REGULAMENTO
_______________________________________________________________________________
Artigo 1.
O MADSWELL – FESTIVAL DE CINEMA DE SURF DA MADEIRA pretende divulgar
cinematografias de qualidade e desconhecidas do público madeirense na temática do surf;
estimular a produção audiovisual regional no tema, assim como promover o arquipélago da
Madeira e a qualidade das ondas do mar da ilha, enquanto destino turístico e de prática da
modalidade.
Artigo 2.
O MADSWELL – FESTIVAL DE CINEMA DE SURF DA MADEIRA é um evento anual e a 2ª
edição decorrerá nos dias 11 a 13 de Setembro de 2014.
Artigo 3.
O Festival é composto por 4 secções.
3.1- Secção Competitiva para Longas e Curtas-metragens Internacionais: Produzidas após
01 de Janeiro de 2013. É considerada curta-metragem, o filme com duração inferior a 30 minutos e
Longas-metragens as de duração superior.
3.2- Secção Competitiva de Curtas-metragens Nacionais: Produzidas em Portugal após 01 de
Janeiro de 2013. É considerada curta-metragem, o filme com duração inferior a 30 minutos.
3.3- Secção World Wave: Secção informativa programada com filmes de longa ou curtametragem, que pelos seus méritos ou elevados motivos de interesse, nomeadamente de ordem
ambiental, histórica, cultural e artística, enriquecerão a programação do Festival.
3.4- Secção Retrospectiva e Homenagem: Selecção de filmes que dará uma atenção especial a
um autor que se distinguiu na realização ou produção cinematográfica.
Artigo 4.
Os candidatos podem participar com longas e curtas-metragens sob as seguintes condições:
a) Terem sido produzidos nos dois últimos anos.
b) As curtas-metragens a concurso deverão ter o máximo 30 minutos de duração.
c) Formato de projecção: BLU-RAY, DVD ou por ficheiro digital.
Artigo 5.
O Festival dispõe de uma Ficha de Inscrição que deverá ser preenchida e enviadas por correio
convencional ou electrónico, juntamente com o filme, para a sede da organização e até o dia 22 de
Agosto de 2014.
Artigo 6.
6.1- Para submeter um filme a selecção o candidato deverá enviar para o Festival, a expensas
próprias, uma Ficha de Inscrição acompanhada com os seguintes materiais:
a) DVD, BLU-RAY (todas as regiões) ou por transferência de ficheiro digital (Vimeo, Wetransfer,
etc.), legendado em Inglês (quando não falado em inglês).
b) DVD contendo o trailer do filme (máx. 3min.) para promoção na TV.
c) CD ou Email, contendo:
• Sinopse do filme em Português, Inglês, Francês ou Espanhol.
• Lista de diálogos em Inglês, Francês ou Espanhol, para legendagem electrónica.
• Duas (2) fotos do filme e uma (1) foto do realizador (300 dpi de resolução).
• Biografia e filmografia do realizador.
• Ficha técnica e artística.
6.2- O participante autoriza o Festival a efectuar duas projecções do filme, se necessário for.

6.3- Para efeitos alfandegários, deverá colocar na mercadoria e de forma visível a inscrição: “Sem
valor comercial. Destina-se a fins culturais”.
6.4- Todo o material mencionado não será devolvido e fará parte do arquivo do MADSWELL.
Artigo 7.
O Comité de Visionamento, irá seleccionar os filmes submetidos á Secção Competitiva.
Artigo 8.
Os Prémios do Festival
8.1- O Festival, através do Júri International, decidirá sobre a atribuição dos seguintes prémios:
a) Troféu “MADSWELL” para o Melhor Filme de Longa-metragem.
b) Trofeu “MADSWELL” para Melhor Fotografia.
c) Troféu “MADSWELL” para o Melhor Filme de Curta-metragem.
d) Trofeu “MADSWELL” para o Talento Emergente, nas curtas-metragens.
e) Prémio da Audiência, atribuído pela preferência dos espectadores ao melhor filme do festival.
f) Troféu “MADSWELL HONORIFICO” é o Prémio Carreira do festival. Homenageia o mérito e o
contributo pessoal de um autor da indústria cinematográfica sob a temática do surf.
Artigo 9.
A Direcção do Festival decidirá sobre casos omissos e matérias não constantes no presente
regulamento, de acordo com as regras internacionais dos Festivais de Cinema.
Artigo 10.
A participação no MADSWELL – FESTIVAL DE CINEMA DE SURF DA MADEIRA, pressupõe o
conhecimento e a aceitação do conteúdo do presente regulamento.
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