
Compartilhe e apoie: a missão de inspirar a 
juventude vicentina, na mudança de nossa 
p e r s p e c t i v a s o b re a p o b re z a , n a s 
comunidades nas quais nos encontramos. 

Nossa Missão:  Desafiar os contadores de 
histórias do século XXI e o público com 
filmes que mudem nossa visão de pobreza 
em nossas comunidades. Despertar a 
imaginação, através da partilha de nosso 
carisma, e de uma criatividade inspirada na 
Missão Vicentina de globalizar a Caridade. 

Siga-nos no Facebook e mantenha-se 
informado dos próximos detalhes em 
torno de como assistir e participar em 
FV400:  

 facebook.com/FindingVince 
Veja como inscrever-se em: 

fv400.org

COMO FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA? 

1º Concurso: Sementes de Esperança: Todos os 
menores de 18 anos estão convidados a criar 
SEMENTES de Esperança. Pedimos que utilizem 
qualquer tipo de expressão criativa (narração, 
poema, imagem, escultura, música, etc) que possa 
inspirar o serviço direto aos Pobres. Os artistas 
selecionados pelo jurado serão convocados e 
ganharão uma viagem à Castelo Gandolfo, Itália, de 
11 a 14 de outubro de 2018. COMO APRESENTAR 
A CONTRIBUIÇÃO ARTÍSTICA? Por favor, faça um 
vídeo, imagem ou documento que melhor possa 
mostrar tua obra de arte. A data limite para envio 
será 28/05/2018, e deverá ser enviado através do e-
mail: submit@fv400.org ou através da página: 
fv400.org 

2 º C o n c u r s o : R o t e i r o C i n e m a t o g r á fi c o : 
Encontrando Vicente 400, conte contos, concurso 
de roteiro cinematográfico: Ganhará uma viagem à 
Roma e um subsídio para converter seu roteiro num 
curta metragem, aos CINCO melhores escritores 
cinematográficos. Estes curta metragens terão sua 
estreia no Castelo Gandolfo, Itália, de 11 a 14 de 
outubro de 2018. Devem ser enviado até 
28/05/2018 através da página: fv400.org 

3º Concurso: Curto ou Longa metragem: Pedimos 
que envie seu curta ou longa metragem: 
Encontrando Vicente. O jurado selecionará os 
filmes que melhor inspirem o serviço direto aos 
Pobres e possam mudar nossa perspectiva sobre a 
pobreza. Estes filmes terão sua estreia de 11 a 14 
de outubro de 2018, em Castelo Gandolfo. O 
jurado selecionará os melhores e lhes dará uma 
viagem para este evento. A data limite para envio é 
28/05/2018 e deverão ser enviados através da 
página: fv400.org 

Assistir, Compartilhar e Apoiar: Assista ao Festival e 
testemunhe a coleção de arte inspirada no carisma 
de São Vicente de Paulo. Estes curta metragens 
terão sua estreia em Castelo Gandolfo, Itália, de 11 
a 14 de outubro de 2018, no Centro Mariápolis 
(residência de verão do Papa).

FESTIVAL & CONCURSO 
DA FAMÍLIA VICENTINA 

Inspirado no contexto dos 400 anos do 
nascimento do Carisma Vicentino, no 
serviço aos Pobres.
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