Uma iniciativa que desde 1982
se realiza em Viseu.

um símbolo do que procuramos neste tempo —
uma coordenação de esforços para enfrentar uma
crise na área cultural que está a comprometer
a existência de pequenas salas em todo o
país. Quando conseguirmos ultrapassar, vão
juntar-se amigos e amigas de todas as idades, rodeados de filmes
de muita qualidade, ao ar livre, tal como nesta edição em 1986.
Tomem nota na agenda: 28 de Julho. Estamos e estaremos
convosco!

É
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ito é um rapaz de dez anos que vive sozinho com
a mãe desde que o seu pai, um inventor prodigioso, desapareceu sem deixar rasto. Quando uma
estranha epidemia provocada pelo medo se alastra pela população, Tito apercebe-se que a cura
para a doença poderá estar relacionada com as estranhas invenções do seu pai... Sem se deixar contagiar pelo medo do desconhecido, o rapaz parte então numa aventura para salvar o mundo.
Um filme divertido e visualmente encantador que combina animação digital com expressivos cenários desenhados à mão.
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“Com a sua hipnótica combinação
de cenários pintados óleo e animação digital colocada ao serviço de
uma história inventiva e preenchida por personagens imediatamente
cativantes, Tito e os Pássaros é um
dos filmes animados mais originais
do ano.” Oktay Ege Kozak, PASTE MAGAZINE

“Tito e os Pássaros prova que a
universalidade advém da especificidade: nada poderia ser mais
universalmente relevante do que
este pequeno filme artesanal falado
em português.” Carlos Aguiar, THEWRAP
 TRAILER https://vimeo.com/325038046

TIO TOMÁS,
A CONTABILIDADE
DOS DIAS
de Regina Pessoa, Portugal
/França/Canadá 2019. 13’

de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar & André Catoto, Brasil 2018. 73’

Melhor Filme de Animação  ANIMA MUNDI ANIMATION FESTIVAL 2018
Prémio da Crítica  MONSTR A 2018
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A partir das memórias afectivas
e visuais da infância de Regina
Pessoa, o filme é uma homenagem ao seu tio Tomás, um homem
humilde e um pouco excêntrico
que teve uma existência simples e
anónima. Um testemunho de como
não é preciso ser-se alguém para
se ser excepcional aos olhos de
outra pessoa.
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ak é um rapaz com síndrome de Down que decide
fugir da sua casa de acolhimento para perseguir
o seu sonho de ser um wrestler profissional.
Pelo caminho, encontra Tyler, um fora da lei em
fuga, que aceita dar-lhe boleia até à escola de
wrestling do seu ídolo. Juntos, percorrem a paisagem do sudeste
americano, pescam, bebem, fogem a perseguidores, e convencem
Eleanor, uma gentil funcionária da casa de acolhimento responsável por encontrar Zak, a juntar-se a eles. A partir das histórias de
Huckleberry Finn, os realizadores Tyler Nilson e Michael Schwartz
encontram nos tempos modernos os mesmos temas de liberdade,
justiça e perseverança dos contos de Mark Twain.

Z

COM
Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen,
Bruce Dern, John Hawkes

“Uma fábula Mark Twainiana
moderna de derreter o coração.”

“O filme mais loucamente
doce da década.”

FLICKERING MYTH

FILM INQUIRY.COM

 TRAILER https://youtu.be/LfC-Exd-y-4

de Tyler Nilson & Michael Schwartz,
Estados Unidos da América 2019. 93’
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Prémio do Público  SXSW FILM FESTIVAL 2019
Prémio Revelação para Zack Gottsagen  HOLLY WOOD CRITICS ASSOCIATION 2020
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yunosuke é um samurai solitário e errante, que
atravessa o Japão nos conturbados últimos anos
do domínio Shogun. Sem remorsos nem piedade, impõe a sua vontade a quem se atravessa no
seu caminho, graças à sua mestria sem igual nas
artes da espada. Um enorme clássico do cinema de samurais, The
Sword of Doom pinta um retrato arrebatador de um homem que faz
a escolha de dedicar a sua vida ao Mal.

R

COM
Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Yûzô Kayama,
Toshiro Mifune

“Um filme triunfante que
transcende o género do cinema
de samurais ao incorporar
brilhantes coreografias de ação,
drama, imagens deslumbrantes,
personagens complexas e até
elementos sobrenaturais.”

“Um dos mais violentos, complexos
e atmosféricos de todos os filmes de
samurais, e um dos grandes contos
de bem contra o mal do cinema
japonês.” Oscar Garza, KULTURE SCHOCKED

 TRAILER https://youtu.be/FGhpT8PGslA

de Kihachi Okamoto,
Japão 1966. 119’
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Vencedor Melhor Actor, Nomeado Melhor Filme
 FARO ISL AND FILM FESTIVAL 1966
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nspirado nos romances de Jean Genet, Todd
Haynes cruza três histórias de transgressão,
sexo e paixão: a história de um rapaz que
dispara sobre o seu pai, a de um médico que
desencadeia uma estranha doença, e a de dois
prisioneiros que desenvolvem uma relação obsessiva.
Um trabalho de enorme originalidade visual e narrativa, esta
segunda longa-metragem do realizador foi recebida com controvérsia à altura da estreia, usada como exemplo em campanhas de
protesto contra apoios públicos às artes, e acusada de decadência e amoralismo. É hoje considerada um marco do Cinema Queer
americano.

I

COM
Edith Meeks, Larry Maxwell, Susan Norman

“A cores ou a preto e branco, fragmentos de um filme envolvido com
o nosso imaginário e os seus fantasmas: invenção temática e ousadia
formal, porque é preciso continuar
a contar histórias.” JOÃO LOPES

de Todd Haynes,
Estados Unidos da América 1991. 85’
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“Restaurou a minha fé na
juventude.” JOHN WATERS

 TRAILER https://youtu.be/htL6liegNVk

Grande Prémio do Júri  SUNDANCE 1991
🏆  Prémio  “Teddy”  para  Melhor  Filme  de  Temática  LGBT   FESTIVAL DE BERLIM 1991
🏆  Prémio  da  Crítica   FANTASPORTO 1992
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CHUVA, JORIS IVENS (1929, 14')
LICHTSPIEL OPUS 1., WALTER RUTTMANN (1921, 13')
 VER Disponível em www.cinemanacidade.tk entre 27 de Julho e 2 de Agosto

elo belíssimo ensaio visual assinado por Joris
Ivens passam todos os efeitos da chuva intensa
sobre a paisagem humana numa cidade holandesa. Na animação de Lichtspiel Opus 1., todo o
virtuosismo do grande pintor e realizador alemão,
o pioneiro Walter Ruttmann. Disponibilizamos o registo de uma
produção do Cine Clube de Viseu, com composições originais
de José Pedro Pinto e Gonçalo Alegre a acompanhar musicalmente os filmes. Uma oportunidade única para rever ou ficar a
conhecer trabalhos incontornáveis na história do cinema.

P
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ma série de episódios para primeiras experiências com cinema. Entre arte, magia e imagens em
movimento, o Cine Clube preparou uma série de
pequenas oficinas que os mais pequenos podem
ver e explorar em casa e na escola. No canal
Youtube do Cine Clube de Viseu já podem encontrar os episódios
Riscar para Aparecer e Diário Cinéfilo. E não se esqueçam de subscrever, em breve haverá novos episódios!

U

 RISCAR PARA APARECER https://youtu.be/ZE4LAQ6w7V0
 DIÁRIO CINÉFILO https://youtu.be/8lubFzsol2k
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A popularidade do CCV na cidade, no concelho, no distrito de Viseu, nos anos 80,
fez-se da actividade regular, das iniciativas extra-cinematográficas, da itinerância, e,
a partir de 1982, também se fez dos ciclos grandes de Cinema no Parque. Grandes pelos espaços,
grandes pelas estreias, grandes pelo público. (…)
FERNANDO GIESTAS, Cine Cidade – As salas de cinema,
os protagonistas e os filmes do Cine Clube de Viseu 1955.2007
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Numa associação com a natureza do Cine Clube de
Viseu, a perenidade e crescimento dependem, em
grande medida, do entusiasmo dos associados.
O apoio de todos é uma condição indispensável para a continuidade do projecto e a manutenção dos seus padrões de qualidade.
TODAS AS VANTAGENS EM

cineclubeviseu.pt

ILUSTRAÇÃO DE MARIA MARGARIDA

Enquanto terceiro cine clube mais antigo do país, é
com muito prazer que mantemos a tradição de uma
sala independente de cinema na cidade, com
sessões todas as semanas no Auditório do IPDJ.

