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REGULAMENTO – MARGARIDA DE PRATA 

 

I - DATA E LOCAL 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB organiza o 45º “Prêmio Margarida de Prata”, que 

tem por objetivo principal destacar, na produção cinematográfica nacional, obras que apresentam em 

suas abordagens temáticas e artísticas valores humanos, éticos e cristãos.  

II - DA PROGRAMAÇÃO 

O anúncio da obra vencedora ocorrerá em (08/04/2016), por ocasião da 54ª Assembleia Geral da 

Conferência Nacional dos Bispos de Brasil, em Aparecida/SP. 

III - DA EXECUÇÃO 

A execução e organização do Prêmio serão de responsabilidade da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Comunicação da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.  

IV - DA INSCRIÇÃO  

IV.I - De 03 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015 o presente regulamento e a ficha de 

inscrição (ora em anexo) estarão disponíveis no site www.cnbb.org.br. 

IV.II – Poderão participar do Prêmio filmes nacionais, nas categorias de (1) curta, (2) média e (3) 

longa-metragem, podendo ser eles de ficção, documentário ou de animação, inéditos ou já exibidos e 

produzidos ou concluídas no período de  janeiro de 2014 a dezembro de 2015. As obras deverão 

respeitar os princípios e os objetivos afetos ao evento. 

IV.III - No ato da inscrição de filmes, os interessados deverão, obrigatoriamente, apresentar:  

- ficha de inscrição preenchida e assinada; 

- ficha técnica da obra, com resumo do seu argumento em texto com, no máximo, 500 (quinhentos) 

caracteres; 

- duas fotos do filme e uma do diretor para o catálogo, em arquivo TIF resolução 300dpi, 10x15cm, 

devidamente identificadas e creditadas; 

- cópia do filme em DVD devidamente identificada.  

- uma breve apresentação da obra em vídeo com a duração de 30 segundos. O vídeo pode ser 

gravado pelo celular e deverá ser enviado por e-mail para premiosdecomunicacaocnbb@gmail.com. 

Este vídeo será utilizado para a divulgação das obras que estão concorrendo ao prêmio.  
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- caso a obra seja premiada, os produtores se comprometem enviar um spot de 30 segundos da obra 

a ser veiculado no dia da premiação. O prazo para o envio desse material será de até vinte dias úteis, 

após o contato da comissão organizadora. As mídias devem respeitar as seguintes especificações: 

 

HD	  16:9 
Codec	  HD	  Prores	  422	  LT	  com	  formato	  de	  arquivo	  Quick	  time/mov 
Ou	  Formatou	  de	  arquivo	  MXF	  XDCAM	  HD	  422 
1920	  x	  1080	  -‐	  60i 
4	  canais	  de	  áudio 
UPPER	  fields 
Extensão	  de	  arquivo. 
	   
SD	  4:3 
720x480	  -‐	  29,97fps 
Extensão.	  MOV 
Codec	  Prores	  42	  2LT 

 

IV.IV - O material acima solicitado para efetuar a inscrição deverá ser encaminhado à Comissão para a 

Comunicação da CNBB no seguinte endereço:  

 

Comissão para a Comunicação da CNBB 

SE/Sul, Quadra 801, Conjunto ‘B’, CEP 70401-900, Brasília/DF 

IV.V – Cada produtor ou realizador poderá apresentar uma obra para o concurso, por categoria. 

V – DO JULGAMENTO  

V.I - A Comissão Julgadora do “Prêmio Margarida de Prata” será convocada pela Comissão para a 

Comunicação da CNBB e será composta por profissionais ligados ao universo acadêmico, artístico, 

cultural e religioso.  

VI - DA PREMIAÇÃO E DA ENTREGA 

VI.I – Será entregue um “Prêmio Margarida de Prata”, para cada categoria, por ocasião da 54ª 

Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos de Brasil, em Aparecida/SP, em (08/04/2015), 

juntamente com outros prêmios também associados à Comissão para a Comunicação da CNBB. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

VII.I - O frete relativo à devolução de cópia dos filmes inscritos, selecionados ou não, será de 

responsabilidade de quem inscreveu a obra.  
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VII.II - A inscrição implicará no acatamento das condições estabelecidas no presente Regulamento por 

parte dos produtores e realizadores dos filmes.  

VII.III - A Organização do Prêmio se responsabilizará pela guarda e conservação das obras, que serão 

arquivadas no Centro de Documentação da CNBB (CDI). As cópias fornecidas para inscrição não serão 

devolvidas e serão consideradas de propriedade da CNBB.  

VII.IV – Os titulares dos direitos, de qualquer natureza, das obras vencedoras autorizam, desde já, a 

CNBB a fazer exibições públicas dos filmes, para fins de divulgação e promoção do “Prêmio Margarida 

de Prata”.  

VII.V – O concorrente se responsabiliza integralmente por danos causados a terceiros eventualmente 

decorrentes da inscrição e divulgação da sua obra, tais como plágio, uso indevido de imagens, nomes, 

etc., assumindo todas e quaisquer conseqüências jurídicos do ato. 

VII.VI - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação  da 

CNBB.  

 

Brasília, 03 de agosto de 2015.   
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F I C H A    D E    I N S C R I Ç Ã O  
 

Categorias: Curta [       ]      Média [       ]       Longa Metragem [       ] 

Ficção [       ]      Documentário [       ]       Animação [       ] 

Nome da 
Obra  

Instituição  

Nome do participante  

RG  CPF  

Endereço  Nº  

Bairro  Cx. Postal  CEP  

Cidade  UF   CEP  

Telefone  Celular  

E-mail  

Produtor [     ]      Diretor [     ] 

_______________________, ____ / _____/ ___ 
Cidade                             Data 

 
 
_________________________________________ 

Assinatura 
 
Observação: 
  Preencher o endereço para contato. 

 

Entrega 

A entrega do "Prêmio Margarida de Prata para o cinema" acontece juntamente com os 
demais Prêmios conferidos pela CNBB, de televisão, rádio e imprensa em local, a ser 
comunicado aos vencedores, com antecedência 

Prêmio 

O vencedor receberá um troféu de Prêmio Margarida de Prata para o cinema. 

Categorias 

• Curta 

• Média  

• Longa metragem 

• Ficção 

• Documentário 

• Animação 
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Prêmio Margarida de Prata para o Cinema 
 
 

 

O “Prêmio Margarida de Prata” foi criado pela extinta 

Central Católica de Cinema (CNN) da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, em 1967. É, portanto, o primeiro Prêmio 

destinado a reconhecer a importância dos profissionais e seus 

trabalhos no âmbito da comunicação. 

Certas ordens de inquietação impulsionaram a criação 

dessa iniciativa: o cinema brasileiro já alcançara, na época, 

prestígio e reconhecimento público, dotado de expressivo valor 

estético e humanístico. Levando em conta essa realidade 

incontornável, a Igreja procurou divisar os aspectos positivos, 

realçando os valores humanos, cristãos e éticos. 

Inspirada nas ações do Office Catholique Internacional 

du Cinéma (OCIC), a Central Católica de Cinema da CNBB 

passa a investir seus esforços na consubstanciação do Prêmio, 

concernente aos filmes em película. 

          A escolha do nome foi uma sugestão do autor do primeiro troféu, o artista plástico e joalheiro 

Márcio Mattar. Ao longo de 41 anos, foram premiados mais de  80 filmes brasileiros de curta, média e 

longa-metragem. Por um curto período o Prêmio Margarida de Prata se ramificou na categoria vídeo, 

no auge de popularização desse formato.  

Embora instituída pela CNBB, o prêmio ficou sob a gerência do Festival de Brasília até 1973, 

data em que passa a ser de domínio da  CNBB. 

Em 1994, foi realizada uma Mostra Retrospectiva do Prêmio Margarida de Prata, sob o título O 

Olhar da Igreja , organizada sob os auspícios do Ministério da Cultura, do Instituto Brasileiro de Arte e 

Cultura (IBAC), da Fundação Cultural do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Esporte do GDF, 

da Escola Nacional de Administração Pública e da CNBB, em Brasília, sob a curadoria de Berê Bahia.          

   Nesses mais de 41 anos de sua instituição, o Prêmio Margarida de Prata se afirmou junto à 

classe cinematográfica brasileira como um dos mais importantes do país.  
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O troféu Margarida de Prata para o Cinema 

 O troféu do Margarida de Prata foi uma criação original do artista plástico e joalheiro Márcio 

Mattar que atendeu a um pedido da Central Católica de Cinema para sugerir e confeccionar o primeiro 

prêmio de 1967. O nome Margarida de Prata resultou de um acordo entre o artista e a Central, não 

apenas por se tratar de uma flor de rara beleza e com inúmeros significados simbólicos, mas também 

por sugerir uma aproximação com outro troféu de um dos principais festivais de cinema, a Palma de 

Ouro de Cannes.  

  A inspiração do prêmio seguiu os passos da Organização Internacional de Cinema e 

Audiovisual (OCIC).  

 


