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FEST 2019 — Introdução

O FEST tem gradualmente vindo a tornar-se numa das maiores plataformas a nível europeu para cineastas emergentes 
e estudantes de cinema desenvolverem as suas capacidades, promoverem o seu trabalho e procurarem apoio para os 
seus projetos.  A estrutura “única” do festival oferece aos participantes uma porta de entrada para a indústria do 
cinema; e a oportunidade de receber feedback de profissionais experientes, assim como a criação de sinergias 
relevantes com colegas vindos dos quatro cantos do mundo.

Junte-se a nós em Espinho, entre 24 de Junho e 1 de Julho de 2019, para a 15ª edição do FEST!



FEST 2019 — Oportunidades para estudantes

Aprende com os melhores no FEST – Training Ground
Fórum de cinema de 6 dias com mais de 30 workshops e masterclasses de alguns 
dos maiores nomes do mundo cinemático internacional

Consegue apoio para o teu projeto no FEST – Pitching Forum
Treino de 3 dias para o pitch, seguido da competição de projeto com prémios de 
desenvolvimento e oportunidades de co-produção

Ganha um prémio para o teu filme
8 competições para novos cineastas, aberto a curtas, longas, ficções, 
documentários, experimental e animação, com vários prémios financeiros.

Conhece cineastas de todo o mundo
De estrelas em ascensão a vencedores de Óscares, + 800 cineastas, profissionais 
e estudantes de cinema de mais de 45 países juntam-se no FEST, e participam nas 
Speed Meeting, Networking Dinners e Filmmakers Corner.

Aproveita o verão na praia
Aproveita o cenário maravilhoso da cidade litoral de Espinho, relaxa no Beach 
Cinema e nas FEST Nights ao ar livre e muito mais!



Filmmakers’ Corner

Um palco aberto para profissionais e 
estudantes de cinema para apresentar e 
promover o seu trabalho à audiência do 
festival.

Networking Dinners

Reuniões informais entre cineastas, peritos 
da indústrias, parceiros e a equipa do FEST à 
volta da mesa de jantar com o pôr-de-sol 
sobre o oceano como pano-de-fundo

FEST Nights

um programa semanal de sets de DJ’s no bar 
de praia oficial do FEST.

Programa de cinema

+200 filmes das mais promissoras estrelas 
em ascensão do cinema, em 8 secções 
competitivas e não-competitivas.

Training Ground

+30 masterclasses e workshops orientados 
por profissionais de cinema de topo, 
seguidos por sessões Q&A.

Pitching Forum

Competição de projetos de cinema 
internacionais, que oferece oportunidades 
para desenvolvimento e co-produção.

Directors’ Hub

Debates, estudos-de-caso e mesas redondas, 
focados no papel do Realizador, desafios e 
relações.

Industry Meetings

Reuniões individuais entre profissionais de 
indústria, permitindo a discussão de projetos 
e ideias.

FEST 2019 —  Visão geral do programa



FEST 2019 — Oradores convidados de edições passadas

Eu sinto-me em casa aqui... Encontrei jovens que 
realmente gostam de cinema, e fiquei surpreendido. Muito 
obrigado por me convidarem!

Asghar Farhadi
2x Vencedor de Óscar por A Separation & The Salesman

Este festival está a fazer algo muito diferente – talvez 
exatamente  o que é necessário para ajudar cineastas 
independentes.

Melissa Leo
Vencedora de Óscar for The Fighter

Béla Tarr Realizador, Sátántango, Werckmeister Harmonies | Fernando 
Trueba Realizador Vencedor de Óscar, Belle Époque, The Girl of Your Dreams | 
Martin Walsh Editor Vencedor de Óscar, V for Vendetta, Chicago | Joe 
Walker Editor, Arrival, 12 Years a Slave  | Tom Stern Cinematógrafo The 

Hunger Games, Gran Torino | Roman Coppola Produtor/Argumentista, Isle of 

Dogs, Moonrise Kingdom | Allan Starski Diretor de Arte Vencedor de Óscar,  

Schindler’s List, The Pianist | Eugenio Caballero  Diretor de Arte Vencedor 

de Óscar, Pan’s Labyrinth, The Impossible | David Seidler Argumentista 

Vencedor de Óscar, Tucker: The Man and His Dream, The King's Speech | Iain 
Smith Produtor, Children of Men, Mad Max: Fury Road; | Gareth Wiley 
Produtor, Vicky Cristina Barcelona, Match Point | Finola Dwyer Produtor, 

Brooklyn, An Education | Stephen Warbeck Compositor Vencedor de 

Óscar, Shakespeare in Love, Billy Elliot | David Mcmillan Misturador de Som 

3x Vencedo de Óscar, Apollo 13, Indiana Jones and the Temple of Doom | 

Ver mais

Este festival é maravilhoso, com tanta divergência de 
pessoas e experiências. Tenho a certeza de que tanto tiro 
proveito de conhecer estes jovens quanto eles tiram de mim!

Ed Lachman
Nomeado para Óscar  Cinematógrafo, Erin Brockovich, The Virgin 
Suicides

O FEST inclui peritos e tópicos que cobrem uma grande variedade de assuntos, incluindo realização, produção, argumento, cinematografia, edição, design 
de som, design de produção, representação e mais. Cada participante pode desenhar o seu programa individual de acordo com os seus interesses e 
prioridades. Sem setores VIP e muitas oportunidades de networking, todos os participantes recebem uma oportunidade única para, não apenas ouvir os 
maiores nomes do mundo do cinema, mas também, fazer perguntar, receber feedback e participar em conversa informal.

http://site.fest.pt/en/program/training-ground/previous-speakers/


FEST 2019 — Benefícios especiais para escolas e professores

Tornar-se parte do FEST Academic Network
Junte-se a 60 escolas e universidades de cinema de 22 países  de todo o mundo. 
Certifique-se de que irá sempre receber a informação acerca de ofertas especiais 
para parceiros e benefícios para os seus estudantes, alumni e professores.

Participar na anual FEST Film Educator Meetup
Reúna-se com colegas de outras escolas para discutir desafios que a educação 
cinematográfica enfrenta em todo o mundo, para estabelecer conexões e para 
partilhar experiências e know-how. 

Apresente a sua escola à audiência do festival
Reserve espaço no Filmmakers Corner para uma apresentação especial da sua 
escola, o seu programa e conquistas, mostrar os filmes dos melhores estudantes 
ou até organizar uma pequena receção com vinho e snacks 

Use os nossos canais para a promoção da escola
Tenha o seu logo publicado no website e catálogo do FEST, e os seus materiais 
distribuídos pelos participantes do festival, partilhe o seu feedback connosco e 
tenha-o publicado no blogue oficial do festival, ou proponha a sua própria ideia 
para promoção!



FEST 2019 —  Descontos para escolas parceiras

S  U  B  M  I  S  S  Õ  E  S A C R E D I T A Ç Ã O   F E S T I V A L

SUBMISSÕES
de filmes

GRÁTIS

Prazo: 25 Fevereiro, 2019

candidaturas de projeto
para o Pitching Forum

50% DESCONTO
60,00€  30,00€

Prazo: 1 Abril, 2019

Acreditação
FEST — Cinephile

20% DESCONTO
30,00€  24,00€

Prazo: 31 Maio, 2019

Acreditação
FEST — Talent 

20% DESCONTO
70,00€  56,00€

Prazo: 31 Maio, 2019

Acreditação*
FEST — Pro

20% DESCONTO
100,00€  80,00 €

Prazo: 31 Maio, 2019

Submissões de filmes grátis para 
todas as categorias:

1) Longas-metragens de ficção e 
não-ficção (> 55 min) de cineastas 
que estão na sua 1ª ou 2ª longa 
metragem, independentemente da 
sua idade

2) Curtas-metragens de ficção, 
documentário, animação e 
experimental (até 54 min) de 
cineastas até aos 35 anos de idade

Filmes submetidos têm a 
oportunidade para ser destacado 
numa das seções competitivas::

● Golden Lynx (Competição de Longas 
Metragens)

● Silver Lynx Academic (Competição 
de Curtas Metragens)

● Grand Prix Português
● Competição Académica NEXXT
● Competição FESTinha (prémio 

audiência jovem)

Desconto em candidatura de projeto 
em desenvolvimento para todas as 
categorias:

1) Longas-metragens de ficção (a 
partir de, no mínimo,  55 minutos)

2) Curtas-metragens de ficção (até  
55 minutos)

3) Filmes documentário (tanto curtas 
como longas metragens)

Os projetos podem ser de qualquer 
género e técnica cinematográfica, 
incluindo filmes de animação e 
experimentais. O Evento está aberto 
tanto a artistas emergentes como 
experientes. Não há limite de idade. Os 
projetos submetidos podem estar em 
diferentes etapas de desenvolvimento, 
desde conceito a pós-produção. Não é 
necessário que o projeto já tenha 
qualquer apoio financeiro.

Acesso total a:

● Todas as mostras de filmes (60+)
● Noite de Abertura e de Encerramento
● FEST Nights

Outros benefícios:

● Acesso a alojamento com desconto nos 
Hotéis Parceiros do FEST**

Acesso total a:

● Sessões Training Ground (30+ 
masterclasses & workshops)

● Filmmakers Corner
● Todas as mostras de filmes (60+)
● Noite de Abertura e de Encerramento
● FEST Nights

Outros benefícios:

● Acesso a alojamento com desconto 
nos Hotéis Parceiros do FEST**

● Acesso ao registo para os  Networking 
Dinners**

Acesso total a:

● Directors Hub (painéis de indústria, 
debates, round tables, estudos-de-caso)

● Industry Meetings
● Apresentações finais do Pitching Forum
● Sessões Training Ground (30+ 

masterclasses & workshops)
●  Filmmakers Corner
● Todas as mostras de filmes (60+)
● Noite de Abertura e de Encerramento
● FEST Nights

Outros benefícios:

● Acesso a alojamento com desconto nos 
Hotéis Parceiros do FEST**

● Acesso ao registo para os  Networking 
Dinners**

● Saco Boas-Vindas do FEST

*disponível apenas a membros ativos da indústria e a Escolas Parceiras
**necessita de compra em separado (ver mais na página seguinte)



NETWORKING DINNERS

Uma oportunidade única para se juntar à volta da mesa de jantar com cineastas, peritos da 
indústria, parceiros e equipa FEST, para uma refeição deliciosa com comida e vinho 
português, com vista para o mar, na Piscina Solário Atlântico, para conectar e envolver em 
conversa estimulante com alguns dos maiores nomes da indústria do cinema, numa 
atmosfera relaxante e amigável. 

ALOJAMENTO NOS HOTÉIS PARCEIROS DO FEST

Todos os participantes com acreditação do FEST 2019 podem comprar alojamento num dos hotéis e hostels parceiros 
do FEST, beneficiando de preços especiais para o festival e, dessa forma, pertencer à comunidade de participantes, o 
que torna a experiência muito mais intensa e inspiracional. O alojamento tem dias pré-definidos de estadia, 
correspondente ao período do FEST - Training Ground e o programa de indústria do FEST, que começam apenas na 
terça-feira à tarde (25 de Junho) e duram até ao final de domingo (30 de Junho).

Nome do Hotel Preço FEST Parceiro
para uma estadia de 6 dias (check-in: 25 de Junho, 2019 | check-out: 1 de 

Julho, 2019)

Hotel Solverde Spa & 
Wellness Center

Quarto para 1 pessoa: 353,00 €
Quarto para 2 pessoas: 600,00 € 

/ 300,00 € por pessoa

Hotel Apartamento 
Solverde

T0 para 1 pessoa: 345,00 €
To para 2 pessoas: 400,00 € 
T1 para 3 pessoas: 525,00 € 
T1 para 4 pessoas: 640,00 € 
T2 para 5 pessoas: 875,00 € 

/ 200,00 € por pessoa
/ 175,00 € por pessoa
/ 160,00 € por pessoa
/ 175,00 € por pessoa

18th Street Hostel cama em dormitório:  132,00 €

O preço do passe total para os jantares (de 25 a 30 de Junho: 6 jantares com sobremesa, 
vinho e refrigerantes incluídos) é 100,00 €. 

A oferta é apenas acessível a participantes com  acreditação  FEST - Talent ou FEST - Pro.

Youth Hostel cama em dormitório:  80,00 €

Municipal Camping espaço de campismo para 1 pessoa: 51,00 €

FEST 2019 — Retira o máximo proveito da tua estadia

https://www.solverde.pt/hotel-solverde-spa-wellness-center/
https://www.solverde.pt/hotel-solverde-spa-wellness-center/
https://www.solverde.pt/en/hotel-apartamento-solverde/
https://www.solverde.pt/en/hotel-apartamento-solverde/
https://18sthostel.com/
https://pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/espinho/
http://portal.cm-espinho.pt/pt/viver/municipes/desporto-e-lazer/equipamentos-desportivos/parque-municipal-de-campismo/


FEST 2019 — Como se envolver

O FEST oferece diferentes formas de colaboração, dependendo do interesse e possibilidades de cada Escola Parceira. Desde promoção simples a 
apoio ativo à participação de estudantes e professores no evento – abaixo pode encontrar alguns  exemplos:

Espalhe as Notícias!

Envie os nossos materiais aos seus 
estudantes e alumni através dos seus 
canais e deixe-os fazer o trabalho: 
submeter o seu projeto e registar no 
FEST com descontos.

Encoraje-os a participarem por 
e-mail, ao anunciar no seu website ou 
redes sociais ou apresentar o vídeo 
do FEST durante as aulas.

Visite o FEST como um 
grupo

Designe um professor ou funcionário 
para organizar um grupo de estudantes 
e reservar a sua acreditação e 
alojamento juntos, transformando a 
participação no FEST numa experiência 
de campo de férias.

Junte FEST ao currículo da escola e 
forneça apoio financeiro aos 
estudantes, se tiver recursos para o 
fazer ou acesso a bolsas de treino.

Participe em eventos 
especiais

Ao designar um professor para 
participar em Film Educators Meetup 
ou organizar uma apresentação 
especial da escola no Filmmakers 
Corner, também pode promover 
ativamente a sua escola.

Tire proveito da FEST Academic 
Network e da presença de +800 
cineastas, profissionais da indústria e 
estudantes de cinema para aumentar 
as suas conexões internacionais.

... e mais!

Pertence ao programa ERASMUS+ e 
está à procura de uma organização para 
os seus estudantes realizarem estágio? 
Ou talvez tem a sua própria ideia para 
cooperar com o FEST?

Partilhe os seus pensamentos connosco 
e nós preparamos uma oferta 
personalizada para si, certificando-nos 
que ela obedece às suas necessidades.



FEST Academic Network

Cada ano, estabelecemos parceria com cerca de 150 entidades, incluindo instituições públicas e privadas, escolas e universidades de cinema, parceiros 
locais e mais. Em anos anteriores ficamos honrados em colaborar com as seguintes companhias e organizações (entre muitas outras):

Achei que foi muito bem gerido e 
produzido e fiquei bastante 
impressionado com a variedade e o nivel 
dos oradores. Foi um festival 
completamente agradável, entretido e 
informativo, ao qual adoraria voltar!

Dominic Briere-Edney 
Envy Post-Production,
Parceiro FEST e Development Award Founder

O FEST oferece a oportunidade única 
para jovens cineastas se juntarem e 
criarem uma rede global de colegas e 
iguais que irão beneficiá-los para o resto 
da sua vida de trabalho.

Will Brown
Orador Sénior em Film na Universidade de 
Roehampton, Escola Parceira do FEST

FEST 2019 — Experiência dos parceiros

FEST Industry Partners

Ver mais

http://site.fest.pt/pt/this-is-fest/parceiros/


Mais informação 
FEST - New Directors | New Films Festival Parceiros
partnerships@fest.pt
Tel. +351 227 327 545 www.fest.pt

#ThisIsFESTSubmit | Attend | Partner | Support

mailto:partnerships@fest.pt
http://www.fest.pt
http://site.fest.pt/en/submit/film-submissions-fest-espinho-2019/
http://site.fest.pt/en/attend/accreditation/
mailto:partnerships@fest.pt
mailto:marketing@fest.pt

