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O cinema e alguns cineastas que trabalham 
histórias dos países africanos de língua 
oficial portuguesa são figuras centrais desta 
edição. Margarida Cardoso, Sol de Car-
valho e Billy Woodberry são convidados do 
vistacurta 2020. Se este olhar sobre África 
lhe parece oportuno, preste atenção: inclui 
uma exposição de fotografia e uma edição 
solidária cujas vendas revertem para a Escola 
Secundária da Manga, Moçambique.

8
Curtas em
competição

Durante três dias (28 a 30 de 
Outubro), abre-se uma janela 
sobre a produção nacional 
que nos ajuda a pensar no 
interior e nos seus desafios de 
forma abrangente, incluindo 
filmes de autores de Viseu 
e produções realizadas na 
região. O ponto de partida 
mantém-se (e não é um 
pormenor): competem, de 
um lado, as curtas locais, e, 
de outro, as nacionais que 
interpelam a interioridade.

25
Mão Morta Redux
Filipe Raposo

Não pode faltar a música, e o capítulo que 
junta os filmes à música, no vistacurta. Em 
parceria com o Teatro Viriato, este ano vamos 
ver A Casa na Praça Trúbnaia, obra-prima do 
cinema mudo soviético, com banda sonora 
composta e tocada ao vivo por Mão Morta 
Redux, e Um Piano Afinado pelo Cinema, com 
a música original de Filipe Raposo de um lado 
e, do outro, heróis do cinema, como Méliès, 
Chaplin e Buster Keaton. 

32
Actividades
educativas

O desafio desta edição, num tempo único 
e irrepetível: a integração de acções para 
as escolas e o bem-estar dos idosos. As 
ideias que nos ajudam a resolver este 
desafio passam por ir ao encontro, tanto 
quanto possível, dos públicos, com filmes, 
conversas e debates, realizadores convi-
dados, e propocionar-lhes uma viagem em 
segurança, só pelo cinema.

AGENDA DIÁRIA → p.36



Monólogos com a História
de Sol de Carvalho
O Peculiar Crime do Estranho 
Sr. Jacinto de Bruno Caetano
Com uma surpreendente 
animação em stop motion, O 
Peculiar Crime do Estranho Sr. 
Jacinto decorre numa cidade 
onde a natureza foi proibida e 
onde o pequeno crime de um 
homem simples desencadeia 
consequências inesperadas. 
Realizado e co-escrito por 
Bruno Caetano (que orienta 
uma masterclass sobre o filme, 
dia 28, ver p.33), conta com 
a música de Filipe Raposo e a 
narração de Sérgio Godinho.

Adaptação do conhecido conto de Mia Couto 
“O Dia em que Explodiu Mabata Bata”, que 
nos fala de Azarias, um jovem pastor que um 
dia vê explodir o seu melhor boi, Mabata Bata, 
por causa de uma mina terrestre. Mabata Bata, 
do realizador Sol de Carvalho (Beira, 1953), 
foi o filme vencedor, em 2019, da 1.ª edição 
do Prémio António Loja Neves, criado pela 
Federação Portuguesa de Cineclubes para 
homenagear o cinema africano de expressão 
lusófona. O júri disse: 
Um filme que se destaca pela sensibilidade do 
seu olhar humanista e solidário e pela actuali-
dade da sua temática, mesclando com inteligên-
cia e delicadeza a tradição cultural africana com 
as feridas recentes e ainda não saradas da guerra 
civil em Moçambique.

Esta é a primeira página de um capítulo do 

vistacurta 2020 que promove um olhar sobre 

o cinema e alguns cineastas que trabalham 

histórias dos países africanos de língua

oficial portuguesa. Todos os filmes pro-

gramados são inéditos no Cine Clube.
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Mabata
Bata de Sol de Carvalho, 2018, 74'

5

O que
Arde de Oliver Laxe, 2019, 90'

A edição 2020 vistacurta termina 
com a produção galega O Que Arde. 
O filme de Oliver Laxe, inspirado 
nos trágicos incêndios que mar-
cam a região e no regresso de um 
homem de meia-idade à vida rural, 
após sair da prisão, mostra uma be-
leza tão provocadora como hipnóti-
ca, ancorada na sensibilidade muito 
própria do realizador franco-espa-
nhol (que se assume como galego). 

Em 2019, o realizador Oliver Laxe 
(Paris, 1982) fez história ao tornar-
-se no primeiro cineasta espanhol, 
depois de Victor Erice, a ver selec-
cionadas as suas três primeiras 
obras para o Festival de Cannes, e 
o único a ser premiado em todas as 
participações. Fechamos a edição 
2020 vistacurta iluminados pelo 
fogo de O Que Arde. Uma experiên-
cia única.

Laxe observa, com a generosidade de 
olhar de um Truffaut ou de um Téchiné 
dos bons tempos, essa tentativa de 
reintegração de um homem na sua 
comunidade, enquanto torna a paisa-
gem numa parte inteira do filme.
Público

A projecção decorre no dia 31 de 
Outubro, com apresentação pelo 
realizador, Oliver Laxe. 

31.OUT / 21H30 / IPDJ

Sessão apresentada pelo realizador.
SESSÃO DE ENCERRAMENTOSESSÃO DE ABERTURA 27.OUT / 21H30 / IPDJ

Apresentação pelo realizador,

em conversa com Rui Simões.



JOÃO BOTELHO é já uma 
presença habitual no vistacurta 
e no Cine Clube. Um dos ci-
neastas portugueses com uma 
filmografia mais vasta, trocou 
a engenharia mecânica pelas 
artes gráficas, tendo feito 
cartazes e catálogos para a 
Fundação Gulbenkian e a Cine-
mateca Portuguesa, e ilustrado 
centenas de livros para várias 
editoras. O seu percurso como 
realizador iniciou-se em 1976 
e tem incluído várias incursões 
pela literatura.

7

30.OUT / 17H30 / IPDJ

Sessão apresentada pelo realizador.

Depois de obras como o Livro do Desassos-
sego, Os Maias, Peregrinação, João Botelho 
adapta agora ao cinema O Ano da Morte de Ri-
cardo Reis, um cúmulo da literatura, passado 
em 1936 mas muito actual.

José Saramago, prémio Nobel da Literatura em 
1998, fez regressar o heterónimo Ricardo Reis 
a Portugal, ao fim de 16 anos de exílio no Brasil. 
1936 é o ano de todos os perigos, do fascismo de 
Mussolini, do nazismo de Hitler, da terrível guer-
ra civil espanhola e do Estado Novo em Portugal, 
de Salazar. Fernando Pessoa, o criador, encontra 
Ricardo Reis, a criatura. Duas mulheres, Lídia e 
Marcenda, são as paixões carnais e impossíveis 
de Ricardo Reis. «Vida e Morte é tudo um», per-
mite a literatura e o cinema também. Realismo 
fantástico. João Botelho

O Ano da Morte
de Ricardo Reis
de João Botelho, 2020, 129'

vistacurta.pt

PRODUÇÃO LOCAL PRODUÇÃO NACIONAL

E em 2021... Voos Domésticos 

Queremos reunir filmes de arquivo – títulos para reflectir sobre o pa-
pel dos arquivos fílmicos e os diferentes usos do cinema ao longo da 
história. O objectivo é criar um espaço de encontro através do cinema, 
um lugar para fazer crescer vínculos comunitários e fomentar o sentido 
crítico em relação às imagens. Podem ir vasculhando os vossos baús. 
Mais informações em breve, no nosso site. Até lá, escrevam-nos para 
geral@cineclubeviseu.pt.

FILME CONVIDADO
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Bustarenga
de Ana Maria Gomes, 30'

CURTAS EM COMPETIÇÃO
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São cada vez mais as pro-

duções que vemos vincu-

ladas a esta região, se-

jam filmes realizados por 

cá ou filmes de autores 

do distrito de Viseu.

Esta secção manifesta a 

vitalidade de um conjun-

to de criadores e produ-

ções, em competição pelo 

prémio de melhor curta-

-metragem local.

 Prémio Melhor Filme

€1.500

Sessões na agenda

→ p.36

ANA MARIA GOMES (Paris, 1982)
Estudou na École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs e no Le Fresnoy — Studio National 
des Arts Contemporains. O seu trabalho, muito 
centrado naqueles que lhe são próximos, e de 
que é exemplo António, Lindo António (exibido 
no vistacurta 2017), tem sido amplamente 
apoiado, exibido e premiado a nível nacional e 
internacional.

Nos Jardins 
do Barrocal
de Melanie Pereira, 34'

O Barrocal é um jardim imenso, de 
flores podadas e hortas cuidadas, 
de casas brancas e verdes, e
barracas de pedra queimada. De 
ventos e electricidade. Ondas e 
ondas de electricidade. Sentada
com quatro mulheres nos seus 
jardins, a realizadora tenta recons-
tituir a "aldeia ideal" dos anos 50,
feita para os operários de uma das 
primeiras barragens do rio Douro.

MELANIE PEREIRA (Luxemburgo, 1996)
Estudou Cinema e Audiovisual na Escola Supe-
rior Artística do Porto, e Cinema Documental no 
Instituto de Produção Cultural e Imagem. Está 
actualmente a fazer mestrado em Cinema na 
UBI. O seu Aos Meus Pais (em competição no vis-
tacurta 2018) recebeu o prémio Walla Collective 
Especial do Júri na categoria Verdes Anos do 
DocLisboa 2018. Como activista feminista, está 
envolvida em projectos como o Porto Femme – 
Festival Internacional de Cinema no Feminino.

Corte
de Afonso Rapazote
e Bernardo Rapazote, 29'

No seio de uma corte desequilibra-
da pela longa ausência do Rei, onde 
as mulheres parecem ter desapare-
cido juntamente com a razão, o prín-
cipe herdeiro é assassinado. Entre 
chávenas de chá, coxas de frango 
e uma ironia fina, este é um jogo de 
xadrez subtil como só na corte.

AFONSO RAPAZOTE (Viseu, 1997)
Abandona o curso de História para se formar 
em Realização na ESTC, onde é actualmente 
finalista. No segundo ano do curso, realizou a 
curta-metragem documental Roteiro das Almas.
BERNARDO RAPAZOTE (Viseu, 1997)
Abandona o curso de Direito para se formar 
em Argumento na ESTC, onde é actualmente 
finalista. No segundo ano do curso, escreveu a 
curta-metragem documental Roteiro das Almas, 
produzida pela ESTC, que estreou no Doclis-
boa’18 integrado na secção Verdes Anos.

Como todos os verões, Ana vai a 
Bustarenga, uma pequena aldeia em 
São Pedro do Sul. Aos 36 anos, esta 
parisiense de origem portuguesa 
ainda é solteira. Preocupados com 
o seu futuro, os habitantes da aldeia 
dão-lhe conselhos e os avisos para 
encontrar o príncipe encantado.
Um documentário que pinta um 
retrato sentimental de uma pequena 
aldeia do interior em Portugal desti-
nada a desaparecer.



Noite
Perpétua
de Pedro Peralta, 17'

Castuera, Espanha, Abril de 1939. 
Durante a noite dois guardas falan-
gistas surgem à porta da casa onde 
Paz se encontra refugiada com a 
família. Solicitam a sua presença 
na esquadra. Paz compreende ime-
diatamente a fatalidade desta visita 
nocturna. Ao ver-se injustamente 
condenada, sem possibilidade de 
fuga, pede para amamentar, por 
uma última vez, a sua filha recém 
nascida.

PEDRO PERALTA (Lisboa, 1986)
As suas curtas-metragens — Mupepy Munatim 
(2012), Ascensão (em competição no vistacurta 
2017) — foram seleccionadas em mais de duas 
centenas de festivais e mostras internacionais, 
angariando diversas distinções. Trabalha desde 
2013 na produtora Terratreme, onde coordena 
a distribuição cinematográfica. Está a desenvol-
ver a sua primeira longa-metragem, KA.

O Voo do
Contrário
de Stephanie Rodrigues, 4'

Um ensaio poético (ou técnico-fi-
losófico?) acerca da memória, do 
conservadorismo e sobretudo do 
seu contrário. 

STEPHANIE RODRIGUES (Limeira, 1989)
É formada em design gráfico, pesquisa sobre o 
cinema brasileiro e questiona-se diariamente 
sobre os rumos de seu país. Morou em Portugal 
por dois anos, de 2017 a 2019, e fez o mestrado 
em Design da Imagem na Faculdade de Belas 
Artes do Porto. Entusiasta da memória, encon-
trou no cinema uma história já contada e tantas 
outras por contar.
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P
R
O
D
U
Ç
Ã
O

N
A
C
I
O
N
A
L

Sessões com a presença de 

realizadores e membros 

das equipas técnicas e 

artísticas. A ilustrar 

alguns dos temas que mais 

inquietam o nosso pre-

sente, com promessas do 

cinema português, sur-

presas, autores concei-

tuados, apresentamos a 

competição nacional.

 Prémio Melhor Filme

€1.500

Sessões na agenda

→ p.36

Três Perdidos 
Fazem Um
Encontrado
de Atsushi Kuwayama, 26'

Sushi convida o seu amigo Krish 
a acompanhá-lo numa peregrina-
ção pelo sul de Portugal em busca 
de uma fonte sagrada que poderá 
curar o seu coração partido. A por-
ta da velha auto-caravana que os 
leva abre-se a diversos encontros, 
traçando um retrato sentimental da 
região.

ATSUSHI KUWAYAMA (Fukuoka, 1986)
A sua formação em Antropologia levou-o a fazer 
trabalho comunitário no Quirguistão antes de 
se tornar assistente de produção e de fazer 
o mestrado DocNomads. As suas curtas têm 
sido exibidas em festivais pelo mundo inteiro. 
Co-organiza o Cinecaravan(a) / Mozikaraván, 
que leva cinema a comunidades periféricas. 
Além dos vários projectos ligados à sétima arte, 
é massagista e tradutor.



Desde 2017,

o vistacurta 

abrange também 

a produção de 

âmbito nacional 

que interpela a 

interioridade — 

partindo de Aqui 

na Terra de João 

Botelho, que re-

flectia sobre um 

país de altos con-

trastes chamado 

Portugal.

1312

Elo
de Alexandra "Xá"
Ramires, 11'

Durante um dia anoitecido, com 
uma tristeza alegre, duas persona-
gens procuram a adaptação.

 Menção Especial Internacional no Fantoche 
International Animation Film Festival, Suíça

ALEXANDRA "XÁ" RAMIRES (Portimão, 1987)
Estudou Pintura na FBAUL e na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Em 2009 tem 
o seu primeiro contacto com a animação. 
Desde 2013 pertence ao Bando à Parte, onde 
começou por desenvolver trabalho técnico e 
artístico para outros realizadores, tendo depois 
iniciado uma parceria de realização com Laura 
Gonçalves (Água Mole, vencedor do vistacurta 
2017). Elo é o seu primeiro filme a solo.

Lá Fora as
Laranjas Estão
a Nascer
de Nevena Desivojević, 20'

Uma montanha enevoada. Alguns 
olhares desconfiados e a inquieta-
ção de um silêncio absoluto. Cantos 
sagrados ecoam da igreja enquanto 
um homem permanece só entre as 
paredes da sua casa escura. Errando 
pela natureza esplêndida, ele lamen-
ta a sua condição de homem conde-
nado a viver no mundo que rejeitou.

 Melhor Cinematografia em Curta-Metragem 
no Melbourne International Film Festival
 Menção Especial no DokuFest Film Festival

NEVENA DESIVOJEVIĆ (Arandjelovac, 1990)
Estudou Gestão e Produção em Teatro, Rádio 
e Cultura, e depois na escola de cinema 
KVADRAT. Fez o programa de mestrado Doc-
Nomads. Com uma bolsa Da Vinci, estagiou 
na produtora Terratreme. Foi assistente de 
montagem de Campo, de Tiago Hespanha.

Andam para aí a dizer que mataste 
um anjo. Quem é que diz isso? Eles. 
Não é um anjo. Não? Não.
É uma ave rara, como tu e eu.

 Prémio de Distribuição no Festival
du Cinema de Brive, França
 Melhor Filme da Competição Nacional
no Curtas Vila do Conde 2019

Ave Rara
de Vasco Saltão, 36'

VASCO SALTÃO (Lisboa, 1979)
Estudou na ESTC e trabalha profissional-
mente em Cinema desde 2002, nas áreas de 
argumento e imagem, tendo trabalhado com 
realizadores como Leonor Noivo, Pedro Pinho, 
João Salaviza, Carlos Conceição, Filipa Reis e 
João Miller Guerra, entre outros. Ave Rara é o 
seu primeiro filme enquanto realizador.
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Júri

vistacurta.on
uma mostra online
de filmes de Viseu →p.24
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Ruby
de Mariana Gaivão, 24'

Filha de dois mundos, aquele que 
os pais ingleses deixaram para trás 
e a aldeia portuguesa de xisto que 
a viu crescer mas ainda lhe chama 
estrangeira, Ruby move-se num 
limbo entre ambos, sem pertencer a 
nenhum. A sua melhor amiga, Millie, 
irá regressar a Inglaterra, e o fim da 
infância de ambas encontra-se com 
o fim de um dia quente de Verão.

 Melhor Realização no Curtas Vila do Conde

MARIANA GAIVÃO (Lisboa, 1984)
Estudou Fotografia no Ar.Co e Realização na 
ESTC. Como montadora, viu vários filmes seus
exibidos e premiados mundialmente, assim 
como tem acontecido com as curtas que tem 
realizado, Solo (2012), First Light (2013). O 
seu primeiro documentário está em fase de 
rodagem. Foi também programadora do Queer 
Lisboa, professora de Realização, e é investiga-
dora no Centro de Filosofia das Ciências da UL.

A Vida Dura
muito Pouco
de Dinis Leal Machado, 23'

No virar do século, duas casse-
tes são encontradas num antigo 
estúdio. Nada se sabendo sobre o 
artista, a sua música é tocada em 
festas e difundida pela internet. 
Quase vinte anos mais tarde, José 
Pinhal, um desconhecido cantor 
de Matosinhos, torna-se num dos 
grandes mitos da música popular 
portuguesa.

DINIS LEAL MACHADO (Vila das Aves, 1996)
Estudou Tecnologia da Comunicação Audio-
visual na Escola Superior de Media Artes e 
Design. Realizou as curtas A Minha Paisagem 
Não Existe (2016), Cringe (2019) e Snooze 
(2017), à qual foi atribuído o Grande Prémio 
Sophia Estudante da Academia Portuguesa de 
Cinema. Frequenta o Mestrado em Realização e 
Produção Audiovisual da ESMAD-IPP.

Cristóvão Cunha
Cineclubista. Desenhador de luz e 
dinamizador cultural e associativo. 

Margarida Cardoso
Realizadora e argumentista. Festivais 
como Locarno, Roterdão, Veneza
exibiram e premiaram os seus filmes. 

Zé Tavares
Desenhador gráfico e ilustrador. 
Cenógrafo. Acertino e dinamizador 
associativo.



Margarida Cardoso é realiza-
dora e argumentista.
Estudou Imagem e Comuni-
cação Audiovisual na Escola 
de Artes António Arroio, em 
Lisboa. Trabalhou em Portugal 
e França como assistente 
de realização, anotadora e 
fotógrafa de cena. E em 1995 
começou a escrever e realizar 
os seus próprios filmes, 
explorando assuntos que 
cruzam a sua história pessoal 
com questões proeminentes na 
História recente de Portugal, 
como a guerra colonial em 
África, a revolução e o fim da 
era colonial. Festivais como 
Roterdão, Veneza e Locarno 
exibiram e premiaram os seus 
filmes. 
É ainda professora de cinema 
na Universidade Lusófona, 
do mestrado internacional 
DocNomads, e na EICTV de 
Cuba. Em 2015, o Departa-
mento de Estudos Literários, 
Linguísticos e Comparados da 
Universidade L’Orientale de 
Nápoles criou a "Cátedra Mar-
garida Cardoso", um centro 
de prática e pesquisa criativa 
inspirada nas suas obras.

Com Margarida Cardoso (Tomar, 
1963), o cinema português faz uma 
das suas viagens mais originais 
e reveladoras pelo colonialismo, 
pelos movimentos de libertação, 
pela luta de classes. A realizadora 
tinha três anos quando o pai, militar 
da Força Aérea, foi chamado para 
uma comissão em Moçambique que 
acabou por se estender até 1974. 
As mulheres da casa – ela, a irmã, a 
mãe e a avó – acompanharam o pai, 
mas ficaram a viver isoladas em ci-
dades do centro e sul, como a Beira 
e Lourenço Marques (hoje Maputo). 
“Não éramos colonos, não tínhamos 
ido para lá de livre vontade, tínha-
mos uma identidade muito confu-
sa.” A partir de figuras e histórias 
disruptivas, os seus filmes operam 
uma reparação fílmica e histórica. 
O vistacurta organiza sessões 
especiais de Yvone Kane e Unders-
tory, com a presença da realizadora: 
quinta 29 e sábado 31.

16 17

Yvone Kane, uma ex-guerrilheira e 
activista política morta em circuns-
tâncias estranhas, é o pretexto 
para uma viagem de Rita (Beatriz 
Batarda) a um país africano sem 
nome, com marcas da guerra, onde 
reencontra a mãe, Sara (Irene Ra-
vache), uma médica branca, antiga 
“revolucionária” que vive ali há 
muitos anos.
Por não ter nome, o território "tor-
na-se mais metafórico em relação a 
uma série de acontecimentos, como 
a perda de relação ideológica com 
África”, disse, em 2014, Margarida 
Cardoso. “Pessoas que se empe-
nharam muito numa luta ideológica 
e na defesa de uma ideia para um 
país novo e livre e que hoje são uma 
espécie de fantasmas nestes paí-
ses." Para além das duas actrizes, o 
filme conta com Gonçalo Waddin-
gton, Mina Andala, Samuel Malum-
be, Herman Jeusse, e direcção de 
fotografia de João Ribeiro.

Um extraordinário ensaio pessoal 
sobre uma planta e todas as suas 
ramificações culturais e econó-
micas: o cacau. Viajando por São 
Tomé e Príncipe, Inglaterra e o Bra-
sil, a realizadora passeia-se entre 
passado e presente, desmontando 
os esquemas da opressão colonial 
europeia e investigando as possi-
bilidades de uma exploração justa 
da planta. E nos vários cantos do 
mundo são as mulheres que pro-
vocam as mudanças. Uma História 
alternativa, que é uma her-story e 
uma understory. 

Yvone Kane
Portugal/Moçambique,
2014, 117'

Understory
Portugal, 2019, 81'
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29.OUT / 21H30 / IPDJ

Sessão apresentada pela realizadora.

31.OUT / 18H00 / IPDJ

Sessão apresentada pela realizadora,

em conversa com Nuno Tudela.

Estas sessões integram o panorama 

sobre o cinema e alguns cineastas 

que trabalham histórias dos países 

africanos de língua oficial portu-

guesa. Todos os filmes programados 

são inéditos no Cine Clube. 

REALIZADORES CONVIDADOS



Sol de
Carvalho

O realizador Sol de Carvalho 
nasceu na Beira, Moçambique, em 
1953, estudou cinema no Conserva-
tório Nacional de Lisboa, e trabalha 
como jornalista, editor, fotógrafo e 
produtor no país de origem.
Realizou, desde a década de 70 
até ao presente, inúmeros docu-
mentários e filmes de ficção, que 
têm merecido, além de aclamação 
internacional em vários festivais, a 
atenção de estudiosos como Sílvia 
Vieira, investigadora na área do 
cinema e da fotografia, que acom-
panha há vários anos o trabalho do 
moçambicano. Para assinalar este 
capítulo do vistacurta, contámos 
com a generosidade de ambos 
numa entrevista especial para o 
Argumento, da qual transcrevemos 
um excerto.

Sol, podemos falar de uma esté-
tica africana? E, mais concreta-
mente de uma estética moçam-
bicana?
Na medida em que os criadores não 
são insensíveis ao ambiente de luz, 
de cor, de texturas e especialmente 
de tempos e ritmos que os rodeia 
em África, e que, naturalmente, o 
transportam para a tela; na medida 
em que os realizadores africanos 
têm, com mais ou menos sucesso, 
procurado uma identidade própria 
para o seus filmes; na medida em 
que as suas temáticas reflectem os 
problemas africanos... Parece-me 
lógico aceitar essa ideia.
Mas gostaria de contrariar dois 
mitos: a ideia fácil de que a estética 
africana é caracterizada pela
presença da cor negra, o que é 
absolutamente redutor; e o falar-se 
de UMA estética africana quando 
África é bastante diversa, tanto a 
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nível das comunidades 
como das religiões, 
dos próprios ex-po-
deres coloniais, para 
além da enorme dife-
rença dos espaços, dos 
cenários, dos ritmos... 
(…)
Sol, existe um cine-
ma moçambicano?
Se quisermos fazer 
uma resposta apenas quantitati-
va, é claro que existe um cinema 
moçambicano. Os filmes, mesmo 
poucos, têm estado aí e são nossos. 
Se falamos de uma “identidade”, a 
resposta é mais complicada, mas 
não deixa de ser a mesma.
Só que, no meu entender, o cinema 
moçambicano não é apenas o feito 
pela intelligentsia que circula nos 
nichos cada vez mais apertados 
do cinema. O cinema, quando é 
comercial ou pornográfico, não 
deixa de ser cinema. A indústria 
não se sustenta, nem pouco mais 
ou menos, apenas com o cinema de 
arte, mesmo que eu não saiba muito 
bem o que é isso, e preferisse falar 
de cinema bom e cinema mau...
Eu acho que a nacionalidade de um 
cinema é o conjunto de todos os 
seus constituintes. E, claramente, 
nesse sentido há um cinema mo-
çambicano.
Numa entrevista que me con-
cedeu em 2011 afirmou que a 
narrativa africana era diferente, 
que implicava outra estrutura. 
Contudo, não aprofundámos o 
assunto, podemos fazê-lo agora?
O essencial da narrativa é aplicado 

a todo o mundo. África não tem de 
inventar a roda. (…)
Ora, a estrutura narrativa que pode 
servir de base para uma reflexão 
sobre as suas identidades africanas 
tem como base a tradição oral. Não 
conheço outras culturas africanas 
(razão por que tenho receio de “con-
tinentalizar” o conceito) mas, em 
Moçambique, a tradição oral tinha e 
tem um objectivo de lazer e essen-
cialmente um objectivo educacional. 
Se for ler os excelentes trabalhos 
do Dr. Arão Litsuri e do Dr. Eduardo 
Medeiros sobre os contos tradicio-
nais, percebe-se, por exemplo, que 
na tradição oral não há uma rigidez 
muito forte em relação aos persona-
gens. Aquilo que na Europa poderia 
ser considerado um erro de guião 
e que é o que se chama “plantar os 
personagens e os acontecimentos” 
não segue a mesma rigidez e
obrigatoriedade na tradição da lite-
ratura oral africana. Precisamente 
porque o objectivo do aprendizado 
e da educação é o mais importante, 
os personagens podem ser usados 
como “bengalas” um pouco à vonta-
de do narrador. (…)
Claro que os moçambicanos não 



são um povo estático e indicar estes 
elementos como caracterizadores 
de uma cultura seria negar-lhe dinâ-
mica e permeabilidade aos elemen-
tos exteriores. Mas o que importa, 
pelo menos para mim, é conhecer e 
estudar estas “nuances” e masti-
gá-las com liberdade para depois 
as integrar nas obras, mantendo 
as identidades. Na medida em que 
possamos conseguir isso, pode-
mos afirmar que nos aproximamos 
de uma “narrativa especificamente 
moçambicana”. Não vejo como uma 
arte se pode afirmar no mundo a 
não ser através do seu uniqueness. É 
isso que lhe dá riqueza e força.
Acho que na literatura poderia dizer 
que há uma narrativa moçambica-
na (ou seja, estão mais avançados 
nisso), enquanto no cinema existem 
elementos fortes de ruptura e de 
uniqueness, embora se mantenha 
uma tendência de imitação. O que 
reflecte o turbilhão cultural em que
Moçambique se encontra.
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Em breve irá iniciar as filmagens 
de Ancoradouro do Tempo. É a 
primeira vez que Mia Couto escre-
ve um guião para cinema. Como 
se desenvolveu todo o processo?
Sempre achei, e continuo a achar, 
que um escritor tem duas formas 
de “passar a outros territórios”: ou 
aceita uma relação profissional com 
a adaptação através dos agentes ou 
é ele a seleccionar as opções. Na 
maioria dos casos acabam tentando 
fazer as duas coisas.
O Mia foi um caso especial, pois a 
primeira vez que trabalhei com ele 
(já nos conhecemos há quarenta 
anos) acabei por seguir tudo o que 
se escreveu sem a devida adaptação 
a um tipo de narrativa que inclui 
outros factores essenciais, como a 
imagem e o som, e não fiquei muito 
satisfeito com o resultado. Percebi 
desde logo que seria necessário es-
perar para ver o que poderia aconte-
cer no futuro. (…) Foi passado quase 
trinta anos – muitos filmes depois — 
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Sol de Carvalho filma, em Monó-
logos com a História, uma reflexão 
sobre a história de Moçambique no 
confronto entre um pai morto e um 
filho de luto. 

Mabata Bata
Portugal/Moçambique, 2018, 74'

Monólogos com 
a História
Portugal, 2019, 20'

27.OUT / 21H30 / IPDJ

Sessão apresentada pelo realizador.

Esta sessão integra o panorama 

sobre o cinema e alguns cineastas 

que trabalham histórias dos países 

africanos de língua oficial portu-

guesa. Todos os filmes programados 

são inéditos no Cine Clube. 

que lhe disse que tinha uma adapta-
ção do Mabata e que queria negociar. 
Claro que ele aceitou e tudo correu 
de forma amigável, mas também 
ultra-profissional. Isso foi óptimo. E 
não tive nenhuma dúvida em incluir 
no Mabata Bata personagens e ac-
ções que estavam ausentes do conto 
original e que não seriam uma opção 
dele. Isso foi conversado entre nós 
de uma forma muito natural. Foi na 
sequência disso que ele disse que 
gostaria de ver A Varanda do Frangipa-
ni adaptado ao cinema e que queria 
que eu o fizesse. O resto, como se 
diz... é história! (…)
Considera que esta parceria teve 
influência na forma como irá 
estruturar o filme?
Sem dúvida. O que fez o sucesso do 
argumento, a meu ver, foi nunca per-
dermos de vista que o importante 
era o filme e não qualquer estúpida 
defesa de egos — infelizmente mui-
to abundante no nosso meio. (…) Em 
resumo, é baseado num romance 
de Mia e isso é um crédito absolu-
tamente essencial, mas é um guião 
escrito a duas mãos, e isso é um 
mérito decorrente do nosso respei-
to mútuo. (…)
É no universo mágico e nas situa-
ções imaginadas que, a meu ver, 
reside a grande força do Mia, sem 
tirar crédito ao que poderia chamar a 
“poesia das palavras”. Esse universo 
mágico está presente porque eu sou 
um realizador que comunga dessa 
ideia sobre a magia africana do nos-
so mundo. Logo, sim, a forma como 
foi feito vai influenciar a estrutura do 
filme. E ainda bem.

REALIZADORES CONVIDADOS



O realizador Billy Woodberry 
(Dallas, 1950) é um dos fundado-
res do movimento colectivo de 
cineastas afro-americanos “L.A. 
Rebellion”, surgido em Los Angeles 
entre a geração que estudou Cinema 
na UCLA nas décadas de 1960 a 80. 
O seu Bless Their Little Hearts é parte 
da exclusivíssima colecção da Bi-
blioteca do Congresso Americano, 
e, como Charles Burnett ou Larry 
Clark, Woodberry é uma das vozes 
singulares de um universo pouco 
conhecido do cinema independente. 
Um tesouro que permanece por re-
velar, levando o Cine Clube a propor 
um primeiro olhar inserido neste 
panorama sobre histórias de África.

Billy
 Wood-
berry

Na sequência da resolução da Con-
ferência de Berlim de 1885 quanto 
à divisão de África, o exército 
português usa um oficial talentoso 
para registar a ocupação efectiva 
do território conquistado em 1907 
ao povo cuamato, no sul de Angola. 
A Story from Africa dá vida a este 
arquivo fotográfico raramente visto 
através da história trágica de Cali-
palula, o fidalgo cuamato que foi 
decisivo no desenrolar dos eventos 
desta campanha de pacificação 
portuguesa. 

A story
from Africa
Portugal, 2019, 33'

22

28.OUT / 21H30 / IPDJ

Sessão apresentada pelo realizador.
REALIZADORES CONVIDADOS
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Portugal,
migração,
interior.
E o cinema.
Covas do Monte e Bustarenga, em 
São Pedro do Sul, dão o mote para 
esta sessão: com Anteu (2018, 28') e 
António, Lindo António (2016, 42'), os 
realizadores João Vladimiro e Ana 
Maria Gomes questionam episódios 
da vida de aldeia, as memórias 
familiares, o retrato socio-político 
que o cinema transporta. 

Projecção especial dos dois filmes, 
seguida de conversa moderada por 
Sofia Meneses, com a presença, 
entre outros, dos realizadores e de 
moradores das aldeias retratadas.

Ana Maria Gomes

João Vladimiro

31.OUT / 15H00 / Teatro Viriato

Sessão apresentada pelos realizadores.
ANTÓNIO, LINDO ANTÓNIO

SESSÃO/DEBATE

Esta sessão integra o 

panorama sobre o cinema 

e alguns cineastas que 

trabalham histórias 

dos países africanos de 

língua oficial portu-

guesa. Todos os filmes 

programados são inédi-

tos no Cine Clube. 



EM VISTACURTA.PT

Filmes disponíveis de 26 a 31.OUT
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Perante o desafio de viabilizar o 
acesso e a partilha dos filmes em 
plataformas digitais, com todas as 
questões e dúvidas que se coloca-
ram, começaram a surgir respostas. 
Na sua maioria, os filmes que o Cine 
Clube projecta não chegam às salas 
de cinema da generalidade do país, 
onde as pessoas os possam (re)
descobrir, e sendo esta uma ameaça 
sentida por realizadores e produto-
res, o contributo do vistacurta é a 
organização de uma mostra online, 
disponível entre 26-31 Outubro em 
vistacurta.pt. Trata-se de uma mos-
tra temática que permite a todos, 

vistacurta.on
uma mostra
online de
filmes

DONA FÚNFIA
Margarida Madeira, 2013

EM CASA

Filipe Raposo já acompanhou ao 
piano mais de 150 filmes da época 
do cinema mudo, criando verdadei-
ras bandas sonoras que se tornam 
intrínsecas aos objectos fílmicos. 
No vistacurta, apresenta excer-
tos de filmes mudos de Charles 
Chaplin, Buster Keaton e Georges 
Méliès, comentando-os e acompan-
hando-os ao piano — títulos indis-
pensáveis da história do cinema, 
assim como os seus realizadores e 
personagens. 

Na tela de Um Piano Afinado pelo 
Cinema, passam excertos de O Emi-
grante (1917), A Quimera do Ouro
(1925), O Circo (1928), Tempos 
Modernos (1936) e Luzes da Ribalta 
(1952), de Charles Chaplin; Sherlock 
Holmes Jr. (1924) e O Marinheiro de 
Água Doce (1928), de Buster Keaton; 
e Viagem à Lua (1902), de Georges 
Méliès.

31.OUT / 11H00 / Teatro Viriato

Filipe
Raposo

Um Piano Afinado
pelo Cinema
Piano, composição e
apresentação
Filipe Raposo

Co-criação
Sérgio Marques

CINE-CONCERTO

em particular a quem está fora de 
Viseu, ter uma ideia de alguns fil-
mes que foram realizados na região, 
num itinerário possível pela histó-
ria recente do que foi filmado em 
Viseu e do que o cinema deixa para 
as gerações seguintes. Filmes de 
José Vieira, Nuno Tudela, Melanie 
Pereira, Luís Azevedo e Alexandre 
Marinho, Manuela Barile, Margarida 
Madeira e Pedro Caldas, num pro-
grama que vai revelar um panorama 
invulgarmente rico e explorar o 
modo como as obras assumiram lin-
guagens por vezes surpreendentes.
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A partir de uma encomenda para a 
edição 2019 do Close-Up, os Mão 
Morta criaram uma nova banda-so-
nora para o filme A Casa na Praça 
Trúbnaia. 

Parasha Pitunova chega a Mosco-
vo, vinda da província. A história da 
casa para onde irá trabalhar, como 
empregada doméstica, reveste-se 
de um cariz singular, contada na 
melhor tradição do formalismo 
russo e com laivos do burlesco 
americano de um Buster Keaton. 
Uma sátira à hipocrisia da pequena 
burguesia que sobrevivera na 
URSS à Revolução e que continu-
ava, sorrateiramente, a explorar os 
necessitados. 

A Casa na
Praça Trúbnaia
de Boris Barnet
URSS, 1928, 86'

CINE-CONCERTO 29.OUT / 19H00 / Teatro Viriato

Oportunidade para sentir o pulso às imagens do cineasta Boris Barnet, um 

outsider do cinema mudo soviético, este filme-concerto é composto e tocado 

ao vivo por Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael e Miguel Pedro, enquanto 

Mão Morta Redux, um formato reduzido que marca um regresso ao período em 

que o grupo era composto por três elementos.

Entramos de repente pela casa 
da praça Trúbnaia adentro, com 
alguns dos mais espantosos pla-
nos jamais filmados. Por exemplo 
o da casa em corte transversal, 
enquadrando os vários andares e 
registando em simultâneo as mov-
imentações dos vários habitantes. 
Semelhante movimento interno 
num único plano talvez só tenha-
mos visto no Playtime de Tati. 
Cinemateca Portuguesa

Mão
Morta
Redux
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EXPOSIÇÃO

O Dia em
que a Terra
se Fez Mar

A exposição retrata uma das 
maiores catástrofes que Moçam-
bique sofreu nos últimos anos.
A tempestade Idai destruiu, mas-
sivamente, toda a região da Beira, 
levando consigo centenas de vidas 
e um número incalculável de recur-
sos, numa terra onde todos os bens 
são escassos. Em 2019, os esforços 
conjuntos dos dois autores e da 
ACERT produziram uma exposição 
e um livro solidário, e é com muito 
orgulho que em 2020 o Cine Clube 
se junta a esta iniciativa, apre-
sentando a exposição em Viseu e 
associando-se à reedição do livro. 
O resultado da venda do livro será 
transformado num gesto de ajuda 
para a Escola Secundária da Man-
ga, na Beira.

Fotografias de Tiago Miranda
Textos de Raquel Moleiro
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Museu Almeida Moreira e Rossio

Patente de 10.OUT a 22.NOV



A ACERT editou o livro O Dia em 
que a Terra Se Fez Mar, reunindo as 
fotografias de Tiago Miranda e os 
textos de Raquel Moleiro, sobre 
a passagem do ciclone Idai pela 
Beira, Moçambique, em Março do 
ano passado. As vendas reverteram 
integralmente para a Escola Se-
cundária da Manga, na Beira, uma 
das mais atingidas pelo ciclone. De-
pois de esgotar a primeira edição, o 
Cine Clube junta-se à ACERT para 
lançar a reedição, e o livro está de 
novo à venda nas nossas sessões, 
Museu Almeida Moreira, loja 
ACERT, e pode igualmente ser ad-
quirido on-line, através do envio de 
uma mensagem para o Cine Clube. 
Comprem, ofereçam e partilhem! 

Os sobreviventes do Idai, que atingiu 
Moçambique em março de 2019, não 
conseguem explicar o ciclone a quem 
não o sentiu. Ensaiam palavras, ten-
tam de novo. Falham. Não é possível 
retratar-lhe fielmente a dimensão. Ou 
a força. Ou sequer o barulho. O som 
do mundo todo a quebrar, a cair com 
estrondo, do céu cor de chumbo a 
abrir-se em chuva. Chuva não, onze 
horas de dilúvio, tão forte que a água 
parecia de pedra ao bater nas casas, 
nas árvores, ela sozinha a partir telhas 
e vidros, a desfolhar árvores inteiras, 
a rachar-lhes ramos e pernadas. E 
depois o vento a soprar rajadas de 
mais de 200 km/h, como se estivesse 
a tentar bater recordes de velocidade, 
a testar a resistência de todos os 
materiais de que era feita a Beira, as 

várias beiras, da cidade de pedra colo-
nial aos bairros de chapa e tabique. E 
o mar, engordado por marés e céus, a 
varrer o que restava, a galgar limites, a 
fazer um oceano com 128 quilómetros 
de comprimentos e 72 de largura onde 
antes só havia terra e gente, a subir 
para lá da sobrevivência humana, a 
apagar a água aldeias inteiras.
Foi preciso ir lá e ver. Ver nos efeitos a 
dimensão do monstro. Seguir o rasto 
que deixou, marcado bem fundo, nas 
terras e nas gentes de Moçambique. 
Toda uma paisagem na horizontal, 
posta por terra, arrancada. Olhar uma 
Beira destruída, perceber-lhe a beleza 
entre os cacos. Assistir ao retro-
cesso de um povo em cada escola 
destruída, ao estremecer da Fé nos 
templos caídos. Ver a cólera a avançar 
nos charcos estagnados e acredi-
tar em milagres a cada nascimento 
sem condições mínimas. Imaginar a 
fome a ceifar vidas nos milhares de 
hectares de searas de milho afogadas 
– “não vai dar, não vai dar”. Fazer o 
caminho até à martirizada aldeia de 
Búzi, entrar numa povoação pintada a 
lama, numa catástrofe conservada em 
sépia. E fotografar tudo, para que se 
saiba que não foi só um pesadelo de 
que se acorda ao amanhecer.
Em cada imagem vê-se o olhar de 
quem olhou o mal nos olhos. Em cada 
imagem vê-se que quem não tem nada 
pode, ainda assim, perder quase tudo. 
E ainda assim, levantar-se. E seguir.
Este pequeno livro é inversamente 
proporcional à tragédia do Idai.
Raquel Moleiro

EXPOSIÇÃO
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Museu Almeida Moreira e Rossio

Patente de 10.OUT a 22.NOV

À venda nas sessões €10 



Bruno
Caetano

Bruno Caetano (que também apresenta no 
vistacurta a sua animação O Peculiar Crime 
do Estranho Sr. Jacinto) é o realizador convi-
dado para orientar uma masterclass, que se 
realiza na ESEV e que é aberta ao público em 
geral. O objectivo é partilhar conhecimentos 
profissionais adquiridos ao longo das várias 
produções em que trabalhou – da animação 
de autor a projectos para televisão e cinema, 
passando pela publicidade, vamos discutir 
formas de preparar e executar os mais varia-
dos projectos.

28.OUT / 10H00 / ESEV — POLITÉCNICO

Inscrições em vistacurta.pt

O que significa
a palavra
freelancer

BRUNO CAETANO é anima-
dor, realizador, produtor, 
cenógrafo, comissário de ex-
posições no COLA e fundador 
da Comic Heart. Formado no 
Centro de Investigação e Estu-
dos Multimédia na Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa, con-
tinuou a sua especialização 
na técnica de animação de 
volumes. Apesar da preferên-
cia por esta técnica, o 
percurso profissional levou-o 
a participar em projectos das 
mais variadas técnicas de 
animação e imagem real. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Novos
Públicos

Para este vistacurta 2020, 

num Outono em era de pande-

mia, não quisemos deixar de 

assinalar o nosso compromisso

com contextos educativos e 

alternativos, parte indis-

sociável do vistacurta, com 

sessões pensadas para des-

pertar a curiosidade e criar 

uma consciência de debate.

A masterclass de Bruno Cae-

tano e a sessão Num Dia de 

Vento, Atira-se ao Ar são 

parte de um programa para 

as escolas que se completa-

rá mais adiante e que segue 

o nosso plano de abordagem, 

complementando a experiência 

de ver filmes com a presença 

de realizadores e convidados.

Não esquecendo o público em 

lares e IPSS, sugerimos um 

novo projecto neste vistacur-

ta, “Cinema à Tarde”. Trata-

-se de um programa pensado 

especialmente para o público 

mais velho, que, agora mais 

do que nunca, está afastado 

das salas de cinema.

MASTERCLASS



A terra, o ecossistema e a marca humana
num documentário que perspectiva com de-
talhe uma região insuficientemente debatida: 
a nossa.
Com o propósito de reflectir sobre as culturas 
originais da região e de ouvir vários interessa-
dos no problema, será realizada uma sessão 
do filme com a presença da realizadora e de 
vários convidados. 
Um flashback sobre este projecto: “Se-
mentes” foi um “fruto-espectáculo” de teatro 
apresentado no Outono/Inverno de 2018. 
Num Dia de Vento, Atira-se ao Ar documenta 
o início do processo desta criação, nascida 
na Primavera/ Verão do mesmo ano. Dos 
primeiros encontros e partilhas ao resul-
tado final de uma criação onde intenções e 
perguntas se misturam. Uma co-produção 
Amarelo Silvestre/ Comédias do Minho onde 
se problematizam “territórios”, a biodiversi-
dade agrícola e cultural, a prática de guardar 
e trocar sementes.
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Num Dia de Vento, 
Atira-se ao Ar
de Eva Ângelo, 2020, 74'

28.OUT / 15H00 / ESTGV — POLITÉCNICO 

Sessão apresentada pela realizadora.

Cinema à Tarde
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Procurando dar resposta a uma 
necessidade urgente de actividades 
que promovam um envelhecimento 
activo e de ocupação do tempo livre 
nas residências/lares de 3.ª idade, 
esta actividade propõe a exibição 
regular de filmes no espaço resi-
dencial dos lares, programados 
especialmente para esta faixa etária. 
A exibição deverá ser acompanha-
da por uma contextualização, um 
vínculo emocional, físico ou virtual, 
sobre a actividade e sobre os filmes 
propostos.

FOTOGRAMA DE DONA FÚNFIA (MARGARIDA MADEIRA) 

Estas são as instituições que nos 
vão receber: Associações de So-
lidariedade Social de Farminhão, 
Abraveses e Nespereira, Miseri-
córdias de Mangualde e de Vale de 
Besteiros, APPACDM.

DE 27 A 30.OUT Esta acção terá

continuidade para além do vistacurta

EVA ÂNGELO Inicia os seus 
estudos em Desenho nas 
Caldas da Rainha. A sua 
formação inclui Fotografia, 
Design de Luz e Som, Design 
Gráfico e Multimédia, e 
ainda Antropologia – Culturas 
Visuais. Foi colaboradora no 
Serviço Educativo da Apordoc.
Trabalha na área da imagem, 
na realização e na montagem, 
e em recolhas etnográficas. 
Os seus interesses incluem o 
documentário, em particular, 
na relação com as pessoas e 
com o espaço; a dramaturgia 
e os processos de construção 
nas artes performativas; 
práticas educativas; a 
recepção de cinema e o papel 
do espectador.

ANTE-ESTREIA



Masterclass
por Bruno Caetano

10:00 ESEV — POLITÉCNICO

O Peculiar Crime do
Estranho Sr. Jacinto
DE BRUNO CAETANO

21:30 IPDJ

Mabata Bata
DE SOL DE CARVALHO

Monólogos
com a História
DE SOL DE CARVALHO

Num Dia de Vento,
Atira-se ao Ar
DE EVA ÂNGELO

15:00 ESTGV — POLITÉCNICO

Competição
BUSTARENGA (ANA MARIA GOMES)
TRÊS PERDIDOS FAZEM UM ENCONTRADO
(ATSUSHI KUWAYAMA)
NOITE PERPÉTUA (PEDRO PERALTA)

21:30 IPDJ

A Story from Africa
DE BILLY WOODBERRY

Um Piano Afinado
pelo Cinema
por Filipe Raposo

11:00 TEATRO VIRIATO

Prémios vistacurta 2020
VENCEDORES DAS COMPETIÇÕES DE CURTAS-METRAGENS

21:30 IPDJ

Portugal, migração,
interior. E o cinema.
ANTÓNIO, LINDO ANTÓNIO (ANA MARIA GOMES)
ANTEU (JOÃO VLADIMIRO)

15:00 TEATRO VIRIATO

O que Arde
DE OLIVER LAXE

Understory
DE MARGARIDA CARDOSO

18:00 IPDJ

Terça Quarta Sábado

O Ano da Morte
de Ricardo Reis
DE JOÃO BOTELHO

A Casa na Praça Trúbnaia
por Mão Morta Redux

19:00 TEATRO VIRIATO

Competição
NOS JARDINS DO BARROCAL (MELANIE PEREIRA)
O VOO DO CONTRÁRIO (STEPHANIE RODRIGUES)

21:30 IPDJ

Yvone Kane
DE MARGARIDA CARDOSO

17:30 IPDJ

Competição
CORTE (AFONSO RAPAZOTE, BERNARDO RAPAZOTE)
LÁ FORA AS LARANJAS ESTÃO A NASCER
(NEVENA DESIVOJEVIĆ)
ELO (ALEXANDRA "XÁ" RAMIRES)
AVE RARA (VASCO SALTÃO)
A VIDA DURA MUITO POUCO (DINIS LEAL MACHADO)
RUBY (MARIANA GAIVÃO)

21:30 IPDJ

Sexta

Quinta

AGENDA

Entrada livre para 
associados do Cine Clube,
em todas as sessões de 
cinema do programa.

3736

A lotação da sala mantém-se reduzida, pelo que aconselhamos

os interessados a reservarem antecipadamente — pelo telefone

232 432 760 ou e-mail geral@cineclubeviseu.pt.
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À VENDA NAS SESSÕES

Viseu 1930
Antiqua et Nobilissima DVD

Dois documentários breves, um de-
les pela primeira vez disponibilizado 
ao público. São tocantes e raros: 
os dois revelam um entusiasmo da 
época em relação às potencialida-
des do cinema, escolhendo cuida-
dosamente 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

Argumento
Ensaio, cineclubismo, entre-

vistas, ilustração REVISTA

Publicação editada desde 1984, 
pensada, originalmente, para a di-
vulgação de actividades e debate do 
fenómeno fílmico, sendo, hoje, um 
veículo de reflexão da sétima arte e 
divulgação do Cine Clube de Viseu. 
€2/NÚMERO • GRATUITO PARA ASSOCIADOS

Cine Cidade
As salas de cinema,

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

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 expe-
rimental. Filmes de Rui Silveira, 
Pedro Resende, João Bordeira, 
Jéremy Pouivet, Eduardo Correia, 
Margarida 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 redon-
do do Cine Clube, 60 anos. Assim 
reunimos 60 criadores, propondo 
o estudo da imagem num sentido 
mais lato, das artes ao design.
€10 • ASSOCIADOS €7,5

O Dia em que a Terra se 
Fez Mar Fotografias de
Tiago Miranda, textos de

Raquel Moleiro LIVRO

A exposição retrata uma das maio-
res catástrofes que Moçambique 
sofreu nos últimos anos. Em 2019, 
os esforços conjuntos dos dois 
autores e da ACERT produziram 
uma exposição e um livro solidário. 
O resultado da venda do livro será 
transformado num gesto de ajuda 
para a Escola Secundária da Manga, 
na Beira. €10
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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

Identidade gráfica

Miguel R. Cardoso
 

Entradas

Guilherme Marques

Gustavo Garcetti 

Margarida Pessanha 

Miguel Vale
 

Fotografia

Raquel Balsa

Entrada diária

€2,00

Associados CCV

Amigos Teatro Viriato

Associados Acert

Jovens até 18 anos

Entrada livre

Cine-Concerto

A Casa na Praça Trúbnaia

€5,00

Cine-Concerto

Um Piano Afinado pelo Cinema
€2,50

Exposição

O Dia em que a Terra se Fez Mar
Entrada livre

Actividades educativas

Entrada livre sujeita a inscrição 

prévia em vistacurta.pt, e

aos lugares disponíveis.

→ Reservas antecipadas

telefone 232 432 760

e-mail geral@cineclubeviseu.pt

Parceiros de programação Parcerias

Organização Apoio Financiamento

Equipa Preçário

Apoios



O vistacurta é uma 

proposta crítica de 

encontros à volta do 

cinema e da região, 

organizada pelo 

Cine Clube de Viseu 

como prolongamento 

amplo e festivo da sua 

programação regular, 

desenvolvida, junto do 

público em geral e em 

contextos educativos, 

desde 1955.

cineclubeviseu.pt

cinemaparaasescolas.pt
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