
Para uso do festival: 

Nº de inscrição: ____________ 

Metragem: ________________ 

Selecionado: ______________ 

 

Email: festin@festin-festival.com | Site: www.festin-festival.com 

ANGOLA | BRASIL | CABO VERDE | GUINÉ-BISSAU | MOÇAMBIQUE | PORTUGAL | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | TIMOR-LESTE 

FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa 

De 2 a 9 de abril de 2014 no Cinema São Jorge, em Lisboa 

Ficha de Inscrição* 

Dados do responsável pelo filme 

1- Nome completo:  

2- Morada / Endereço:   

3- Cidade/ Freguesia:  4- Distrito / Estado:   

5- País: 6- Código Postal / CEP: 

7- Página na internet:  

Contatos 

1- E-mail:  

2- Telefone fixo:  

3- Telemóvel/ Celular:  

4- Telefone comercial:  

Dados completos do filme 

1-Título do filme:  

2- Duração:  3- Ano de produção:  4-País: 

5-Realização/Direção:  

6- Produção:  

7- Montagem/edição:  

8- Produtor executivo:  

9- Diretor de produção:  

10- Roteirista:  

11-Diretor de fotografia:  

12- Diretor de arte:  

                                                            
* Inscrições até 30 de novembro de 2013.  
A ausência de informações nesta ficha pode acarretar na eliminação da inscrição. 
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FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa 

De 2 a 9 de abril de 2014 no Cinema São Jorge, em Lisboa 
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13- Elenco:  

 

 

14- Site:  

15- Sinopse 

 
 
 
 
 

Histórico da obra 
1- Inédito:   Sim  Não 
2- Exibido em Lisboa?   Sim  Não 
3- Se sim, quando?  

4- Os 5 principais festivais onde o filme foi exibido: 
 
 
 
5- Principais premiações: 
 
 
 

Informações sobre a finalização: 

1- Formato em que o filme foi filmado e finalizado:  
2- Modelo de câmara:  
3- Software de edição:  
4- Animação/efeitos/composição:  
5- Software de áudio:  

Os filmes deverão ser enviados para: 

Casa do Cinema  
Rua da Rosa nº 277, 2º andar, FESTin 
1200-385 Lisboa, Portugal. 
A/C Léa Teixeira
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AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

Eu,                                                                                             , responsável pelo (s) fime(s)  

                                                                                                                                     

li e aceito o regulamento para participar da quinta edição do FESTin – Festival de 

Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – assim como de todas as mostras 

realizadas pelo festival que decorrerem no prazo de um ano após a realização desta 

5ª edição, em Lisboa. 

 

Declaro, ainda, que estou legalmente autorizado para inscrever o filme no Festival. 

Também, autorizo o uso de imagens e informações a respeito deste no catálogo do 

FESTin e em seu respectivo site. Permito ainda que o festival disponibilize as 

informações, imagens e sons da produção para a imprensa e o uso desta para toda 

divulgação que se fizer necessária para o evento. 

___________________________ 
(Local e data) 

____________________________ 
(Assinatura) 
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Informações para a finalização da inscrição e para o envio do material: 

1- Envie a ficha de inscrição acompanhada de uma foto de divulgação (com 
resolução mínima de 300 dpi, com até 3 MB) para: inscricao@festin-festival.com 

2- O envio dos filmes poderá ser feito até dia 30 de novembro de 2013 por meio 
das seguintes opções: 

2.1. Por correio: envie 2 cópias do filme, em DVD, indicando os seguintes 
dados:  

-Título do filme 
- Duração (horas/minutos) 
- E-mail de contato. 

2.2. Pelos sites de alojamento virtual Movibeta* ou Festhome** 

3- Qualquer que seja a opção de envio dos filmes (por correio ou Movibeta), envie 
uma cópia IMPRESSA e ASSINADA da sua Ficha de Inscrição e da respectiva 
Autorização por correio. As candidaturas que não enviarem esses documentos 
preenchidos e assinados serão desconsideradas. 

4- Morada/Endereço de envio: 

 
Casa do Cinema  
Rua da Rosa nº 277, 2º andar, FESTin 
1200-385 Lisboa, Portugal. 
A/C Léa Teixeira 

 

 

 

* http://festival.movibeta.com 

** https://festhome.com/festival/287 
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