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VISTA GERAL

● O programa do vistacurta para as escolas é, neste ano de regresso, um convite à observação,
um ensaio do mundo, uma caixa de ferramentas essenciais para viver hoje. ● O Cine Clube
propõe filmes e encontros que construam conhecimento, consciência, sonhos e confiança no
presente e no futuro de cada idade. ● Organizadas por ciclo escolar,as nossas sugestões
incluem documentários, ficções e registos híbridos acerca de temas tão actuais e tão
intemporais quanto o multiculturalismo ou a urgência de cuidar do planeta.

2.º CICLO

3.º CICLO

SECUNDÁRIO/SUPERIOR

EM FAMÍLIA

TERÇA 12.OUT 10:00/14:00

QUARTA 13.OUT 14:00

QUARTA 13.OUT 09:30

SÁBADO 16.OUT 11:00

Auditório IPDJ

Auditório IPDJ

Auditório IPDJ

Auditório IPDJ

Rewilding:
Um novo caminho
para a natureza
em Portugal

#AnneFrank:
Vidas Paralelas

Aula de
Cinema

O Estranho
Mundo de Jack

DE SABINA FEDELI E
ANNA MIGOTTO • ITÁLIA, 2019

COM EDUARDO BRITO

DE HENRY SELICK • EUA, 1993
APRESENTADO POR RUI REININHO

DE JOÃO COSME • PORTUGAL, 2020
COM A PRESENÇA DO REALIZADOR

QUINTA 14.OUT 10:00/14:00

SÁBADO 16.OUT 16:00

Auditório IPDJ

Teatro Viriato

Bangla
Todas as actividades são realizadas mediante marcação
prévia pelo telefone 232432760 ou office@cineclubeviseu.pt.

DE PHAIM BHUIYAN
• ITÁLIA, 2019

Strá...Pum...
Pschh...
CINE-CONCERTO
COM QUIM ALBERGARIA E RICARDO MARTINS
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2.º CICLO

3

 preservação da natureza

Rewilding:
Um novo caminho
para a natureza
em Portugal
DE JOÃO COSME • PORTUGAL, 2020 • 21’
Com a presença do realizador

Auditório IPDJ

TERÇA 12.OUT 10:00/14:00

e da biodiversidade

● Documentário sobre o trabalho que vem
sendo desenvolvido no terreno pelos projectos LIFE WolFlux e “Promover a Renaturalização no Grande Vale do Côa”, com imagens impressionantes da riquíssima biodiversidade
da região, alertas importantes e uma mensagem de esperança para o futuro.

3.º CICLO
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 o nazismo

#AnneFrank:
Vidas Paralelas
DE SABINA FEDELI E ANNA MIGOTTO • ITÁLIA, 2019 • 95’

Auditório IPDJ

QUARTA 13.OUT 14:00

 racismo e genocídio
 biografias e diários

● No ano em que Anne Frank faria noventa
anos, este extraordinário documentário
conta-nos, na voz de Helen Mirren, a
história de Anne Frank, através das páginas
do seu famoso diário, explorando em paralelo
o destino de cinco sobreviventes dos campos
de concentração nazis.

SECUNDÁRIO/SUPERIOR
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 choque cultural
 integração de imigrantes
 questionamento de

Bangla
DE PHAIM BHUIYAN • ITÁLIA, 2019 • 87’

Auditório IPDJ

QUINTA 14.OUT 10:00/14:00

regras e tradições

● Phaim vive em Roma com a sua família bengali, entre os estímulos libertinos da cidade e as rígidas tradições islâmicas. Quando
se apaixona por Asia, uma rapariga desenvolta e espontânea, os dilemas e conflitos internos agudizam-se. Num tom cómico auto-biográfico, o realizador e actor faz um retrato
honesto da busca de identidade e integração
dos descendentes de imigrantes.

Declive (2018)

na Esco
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Eduardo Brito
Auditório IPDJ

QUARTA 13.OUT 09:30
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● Eduardo Brito trabalha em cinema, fotografia e escrita. Tem o mestrado em Estudos
Artísticos, Museológicos e Curadoriais pela
Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto, fez especialização em guião para cinema na Escuela Internacional de Cine y Televisión em Cuba e estudou História e Estética do Cinema na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.

● Ensina regularmente, como assistente
convidado, na FBAUP e no Institut für
Architektur und Medien da TU Graz.
● Realizou Penúmbria (2016), Declive
(2018), Úrsula (2020) e Lethes (2021).
Escreveu o argumento das curtas O Facínora
(Paulo Abreu, 2012), A Glória de Fazer
Cinema em Portugal (Manuel Mozos, 2015),
O Homem Eterno (Luís Costa, 2017) e das
longas Hálito Azul (com Rodrigo Areias,
2018), A Pedra Espera dar Flor (com Rodrigo
Areias e Pedro Bastos) e O Pior Homem de
Londres (Areias, 2021).
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Auditório IPDJ
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DE HENRY SELICK • EUA, 1993 • 76’

● Grande rei do Halloween, Jack Skellington
está cansado da sua rotina aterrorizante.
Vagueando pela floresta, acaba por entrar,
sem querer, num reino totalmente novo para
si: o do Natal. Maravilhado, decide recriá-

-lo a seu gosto. Mas como fica a ordem
das coisas quando uma criatura habituada
a espalhar o terror passa a comandar uma
festa tão colorida, doce e reconfortante?

que vão perdurar para sempre.

Teatro Viriato

SÁBADO 16.OUT 16:00

CINE-CONCERTO

 Uma daquelas sessões vistacurta para toda a família

AUTORIA E INTERPRETAÇÃO

Quim Albergaria
+ Ricardo Martins

● Tum… tum… pschh… pschh… strá…
tum… pschh. No palco, um ecrã de
cinema e duas baterias muito atentas e divertidas. Enquanto as curtas-metragens são projectadas,
Quim Albergaria e Ricardo Martins
dão som às imagens, captando o
ritmo das histórias e reinventando
as peripécias do enredo. Um diálogo único e irrepetível entre cinema e música, numa sessão mágica
para o pequeno e grande público,
pensada originalmente para a edição do IndieLisboa 2018.
● Baterista dos Paus, Quim Albergaria está habituado às exigências do público de palmo e meio:
tem uma filha a quem dá música todos os dias. E Ricardo Martins,
baterista que já tocou com inúmeras bandas, actualmente nos Pop
dell’Arte, traz a experiência do
ensino. A sessão abre com A Febre
do Xadrez (realizado por Vsevolod
Pudovkin e Nikolai Shpikovsky),
uma inesperada comédia soviética
sobre a obsessão dos russos pelo
jogo de tabuleiro; seguindo-se Polícias, um dos mais trepidantes
filmes de perseguição do grande
Buster Keaton. Duas obras-primas
do cinema mudo para rever ou descobrir ao som de duas baterias.

8

INFORMAÇÕES

● Todas as actividades são realizadas
mediante marcação prévia pelo telefone
232432760 ou office@cineclubeviseu.pt.
● Para efectuar a marcação são
necessárias as seguintes informações:
① nome da sessão
② ano curricular e turma
③ número de alunos e professores
④ dia e horário pretendidos
⑤ nome e telefone do professor/
responsável pelo grupo.
● A marcação será confirmada pelo
Cine Clube por e-mail.
● Agradecemos a pontualidade dos grupos
inscritos de modo a assegurar o bom
funcionamento das actividades.
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PREÇÁRIO
Sessões para escolas
Entrada livre
para professores.
Sessão
O Estranho Mundo de Jack
Cine-concerto
Strá…Tum...Pschh
Entradas à venda
no Teatro Viriato.
Aula de cinema
Entrada livre sujeita
a inscrição prévia.

€1,00

€1,50

€2,50

Capa a partir de Bangla de Pahim Bhuiyan.

Apoio
Financiamento

