FIKE – Festival Internacional de Curtas Metragens
FIKE - Évora International Short Film Festival

PRESS RELEASE Nº1
O FIKE – Festival de Curtas Metragens de Évora, prepara-se para festejar o 20º aniversário
desde a sua criação, no ano 2001.
A edição de 2021, decorrerá na cidade de Évora, de 20 a 25 de Setembro de 2021.
A submissão dos filmes a concurso deverá ser feita já a partir do próximo dia 26 de Março e
até ao dia 31 de Maio de 2021, na plataforma FilmFreeway (filmfreeway.com/fikeevora) ou a
partir do sítio oficial do festival (festivalfike.com).
Podem concorrer curtas-metragens nas categorias de: Ficção, Animação e Documentário, com
duração inferior a 40 minutos (incluindo créditos), produzidos ou estreados após 1 de Janeiro
de 2019. Os filmes submetidos a concurso não podem estar disponíveis na Web e,
preferencialmente, inéditos em Portugal. Todos os trabalhos devem ter legendas em Inglês.
Não há limite ao número de obras que cada realizador/produtor possa apresentar ao Festival,
e a participação é totalmente gratuita.
Os prémios a atribuir pelo Júri Oficial na 17ª edição do FIKE- Festival de Curtas Metragens de
Évora, são para a melhor ficção, o melhor Documentário, a melhor Animação e a melhor curtametragem portuguesa – Prémio Novos Talentos (prémio monetário). Serão ainda atribuídos
Diplomas e Menções Especiais. Como habitualmente, o público classificará também o melhor
filme do festival.
O FIKE 2021 é organizado pela SOIR-Joaquim António de Aguiar e nesta 17ª edição do festival,
conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Câmara Municipal de
Évora, da CIMAC, da Direcção Regional de Cultura do Alentejo / Governo de Portugal, bem
como da Universidade de Évora (UE), que desde a primeira hora vem emprestando o seu
valioso contributo.
O FIKE 2021 apoia a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027.
Évora, 25 de Março de 2021-03-25
O GABINETE DE COMUNICAÇÃO DO FIKE
Contacto / Direcção do Festival: 965 641 099
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