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FRANÇA/2014/78'
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Sessão com a presença
do realizador.
José Vieira, tendo nascido em 
Portugal, foi viver para França 
nos anos 60. Formou-se em So-
ciologia e desde sempre que a 
sua experiência como emigran-
te modelou o tema fundamental 
do seu cinema, que arrancou 
em meados da década de 80 na 
televisão gaulesa.

Souvenirs d’un Futur Radieux 
mostra a história cruzada de 
dois bairros de lata construídos 
a quarenta anos de intervalo na 
periferia de Paris, o bairro em 
que o próprio realizador viveu 
durante cinco anos, e outro, 

José Vieira Souvenirs
d’un Futur Radieux
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PORTUGAL/2019/124'

Sessão com a presença
do director de fotografia, 
Leonardo Simões.
A história de uma mulher 
cabo-verdiana, Vitalina Varela, 
que viveu grande parte da vida 
à espera de ir ter com o marido, 
Joaquim, emigrado em Portu-
gal, é o ponto de partida para 
o novo filme de Pedro Costa. 
Paira no seu trabalho, uma vez 
mais, uma beleza transcendente 
que nunca é um exercício estéti-
co sombrio, capaz de enquadrar 
os personagens como pode-
rosos portadores de histórias 
— pelo cinema de Costa, as suas 
histórias entram na luz.

habitado por romenos. Indo 
além da relação de França com 
os estrangeiros que lá vivem, o 
filme mostra que a imigração é 
a história de pessoas que lutam 
por uma vida melhor. 

Com projecção de Souve-
nirs d’un Futur Radieux, e em 
conversa com José Vieira, con-
duzida por José António Cunha 
(Cine Clube do Porto), uma 
oportunidade para conhecer de 
perto o autor homenageado este 
ano no vistacurta.

Pedro Costa
Vitalina Varela

Vitalina Varela teve estreia 
mundial em Agosto passado, no 
Festival de Cinema de Locarno, 
na Suíça, onde arrecadou os 
prémios Leopardo de Ouro e 
Leopardo de melhor interpreta-
ção feminina para a protagonis-
ta, que dá nome ao filme.

Em conversa com Leonardo 
Simões, será o fruto desta cola-
boração regular entre realiza-
dor e director de fotografia que 
veremos também nesta sessão. 
Não só admiramos o trabalho 
de cada um, que é visto no Cine 
Clube sempre que possível, 
como temos um especial gosto 
na colaboração já longa com 
Leonardo Simões. 

→29 OUT
Terça 21h30

Auditório IPDJ

→ 02 NOV
Sábado 21h30

Auditório IPDJ
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Sessão com a presença
dos realizadores.
Depois de Cordão Verde e O 
Sabor do Leite Creme, Rossana 
Torres e Hiroatsu Suzuki estão 
de volta com Terra, vencedor
do concurso nacional do Doc-
lisboa em 2018.

Algures no Alentejo existem 
dois grandes fornos cobertos de 
terra onde um homem fabrica 
carvão. Elementos essenciais 
como fogo, água, ar e terra 
reflectem, respiram e celebram 
o ritmo da Terra.

Com belos planos de longo 
alcance, descrevendo a luz em 
diferentes momentos do dia, 

Hiroatsu Suzuki e Rossana
Torres Terra
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PORTUGAL/2019/98'

Sessão com a presença
do realizador.
Um canto ao país profundo, no 
centro de Portugal, influen-
ciado por histórias verídicas 
— Alva, de Ico Costa, desce ao 
âmago de uma alma penada 
com um rigor implacável. Em 
ante-estreia, uma projecção 
irrepetível e que contará com a 
presença do realizador. 

«Em 2015 fiquei intrigado 
com duas histórias publicadas 
na imprensa portuguesa», afir-
ma o realizador, e é nelas que se 
baseia para contar a história de 
um homem que, após cometer 
um homicídio, se refugia na 

pode-se sentir a textura dos 
elementos essenciais do mundo 
e dos homens no trabalho. Um 
momento puro de cinema no 
seu melhor.

Vencedor do concurso nacio-
nal do Doclisboa em 2018, Terra 
é um documentário simples e 
contemplativo — um bálsamo 
no meio do bombardeamento 
quotidiano de imagens

Jorge Mourinha, Público

Ico Costa
Alva

floresta. Rodado no centro 
de Portugal junto ao rio Alva, 
numa porosa película 16mm, o 
filme acompanha Henrique, um 
homem solitário em fuga da sua 
vida e do mundo. Num estilo 
progressivamente imersivo ve-
mo-nos transportados para esse 
espaço de solidão, questionan-
do-nos sobre o que realmente 
move o protagonista. 

Alva é a primeira longa-me-
tragem de ficção de Ico Costa 
(de quem já exibimos Antero) 
e vai ter a sua estreia nas salas 
nacionais no mês de Novembro.

→ 01 NOV
Sexta 17h30

Auditório IPDJ

→ 02 NOV
Sábado 17h30

Auditório IPDJ
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Um panorama à volta do 
cineasta português José 
Vieira, que estará presente 
e de quem serão exibidos 
quatro filmes, acompanhados 
por um colóquio com vários 
convidados. 
José Vieira aprendeu a filmar no 
terreno e entrou no mundo do 
documentário como uma forma 
de militância, transportando 
realidades sócio-políticas para 
o seu cinema. A história da emi-
gração clandestina portuguesa 
para França, os bidonvilles em 
França, o interior de Portugal 
e os que ficam são alguns dos 
desafios de uma filmografia 
singular mas ainda insuficiente-
mente conhecida em Portugal. 

José Vieira

Há algo que se repete na 
emigração: as causas, a seg-
regação, as dificuldades de 
uma integração social. O que 
é que sentes que mudou, ape-
sar de tantas semelhanças?
O que mudou é que há milhões 
de pessoas em situações indeter-
minadas, sem estatuto, sem país 
de acolhimento, num movimen-
to suspenso que dura indefini-
damente, sem conseguir chegar 
a parte alguma. O que mudou 
é que estamos a assistir ao 
naufrágio da Europa: milhares 
de mortos no Mar Mediterrâneo, 
milhares de pessoas humilhadas 
cada dia, presos em centros de 
retenção. Lembro-me dum tem-
po em que o estrangeiro era vis-
to como mão-de-obra, força de 
trabalho a aproveitar, por vezes 
intruso mas não era considerado 
um inimigo (do nosso modo 
de vida, da nossa civilização e 
de tantas outras coisas que nos 
servem para edificar muros).

Com que critério colocas 
a câmara? Em que pensas 
quando, perante uma reali-
dade que está a acontecer, 
procuras um enquadramento?
Penso em ser o mais discreto 
possível, de tal forma, que me 
permita estar na situação. Ser 
invisível não é possível. Penso 
em evitar que a câmara seja de-
masiado intrusiva. Os critérios? 

Nascido em Oliveira de 
Frades, José Vieira parte para 
França em 1965, com sete anos 
de idade. A partir de 1985, 
impulsionado pelas transfor-
mações políticas em Portugal e 
pela pertença a movimentos de 
solidariedade com os imi-
grantes, realiza cerca de trinta 
documentários para a France 
2, France 3, Cinquième e Arte, 
traçando o retrato da imigração 
em França com base na sua ex-
periência pessoal e nas histórias 
individuais que foi conhecendo. 

Este é um ponto incontorná-
vel da programação vistacurta 
2019, com sessões especiais, de 
29 de Outubro a 2 de Novembro. 

Entrevista por José António Cunha
Depende. Por exemplo, quando 
a policia me impede de filmar 
faço o que posso para ter algu-
mas imagens sem me preocupar 
com o enquadramento. Mas em 
momentos menos urgentes, o 
que me preocupa é que as pes-
soas que filmo se reconheçam 
nas imagens. Que digam, ao ver 
as imagens, "somos nós, passou-
-se assim". No filme Souvenirs 
d’un Futur Radieux há uma cena 
numa barraca em que as pessoas 
estão a ver as imagens do dia em 
que foram expulsos do bidon-
ville onde moravam. Parece que 
estão a ver um filme de caseiro, 
como se tivesse sido um deles a 
filmar esse dia. Para mim, isso é 
o mais importante.

Quanto trabalho de inves-
tigação e escrita precede 
o momento de rodagem 
dos teus filmes? O que está 
decidido e o que está por 
descobrir quando partes para 
uma rodagem?
Posso passar meses a ler, a ver 
imagens, a tomar notas do que 
leio, vejo e imagino para o filme. 
Mas também acontece ir direc-
tamente filmar, e é filmando que 
vou pensando no que vou fazer. 
Foi o que aconteceu com os fil-
mes O Pão que o Diabo Amassou 
e Le Bateau en Carton. Por mais 
que tenha escrito um filme, o que 
mais me agrada numa rodagem 



10 11CINEMA, DIÁLOGOS & OUTROS DESVIOS.

é de ir de surpresa em surpresa. 
Os momentos mais mágicos 
são aqueles em que descubro a 
realidade com a câmara na mão, 
em que surgem situações impre-
vistas, histórias que nem sequer 
tinha imaginado. É isso que 
procuro. Isso exige passar muito 
tempo em rodagem e, no final, 
não ter medo de passar meses e 
meses na montagem porque mui-
tas vezes o que estava imaginado 
e escrito (parece-me difícil dizer 
"decidido", na minha maneira 
de trabalhar) pode revelar-se 
artificial, fraco demais diante do 
talento das pessoas de contar a 
suas histórias, de encenar as suas 
vidas. Considero os que filmo, 
tanto quanto possível, actores da 
história e não figurantes. Gosto 
da ideia de que o documentário 
é, antes de tudo, encontro e des-
coberta, "ponto de vida".

O que é que os teus filmes 
te ensinam sobre o que fazer 
nos filmes seguintes?
A cada vez que começo um filme 
tenho a impressão de que é o 
primeiro que vou realizar, de ser 
um eterno principiante. Talvez 
também por não ter forma-
ção em cinema, pouca teoria. 
Acontece, em debates, cinéfilos 
colocarem-me perguntas que 
nem sequer compreendo. Mas 
compreendo esta tua pergunta. 
É como na vida, passo o tempo a 
tentar corrigir os erros, a tentar 
encontrar a melhor maneira de 
fazer as coisas. O que os filmes 
mais me ensinam é que o mais 
importante é a relação com as 
pessoas, que as pessoas tenham 
confiança em mim. E isso é o 
mais complicado e um eterno 
recomeço. 

2014/78'

29 OUT

Souvenirs d’un
Futur Radieux

Terça 21H30
Auditório IPDJ

2016/61'

30 OUT

A Ilha dos
Ausentes

Quarta 22H30
Auditório IPDJ

Sessão de abertura com
a presença de José Vieira.
Intercalado com imagens de 
actualidades, Souvenirs d’un 
Futur Radieux mostra a história 
cruzada de dois bairros de lata 
construídos a quarenta anos de 
intervalo na periferia de Paris, o 
bairro em que o próprio realiza-
dor viveu e outro, habitado por 
romenos. Indo além da relação 
de França com os estrangeiros 
que lá vivem, o filme mostra 
que a imigração é a história de 
pessoas que lutam por uma vida 
melhor. 

Desde sempre que a experiência 
de José Vieira como emigrante 
modelou o tema fundamental do 
seu cinema, que arranca a partir 
de meados da década de 80 
na televisão francesa. De uma 
trintena de documentários já 
realizados ressalta o olhar sen-
sível e interior com que funde as 
suas memórias à das situações 
dos emigrantes que regista. 
Neste seu último filme, em 
forma de road movie, há um país 
de infância ao qual se regressa, 
uma memória de ausência, uma 
ligação aos que ficaram. 

Programa
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2002/53'

31 OUT

A Fotografia
Rasgada

Quinta 14H30
Auditório IPDJ

2012/83'

02 NOV

O Pão que o
  Diabo Amassou

Sábado 14H30
Teatro Viriato

Sessão para as escolas, com 
a presença de José Vieira.
Repete dia 4 de Novembro,
em Vouzela. Nos anos sessenta, 
quem recorria a um passador 
para emigrar clandestinamente 
conhecia o código da fotografia 
rasgada. O passador guardava 
metade da fotografia de quem 
emigrava, e a outra levava-a 
o emigrante, que, uma vez 
chegado ao destino, a remetia à 
família, em sinal de que chegara 
bem, podendo ser concluído o 
pagamento pela sua “passagem”. 
Partindo da sua experiência 
como emigrante e das memórias 
de muitos portugueses que par-
tiram para França “a salto”, José 
Vieira traça um retrato amargo 
da história recente de Portugal. 

Há vários anos que a aldeia 
de Adsamo e a sua paisagem 
granítica prendem o olhar de 
José Vieira. A memória dos seus 
habitantes não retém apenas 
as catástrofes que se abateram 
sobre Portugal, ela conta um sé-
culo inteiro de misérias, de êxo-
dos e de guerras. E resistência. 
Em Adsamo, um mundo quase 
suspenso no alto do Caramulo, 
os cantos da terra ainda não 
foram esquecidos mas já não são 
cantados.

Todos os filmes programados 
de José Vieira são inéditos 
no Cine Clube.

Programa

Sessão/colóquio
Portugal,
migração e
interior.
E o cinema.
Conversa em torno das rea-
lidades sócio-políticas que o 
cineasta José Vieira transporta 
para o documentário. A história 
da emigração clandestina 
portuguesa para França, nos 
anos 60/70, os bidonvilles em 
França, o interior de Portugal, 
de onde quase todos partiram (e 
também os que ficam), assuntos 
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de eleição por se basearem em 
experiências pessoais e histórias 
verídicas. 

O mote para este debate, a 
história de Adsamo, aldeia no 
alto do Caramulo, é dado por 
uma projecção especial de O Pão 
que o Diabo Amassou, seguida 
de debate com a presença, entre 
outros, do realizador, de An-
dreia Alves de Oliveira, Duarte 
Belo, Manuela Barreto Nunes, 
e alguns dos heróis do filme, os 
moradores de Adsamo.

→ 02 NOV
Sábado 14h30

Teatro Viriato
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Sessões com a presença 
de realizadores e mem-
bros das equipas técnicas 
e artísticas.
Cada vez mais vemos 
produção vinculada, de al-
guma forma, a esta região, 
sejam filmes de autores do 
distrito de Viseu, ou filmes 
realizados no distrito. Esta 
é a secção do programa 
que espelha exactamente 
isso, a vitalidade de um 
conjunto de criadores 
e produções, em cinco 
curtas.

Prémio Melhor Filme
€1.500

→ Consultar as sessões
na Agenda, P.36 → 

Phillip Hoak

Only the Winds

Depois de Gringo Andino, na 
última edição, Phillip Hoak vol-
ta ao vistacurta, desta vez com 
uma interpretação visual de um 
texto do filósofo Alan Watts, 
através do olhar de um escritor 
no seu processo criativo. 

Reflexão sobre tempo e espaço, 
sobre o fluxo da água e a 
presença humana, através das 
margens do rio Douro, seguin-
do-o, desde a sua nascente até 
ao Oceano Atlântico. Como 
uma sinfonia, o filme pode 
dividir-se em quatro partes: 
Nascente, Passado, Transfor-
mação, Presente.

2018/15'2019/1'

 Curtas-metragens
em competição
Produção
local

Maria do Rosário Pestana
Etnomusicóloga. Professora auxiliar 
e investigadora do Instituto de 
Etnomusicologia. Tem coordenado 
e participado em vários projectos 
e publicações relacionados com 
folclore e folclorização, música e 
emigração, comunidades musicais, 
música e movimentos sociais, e 
indústrias culturais. 
João Valentim
Licenciado em Vídeo e Cinema 
Documental. É bolseiro investigador 
no Instituto de Etnomusicologia, 

“Cantos”, “cantedos” e “canta-
rolas” são maneiras locais de 
designar uma prática musical 
e poética a duas e três vozes, 
polifonia que ecoava pela 
região de São Pedro do Sul 
durante os trabalhos agrícolas 
das mulheres. O repertório é 
preservado hoje por grupos 
que se instituíram formalmente 
pelo reconhecimento e pela 
transmissão desse património.

2018/25'

Maria do Rosário Pestana
+ João Valentim

Cantos, Cantedos
e Cantarolas: O Canto 
Polifónico em S. Pedro do Sul

onde tem vindo a produzir conteúdo 
audiovisual. Frequenta o mestrado 
em Ciências da Comunicação, Cine-
ma e Televisão na Nova de Lisboa.

Phillip Hoak
Licenciado em Cinema na UBI. 
Realizador e editor na produtora 
Lobomau em Lisboa de 2014 a 
2016. Foi seleccionado para vários 
festivais nacionais, e vencedor do 
Lisbon Village Xpress 2007 com a 
curta-metragem Lazarus.

Virgílio Oliveira

Douro —
Symphony of
a River

Virgílio Oliveira
Nasceu em Viseu. Depois de vários 
anos a trabalhar com som, estudou 
Arte Sonora na Universidade de 
Artes de Londres, onde também se 
fez mestre em Filme Documental. É 
músico, artista sonoro premiado e 
realizador entre Portugal, Londres 
e Praga. 



16 17CINEMA, DIÁLOGOS & OUTROS DESVIOS.

Nuno Veiga
Nasceu em Viseu. É um artista 
multidisciplinar e educador resi-
dente em Londres, onde descobriu 
também a sua faceta de impro-
visador sonoro. Licenciado em 
Estudos Teatrais, trabalhou como 
actor e sound designer em vários 
projectos, com diversas compa-
nhias e instituições nacionais e 
internacionais. 

Em estreia no vistacurta, 
Carnival of Resistance é um 
registo da manifestação em 
Londres, no dia 13 de Julho de 
2018, contra a visita de Donald 
Trump, a cuja actuação nociva 
Noam Chomsky se refere no seu 
discurso para a Universidade 
das Nações Unidas em Novem-
bro de 2016.

2019/6'

Nuno Veiga

Carnival of
Resistance

Oscar germina no jardim dos 
seus pais. Ninguém sabe qual 
é o seu sexo biológico, mas ele 
reclama o género masculino. 
Premiado noutras edições do 
vistacurta, Alexandre Siqueira 
brinda-nos agora com a história 
de uma criança que procura 
construir uma identidade 
enquanto tenta corresponder às 
expectativas exteriores.

2019/14'

Alexandre Siqueira

Purpleboy

Alexandre Siqueira
Nasceu no Rio de Janeiro em 1980. 
Desde 1999 desenvolve e colabora 
em vários projectos de cinema de 
animação. Em 2010 acabou o curso 
de cinema de animação na Escola 
La Poudrière, onde realizou Voyage 
au Champ de Tournesols.

DO SÓCIOE DAS SUASVANTAGENS
Há um cine clube que está sempre a preparar a 

próxima sessão, a cada semana, todos os anos, 

com todos os filmes do mundo.

E há quem o apoie.

Para ver cinema em tela grande,

porque é mais barato.

E, mais importante ainda, porque SIM. 

Obrigado.
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Miguel Clara Vasconcelos

Circo do Amor

Alberto tem 40 anos e vive com 
a mãe num condomínio onde 
trabalha como zelador. Um dia, 
o circo chega e instala-se por 
perto, perturbando o quotidia-
no de Alberto, e acordando o 
seu desejo esquecido de inde-
pendência e liberdade.

Raquel tem noventa e quatro 
anos. Prometera a sua mãe que 
aprenderia a dançar em troca 
de um vestido de baile igual aos 
que via nas matinés dos anos 
30 em Lisboa, antes de se casar 
e se mudar para as Beiras. Em 
estreia no vistacurta, Raquel 
reflecte sobre a interioridade 
do corpo de um país através do 
corpo da gente que nele vive.

2019/9'2018/20'

Miguel Clara Vasconcelos
Nasceu em Lisboa. É mestre em 
Estudos Cinematográficos pela Sor-
bonne Nouvelle. Estudou Línguas e 
Literaturas Clássicas e Portuguesas 
na FLUL e na FLUC. Trabalhou em 
vários campos artísticos, como lite-
ratura, teatro, dança e videoarte, e, 
desde 2004, em cinema. Documento 
Boxe foi o seu primeiro filme.
Ana Paula Pais
Designer de comunicação, curado-
ra e directora de arte. Tem realizado 
peças de carácter documental e

Ana Paula Pais
+ Sara Baga

Raquel

experimental para exposições e
residências, entre outros trabalhos 
premiados. Raquel é a sua primeira 
curta-metragem docuficcional. 
Sara Baga
Realizadora independente de do-
cumentário e videoarte. A sua pri-
meira longa-metragem documental, 
Hortas Di Pobreza, recebeu prémio 
de melhor filme lusófono no FESTin 
2011. Actualmente realiza e produz 
SEED ACT, tendo em 2015 estreado 
o primeiro episódio de cinco, Acto 
I: Semear. 

Sessões com a presença 
de realizadores e mem-
bros das equipas técnicas 
e artísticas. Desde 2017, o 
vistacurta abrange tam-
bém a produção de âmbito 
nacional que interpela a inte-
rioridade — partindo de Aqui 
na Terra de João Botelho, 
que reflectia sobre um país 
de altos contrastes chamado 
Portugal. A ilustrar alguns 
dos temas que mais inquie-
tam o nosso presente, com 
promessas do cinema por-
tuguês, surpresas, autores 
conceituados, apresentamos 
a competição nacional.

Prémio Melhor Filme
€1.500

→ Consultar as sessões
na Agenda, P.36 →

 Curtas-metragens
em competição
Produção
nacional

Eduardo Brito
É mestre em Estudos Artísticos, 
Museológicos e Curadoriais, e per-
tence ao Núcleo de Arte e Interme-
dia do I2ADS da FBAUP. É autor de 
vários vídeos e séries fotográficas. 
Escreveu o argumento dos filmes O 
Facínora, de Paulo Abreu, e A Glória 
de Fazer Cinema em Portugal, de 
Manuel Mozos.

“Depois, a casa vai parecer 
esperar-te”: como num declive, 
esta é uma história inclinada 
sobre a memória de lugares e 
coisas, sobre regressos e reco-
meços. O regresso de Eduardo 
Brito ao vistacurta, depois de 
Penúmbria, em 2017.

2018/7'

Eduardo Brito

Declive
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Gonçalo Robalo
Nasceu em Lisboa em 1975. Licen-
ciou-se em Arquitectura, estudou 
fotografia na AR.CO e cinema 
no Programa de Criatividade e 
Criação Artística da Gulbenkian em 
parceria com a Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin. Sócio fun-
dador da Errar Filmes e director do 
festival Longa Noite de Curtas.

Depois do que lhe pareceu uma 
experiência de quase-morte, 
Gonçalo desenterra relatos e 
episódios de morte marcantes 
na sua vida. Ganhou o prémio 
para melhor curta-metragem 
portuguesa no IndieLisboa 
2018.

2018/28'

Gonçalo Robalo

Os Mortos

Mena vive com a filha, Clara, 
que faz hoje sete anos. Apesar 
das dificuldades financeiras, 
Mena consegue organizar uma 
festa de aniversário. Mas uma 
chamada da sua mãe deixa-a 
inquieta e ansiosa.

2019/18'

Sofia Bost

Dia de Festa

Sofia Bost
Nasceu em Lausanne, na Suíça, em 
1986. Licenciou-se em Ciências da 
Comunicação em Lisboa e concluiu 
o mestrado de Filmmaking na 
London Film School. Vive e trabalha 
em Lisboa. Dia de Festa é o seu 
primeiro filme.

David Doutel
+ Vasco Sá

Agouro

Um Inverno rigoroso congela 
a superfície de um rio. Ali ao 
lado, uma casa onde vivem dois 
primos. Arrebatados pelo frio, 
que atinge novos picos nesse 
dia, a rudeza da sua relação 
chega também ao seu limite.

A partir de fotografias do 
Fundo FotoCine, uma casa que 
acompanhou várias gerações da 
vila de Coruche nos momentos 
marcantes da vida, analisa-se a 
prática comum de documentar a 
morte, especialmente a infantil.

2019/5'2018/15'

David Doutel
Nasceu no Porto em 1983. Licenciou-
-se em Som e Imagem com especia-
lização em Animação. É realizador, 
animador e director de produção de 
cinema de animação de autor. Em 
conjunto com Vasco Sá, é responsá-
vel pela direcção de produção de ani-
mação na Bando à Parte desde 2011.
Vasco Sá
Nasceu no Porto em 1979. Na licen-
ciatura em Som e Imagem conhece 
David Doutel, com quem tem traba-
lhado desde então, nomeadamente 

Tânia Prates

Quando a Luz
se Apaga

nas curtas premiadas O Sapateiro 
(2011) e Fuligem (2014). Tem integra-
do equipas de diversos projectos 
cinematográficos tanto na vertente 
artística como na de produção.
Tânia Prates
Nasceu em Santarém em 1984.
Licenciou-se em Educação e 
Comunicação Multimédia. Trabalha 
na área do audiovisual na Câmara 
Municipal de Coruche. Realizou cur-
tas-metragens seleccionadas e pre-
miadas em vários festivais nacionais 
e internacionais, e uma longa.
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Pedro Magano
Nasceu em Ílhavo em 1981. Estudou 
Tecnologias da Comunicação Au-
diovisual na ESMAE, especializan-
do-se posteriormente em direcção 
de fotografia. Em 2008 fundou, com 
o seu amigo e sócio Pedro Sá, a 
produtora Pixbee, que, desde 2014, 
tem vindo a produzir cinema. 

Luana brinca entre comboios e 
baloiços enquanto espera pelo 
seu pai do outro lado da linha.

2018/18'

Pedro Magano

Luana

Lisboa, 1943. Paulo e Luísa, 
anti-fascistas da resistência, 
preparam-se para organizar 
uma greve na estiva contra os 
“salários de fome” do governo 
de Salazar. “às 6 no café do 
Adelino”. Em 20 anos de mili-
tância Paulo nunca se atrasou. 
Mas, à medida que o dia avança, 
as contradições adensam-se. 
Adaptação do conto Nevoeiro na 
Cidade, de Mário Dionísio.

2018/15'

Daniel Veloso

Nevoeiro

Daniel Veloso
Nasceu em Lisboa em 1993. Da 
licenciatura em Ciências da Comu-
nicação decide passar ao estudo 
do cinema. Trabalhou como assis-
tente de realização, de imagem e 
de produção, além de ter realizado 
documentários que o levaram a 
festivais como o Doclisboa (2016). 
Nevoeiro é a sua primeira curta de 
ficção.

Flávio Ferreira

Fidalga

Não há retorno para o que 
Marília fez, apenas a culpa con-
tínua, as eternas ramificações 
perseguidoras e, quiçá, a reden-
ção. Fidalga é uma história da 
ruralidade — o café da aldeia, 
as terras lavradas, as habituais 
procissões — mas, mais do que 
isso, uma história sobre as con-
sequências dos nossos actos, 
sobre mães e filhas, sobre a 
urgência de redenção.

Num cenário rural de Verão e 
festas populares, Chico, ator-
mentado por um crime de ódio 
cometido contra alguém com 
quem mantinha uma relação 
secreta, tenta adequar-se aos 
padrões e expectativas dos ami-
gos, escondendo os seus medos 
e anseios.

2019/23'2018/20'

Flávio Ferreira
Nasceu em 1992. Mestre em Cinema 
pela UBI, bolseiro “EDP Manoel de 
Oliveira”. Realizou curtas exibidas 
em vários festivais e mostras. Tem 
estudado e filmado em vários países, 
junto de cineastas como Herzog, 
Erice ou Pedro Costa.

Tomás Paula Marques

Em Caso de Fogo

Tomás Paula Marques
Nasceu no Porto em 1994. É licen-
ciado em Realização pela ESTC. O 
seu filme Sem Armas estreou no In-
dieLisboa em 2016. Tem trabalhado 
também em direcção de fotografia 
e montagem. Frequenta um mes-
trado em Sociologia, com foco em 
Estudos de Género.



24 25CINEMA, DIÁLOGOS & OUTROS DESVIOS.

com especialização em Audiovisual 
e Multimédia pela UMinho, e mes-
tranda em em Design e Multimédia 
na Universidade de Coimbra.
João Manso
Nasceu em Almeirim em 1980. É 
licenciado em Cinema, Vídeo e 
Comunicação Multimédia. Trabalha 
como realizador, assistente de reali-
zação e editor de vídeo em curtas, 
documentários e videoclips para 
cinema, televisão e publicidade. Em 
2013 co-produziu e co-realizou a 
sua primeira longa, Bibliografia.

A partir da obra de Manuel 
Zimbro com o mesmo título, em 
que o artista explora os motivos 
que impedem o homem de voar 
e o impacto dessa limitação no 
mundo, as imagens deste filme 
traçam a devastação deixada 
pelos incêndios de 2017 — o pior 
ano já registado em termos de 
danos às florestas de Portugal. 
Uma reflexão profunda sobre o 
que se ergue e o que cai.

2018/15'

João Manso

História Secreta
da Aviação

Nas florestas e aldeias portu-
guesas, durante o último semes-
tre de 2017, os dias nasceram 
com o fogo e morreram com ele.

2018/8'

Inês Paredes
+ Susana Nevado

死神 Shinigami

Inês Paredes
Vimaranense. Licenciada em 
Ciências da Comunicação com es-
pecialização em Audiovisual e Mul-
timédia pela UMinho. Pós-graduada 
em Design Editorial no Instituto 
Politécnico de Tomar, e mestranda 
em Cinema na UBI. Colaboradora 
do blog Cinema Sétima Arte.
Susana Nevado
22 anos de idade, nasceu e cresceu 
em Vila Nova de Foz Côa. Licencia-
da em Ciências da Comunicação

José António Cunha
Docente no ensino superior, programador de 
cinema e argumentista de cinema e televisão, dou-
torou-se, em 2016, com a tese Las Representaciones 
del Emigrante en el Cine Portugués.

Andreia Alves de Oliveira
Fotógrafa e investigadora, doutorada pelo
CREAM — Universidade de Westminster, Londres.
Faz parte do RHOME — Representations of Home 
in Literature and Culture in English, centro de in-
vestigação na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. 

Sofia Meneses
Natural de Viseu, onde iniciou a profissão de 
jornalista, actividade que exerceu, sobretudo, na 
imprensa regional e na área da cultura. Actualmen-
te colabora com a Associação para a Protecção de 
Pessoas em Risco (APPR, Viseu).
É sócia do Cine Clube de Viseu. 

Júri vistacurta 2019
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Este ano, a programação 
vistacurta abre-se às 
escolas convidando 
realizadores para sessões 
de cinema em Viseu e 
Vouzela. O Cine Clube 
de Viseu convidou os 
cineastas João Botelho, 
José Vieira e Regina 
Pessoa para três dias 
de sessões, com filmes 
pensados para despertar 
a curiosidade e criar uma 
consciência de debate.

Um programa irrepetível, 
para 3.º ciclo, Secundário 
e Superior.

Sessões
para
escolas

2014/55'

30 OUT

João Botelho

A Arte da Luz
tem 20.000 Anos

Quarta 10H00/14H30
Auditório IPDJ

Debate com o realizador João 
Botelho e Luís Luís, arqueólo-
go do Museu do Côa. 
Uma viagem à descoberta da 
origem da Arte, através das 
gravuras rupestres do Vale do 
Côa, legado de artistas com 
milhares de anos, classificado 
como Património Mundial da 
Humanidade.

No Vale do Côa, a Arte da 
Luz no seu esplendor por todo 
o sempre diante de nós, mesmo 
para aqueles que ainda não vi-
ram, mas que seguramente farão 
a peregrinação obrigatória. 
Porque é de arte que se trata, 
e a arte é condição primordial 
da existência humana e da sua 
liberdade! João Botelho

2002/53'

31 OUT

José Vieira

A Fotografia
Rasgada

Quinta 14H30
Auditório IPDJ

Sessão para as escolas, com 
a presença de José Vieira.
Repete dia 4 Novembro no 
Cine Teatro João Ribeiro, em 
Vouzela. Nos anos sessenta, 
quem recorria a um passador 
para emigrar clandestinamente 
conhecia o código da foto-
grafia rasgada. O passador 
guardava metade da fotografia 
de quem emigrava, e a outra 
levava-a o emigrante, que, 
uma vez chegado ao destino, a 
remetia à família, em sinal de 
que chegara bem, podendo ser 
concluído o pagamento pela 
sua “passagem”. Partindo da 
sua experiência como emigran-
te e das memórias de muitos 
portugueses que partiram para 
França “a salto”, José Vieira 
traça um retrato amargo da 
história recente de Portugal.

Filmes escolhidos por
Regina Pessoa, seguidos de
conversa entre a realizadora 
e os alunos. O Cine Clube e 
a Agência Curtas Metragens 
convidam a realizadora a 
escolher um programa alargado 
de filmes para esta sessão. De 
Abi Feijó a José Miguel Ribeiro, 
Filipe Abranches ou Marta Ma-
dureira, um olhar vasto sobre o 
cinema de animação nacional 
do século XXI. 

A iniciativa Carta Branca 
aos Realizadores foi pensada 
como uma mostra de cinema 
português de processo inverti-
do convocando as pessoas que 
pensam cinema na sua origem — 
os criadores — para se coloca-
rem no papel do programador 
e fazer uma revisitação ao 
cinema nacional numa sessão 
de curtas-metragens.

31 OUT

Regina Pessoa

Carta Branca

Quinta 10H00
Auditório IPDJ

Clandestino, de Abi Feijó (2000)



28 29CINEMA, DIÁLOGOS & OUTROS DESVIOS.

Convidados

João Botelho
Com 40 anos de carreira, João 
Botelho é um dos cineastas por-
tugueses com uma filmografia 
mais vasta. Nascido em Lamego, 
foi quase engenheiro mecânico 
e, durante muitos anos, como 
artista gráfico, ilustrou livros de 
crianças, fez cartazes e catálo-
gos para a Fundação Gulbenki-
an e Cinemateca Portuguesa, e 
centenas de capas de livros para 
várias editoras. 

Luís Luís
Arqueólogo da Fundação Côa 
Parque, Luís Luís tem-se dedica-
do ao estudo da arte rupestre e 
da ocupação humana do vale do 
Côa desde o Paleolítico Superior 
até à actualidade.

Regina Pessoa
Começou a realizar os seus 
próprios filmes a partir de 1996, 
depois da experiência como 
animadora, e obteve um grande 
reconhecimento, tornando-se 
uma referência incontornável 
da animação portuguesa. O seu 
filme mais recente, Tio Tomás, a 
Contabilidade dos Dias, valeu a 
Regina Pessoa dois prémios no 
Festival Internacional de Ani-
mação de Annecy 2019 — Prémio 
Especial do Júri e Prémio para a 
Melhor Música Original. 

José Vieira
Desde sempre a experiência 
de José Vieira como emigrante 
modelou o tema fundamental 
do seu cinema, que arrancou 
em meados da década de 80 
na televisão gaulesa. É o autor 
homenageado este ano no
vistacurta.



O espaço para 
conversas e 
masterclasses 
na ESEV dá voz 
a pessoas que 
admiramos, perso-
nalidades ligadas 
à cultura, para 
falarmos sobre a 
importância da 
arte no mundo e 
no nosso dia-a-
-dia, como forma 
de diversão, como 
intervenção, como 
realidade sócio-
-cultural. Venham 
e tragam um ami-
go também!
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Projecção dos filmes O Rapaz e a Coruja 
(2018, 12’), Histórias de Lobos (2018, 22’, na 
imagem), Circus Debere Berhan (2015, 11’), 
Onde o Meu Amigo Pintou um Quadro (2014, 
5’), seguida de conversa com o cineasta e 
produtor Mário Gajo de Carvalho.

Mário Gajo de Carvalho
Fundou em 2011 a produtora Filmes do 
Gajo e conseguiu com os seus filmes um 
reconhecimento internacional em dezenas 
de países, passando por alguns dos mais 
importantes festivais de cinema do mundo. 
É formado em Cinema (licenciatura e me-
strado), e Belas Artes (licenciatura).

Mário Gajo de Carvalho
Os Filmes do Gajo

→30 OUT
Quarta 11h30

Auditório ESEV

Andreia Alves
de Oliveira
Um Lugar
Chamado
Diáspora

Portugal é um país de emigra-
ção cíclica. Que efeitos tem 
essa deslocação nas pessoas? O 
que sente quem emigra, quem 
é ou passa a ser? Como é que a 
fotografia nos pode auxiliar no 
entendimento desse fenómeno? 
Podemos "tirar" uma fotografia 
da emigração e do emigrante, 
podemos representá-los atra-
vés de uma imagem?

Vou falar do desenvolvimen-
to do projecto Um Lugar Cha-
mado Diáspora, onde procurei 
responder a estas perguntas, 
partindo da minha própria 
situação de emigrante no Reino 
Unido. Não sendo autobiográ-
fico, o projecto levou à criação 
de doze retratos de emigrantes, 
onde porém não vemos caras, 
mas sim texto e imagens de 
parques públicos de Londres. 
Esta imagem procura um 
diálogo crítico com a história 
da representação da emigração 
em Portugal, que é sobretudo 
negativa, e da qual falarei 
também.

→31 OUT
Quinta 09h30

Auditório ESEV

Andreia Alves de Oliveira
Fotógrafa e investigadora, doutorada pelo CREAM — Universidade 
de Westminster, Londres. Faz parte do RHOME — Representations 
of Home in Literature and Culture in English, centro de investi-
gação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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Filme-concerto do Space 
Ensemble, de quem apresen-
támos em 2018 A Floresta 
Animada. Do oceano pescam-se 
histórias como a do caranguejo 
muito, muito velho e muito, 
muito grande que se disfarça 
de ilha para caçar e coleccionar 
barcos, a do pescador que afi-
nal era um peixe, a do barqui-
nho casca de noz que consegue 
dar a volta ao mundo ou a da 
sereia que acaba enlatada com 
as suas primas sardinhas.

Piratas e Sereias, Ostras e 
Baleias é o filme-concerto 
que convida a embarcar numa 
viagem por mares e oceanos, 
a conhecer as suas margens e 
mergulhar nas suas profunde-

Piratas e Sereias,
Ostras e Baleias

Pela mão de Vítor Rua (músi-
co e compositor) e Daltonic 
Brothers (João Pedro Gomes 
e Paulo Abreu), Cine Voyage 
apresenta-se ao vivo num 
concerto único, no Carmo’81. 
Imaginem um filme que não 
tem um início — apenas comece 
— que não tem um fim — somen-
te pare. Um filme onde cada 
sequência de imagens existe 
por si só, em vez de participar 
em qualquer progressão. Este 
espectáculo debruça-se sobre 
isoladas experiências fílmicas/

zas, reunindo o melhor cinema 
de animação de uma nova gera-
ção de realizadores das grandes 
escolas de animação do circuito 
mundial.

A magia do cinema é em-
balada ao som de música ao 
vivo, e em tempo real, pelos 
múltiplos instrumentistas do 
Space Ensemble. No palco há 
instrumentos de todos os tipos 
para criar os efeitos sonoros 
especiais necessários, dos mais 
clássicos — como o piano, a 
harpa, o saxofone, a marimba 
— aos modernos e futuristas — o 
AirFx, o Theremin, o TeAr, ou 
os sequenciadores.

Espectáculo em estreia abso-
luta neste vistacurta.

→ 01 NOV
Sexta 16h00

Teatro Viriato

SPACE
ENSEMBLE

Músicos
Miguel Ramos, Sérgio 
Bastos, Eleonor Picas 
e Nuno Ferros
Filmes realizados 
por Nelson Boles, 
Yoran Benz e Olesya 
Shchukina
Músicas compos-
tas por João Tiago 
Magalhães, Miguel 
Ramos e Sérgio 
Bastos
Direcção Artística 
Nuno Alves

Vítor Rua + Daltonic Brothers
Cine Voyage

Composição
Vítor Rua
Guitarra
& electronics
Vítor Rua
Manipulação 
vídeo ao vivo
DALTONIC 
BROTHERS
(João Pedro 
Gomes e Paulo 
Abreu)
Imagem e
montagem
Paulo Abreu
Motion graphics
João Pedro 
Gomes

sónicas, onde cada fotograma/
som é auto-suficiente e inde-
pendente dos outros.

Cine Voyage é a oportuni-
dade para sentir o pulso às 
imagens dos Daltonic Brothers 
e à música de Vítor Rua — do 
rock ao jazz, da improvisada à 
contemporânea, dos GNR aos 
Telectu, mas também a solo, 
Vítor Rua é uma personagem 
singular na paisagem da música 
feita em Portugal. Fim de festa 
em grande no Carmo’81. 

→ 02 NOV
Sábado 23h00

   Carmo'81
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A assinalar o 35.º aniversário 
do ARGUMENTO, boletim do 
Cine Clube que acolhe a rubri-
ca OBSERVATÓRIO, que convida 
diferentes autores a recriar 
uma imagem ou cartaz de um 
filme marcante, a exposição 
Cinema Ilustrado apresenta 
o conjunto das ilustrações 
publicadas. Seja qual for o 
filme retratado, os observa-
dores podem deliciar-se com 
o fascínio de cada autor pelos 
temas e ambientes, elementos e 
idiossincrasias de cada filme. 

Trabalhos originais para a 
rubrica OBSERVATÓRIO, do 
ARGUMENTO (publicados entre 
2014 e 2019).

Alice Geirinhas, Ana Biscaia, 
Ana Oliveira, André Coelho, 
André Ruivo, Betânia V. Pires, 
Esgar Acelerado, Juan Cavia, 
Corcoise (L. Filipe Dos San-
tos), Luís Belo, Luís Manuel 
Gaspar, Luís Troufa, Nando 
Múrio, Nikita Kaun, Patrícia 
Matos, Pedro Serpa, Raquel 
Balsa, Ricardo Reis, Rosário 
Pinheiro. 

Horário
•Quarta a Domingo
10h00 — 13h00
14h00 — 18h00 
•Terça
14h00 — 18h00

Entrada livre

Drive, por Ricardo Reis.

Oficina de ilustração
com Raquel Balsa.
Trabalham-se as questões 
da ilustração para os mais 
pequenos poderem fazer as 
suas experiências a partir de 
diferentes pontos de vista. 
Com a orientação da designer 
Raquel Balsa.

•Duração: 60 minutos.
Participação mediante reserva 
para ccv1955@gmail.com.
•Famílias e público em geral:
2 de Novembro às 10h30.

2001: Odisseia no Espaço, por
Nikita Kaun. Vacas, por Corcoise.
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35 anos de
ARGUMENTO

Cinema
Ilustrado

No Museu

Almeida Moreira, 

patente até 17 NOV

Oficina
Entre•Ver
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29 OUT Terça

Souvenirs d’un Futur Radieux
de José Vieira
Projecção e conversa com
o realizador, conduzida por
José António Cunha.

21H30 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÃO DE ABERTURA

30 OUT Quarta

A Arte da Luz tem 20.000 anos
de João Botelho
Projecção e conversa com o
realizador e Luís Luís.

10H00/14H30 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÕES PARA ESCOLAS

Os Filmes do Gajo
Por Mário Gajo de Carvalho.

11H30 →AUDITÓRIO ESEV

MASTERCLASS

Cantos, Cantedos e Canta-
rolas de Maria do Rosário 
Pestana e João Valentim
Only the Winds
de Phillip Hoak
Douro — Symphony of a River
de Virgílio Oliveira
Purpleboy
de Alexandre Siqueira
Carnival of Resistance
de Nuno Veiga

21H30 →AUDITÓRIO IPDJ

COMPETIÇÃO LOCAL

16H00 →TEATRO VIRIATO

01 NOV Sexta

Piratas e Sereias,
Ostras e Baleias
Por Space Ensemble

FILME-CONCERTO EM ESTREIA

17H30 →AUDITÓRIO IPDJ

Terra de Hiroatsu Suzuki
e Rossana Torres
Projecção com os realizadores.

SESSÃO ESPECIAL

Nevoeiro de Daniel Veloso
Luana de Pedro Magano
Fidalga de Flávio Ferreira
Em Caso de Fogo
de Tomás Paula Marques
死神 Shinigami de Inês
Paredes e Susana Nevado
História Secreta da Aviação
de João Manso

21H30 →AUDITÓRIO IPDJ

COMPETIÇÃO NACIONAL

02 NOV Sábado

Portugal, migração
e interior. E o cinema.
Projecção de O Pão que o Dia-
bo Amassou de José Vieira, 
seguida de debate com a pre-
sença do realizador, Andreia 
Alves de Oliveira, Duarte Belo 
e Manuela Barreto Nunes.

14H30 →TEATRO VIRIATO

SESSÃO/COLÓQUIO

Alva de Ico Costa
Ante-estreia no Cine Clube
com a presença do realizador.

17H30 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÃO ESPECIAL

Prémios vistacurta 2019

Vitalina Varela de Pedro Costa
Projecção e conversa com
Leonardo Simões.

21H30 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

31 OUT Quinta

Carta Branca
a Regina Pessoa

10H00 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÕES PARA ESCOLAS

A Fotografia Rasgada
de José Vieira
Projecção e conversa com
o realizador.

14H30 →AUDITÓRIO IPDJ

SESSÕES PARA ESCOLAS

Declive de Eduardo Brito
Circo do Amor
de Miguel Clara Vasconcelos
Raquel de Ana Paula Pais
e Sara Baga
Dia de Festa de Sofia Bost
Os Mortos
de Gonçalo Robalo
Agouro de David Doutel
e Vasco Sá
Quando a Luz se Apaga
de Tânia Prates

21H30 →AUDITÓRIO IPDJ

COMPETIÇÃO NACIONAL

Um Lugar Chamado Diáspora
Por Andreia Alves de Oliveira.

09H30 →AUDITÓRIO ESEV

MASTERCLASS

Cine Voyage por Vítor Rua
e Daltonic Brothers.

23H00 →CARMO 81

CONCERTO

Cinema Ilustrado
Exposição 35 anos Argumento.

QUARTA A DOMINGO: 10H00 —13H00 
14H00 —18H00 | TERÇA: 14H00 —18H00

3736

A Ilha dos Ausentes
de José Vieira

22H30 →→AUDITÓRIO IPDJ

→MUSEU ALMEIDA MOREIRA

até 17 NOV

CINEMA, DIÁLOGOS & OUTROS DESVIOS.
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Viseu 1930 Viseu Antiqua
et Nobilissima dvd
Dois documentários breves, um 
deles pela primeira vez disponi-
bilizado ao público. São tocan-
tes e raros: os dois revelam um 
entusiasmo da época em relação 
às potencialidades do cinema, 
escolhendo cuidadosamente os 
locais de filmagem — alguns, 
só mesmo nestas imagens é 
que ainda sobrevivem. Versões 
restauradas de Viseu (1930) e
Viseu: A Cidade — Jardim da 
Beira Interior (1936). €7,5
• Associados €5 

Cine Cidade As salas de cine-
ma, os filmes e os protagonistas 
do CCV 1955-2007 livro
O livro Cine Cidade retrata as 
salas de cinema e de espectáculo 
por onde foram passando filmes 
ao longo das cinco décadas de 

Argumento Ensaio, 
cineclubismo, entrevistas, 
ilustração revista
Publicação editada desde 1984, 
pensada, originalmente, para 
a divulgação de actividades e 
debate do fenómeno fílmico, 
sendo, hoje, um veículo de refle-
xão da sétima arte e divulgação 
do Cine Clube de Viseu. Sempre 
com um painel ecléctico de cola-
boradores, 24 páginas dedicadas 
ao cinema, 4 vezes por ano. €2
• Associados oferta

vistacurta 2010-2015
Filmes vencedores das primeiras 
seis edições vistacurta dvd
Sete curtas realizadas no distri-
to, por autores de Viseu ou sobre 
temas e realidades transversais 
à região, revelando um tecido 
criativo relevante, com toda 
a diversidade que manifesta, 
do documentário à animação, 
ficção e cinema experimental. 
Filmes de Rui Silveira, Pedro 
Resende, João Bordeira, Jéremy 
Pouivet, Eduardo Correia, Mar-
garida Madeira, Luís Azevedo e 
Alexandre Marinho. €4

60 VHS Obra colectiva 
comemorativa dos 60 anos do 
Cine Clube de Viseu livro
O pretexto foi o aniversário 
redondo do Cine Clube, 60 
anos. Assim nasceu um projecto 
muito especial que reuniu 60 
criadores, propondo o estudo e 
a pesquisa da imagem num sen-
tido mais lato, incluindo as artes 
plásticas, as artes performativas 
e o design, como actividades 
regulares do CCV. €10
• Associados €7,5

história do CCV. Para o autor 
Fernando Giestas, Cine Cidade 
é “uma viagem pelas ruas do 
cineclubismo. Pela vivência do 
CCV nas salas de espectáculo 
da cidade. Cine Cidade é plural. 
São histórias da História do 
CCV”. €7,5 • Associados €5

À venda nas sessões Organização/produção
Cine Clube de Viseu

Equipa de selecção
César Gomes
Guilherme Marques
Margarida Assis 

Produção
/direcção executiva
José Pedro Pinto 
Rodrigo Francisco 

Inscrição de filmes
/projecção
José Pedro Pinto 

Publicações 
Margarida Assis 
Rodrigo Francisco

Oficina
Raquel Balsa  

Identidade gráfica
Miguel R. Cardoso 

Entradas
Guilherme Marques 
Margarida Pessanha 
Miguel Vale
Vanessa Almeida

Registo audiovisual
Jorge Ferreira

Entrada diária
€2,00

Associados CCV
Amigos Teatro Viriato
Associados Acert
Jovens até 18 anos
Entrada livre

Sessões para escolas
€1,50

Filme-Concerto Piratas e
Sereias, Ostras e Baleias
€2,50

Concerto Cine Voyage
€3,00

Aulas de cinema 
Oficina ilustração
Entrada livre sujeita a inscrição 
prévia em www.vistacurta.pt,
e aos lugares disponíveis.

O Cine Clube de Viseu oferece 
a todos a oportunidade de 
experienciar, descobrir e aprender 
mais sobre o mundo do cinema, 
audiovisual e cultura visual. 

www.cineclubeviseu.pt
www.cinemaparaasescolas.pt
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