dodupapeldenatal@gmail.com

4. Avaliação dos Trabalhos
Os trabalhos serão avaliados por um júri, composto por:
•

José Miguel Ribeiro, realizador do filme Papel de Natal;

•

Virgílio Almeida, argumentista do filme Papel de Natal;

•

Catarina Freitas, Diretora do Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e
Sustentabilidade da Câmara Municipal de Almada;

•

Ana Carina Estróia, produtora executiva do filme Papel de Natal.

5. Prémios:
1º prémio: Moldura em 3D com marionetas originais do filme – Dodu + Papa léguas
- assinada pelo realizador e pelo argumentista + DVD do filme Papel de Natal;
2º prémio: Moldura em 3D com marionetas originais do filme – Dodu + Filipe e
adereços – assinada pelo realizador e pelo argumentista + DVD do filme Papel de Natal;
3º prémio: Um desenho original do filme, por José Miguel Ribeiro + DVD do filme.

As cinco histórias e imagens que ficarem classificadas a seguir às premiadas,
ganharão um DVD do filme Papel de Natal.

6. Exposição
Irá ser realizada uma exposição com a seleção dos trabalhos enviados para o
concurso, ainda com espaço e data por definir.
Todos os trabalhos que concorrem irão ser publicados no blog e na página do
Facebook do Papel de Natal, com o nome dos autores.

