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EDITORIAL

Este Argumento conclui o dossier temático inicia-
do em Setembro 2009 (Argumento 133) dedicado 
à importância dos projectos artísticos e culturais 
para a dinâmica das cidades. Recordamos que o 
pretexto para esta abordagem deve-se à anunciada 
cedência de um espaço da Câmara Municipal de 
Viseu, no centro da cidade, para o desenvolvimento 
de actividades do Cine Clube de Viseu. 
O dossier “Novos desafios - Calçada da Vigia” ter-
mina com um trabalho da autoria de Isabel Cabral 
e Elisabete Gomes (nossa ex-dirigente) sobre a 
cidade como recurso educativo. Impõe-se, pelos 
diversos contributos publicados, que o potencial 
artístico, cultural e educador da cidade deixe de es-
tar ausente das múltiplas abordagens e discussões 
a propósito do centro histórico, até ver centradas 
na mera reabilitação urbana, e seja associado à pro-
jecção de futuras intervenções no centro da cidade.
Os trabalhos publicados (Cultura como regenera-
dor urbano, Cine Arquivo) estão integralmente dis-
poníveis no arquivo de Argumentos do site do CCV 
na internet.
Da Calçada da Vigia daremos novidades na medida 
da (muita) importância que representa o espaço 
para o CCV. Para já não há qualquer notícia relativa 
ao avanço da obra prevista. 

Neste Argumento 137 propomos uma viagem até 
1930, ao Avenida-Teatro e à estreia de “Viseu”, o do-
cumentário elaborado pela Comissão de Iniciativa 
e Turismo da cidade. A investigação de Luís da Sil-
va Fernandes, a propósito dos 80 anos da primeira 
projecção do filme, revela os objectivos da produ-
ção do projecto, bem como as instituições e pesso-
as envolvidas, e o seu percurso até aos anos mais 
recentes, após a redescoberta da cópia original e 
seu restauro pela Cinemateca Portuguesa.

No presente, o CCV abre a sua programação regular 
do novo ano com o ciclo dedicado ao cinema euro-
peu, através das cinematografias dos vários países. 
Vencer, de Marco Bellocchio, Cópia Certificada, de 
Abbas Kiarostami, ou José & Pilar, de Miguel Gonçal-
ves Mendes, são algumas das propostas do “Europa 
2011”. Dos filmes vencedores do Cinanima 2010, a 
04 de Janeiro, à oportunidade sempre aguardada 
de reencontrar o cinema no Teatro Viriato a 17 de 
Fevereiro, esperamos por si nas nossas sessões. 

No futuro próximo, regressa ao Argumento a sec-
ção “nós por cá”, dedicada ao ensaio e coordenada 
pelo Professor Fausto Cruchinho. O Argumento 138 
publicará um ensaio de Isabel Nogueira sobre a re-
presentação da sexualidade no cinema, a partir das 
mudanças ocorridas nos últimos trinta anos.

A todos, um óptimo ano novo.
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04_JAN ‘11

CINANIMA 2010
FILMES PREMIADOS NO CINANIMA 2010, 100’, projecção DVD 

ENTRADA LIVRE

CICLO   EUROPA  :  11_JAN ‘11

EU SOU O AMOR
IO SONO L’AMORE 
de Luca Guadagnino, Itália, 2009, 120’

CICLO   EUROPA  :  25_JAN ‘11

DOS HOMENS E 
DOS DEUSES
DES HOMMES E DES DIEUX
de Xavier Beauvois, França, 2010, 120’

CICLO   EUROPA  :  18_JAN ‘11

O REI DA EVASÃO
LE ROI DE L’EVASION
de Alain Guiraudie, França, 2009, 93’

CICLO   EUROPA  :  01_FEV ‘11

CHUVA DE PEDRAS
RAINING STONES
de Ken Loach, Reino Unido, 1993, 90’

Sessão DVD – Entrada Livre
Sessão em parceria com a REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza.
Conversa no final da sessão com alguns convidados.

CICLO   EUROPA  :  08_FEV ‘11

VENCER
VINCERE
de Marco Bellocchio, Itália, 2009, 120’

CICLO   EUROPA  :  17_FEV ‘11 

JOSÉ & PILAR
de Miguel Gonçalves Mendes, Portugal, 2010, 125’

SESSÃO NO TEATRO VIRIATO | 21H30
€ 5 / €4 (SÓCIOS CCV + AMIGOS TEATRO VIRIATO)
Sessão em parceria com o Teatro Viriato.

CICLO   EUROPA  :  15_FEV ‘11

CÓPIA CERTIFICADA
COPIE CONFORME
de Abbas Kiarostami, França, Itália, Irão, 2010, 106’

SESSÕES
TODAS AS TERÇAS

IPJ - VISEU | 21H45

ENTRADAS
SÓCIOS €1,5 / €2,5

NÃO SÓCIOS €4

+ INFO
www.cineclubeviseu.pt
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: PRÉMIO CIDADE DE ESPINHO

IN SCALE
Marina Moshkova (Rússia)

 04_JAN ‘11

CINANIMA 2010
FILMES PREMIADOS NO CINANIMA 2010, 100’

GRANDE PRÉMIO CINANIMA 2010

BIG BANG BIG BOOM
Blu (Itália)

O CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de 
Animação é o mais importante festival de cinema de 
animação português. Realiza-se em Espinho desde 
1976, tendo em 2010 a sua 34ª edição, o que o torna 
um dos mais antigos festivais deste tipo de cinema 
em todo o mundo. 

É organizado pela Cooperativa NASCENTE e pela 
Câmara de Espinho. 
O CINE CLUBE DE VISEU tem o prazer de se associar 
ao CINANIMA e projectar uma selecção de filmes 
premiados feita pela organização do Festival.

COMPETIÇÃO NACIONAL

: PRÉMIO ANTÓNIO GAIO

VIAGEM A CABO VERDE
José Miguel Ribeiro (Portugal)

: PRÉMIO JOSÉ ABEL

PIVOT
André Bergs (Holanda)

: PRÉMIO PARA O FILME PUBLICIDADE E INFORMAÇÃO

HARMONIX ‘THE BEATLES: 
ROCK BAND’ INTRO CINEMATIC
Pete Candeland (Reino Unido)

: PRÉMIO PARA O MELHOR FILME FIM DE ESTUDOS

STANLEY PICKLE
Vicky Mather (Reino Unido)

: PRÉMIO DO PÚBLICO

VICENTA
Sam (Espanha)

: PRÉMIO PARA A MELHOR CURTA-METRAGEM

TECLOPOLIS
Javier Mrad (Argentina)

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
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Atente-se na “chave” que dá título a este grandíssimo 
filme: Maria Callas, ela própria, interpretando a ária da 

“Mamma Morta” de Giordano, na banda-sonora do “Fila-
délfia” de Jonathan Demme, que Tilda Swinton vê uma 
noite na cama à beira de adormecer, antes de o marido 
chegar e mudar de canal sem sequer lhe perguntar o que 
está a ver. A frase que Callas canta é “Io sono l’amore” - 

“eu sou o amor” - e é nesse momento em que o marido 
a ignora como mera presença utilitária que a divina, glo-
riosa Tilda toma perfeita consciência do seu papel na 
poderosa família milanesa. Ela é a verdadeira “mamma 
morta” (aliás, mais tarde, alguém lhe dirá “tu não exis-
tes”), até o amor lhe cair do céu, numa noite de Inverno, 
na pessoa de um visitante inesperado que nem sequer 
fica para tomar café.
É complicado explicar o que se passa em “Eu Sou o 
Amor” sem correr o risco de menorizar a terceira ficção 
de Luca Guadagnino, porque o que eleva o filme ao es-
tatuto de obra-prima é a abordagem operática, virtuosa, 
formalista, estilizada, hiper-romântica e pós-modernista 
com que o cineasta siciliano encara o melodrama clás-

sico e a saga familiar, o modo como ele instala no clas-
sicismo do género um corpo estranho através de Tilda 
Swinton. Vamos, ainda assim, tentar: conhecemos os 
Recchi, poderosa família industrial milanesa, à volta da 
mesa do jantar de aniversário do patriarca, que acaba 
de decidir deixar o negócio de família ao filho e ao neto. 
Nesse jantar que respira um travo de passado glorioso, 
de aristocracia fora-de-tempo, percebemos também o 
papel que as mulheres nele desempenham: Rori, a ma-
triarca, fiel guardiã da tradição familiar; Betta, a neta, de 
temperamento artístico, que começa a sentir-se limita-
da pelas expectativas da família; e Emma, a mulher do 
filho, a anfitriã perfeita, uma mulher discreta que aceitou 
representar o papel que lhe foi distribuído. Mas que, mui-
to rapidamente, compreendemos que não lhe chega.
Emma é, evidentemente, Tilda Swinton, e a sua presen-
ça introduz o pauzinho na engrenagem da saga familiar; 
é o tal “corpo estranho” de que falávamos - não apenas 
pela sua personagem ser uma “intrusa” que, aceite pela 
família, nunca se sentiu inteiramente parte dela, mas 
também porque a presença física da actriz, pálida, alta, 

observadora, cria um contraste, lança um desequilíbrio, 
introduz uma nota de dissonância no conforto luxuoso 
que a rodeia. Esse contraste é depois amplificado pelas 
cenas de exteriores rurais onde se desenrola o “affai-
re” de Emma, de uma sensualidade exacerbada que se 
opõe à rigidez estruturada do palacete dos Recchi. Gua-
dagnino mantém essa emoção a borbulhar subterrane-
amente durante todo o filme (sabiamente sublinhada 
pela música do compositor minimal John Adams), para 
apenas a deixar sair em momentos judiciosamente es-
colhidos, como uma panela de pressão que já quase não 
consegue aguentar a tensão. 
É inevitável pensarmos em mestre Visconti (há um travo 
de “O Leopardo” a passar por aqui, um fôlego de grande 
ópera italiana) ou em mestre Sirk (a transcendência da 
história banal através da encenação arrebatada e glorio-
sa), mas o que é notável em “Eu Sou o Amor” é que Gua-
dagnino consegue marcar a distância dos mestres, criar 
o seu próprio modo de os actualizar e modernizar, sem 
medo de correr riscos e sem se retrair para não parecer 
ambicioso. Fá-lo com a preciosa ajuda da divina Tilda, a 
comprovar como é uma das maiores actrizes contem-
porâneas, e de um elenco impecável onde encontramos 
o actor e encenador Pippo Delbono e os veteranos Ga-
briele Ferzetti e Marisa Berenson (é impossível não re-
cordar “Morte em Veneza”...), como quem sublinha que 
a estrutura rígida do melodrama exige o tal corpo estra-
nho para rebentar por todos os lados e construir algo de 
novo que se insere numa tradição e a reinventa sem pru-
ridos. “Eu Sou o Amor” é uma obra-prima. 
© Jorge Mourinha, Público

CICLO   EUROPA  :  11_JAN ‘11

EU SOU O AMOR
IO SONO L’AMORE 
de Luca Guadagnino, Itália, 2009, 120’
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“O Rei da Evasão” é uma correria por montes e vales, pe-
las “bad lands” do sul de França. Loucura um bocado 

“screwball”, um bocado caótica.
Alain Guiraudie fez-se notar no princípio da década, na 
sequência de um punhado de curtas e médias-metra-
gens, nomeadamente “Ce Vieux Rêve qui Bouge” (2001), 
que lhe valeram elogios importantes (como o de Godard 

- quando Godard diz bem de um filme isso tem um cer-
to peso e causa um certo efeito, até porque ele não diz 
bem assim de tantos filmes). As longas-metragens que 
Guiraudie dirigiu posteriormente parecem nunca ter 
causado o mesmo tipo de reacções. Vimos por cá a pri-
meira delas, “Os Bravos Não Têm Descanso” (um belo fil-
me), mas a segunda, “Voici Venu le Temps”, ficou por ver.
À terceira longa-metragem de Guiraudie voltamos ao 
contacto com ele. “O Rei da Evasão” serve, no mínimo, 
para constatar que o seu cinema conserva um conjunto 
de singularidades a que vale a pena prestar atenção. A 

mais saliente delas será o seu lado farsante, inclusive (ou 
sobretudo) na forma como joga com códigos de género 
e respectivo reconhecimento. “Os Bravos”, se bem se 
lembram, era um filme que, sem sair de uma região do 
sul de França, “fingia” ser uma daquelas sagas de aviado-
res como as que na Hollywood de antanho (Hawks, etc) 
se cultivava. Em “O Rei da Evasão” encontramos outra 
figura narrativa clássica, também ela típica do cinema 
americano: o par condenado, o casal em fuga. Muito se 
falou, a propósito, de uma versão paródica do “Badlands” 
de Terence Malick. Desse, ou doutras variações sobre o 
mesmo motivo: faz algum sentido, de facto, desde que 
não se queira reduzir o filme a esse gesto de irrisão (e 
mesmo que “O Rei da Evasão” seja, provavelmente - não 
vimos “Voici Venu le Temps” - o mais descabelado dos 
Guiraudies, marxista sim mas de tendência Groucho).
O “regionalismo” igualmente se mantém. É um mundo 
rural, um mundo de aldeias e campos, posto completa-

mente de pernas para o ar sem nunca se perder a rela-
ção com o real. É o que é mais interessante: a maneira 
como Guiraudie faz o filme deslizar do que começa por 
ser uma descrição realista de um ambiente (social, la-
boral, também sexual - o protagonista é um vendedor 

“gay”) preciso e consideravelmente delimitado para um 
desenvolvimento narrativo onde já estamos num ter-
ritório meramente plausível (mas uma “plausibilidade” 
construída pelo filme, pela sua lógica). Comédia de cos-
tumes? De certa maneira, sim: é um filme onde tudo se 
põe em marcha a partir do olhar censório dos “outros”. 
O “herói”, o “bravo” deste filme, vê-se envolvido com 
uma miúda adolescente - uma noite salva-a das garras 
de um bando de rapazolas e ela afeiçoa-se a ele, que é 

“gay” mas está cansado da “vida de gay” em terra provin-
ciana e começa a pensar em assentar “normalmente”. 
Como a história com a miúda também não é propria-
mente a coisa mais “normal” naquelas bandas, o cansa-
ço em vez de se atenuar aumenta. Mesmo fisicamente: 

“O Rei da Evasão” torna-se uma correria por montes e 
vales, pelas “bad lands” do sul de França, com o casal 
a fugir da fúria de vizinhos e familiares. Nessa loucura 
um bocado “screwball”, um bocado caótica, é forçoso 
pensar que Guiraudie se perde um bocadinho. Mas, até 
pela maneira como a irrisão se volta para o próprio fil-
me, como que o ameaçando, o sentido do risco, e toda 
a provocação inerente, permanecem intactos.
© Luís Miguel Oliveira, Público, 09.11.2010

CICLO   EUROPA  :  18_JAN ‘11

O REI DA EVASÃO
LE ROI DE L’EVASION
de Alain Guiraudie, França, 2009, 93’
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A FÉ DOS HOMENS

Vamos colocar a coisa assim, de modo bruto e peremptório, 

para não deixar dúvidas: é um dos grandes filmes de 2010. O júri 

de Tim Burton em Cannes 2010 também achou que sim - deu-

-lhe o Prémio Especial do Júri - e França, onde se tornou num 

dos mais improváveis êxitos comerciais do ano, elegeu-o como 

o seu candidato ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2011. 

“Dos Homens e dos Deuses”, sexta longa do actor e realizador 

Xavier Beauvois (e primeira a estrear em sala em Portugal), 

traz uma daquelas advertências que assusta qualquer um: é 

“baseado em factos verídicos” - o rapto e assassínio de sete 

monges trapistas franceses durante a guerra civil argelina de 

1996. Muitas vezes, essa advertência equivale ao afogamento 

no pântano das boas intenções mas, neste caso, correspon-

de a um dos mais notáveis filmes do ano. Que desacelera 

brutalmente de velocidade em relação a tudo aquilo que se 

propõe actualmente nas salas de cinema; que pega em temas 

“do momento” (a religião, o terrorismo, o fundamentalismo) e 

os usa como “ponte” entre o passado e o presente. Que abre 

portas para um olhar sobre a essência das coisas, que cria um 

momento de silêncio e contemplação para nos permitir olhar 

para o mundo e para o ser humano tal como ele é. O que tor-

na então o filme de Beauvois tão contemporâneo, nestes dias 

em que o fundamentalismo religioso parece estar constante-

mente nas notícias, das controvérsias do Ground Zero nova-

-iorquino aos debates sobre a burqa? 

É um filme de resistência: de resistência ao medo, de resistên-

cia ao desconhecido, de resistência a tudo aquilo que nos rou-

ba a humanidade (e, por consequência, nos rouba também o 

divino que há em nós - porque a verdadeira fé, que implica sem-

pre a dúvida, é algo de profundamente humano). Estes monges 

condenados, magnificamente interpretados por um elenco 

de conjunto onde não há vedetas que se safem, nunca são 

erguidos a mártires nem a heróis. Beauvois quer-nos apenas 

fazer compreender o porquê do destino destes homens de 

um modo que nunca separa os homens da sua fé nem da sua 

casa, uma comunidade monástica tão parte do próprio tecido 

da comunidade local que se torna tão argelina como aqueles 

que ali viviam, uma partilha de uma existência e um apego à ter-

ra que transcende divisões de classe, religião ou nacionalidade. 

Haverá quem se lembre do “Grande Silêncio”, o documentário 

de Phillip Gröning sobre os monges cartuxos que se tornou num 

pequeno fenómeno. Mas isso seria reduzir “Dos Homens e dos 

Deuses” àquilo que ele não é: um filme sobre a religião. Este não 

é um filme sobre os deuses, mas sim sobre os homens.

 © Jorge Mourinha, Público, 09.11.2010

CICLO   EUROPA  :  25_JAN ‘11

DOS HOMENS E 
DOS DEUSES
DES HOMMES E DES DIEUX
de Xavier Beauvois, França, 2010, 120’
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Nas salas, o sucesso português deste filme não foi gran-
de coisa. Supõe-se que os espectadores terão tomado 
mais atenção ao seu tema (o quotidiano de um desem-
pregado a tentar sobreviver nos anos negros da crise 
britânica) que a sua forma de Ken Loach (comédia dura, 
onde o humor se mescla de uma incontestável angústia, 
mas comédia, apesar de tudo ). Parece que, nestes dias, 
o que os espectadores querem é mais evadir-se da rea-
lidade que deixar-se invadir por ela. 
Acontece, todavia, que “Chuva de Pedras” é um grande 

filme. Pelo modo como não esquece a responsabilida-
de social dos criadores artísticos -mesmo se tal coisa 
está muito fora de moda. Pelo modo como organiza as 
teias de ficção, misturando actores credenciados com 
gente anónima, tudo pontuado por um lastro realista 
com largos pergaminhos na tradição britânica. Pelo 
modo e como entretece as questões e nos mostra que 
o desemprego pode não conduzir a carências primárias 
graves ( os nossos protagonistas não estão exactamen-
te à beira da fome), mas fere a essência da dignidade 

humana. Pela engenhosa teia dramatúrgica, condimen-
tando estremeções com humor, os factos dignos de có-
lera com a relativização dos pequenos ridículos. 
Em “Chuva de Pedras” o pretexto-motor da acção pode 
parecer irrisório (poder ou não poder dar a uma filha um 
fato de primeira comunhão), mas está precisamente 
nessa acessoriedade uma das argúcias de Loach: o dar 
a ver que dignidade humana é um homem sentir que 
pode estar inteiramente enquadrado no que se espe-
ra dele. E de um homem é previsível esperar que ganhe 
o bastante para que a filha tenha fato novo e branco 
naquele dia único na vida. O mais importante do filme, 
todavia, é essa vista panorâmica que nos oferece do 
quotidiano de uma classe operária em tempo de egoís-
mo social, liberalismo económico, agiotagem e salve-se 
quem puder. Quando os valores morais abrem fendas 
até aos alicerces, qualquer coisa de essencial começa a 
ruir - e ainda não há muita gente a dar por isso. 
Se houvesse por aí quem quisesse levar o cinema ao 
povo, como outrora, e usá-lo como modo de reflexão so-
cial e política, talvez este filme estivesse na bagagem de 
cineclubes e associações culturais - e tê-lo-íamos em sa-
las do Barreiro e do Vale do Ave, onde ele se sentiria bem. 
© Jorge Leitão Ramos, Expresso, 17.06.1995 (Arquivo CCV)

CICLO   EUROPA  :  01_FEV ‘11

CHUVA DE PEDRAS
RAINING STONES
de Ken Loach, Reino Unido, 1993, 90’

Sessão DVD – Entrada Livre
Sessão em parceria com a REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza.
Conversa no final da sessão com alguns convidados.
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MARCO BELLOCCHIO EM ENTREVISTA

COMO DESCOBRIU A HISTÓRIA DE IDA DALSER? 

Não tive conhecimento sobre esta história até ver um docu-

mentário na televisão há alguns anos: “Il Segreto di Mussolini” 

de Fabrizio Laurenti e Giafranco Norelli. Tive imediatamente a 

sensação de que Ida Dalser, que teve um filho do Mussolini, foi 

uma mulher extraordinária. Uma mulher que recusou calar-se 

até ao seu fim amargo, embora o regime tenha feito de tudo 

para impedir todas as pistas que levassem à sua existência. A 

mulher de Mussolini e o filho de ambos eram um escândalo 

que tinha de se manter encoberto, ao ponto de ser necessário 

apagar as suas existências. De facto, os dois foram presos em 

clínicas psiquiátricas até ao fim das suas vidas. 

Mas se for aos sítios onde Ida Dalser cresceu, em Trentino, é fas-

cinante como as pessoas ainda se recordam claramente desta 

tragédia que foi deixada de parte pela versão oficial da História. 

Felizmente, foram publicados dois livros recheados de docu-

mentos e testemunhos: “Mussolini’s Wife” de Marco Zeni e “The 

Duce’s Secret Son” de Alfredo Pieroni. Este material inclui, por 

exemplo, o grandioso número de cartas que Ida Dalser escre-

veu às mais altas autoridades, incluindo o Papa (e, naturalmen-

te, ao próprio Mussolini), suplicando o seu reconhecimento 

como a sua mulher legítima e a mãe do seu primeiro filho. Neles 

encontram-se também algumas respostas do Duce. 

O QUE É QUE O CAPTOU ESPECIFICAMENTE NESTA HIS-

TÓRIA: A OPORTUNIDADE DE DESVENDAR O SEGREDO OU 

AS PESSOAS NELA ENVOLVIDAS? 

Eu não estava interessado em sublinhar ou expor a ruindade 

do regime Fascista. No entanto, fiquei incrivelmente fascina-

do por esta mulher e a sua recusa total em aceitar qualquer 

tipo de compromisso. Apesar de tudo, ela poderia ter acei-

tado muito facilmente retirar-se, tendo, provavelmente, sido 

recompensada com generosidade, como acontecera com 

várias outras amantes de Mussolini. 

Mas ela não aceitou nada disso. Quis lutar pela sua própria 

identidade. Ela não conseguia acreditar na traição deste ho-

mem, a quem escreveu inúmeras cartas, e por quem se apai-

xonara perdidamente, sem esquecer tudo aquilo que lhe deu, 

que era tão-somente tudo aquilo que possuía. Mas logo que 

ele se tornou no Duce, Mussolini teve de dar um fim àquela ve-

lha história de amor, evitando colocar em risco a sua relação 

com a Igreja porque o regime estava a lutar para conseguir que 

fosse assinado o Tratado de Latrão, em 1929. Este movimento 

político foi tão bem sucedido que o papa se referia frequen-

temente aos pactos como uma «encomenda divina». Tanto a 

mãe como o filho tinham de desaparecer juntamente com os 

papéis que comprovavam o registo do matrimónio com Mus-

solini e a certidão de nascimento do seu filho, cujo nome foi 

mais tarde alterado. Eles tinham que deixar de existir.

COM QUE IMPRESSÃO FICOU DE IDA DALSER? 

Ela não tomava decisões baseadas na mediocridade: na ver-

dade, ela partilhava das mesmas ideias políticas do jovem 

Mussolini, uma espécie de posição heróica que era interven-

cionista, anti-sindicalista, individualista e futurista. Ela apaixo-

nou-se perdidamente por aquele homem novo quando ele 

ainda era um desconhecido. 

Mais tarde, a relação reverteu-se: quando todos idolatravam o 

Duce, ela foi posta de parte e todos se viraram contra ela. Mo-

tivada pelo seu amor inquebrável, incapaz de ver quem levaria 

a vantagem, ela foi contra toda a Itália, envolvida na doutrina 

Fascista a lado com Mussolini. 

O comportamento de Ida Dalser, com a sua coragem para en-

frentar o Duce e a sua recusa em ceder – uma rebelde até ao 

fim – lembrou-me algumas heroínas trágicas, como Antígona, 

que me vem logo à mente, mas também outras heroínas dos 

melodramas italianos como Aida, por exemplo. E neste senti-

do, o filme é também um melodrama sobre a invencibilidade 

de uma pequena mulher italiana que não se submetia a qual-

quer poder e, de alguma maneira, saiu vencedora. 

(…) UTILIZOU DOCUMENTOS DE ARQUIVO PARA CONCEDER 

MAIS VERACIDADE OU FOI UMA MERA QUESTÃO DE ESTILO? 

Uma questão de estilo, sem qualquer dúvida. Mas também 

foi necessário por questões práticas. Não podíamos repro-

duzir nada. Tivemos de combinar o material de arquivo com o 

nosso filme para criar um estilo particular, a começar com as 

imagens do jovem Mussolini, interpretadas por um actor, para 

autenticar as imagens de um ditador, sugerindo o processo 

histórico. De 1922 em diante, o actor desaparece e no ecrã só 

vemos o verdadeiro Mussolini.

© Dossier Atalanta Filmes.
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A CÓPIA ORIGINAL
por Carlos F. Heredero
Pode uma cópia ter o mesmo valor de um original…?
Pode um original ser tomado por uma cópia…?

O debate não só está na origem do ensaio publicado por 
James Miller, o intelectual que protagoniza “Copie Con-
forme”, como também está inscrito na própria natureza 
da mise en abyme criada pela própria concepção do 
filme. Esta não é uma reflexão alheia à obra do cineas-
ta iraniano. Já em “Close Up” (1990), a dialéctica entre 
o falso cineasta Makhmalbaf e o verdadeiro cineasta 
Makhmalbaf sustentava, especialmente, as sequên-
cias finais do filme, quando a viagem dos dois na mota 
permite que as imagens de ambos cheguem inclusiva-
mente a parecer formar uma só. Mas acontece que, sob 
a imagem do casal que contempla a pintura da “Musa 
Polimnia” e que, por sua vez, se vê reflectida no espe-
lho que protege o quadro, ressoa também o eco da 
viagem a Itália ocorrida em “Viaggio in Itália” (Rossellini, 
1954), durante a qual marido e mulher (Ingrid Bergman/

George Sanders) passeavam pelas ruínas de Pompeia 
e contemplavam alguns frescos romanos, como aque-
les a que se refere em off o guia do museu – no filme 
de Kiarostami – quando fala do “original” reproduzido 
posteriormente, no século XVII, para a “cópia original” 
(segundo as palavras utilizadas pela protagonista). A có-
pia na qual parecem olhar-se Juliette Binoche e William 
Shimell nesse plano crucial do filme. Porém, o casal de 
Kiarostami que protagoniza a segunda parte do seu fil-
me é realmente o mesmo do que aquele que ocupa a 
primeira parte? 
Qual desses casais é um “original” e qual é a “cópia”? 
Ainda mais: o segundo casal é apenas uma “cópia” do 
casamento rosselliniano ou, na realidade, é uma “cópia 
original” cujo valor (fílmico) é na verdade independente 
de que seja ou não uma cópia…? O plano de ambos no 
museu não é apenas, portanto o de um casal perante 
uma imagem (a pintura) que lhes devolve o seu próprio 
e ambíguo estatuto, mas também o de um casal e o seu 
reflexo inverso no espelho; ou seja, o primeiro e o segun-
do casal ao mesmo tempo.

Por isso também o vidro transparente do veículo em que 
viajavam Bergman e Sanders é agora “assaltado”, conti-
nuamente, pelos múltiplos reflexos dos cenários por 
que passa o itinerário de Binoche e Shimell: é a trans-
parência da imagem original e o palimpsesto próprio da 
pósmodernidade. A crise matrimonial do casal que visita 
Nápoles encontra agora uma “cópia original” na crise do 
casal (matrimonial ou não…) que viaja na Toscana, assim 
como Bergman e Binoche se dirigem ao espelho para se 
embelezarem diante da imagem (original ou falsa…?) que 
querem proporcionar aos seus respectivos companhei-
ros, ainda que nesta última, significativamente, o espe-
lho já não faça parte do enquadramento.
É uma supressão que antecipa a que se desenvolve, 
mais à frente, no último plano do filme, cuja ressonância 
nos devolve outro eco lógico, outro tributo necessário, 
outro regresso às origens, pois o que está por trás dessa 
imagem não é mais do que o plano de Gabriel (Donald 
McCann) no final de “Gente de Dublin” (“The Dead”, de 
John Huston, 1987), essa história originalmente contada 
por James Joyce no seu romance e de que se alimen-
tava já, de maneira bem significativa, o itinerário do ca-
sal “Joyce” na película de Rossellini e que nos devolve, 
agora, o périplo de uma personagem chamada “James”. 
Fecha-se o círculo. Só que onde o filme de Huston dei-
xava o protagonista a olhar para o exterior, o de Kiaros-
tami deixa o seu virado para o interior e olhando-se a si 
mesmo no espelho. Um sinal dos tempos?
© Cahiers du Cinéma – España, Outubro de 2010
Dossier Atalanta Filmes.
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CÓPIA CERTIFICADA
COPIE CONFORME
de Abbas Kiarostami, França, Itália, Irão, 2010, 106’
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MIGUEL GONÇALVES MENDES EM ENTREVISTA

JÁ CONHECIA O JOSÉ SARAMAGO, QUE FEZ UMA VOZ OFF 
NUM FILME SEU, DE 2002. ELE REAGIU COM RELUTÂNCIA 
QUANDO LHE APRESENTOU ESTE PROJECTO OU ACEI-
TOU-O DE IMEDIATO?
(…) Demorou uns meses a aceitar a ideia. Eu achava que não 

havia um documentário como devia ser sobre ele e não me 

interessava nada fazer um filme convencional, preguiçoso, da-

queles sobre “o homem e a obra”. Não tinha sentido. E achava 

que também havia outra coisa que faltava: um documentário 

sobre a Pilar del Río, sobre o papel dela na vida do Saramago. 

Não só o papel na vida emocional , como também na consa-

gração dele como escritor e na divulgação da obra. Portanto, 

propus um retrato dos dois, um retrato intimista. E também 

queria mostrar o que é ser um Nobel da Literatura nos dias 

de hoje e a relação entre duas pessoas que se amam e que se 

complementam. Curiosamente, houve uma coisa que mudou 

na atitude do José em relação ao filme, após as entrevistas 

que fiz aos dois. Ele viu o “Autografia”, o meu documentário 

sobre o Mário Cesariny, e disse uma coisa muito bonita: “Eu te-

nho é medo de não dizer coisas tão interessantes como o Má-

rio diz.” E eu respondi-lhe que claro que tinha, e que além disso 

era uma pessoa diferente do Cesariny. Acho que foi aí que ele 

percebeu que eu não queria fazer nada de convencional ou 

de sensacional, que a minha procura era por coisas distintas 

das que as outras pessoas filmavam. Aliás, depois de ver o fil-

me, ele disse-me: “Por vezes tive sérias dúvidas sobre o que tu 

estavas a filmar, mas hoje acho que este filme é muito mais do 

que só sobre nós os dois.” E eu disse-lhe que era uma grande 

dedicatória de amor a ele. 

VOCÊS TIVERAM UM ACESSO ÚNICO, EXCLUSIVO, AO DIA-
-A-DIA E À VIDA DELES. É IMPRESSIONANTE O QUE CON-

SEGUIRAM FILMAR.
Acho que foi de uma grande coragem por parte deles dar-nos 

esse acesso, até porque, durante as filmagens, apanhámos 

aquela fase muito difícil e complicada da doença do José. Mas 

mesmo assim não houve adiamentos no nosso plano de roda-

gem, nem tivemos de a suspender.

TAL COMO SUCEDIA COM “AUTOGRAFIA”, JOSÉ E PILAR É 
UM DOCUMENTÁRIO AUTO-EXPLICATIVO, SEM NARRA-
DOR, EM QUE NADA É FORÇADO AO ESPECTADOR, NEM UM 
PONTO DE VISTA NEM UMA MORAL.
Eu não quis forçar nada, nem as imagens, nem uma qualquer 

moral, nem fazer “pedagogia”. O filme dá espaço total ao es-

pectador para o apreender. O filme do Mário era diferente, 

era preciso pô-lo a falar. No caso do José, as palavras dele já 

estão espalhadas por toda a parte, e o que eu queria não era 

isso, queria dados do quotidiano deles, porque o quotidiano 

diz muito sobre nós. O filme sobre o Mário era muito testamen-

tário, enquanto aqui se passa precisamente o contrário. É um 

filme sobre alguém que tem sofreguidão pela vida, que quer 

continuar desesperadamente a viver para a sua luta e para po-

der continuar a escrever. Ele próprio diz, a certa altura, que co-

meçou a escrever muito tarde, e depois ganha o Nobel, o que 

é altamente inspirador: eis uma pessoa que nasceu no campo, 

numa família pobre, que não pôde fazer muitos estudos. É ób-

vio que a urgência dele era muito diferente da nossa. Era uma 

urgência de escrever, para a qual é necessário tempo.

FOI MUITO DIFÍCIL EQUILIBRAR O FILME, PARA NÃO FIL-
MAR MAIS O JOSÉ SARAMAGO OU A PILAR, E VICE-VERSA, 
E MESMO ASSIM MOSTRAR COMO ERA A VIDA PÚBLICA E 
ÍNTIMA DO CASAL? 
Foi dificílimo. Filmámos 240 horas e a montagem deu um tra-

balho diabólico, mas contámos a história que queríamos con-

tar, seguindo a estratégia formal que delineámos. É a história 

deste homem que quer escrever um livro e que tem medo de 

morrer antes de acabar, e desta mulher que ele ama e que o 

acompanha e apoia. E ele não só acaba o livro como ainda 

escreve outro a seguir. Podia ser um enredo de ficção. Houve 

muita coisa que caiu na montagem, coisas maravilhosas, mas 

que fugiam a este arco narrativo.(…) 

O TÍTULO DO FILME ERA UNIÃO IBÉRICA. PORQUE É QUE 
FOI MUDADO? 
O filme ia chamar-se União Ibérica, mas quando o José deu a 

entrevista ao DN, em que fez essas declarações e surgiu essa 

polémica, falou comigo e disse que talvez fosse melhor mexer 

no título, “senão vão achar que estamos aqui os dois a fazer 

um complot”. Claro que o título era apenas uma metáfora so-

bre eles, porque eu sou completamente anti-iberista, acho 

que não temos nada que ver com os espanhóis. E o José e a 

Pilar sabiam dessa minha opinião, sempre souberam. Só que, 

depois da polémica que se gerou, o filme, com um título des-

tes, passaria a ganhar uma carga política que não tem, e o pró-

prio José disse-me que não queria que fosse ou ficasse vincu-

lado a uma opinião política dele.

O DOCUMENTÁRIO MOSTRA AINDA QUE A FAMA PODE SER 
UMA MALDIÇÃO. ELES ANDAM SEMPRE A CORRER MUNDO, 
EM FEIRAS DO LIVRO, CERIMÓNIAS OFICIAIS E SESSÕES 
DE AUTÓGRAFOS, NÃO TÊM DESCANSO NEM FÉRIAS. 
Há muitas pessoas famosas que não se expõem a este tipo 

de coisas, mas é óbvio que qualquer actor, qualquer realizador, 

qualquer escritor, tem de vender os seus livros e filmes, e tem 

de fazer aquele trabalho. E é o que o José dizia: “Porque é que 

estou numa fila a dar 400 autógrafos às pessoas? Claro que é 

uma chatice, mas são aquelas pessoas que compram os meus 

livros, que me alimentam.” E ele tinha o sentido do trabalho, um 

brio profissional que eu diria típico da velha guarda: “Sim, é um 

horror, mas sim, eu tenho de cumprir.” Mesmo em relação às 

entrevistas, o José dizia: “Isto é quase uma tragicomédia, por-

que é uma chatice para mim responder sempre às mesmas 

perguntas, e é uma chatice para os jornalistas, que as têm de 

estar sempre a fazer. Eu sei as perguntas que eles vão fazer-me, 

eles sabem as respostas que eu vou dar, mas temos de conti-

nuar a fazer os nossos papéis. E se acredito nas coisas e quero 

continuar a lutar por elas, vou ter de as repetir até à exaustão.” 

Ele e a Pilar achavam, e acham, que temos a obrigação de ten-

tar continuar a mudar o mundo miserável que criámos.

© Diário de Notícias, 13.10.2010
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JOSÉ & PILAR
de Miguel Gonçalves Mendes, Portugal, 2010, 125’
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Perspectivando um novo espaço que marcará o seu futuro, o CCV publica no Argumento alguns contributos 
de especialistas sobre a importância das práticas artísticas e culturais na valorização de espaços e 

comunidades. Se o CCV sempre entendeu associar a dinâmica cultural aos vários locais e espaços da cidade, 
importa reflectir sobre alguns paradigmas desta intervenção, já que implica de forma transversal domínios 

como a economia, o turismo ou a identidade cultural.

NOVOS DESAFIOS
CALÇADA DA 

VIGIA
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O contacto com as dinâmicas pedagógicas da Isabel e a sua disponibilidade para inte-
grar no seu projecto curricular outros profissionais de educação proporcionou o de-
senvolvimento de um estudo de caso, no âmbito da investigação de doutoramento 
sobre «processos de educação das crianças na cidade»2. Organizámos o artigo em 
duas partes, a primeira sobre os temas em que nos interceptamos, a segunda com 
um conjunto de sugestões de dinâmicas educativas na cidade de Viseu (aqui em co-
laboração com o Cine Clube de Viseu).

CIDADE

Trazer a cidade para a escola e levar a escola para a cidade é uma aposta que faço 
com mais intensidade a cada ano que passa. A possibilidade de complementar e 
enriquecer as actividades curriculares com visitas e passeios é de todo estimulante. 
Ao longo do tempo tenho compreendido com esta experiência que o simples facto 
de tirar a turma da sala de aula é só por si um desafio. Possibilitar um conhecimento 
real dos locais, monumentos, transportes, experiências e sensações é fantástico. A 
cidade de Lisboa tem uma oferta tão vasta que muitas das vezes a dificuldade é es-
colher e seleccionar os locais a visitar. Partilhar estas experiências educativas mas 
também libertadoras (uma vez que saem do contexto da escola) com um grupo de 
crianças é muito gratificante.

A cidade é lugar de confluências e de estar, melhor ou pior, com os outros. A cidade: 
trabalho, casa, espaço público e espaço lúdico3. É já do senso comum a afirmação 
de que em 2008 a população que vive em cidades ultrapassou os 50% da população 
mundial total e que na Europa estes números são ainda mais significativos, por apro-

ximadamente dois terços da população viverem em cidades. É cada vez mais urgente 
pensar as e nas cidades. Uma das dimensões desta reflexão, é a educativa – conhe-
cer, problematizar e alargar as possibilidades dos processos educativos nas cidades 
contemporâneas. Esta é uma causa que me move e sobre a qual encontramos eco 
em outros profissionais – sejam professores, investigadores, autarcas, bibliotecários 
ou educadores de museus. Encontramos propostas internacionais de cidades edu-
cadoras4 a que várias cidades portuguesas aderiram, em que se parte do pressupos-
to de que se é nas cidades que habita a maioria da população mundial, elas são con-
texto de inúmeros processos de educação protagonizados por todos.
Trilla Bernet (1999) diz-nos que a cidade é educadora por ser conteúdo de educação, 
porque podemos aprender a cidade, a sua história, as suas regras, os seus lugares, as 
suas pessoas, os seus ritmos e dinâmicas; e a cidade é educadora por ser agente de 
educação, evidenciando-se nesta dimensão o protagonismo das instituições das 
cidades que, dentro e fora dos limites dos sistemas educativos formais, promovem 
processos e experiências com forte potencial educador. Aqui nos referimos às esco-
las pública e privadas de todos os níveis de ensino, às instituições municipais, como 
bibliotecas ou teatros, mas também a todas as organizações que de algum modo 
proporcionam momentos e situações educadoras, como os sectores educativos 
dos museus e de tantos outros tipos de organização. Contudo, este potencial educa-
dor das cidades exige um trabalho preliminar, pois é necessário identificar as caracte-
rísticas da cidade como contexto de educação, conhecendo o que em cada cidade 
pode haver de potencial educador, sejam os agentes de educação disponíveis e com 
trabalho para as várias faixas etárias e sobre temáticas convergentes com conteúdos 
e competências previstas nos programas escolares, sejam os conteúdos que cada 
uma das cidades permite explorar. 

A CIDADE COMO RECURSO 
EDUCATIVO

Este artigo reflecte uma experiência de trabalho e de vida de Isabel Cabral 
(professora do 1º ciclo do ensino básico) e de Elisabete Gomes (doutoranda em 

Ciências da Educação – Educação e Desenvolvimento). O cruzamento entre 
estas duas profissionais deu-se na sala de aula do 1.º ciclo, da turma tutelada pela 
Isabel, e daí resultou o desenvolvimento de um projecto sobre a cidade de Lisboa 

como recurso educativo. Propomos, no final, uma perspectiva dos recursos e 
experiências possíveis em Viseu. 

A aula-passeio foi para mim o meio de salvação. Em vez de adormecer em frente 
a um manual, depois da aula do meio-dia, saíamos pelo campo que rodeava a 

aldeia. Ao atravessar as ruas, parávamos para admirar o serralheiro, o carpinteiro. 
Já não examinávamos escolarmente o nosso meio, sentíamo-lo com todo o 

nosso ser, não só objectivamente mas com toda a nossa natural sensibilidade.
(Celestin Freinet) 1

© TEXTO
Elisabete Xavier Gomes

( emxvg@fct.unl.pt )
Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento, FCT-UNL

Isabel Cabral
O Leão de Arroios, Agrupamento de Escolas Luís de Camões, Lisboa

Versão original publicada na revista Noesis 78 (2009).
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SUJEITOS

Gert Biesta apresenta a relação intersubjectiva como a pedra de toque dos processos 
educativos contemporâneos, à qual se deve dar especial atenção dada a sua fragilida-
de no contexto do paradigma da Aprendizagem ao Longo da Vida e da crença genera-
lizada de que se aprende tudo em todo o lado, individualmente. O autor constrói uma 
expressão que traduz a relevância que atribui à relação em educação, caracterizando 
esta como um processo de vir à presença5, e afirma que vir à presença é fazê-lo num 
mundo social e intersubjectivo, num mundo que partilhamos com outros que não são 
como nós. A aceitação e o trabalho com o outro são centrais ao entendimento que 
temos de educação e que pretendemos ser orientador da nossa prática. 
Aqui colocámo-nos uma questão essencial, quando se trata do trabalho de educação 
com crianças: em que medida nós adultos, profissionais, respeitamos a existência 
subjectiva das crianças? Permitimos que as crianças venham à presença na nossa pre-
sença? Ou exigimos permanente que elas sejam apenas e só os alunos, que cumpram 
mais o seu ofício de aluno, como refere Perrenoud (1995), do que a sua existência sub-
jectiva – sempre diferente do outro e raramente cumprindo os objectivos curriculares?

O trabalho que desenvolvo junto do grupo tem como principais objectivos criar auto-
nomia, promover a identidade própria e, acima de tudo, a responsabilidade. A relação 
é aberta, tendo o companheirismo como pilar. A confiança que se pode dar e rece ber 
é fundamental numa relação e o meu trabalho assenta nessa base: confiança. É esta 
confiança que se converte em pouco tempo em companheirismo, respeito e autono-
mia. Apesar do ar rígido que algumas vezes imponho, a relação horizontal que man-
tenho com o grupo prevalece na maior parte do tempo. Sou, na maior parte das vezes, 
uma auxiliar e orientadora de conhecimentos, pois penso que esta atitude e postura 
permitem um melhor desenvolvimento dos alunos como alunos e como pessoas.

REDES

Castells considera que as cidades podem ser a concretização física da sociedade 
em rede, tal como a Internet é a sua concretização virtual (Castells, 2005). Outra das 
características centrais do funcionamento em rede é a informalidade das relações 
entre pessoas, entre instituições ou projectos paralelamente à consciência de uma 
existência fluida, tanto no tempo como no espaço. As cidades fazem-se de ruas, de 

cruzamentos, de becos sem saída, de semáforos, de regras e de violação das regras... 
Gostamos de pensar que elas são o espaço preferencial dos encontros, agradáveis e 
desagradáveis, marcados e casuais, formais e informais, e como tal potencialmente 
educadores, tanto quanto imprevisíveis.

Ao longo dos poucos anos que lecciono tenho-me cruzado com algumas institui-
ções e pessoas que revelam grande interesse pelas crianças e que apoiam e reco-
nhecem o trabalho que desenvolvo.
Tenho a feliz sorte de manter contactos e parcerias informais que têm beneficiado 
amplamente os grupos de alunos que tive até agora. São parcerias que assentam 
numa base de confiança e participação. São relações de simbiose: ambas as partes 
ficam a ganhar. Por um lado, o meu trabalho com os alunos enriquece, uma vez que 
os alunos usufruem de novas experiências, e as instituições podem desenvolver e di-
vulgar o trabalho por si promovido e desenvolvido. Os convites que me são feitos são 
tão apelativos, por que não os aproveitar? Então o jogo começa! Comunico à turma 
o convite feito e peço em troca a entrega total durante a realização das actividades 
escolares. E funciona! O programa curricular é cumprido e a cidade é vivida!

UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA PERTO DA SUA ESCOLA

Em Portugal são já 34 as cidades que aderiram à Associação Internacional das Cida-
des Educadoras6. Esta é uma associação de municípios, logo, à partida, os municípios 
aderentes estarão mais sensibilizados para projectos de educação dentro e fora da 
escola. De acordo com o Observatório das Actividades Culturais, houve um forte au-
mento do número de serviços educativos em instituições não escolares existentes 
em Portugal, desde os anos 90; em 2005 existiam 282 serviços educativos em todo 
o País, cujo trabalho é em grande medida dirigido a públicos escolares (Lourenço, 
2008), o que se pode compreender à luz de um paradigma de política cultural mais 
direccionada para a democratização dos equipamentos e do acesso a bens culturais. 
Neste contexto, assinalamos também a criação de redes de bibliotecas municipais nos 
vários concelhos do País, e o programa ainda em curso dos teatros e centros de espec-
táculos regionais. “Se uma criança vai feliz para a escola... já é meio caminho andado” 
(Isabel Cabral, 2008). E se souber o caminho, melhor ainda. Assim, acreditamos ser 
possível ir abrindo novos mundos possíveis do universo educativo das crianças.

A CIDADE COMO 
RECURSO
EDUCATIVO PODE SER
ENTENDIDA COMO 
CONTEXTO
(APRENDER NA 
CIDADE),
COMO AGENTE
(APRENDER DA 
CIDADE)
E COMO CONTEÚDO
(APRENDER A CIDADE)
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Os alunos do ensino secundário da Esco-
la Secundária de Viriato que frequentam 
o curso científico-humanístico de Artes 
Visuais, irão, em média, duas vezes por 
ano ao Museu Grão Vasco. Tenta-se que 
os alunos do 3º ciclo visitem o Museu, 
pelo menos uma vez, durante os três 
anos de escolaridade que ele integra.
As actividades que se desenvolvem são 
diversas: para além das visitas às exposi-
ções permanente e temporárias, no âm-
bito das disciplinas da formação voca-
cional dos alunos de Artes Visuais, tem 
acontecido a participação em oficinas e 
espectáculos, promovidos, normalmen-
te, pelo Teatro Viriato e pelo Museu Grão 
Vasco. Do ano lectivo anterior, destaco 
“Visitas Dançadas”, uma apresentação 
alternativa de algumas obras do Museu, 
um espectáculo inteligente e cativante 
para qualquer faixa etária.

O Museu fica a meia hora, a pé, e têm de 
se conciliar as visitas com os horários 
escolares, fazendo acertos entre disci-
plinas, já que numa aula de 90 minutos 
é impossível desenvolver a actividade 
e fazer as deslocações. Muitas vezes, é 
necessário usar tempo sem actividades 
lectivas do horário dos alunos e profes-
sores. O acompanhamento dos alunos é 
feito pelo(s) professor(es) da disciplina(s) 
que promove(m) a actividade. 

Durante a visita à exposição “Lingua-
gem e Experiência” (10º, 11º e 12º anos 
de Artes Visuais, nas disciplinas de 
Desenho-A e de Oficina de Multimédia-
-B), aconteceram dois tipos de acompa-
nhamento: visita orientada pelo serviço 
educativo do Museu, para o 10º ano, e 
por mim, nos outros anos. Nestas, após 
um tempo inicial em que se estabe-
leceram algumas das características 
da arte contemporânea e se fez uma 
visita livre, cada aluno apresentou uma 
obra, justificando os motivos da sua 
escolha. Contextualizou-se cada uma 
dessas obras e chamou-se a atenção 
para aspectos relevantes da mesma, 
principalmente em termos formais e 
expressivos. Nos dias seguintes à visita, 
em trabalho extra-aula, os alunos procu-
raram referências biográficas e artísticas 
ao autor(a) seleccionado(a) por cada 
um e sobre a sua produção artística, 
registando-se também, por escrito, a 
leitura da obra integrante da exposição 
“Linguagem e Experiência”.

Sendo a exposição exemplificativa 
das artes visuais do país nas últimas 
décadas do século XX e no início deste, 
abordaram-se aspectos significativos da 
arte contemporânea, em termos con-
ceptuais e estéticos, interligados com os 
novos recursos formais e técnicos, o que 
permitiu aprofundar a problemática das 
questões postas pela arte actual.
Esta actividade permitiu desenvolver a 
temática da arte contemporânea e a sua 
integração na educação artística, que é 
a de um projecto integrado no programa 
europeu Comenius, em que a Escola 
Secundária de Viriato está envolvida, 
também com a Escola Secundária Alves 
Martins e com outras cinco escolas da 
Finlândia, Estónia e Letónia.

1. Citado por Trilla Bernet, 2004, p. 317; tradução da autora.
2. Doutoramento em Ciências da Educação, com 
orientação da Professora Doutora Mariana Gaio Alves, na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, com o apoio de bolsa de doutoramento da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
3. A partir de António Mega Ferreira na sua conferência “A 
condição urbana”, que encerrou o ciclo de conferências 
“A cidade no século XXI”, Lisboa, Parque das Nações, 25 de 
Novembro de 2008.
4. Referimo-nos especificamente à Associação Internacio-
nal de Cidades Educadoras, visitável em http://w10.bcn.es/
APPS/eduportal/pubPortadaAc.do
5. Biesta (2005, p. 62) - tradução nossa da expressão original 
«come into presence».
6. Águeda, Albufeira, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, 
Braga, Cascais, Chaves, Coimbra, Esposende, Évora, Grân-
dola, Guarda, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Moura, Odivelas, 
Oliveira de Azeméis, Porto, Palmela, Paredes, Portimão, Rio 
Maior, Sacavém, Santa Maria da Feira, Santarém, São João 
da Madeira, Sever do Vouga, Sintra, Torres Novas, Vila Fran-
ca de Xira, Vila Real. Ver mais em http://w10.bcn.es/APPS/
eduportal/pubPortadaAc.do.

Bibliografia:
Biesta, G. (2005). «Against learning. Reclaiming a language 
for education in a time of learning»,
Nordisk Pedagogik, 54-66.
Castells, M. (2005). «A sociedade em rede». In G. Cardoso, A 
Sociedade em Rede em Portugal. Porto: Campo das Letras.
Perrenoud, P. (1995). Ofício de Aluno e Sentido do Trabalho 
Escolar, Porto: Porto Editora.
Trilla Bernet, J. (1999). «A educación non formal e a cidade 
educadora: dúas perspectivas (unha
analítica e outra globalizadora) do universo da educación», 
Revista Galega do Ensino , 24, 199-221.
Trilla Bernet, J. (2004). «Los alrededores de la escuela », 
Revista Española de Pedagogia , LXII, n.º 228, 305-324.

CINE CLUBE DE VISEU
Projecto educativo – “Cinema para as 
Escolas” – desenvolvido anualmente 
desde 1999. Inclui oficinas de cinema 
nas escolas, sessões de cinema em sala 
própria, e acções de formação para alu-
nos e professores. Para todos os níveis 
de escolaridade.
Saberes em destaque:
- Utilizar o cinema de animação como 
instrumento de motivação para conte-
údos programáticos, ou de motivação 
geral para a escola
- Utilizar as possibilidades formativas do 
cinema para uma educação humanista
- Divulgar a história e estética do cinema

TEATRO VIRIATO
O Serviço Educativo do Teatro Viriato 
foi criado em 2004 (designado “Sentido 
Criativo” a partir de 2007), para respon-
der à necessidade de dotar o Teatro de 
uma política pedagógica de sensibiliza-
ção, captação e formação de públicos. 
Este Serviço visa sensibilizar e formar 
públicos de idades, vivências e interes-
ses diversificados e promover a apren-
dizagem ao longo da vida, funcionando 
em articulação com a programação do 
Teatro, sendo por isso concebido segun-
do premissas transdisciplinares.
São apresentados projectos de continui-
dade, cíclicos e pontuais, no âmbito 
de abordagens a um espectáculo ou 
exposição, temáticas específicas, ou 
propostas de artistas e companhias.

LUGAR PRESENTE
Desde que a Companhia Paulo Ribeiro 
fixou residência no Teatro Viriato, em 
1999, promoveu workshops pontuais 
e depois blocos temporários de aulas 
regulares. Criado em 2003, o Lugar Pre-
sente intensificou a actividade educativa 
da Companhia, apresentando aulas 
regulares, curso vocacional de dança, 
workshops e acções de formação va-
riadas, e o 5 à quinta, espaço dedicado 
à comunidade. Destacam-se diversos 
saberes e áreas artísticas, como dança 
(formação clássica e linguagens do 
mundo), teatro, música, ou áreas de re-
laxamento e manutenção (yoga, pilates 
e tai-chi). As actividades podem ser usu-
fruídas a partir dos três anos de idade.

GIRA SOL AZUL
A Gira Sol Azul é uma associação que 
visa promover a educação artística e 

desenvolver actividades no âmbito artís-
tico e cultural. O espaço interdisciplinar 
fundado em 2006 dedica-se à educa-
ção artística nas suas várias vertentes, 
abrangendo vários públicos: oficinas 
para crianças e jovens, famílias, pessoas 
com necessidades educativas espe-
ciais, formação de agentes educativos e 
workshops para públicos especializados.
As actividades regulares mais impor-
tantes são a Escola de Música da Gira 
Sol Azul, Workshop de Jazz de Viseu e a 
Escola de Verão. 

ENTRETEIAS
A Federação Regional das Associações 
de Pais de Viseu promove, desde 2009, 
este projecto de intervenção social des-
tinado às crianças, jovens, e famílias, em 
que a música, o movimento e o drama, 
as artes circenses, as artes plásticas, a 
fotografia e o cinema são explorados 
como meios facilitadores do desenvol-
vimento de competências pessoais e 
sociais, de prevenção de comportamen-
tos de risco e de promoção de factores 
de protecção. 
EntreTeias engloba três projectos para 
públicos alvo distintos: 
Emaranharte - 1º CEB, através das ex-
pressões artísticas integradas; 
Cultura Urbana - população sinalizada 
do ensino secundário da região urbana 
de Viseu; 
Darteritmo - na área da música, para a 
população sinalizada do 2 e 3 CEB.

GICAV
As actividades de cariz educativo do 
GICAV não estão concentradas num 
projecto, mas distribuem-se por algu-
mas das suas intervenções, algumas 
encetadas em 1989, com o inicio de ac-
tividade da própria associação. Espec-
táculos de Teatro, a colectânea “Páginas 
Lentas”, e o Salão Internacional de BD 
são exemplos de propostas também 
disponíveis para jovens.

HUMANIZARTE
A Associação Balsa Nova criou em 2009 
o espaço Humanizarte, numa antiga 
loja do Bairro da Balsa, com o propósito 
de trabalhar pela inclusão e reinserção 
social através das artes. O projecto está 
aberto a toda a comunidade e garante, 
paralelamente ao trabalho artístico 
(exposições, workshops), apoio social 
através de uma equipa de psicólogos.

PROPOSTAS EDUCATIVAS NA CIDADE DE VISEU

No ensaio original, Elisabete Gomes e Isabel Cabral propõem “pistas de reflexão para o 
desenvolvimento de um trabalho educativo contextualizado na cidade”, e, por último, 
“exemplos de contextos e de actividades desenvolvidas”, na cidade de Lisboa. Para o 
Argumento, propomos um roteiro de exemplos específicos presentes em Viseu.

UMA EXPERIÊNCIA
Visitas ao Museu Grão Vasco

Paula Soares, professora da Escola Secundária de Viriato.

Dados recolhidos  Rodrigo Francisco
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APRENDER EM FESTA 2010

As actividades do APRENDER EM FESTA 2010, dedicado ao mundo do cinema de 
animação, com programa partilhado por Viseu, Mangualde e Cinfães, resultaram na 
participação de 1646 pessoas. Pela primeira vez, o Cine Clube de Viseu alargou as 
actividades a todo o mês de Outubro, começando pela entusiástica participação de 
público que esgotou por completo os workshops (Construção de brinquedos ópticos, 
Abstração em Acção e Construção de Fantoches).
Do conjunto de acções da ambiciosa edição 2010 do APRENDER EM FESTA, os 
workshops e ateliês de cinema de animação obtiveram 20% das inscrições (no caso, 
crianças, jovens e público em geral), enquanto que às sessões de cinema assistiram 
os restantes 80% do público (alunos de diferentes níveis de escolaridade). O progra-
ma é exemplar da importância que representa para o CCV a sensibilização de novos 
públicos no ano em que se comemora o seu 55º aniversário.  
De certa forma, alguns dos aspectos mais significativos da participação das escolas 
no projecto são sintetizados pela professora Paula Branco (Escola Secundária Prof. 
Dr. Flávio Pinto Resende, Cinfães), nesta atenta análise endereçada ao CCV: 

“Valorizou-se a divulgação cultural, expressão de um esforço de descentralização e 
democratização cultural, no acesso a bens culturais, numa dimensão pedagógica 
socio-educativa. Esta iniciativa reveste-se da maior importância, considerando os 
custos sociais e culturais de uma “interioridade vivida”, onde se assinala a pouca ofer-
ta cultural. (…)
A apresentação dos filmes de animação proporcionou um diálogo e argumentação 
crítica sobre os filmes visionados. Quatro turmas assistiram às projecções dos filmes, 
e cruzaram discursos, uma vez que os alunos, oriundos de diferentes áreas de estu-
dos -de Animador Sociocultural e do Curso Profissional de Multimédia-, puderam ar-
ticular aprendizagens e competências.
Este projecto de dinamização cultural da escola permitiu contactar com um novo re-
curso expressivo e dessa forma compreender conceitos e temas actuais; participar 
na comemoração do Dia Mundial da Animação; reconhecer o papel do cinema de 
animação como forma actual e eficaz de comunicação e educação artística; desen-
volver competências lúdicas e  saberes fazer técnicos - em especial pela articulação 
com os workshops de animação anteriormente realizados na escola - desenvolvendo 
dimensões artísticas das práticas do animador sociocultural; articular currículos e di-
namizar a interacção entre cursos profissionais e ensino regular.

“VANGUARDAS E ESTÉTICAS NO CINEMA”

Está em curso a nova edição do programa VANGUAR-
DAS E ESTÉTICAS NO CINEMA, na Escola Superior de 
Educação de Viseu. Luís Nogueira, director do curso de 
cinema da Universidade da Beira Interior, Nuno Tudela, 
realizador e professor de cinema, e Maria João Madei-
ra, programadora da Cinemateca Portuguesa, e outros 
convidados irão abordar o trabalho de alguns cineastas 
em cujas obras se desenvolvem caminhos particulares, 
plenos de referências e significados, que influenciam o 
espaço de um “cinema crítico” (para usar uma das clas-
sificações atribuídas a esse outro cinema).
Relembramos aos interessados por alguma sessão 
particular que basta comunicar previamente ao CCV e 
comparecer no auditório da ESEV. Existe uma modali-
dade de inscrição por sessão com um custo de 8 euros 
(5 euros para os nossos associados).
As sessões têm lugar às Quintas-feiras, pelas 18h, até 03 
de Março de 2011.

FICHAS DE ANÁLISE ONLINE

A primeira sessão de cinema destinada às escolas, no 
âmbito do projecto Cinema para as Escolas, realizada a 
11 de Janeiro de 2000, apresentou “Citizen Kane”, de Or-
son Welles, acompanhado por um caderno de explora-
ção distribuído a todos os alunos e professores. Desde 
então, todas as sessões integradas no projecto têm sido 
complementadas por cadernos e fichas de análise, pro-
movendo as possibilidades de exploração dos filmes 
após o seu visionamento, em contexto escolar. Com o 
estreitamento de relações com os vários professores 
que participam nas sessões, algumas destas fichas têm 
sido construídas pelos próprios docentes, contribuindo 
para uma exploração mais completa e possivelmente 
mais adequada dos filmes. 
As fichas foram editadas, regra geral, no Argumento, 
acabando em muitos casos por esgotar em suporte fí-
sico. Com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual 
o CCV irá disponibilizá-las online através do site www.
cineclubeviseu.pt, ficando assim acessíveis a todos os 
interessados em promover filmes como “O sol enga-
nador”, “Microcosmos”, “Frida”, “Adeus Lenine” e mui-
tos outros, em contextos educativos. 
Acompanhe as novidades na página da Internet do CCV.
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MANUEL MOZOS NO CCV | 30.11.2010

E num país assim avesso à memória o documentário ocupa um lugar importante? 
Manuel Mozos vê no documentário português “um movimento que começa agora a 
descobrir e a investigar o passado”. 

Mozos filmou a decadência de edifícios desabitados, cineteatros, minas, apeadeiros, 
onde permanecem sinais da história recente e a incerteza das razões que levaram ao 
abandono. 

O autor conta-nos a intenção inicial em usar imagens de arquivo, entrevistar as pesso-
as que deixaram os locais, ideia ultrapassada à medida que ia filmando e descobrindo 
mais sítios, quando começou a depurar a imagem, despindo o espaço da presença 
humana, incluindo a sua, ao abdicar de movimentos de câmara: “porque um movi-
mento supõe sempre alguém atrás da câmara.” O plano fixo, onde o cineasta encon-
tra uma tradição que vem do “cinema primitivo” dos irmãos Lumiére, e mais familiar-
mente, do português Aurélio Paz dos Reis. 

O projecto foi evoluindo ao longo dos anos, a partir de apontamentos, notas soltas 
sobre locais, referências textuais, notícias. Uma construção no tempo onde sobressai 
a história, ou as pequenas histórias, do século XX português, da herança do Estado 
Novo à experiência da democracia.

Nos lugares que o filme percorre notam-se os sinais de um passado muito recente, 
como se ainda há pouco tempo ali tivéssemos estado. 

A ambição do documentário foi repovoar esses espaços a partir da voz (narrada) e 
do som (música, gravações antigas): contam-se histórias, cruzam-se personagens, a 
partir de pequenas coisas como recitais, ementas, correspondência. “Interessava-

-me esse lado das pequenas coisas que se perdem”, diz Mozos. A ligação entre a his-
tória e o local nem sempre é evidente: é algo que se vai construindo.

 “Pretendia que o filme pudesse ter esse lado de desmontagem onde todos os seus 
componentes pudessem agir em níveis diferentes”, diz-nos Mozos, referindo-se ao 
trabalho com os Anakedlunch, autores da música original, dados à construção de 
ambientes sonoros eléctricos e pesados, sonoridades lunares. Na audiência alguém 
nota o esbatimento das fronteiras entre o documentário e a ficção. Imagens para 
uma arqueologia industrial ou ficção científica?

JOÃO CANIJO NO CCV | 23.11.2010

Numa altura em que espaço público se rarefaz, na presença dos grandes interesses 
económicos, a esfera do associativismo pode ser o espaço de liberdade e partilha de 
ideias que resiste. Os realizadores João Canijo e Manuel Mozos estiveram presentes 
na apresentação dos documentários “Fantasia Lusitana” e “Ruínas”, neste ciclo dedi-
cado ao cinema português: “Nós Por Cá”.

 “O projecto salazarista é poderoso, sem deixar de ser ridículo”, disse Manuel de Luce-
na. A retórica salazarista ainda persiste entre lugares comuns: Salazar salvou Portugal 
da Segunda Grande Guerra? “A neutralidade é um mito”, responde João Canijo, “este 
filme é sobre isso”. 

“Há dois níveis de realidade: a realidade dos refugiados e o delírio da propaganda.” – diz 
o realizador, citando o filósofo José Gil, com quem colaborou na preparação do filme. 

“Fantasia Lusitana”, primeiro documentário de João Canijo, é sobre a imagem do país 
na Segunda Grande Guerra, entre a distância da propaganda e a proximidade dos re-
fugiados, com testemunhos de Alfred Döblin, Erika Mann e Saint-Exupéry: “eles senti-
ram o país quando mais ninguém sentia Portugal”. 

“Sabem de quem era aquela voz que acompanhava grande parte do filme? Era do An-
tónio Lopes Ribeiro. Engraçado, não é?” O António Lopes Ribeiro da “Época de Ouro” 
do cinema português, “comédia à portuguesa”, produzia, realizava e apresentava 
(com grande economia de meios) o “Jornal Português”, criado em 1938 por António 
Ferro como magazine propagandístico (servindo de intróito nas sessões de cinema 
da altura). “Este tipo é de uma comicidade genial!”, diz João Canijo.
Ao ver estas imagens (disponíveis no ANIM, Arquivo Nacional de Imagens em Movimen-
to) o realizador confrontou-as com aquele nacionalismo exposto em tabliês de certos 
automóveis de praça, e concluiu: “O título do filme só pode ser “Fantasia Lusitana”!”

No redobrar das fantasias notamos uma identidade e um destino comuns forjados 
pela propaganda em confronto com as ilusões do refugiado e a pobreza do português 
comum alienado do mundo. João Canijo acrescentaria ainda o espectador compra-
zido na rememoração do passado, quando a certa altura se queixa de ter visto nas sa-
las mais velhos do que novos: “A média de idades era a minha, pessoas que queriam 
rever e lembrar - ninguém quer descobrir nada em Portugal”.

Depoimentos recolhidos por João Rodrigues
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Em 2010, cumpriu-se o 80º aniversário da estreia do filme-documentário “Viseu”, no 
Avenida-Teatro, a 29 de Junho de 1930. Este extraordinário documento histórico foi 
exibido em sala de cinema pela última vez em 1996, por iniciativa do Cine Clube de 
Viseu (ver caixa) e voltou a estar acessível ao público desde 2002, no Museu Almeida 
Moreira, à época integrado na exposição Ícones e Representações – Património His-
tórico de Viseu.
Produzido inicialmente como instrumento de promoção turística local, o filme Viseu 
proporciona-nos hoje uma autêntica viagem no tempo, apreciada por viseenses e vi-
sitantes. Mas essas imagens que nos fascinam não devem ser vistas apenas como 
um retrato da paisagem viseense de outros tempos. Elas têm a sua própria história, o 
contexto que lhes deu vida e que importa conhecer. Voltemos pois a 1930 e olhemos 
um pouco para o que se passava por detrás da câmara de filmar.
Primeira parte da investigação de Luís da Silva Fernandes, continua na próxima edição do Argumento.

A COMISSÃO DE INICIATIVA E TURISMO DE VISEU
Em Maio de 1930, a imprensa noticiava a preparação de um filme sobre Viseu, ela-
borado pela Comissão de Iniciativa e Turismo da cidade. Esta instituição tinha sido 
constituída precisamente 4 anos antes, a 26 de Maio1. Era mais uma das dezenas de 
comissões similares que foram gradualmente instaladas em diversos destinos turís-
ticos, desde 1922.
Efectivamente, a aposta do regime republicano na institucionalização e no desenvol-
vimento do turismo exigia a definição e implantação de uma rede de organizações 
turísticas locais. Assim, segundo a Lei nº 1152, de 23 de Abril de 1921, seriam «criadas 
em todas as estâncias hidrológicas e outras, praias, estâncias climatéricas, de altitude, 
de repouso, de recreio e de turismo, comissões de iniciativas com o fim de promover 
o desenvolvimento das estâncias, de forma a proporcionar aos seus frequentadores 
um meio confortável, higiénico e agradável, quer executando obras de interêsse geral, 
quer realizando iniciativas tendentes a aumentar a sua frequência e a fomentar a in-
dústria de turismo» (Artº. 1º).

1 Relativamente à história da Comissão de Iniciativa e Turismo de Viseu, vide Fernan-
des, Luís da Silva (2008), «A Comissão de Iniciativa e Turismo de Viseu (1926-1936)», 
Viseu.m (Revista do Museu Municipal de Viseu), nº 1, pp.164-179.

Os diversos destinos turísticos identificados (ou seja, as «estâncias»), seriam classifi-
cados por decreto, consoante as suas aptidões; seria então possível instalar em cada 
«estância» a respectiva Comissão de Iniciativa, cuja área geográfica de actuação seria 
igualmente fixada por decreto. Em 1923, Viseu foi uma das localidades classificadas 
como «estância de turismo» (Decreto nº 8714 de 14 de Março). Só três anos mais tar-
de seria instalada a respectiva Comissão de Iniciativa (Jornal da Beira, 3/06/1926); a 
sua área de actuação, inicialmente reduzida à cidade e a algumas povoações do con-
celho (Decreto nº 12207, de 24 de Agosto de 1926), em breve seria alargada a todo o 
território concelhio (Decreto nº 15676, de 6 de Julho de 1928). 
As Comissões de Iniciativa eram entendidas como unidades orgânicas dependentes 
da Administração Central e por ela fiscalizadas, mas compostas por figuras locais e 
delegados do poder local e de instituições ligadas à actividade turística, sem direito 
a remuneração. A composição das Comissões variava consoante a categoria de «es-
tância turística»; todavia, em termos orgânicos, e de forma genérica, deveria existir, 
para além do Presidente e Vice-Presidente, um Administrador-Delegado (encarregue 
da execução das deliberações da Comissão), Tesoureiro, Secretário e Vogais.
A obtenção de receitas próprias, particularmente através de taxas aplicadas às acti-
vidades turísticas, permitia uma efectiva actuação no terreno, quer no que respeita 
à promoção dos destinos turísticos e à execução de obras e melhoramentos locais, 
quer no que respeita à fiscalização da própria actividade turística.
Em Viseu, após um tímido arranque, a Comissão de Iniciativa ganhara, a partir de 1928, 
um certo dinamismo, contando nessa altura com a influente presença do director do 
Museu Grão Vasco, Capitão Almeida Moreira, como seu Administrador-Delegado. En-
tre 1928 e 1930, a Comissão tinha já editado os primeiros cartazes turísticos da cida-
de [1] e outro material de promoção, entre o qual uma elogiada colecção de postais 
(Distrito de Viseu, 22/03/30)2; diversas obras tinham sido lançadas, com relevo para 
melhoramentos na Cava de Viriato e no próprio Rossio. E, em 9 de Fevereiro de 1930, 
tinham sido inauguradas as novas instalações da sede da Comissão, no rés-do-chão 
do edifício do Grémio (Jornal da Beira, 15/02/30). 

2 Os postais reproduzidos neste texto faziam parte dessa edição de 1930.

VISEU 
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EM 1930

O filme da 
Comissão de 

Iniciativa e 
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© Luís da Silva Fernandes

[1] cartaz turístico de 1928/29
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A Casa do Miradouro era propriedade da Câmara Municipal de Viseu desde 
meados da década de 1980, quando o executivo presidido pelo Eng. Engrácia 
Carrilho comprou o edifício com o objectivo de ali instalar a Comissão de Turismo. 
Competia ao Gabinete de História e Arqueologia da Câmara Municipal, criado em 
1988, proceder à organização do espaço e do material oriundo de diversos locais 
que estava depositado na Casa. Alcina Silva colaborava com o Gabinete de História 
e Arqueologia e sabia da existência do filme, embora nunca o tivesse visto: “Fui ao 
Turismo, à Câmara, ao Arquivo, falei com o Sr. Madeira (José Alves Madeira) no Fórum 
Viseu – Serviço Municipal de Cultura e Comunicação, que funcionava na Casa-Museu 
Almeida Moreira. Ninguém sabia onde estava o filme”. 
Em 1990, no decorrer dos trabalhos do Gabinete, Alcina Silva encontra de forma 
inesperada duas latas de filme no sótão da Casa, “no meio de sacos pretos 
amontoados, jornais, tudo com um destino: o lixo”. Seria, provavelmente, o filme 
esperado. “Por razões profissionais, e por afinidade pessoal, contactei o José 
Fernandes, da animação cultural da Câmara Municipal, para darmos seguimento ao 
achado, e confirmarmos que filme era aquele”. 
José Fernandes, também membro da direcção do Cine Clube de Viseu, agilizou o 
visionamento da cópia com o equipamento de projecção da associação. A cópia era 
em 35mm, e o projector a usar estava instalado no Auditório Mirita Casimiro, desde 
a inauguração deste em Outubro de 1989. Fechada nas caixas há anos, “a película 
estava colada por falta de uso, era de nitrato, e por isso altamente inflamável. A sessão 
tinha de ser breve porque o material oferecia alguns riscos...”. 
Projectou-se o suficiente para confirmar que o filme era mesmo “Viseu”. José 
Fernandes propôs a Américo Nunes, vereador da cultura da Câmara Municipal, a 
entrega do filme na Cinemateca Portuguesa, para efeitos de restauro e conservação. 
A proposta foi aceite e José Fernandes entregou o filme na Cinemateca, “em mão, 
depois da viagem numa 4L”. 
O filme encontra-se actualmente no ANIM (Arquivo Nacional da Imagens em 
Movimento), departamento criado pela Cinemateca em 1996 para assegurar o 
serviço de recuperação e armazenamento de cópias.

ÚLTIMA PROJECÇÃO DE “VISEU”

Em 1996, o CCV promoveu um ciclo comemorativo dos 100 anos do cinema 
português, numa extensa programação desenvolvida de Outubro a Dezembro, no 
Instituto Português da Juventude. A abrir o programa, a 08 de Outubro, foi exibido 

“Viseu”, juntamente com “Aurélio da Paz dos Reis – um olhar actual”, de Manuel Faria 
de Almeida. 
A ideia original que conduziu à projecção de Outubro de 1996 era um pouco diferente. 
O CCV procurava organizar um ciclo temático sobre a cidade de Viseu como cenário 
em filmes, jornais de actualidades, e outros registos. Em reunião com João Bénard da 
Costa e José Manuel Costa, director e sub-director da Cinemateca Portuguesa, José 
Fernandes solicitou a cedência de alguns títulos para projecção, mas as cópias estavam, 
ainda, na posse das produtoras. Gorado o projecto original, decidiu-se que a Cinemateca 
iria ceder a cópia já restaurada de “Viseu” para projecção que o CCV viria a concretizar 
no IPJ, recentemente inaugurado. Tratou-se, graças ao CCV, da única projecção em 
suporte 35mm da cópia restaurada de “Viseu”, integrado no primeiro ciclo organizado 
no auditório do IPJ que ainda hoje acolhe a programação regular do CCV.  
Depoimentos recolhidos por Rodrigo Francisco.

“VISEU” PERDIDO, ACHADO, 
E RESTAURADO

VISEU REVESTE-SE DE UMA 
IMPORTÂNCIA MUITO PARTICULAR 
PARA A CIDADE, COMO COMPROVAM 
AS SUCESSIVAS PROJECÇÕES 
INICIAIS DO FILME, PARA DIVERSOS 
FINS, OU O VALOR HISTÓRICO QUE 
HOJE, INEGAVELMENTE, POSSUI. 
NO ENTANTO, O FILME ESTEVE 
DESAPARECIDO DURANTE LONGOS 
ANOS E APENAS EM 1990 FOI 
LOCALIZADO. NAS IMEDIAÇÕES DO 
MUSEU GRÃO VASCO, QUE ALMEIDA 
MOREIRA FUNDOU EM 1916, A CASA 
DO MIRADOURO “GUARDAVA” O 
FILME DO CAPITÃO.
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FILMES PARA 
PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB

SABIA QUE O CINEMA 
E O AUDIOVISUAL…
- APOIAM O CONHECIMENTO E A DIVERSIDADE - 

- ESTIMULAM A CURIOSIDADE PELO OUTRO - 

- ENRIQUECEM AS APRENDIZAGENS -

- PRODUZEM UMA IMPRESSÃO INESQUECÍVEL 

NA MEMÓRIA AFECTIVA PESSOAL -

+ INFO

www.cineclubeviseu.pt


