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INTRODUÇÃO 

A actividade do CCV em 2020 foi, desde logo, marcada por um período em que as autoridades
definiram restrições e o encerramento de salas de cinema em Portugal – por um período de 12
semanas,  entre  a  segunda  semana  de  Março  e  de  Junho.  Neste  quadro  inédito  na  vida
contemporânea  (nunca,  desde  1895,  o  cinema  tivera  salas  fechadas),  foram  enormes  os
desafios em assegurar a continuidade das principais áreas de acção do CINE CLUBE: exibição,
publicação e educação. 
 
No plano da exibição, o CCV apresentou sessões regulares de cinema no período em que tal foi
permitido, e cumprindo as exigentes normas de funcionamento das salas que foram estipuladas
(controlo  de  lugares  da  sala,  reserva  prévia  de  entradas,  limpeza,  circuitos  alternados  de
passagem do público e ajuste de horários). De realçar a colaboração com o Politécnico do
Viseu que deu continuidade a um ciclo pensado para a comunidade educativa mas também
todos os interessados em geral. É relevante constatar que a pausa forçada no ritmo regular de
sessões não afectou o interesse do público, como se entende pelos dados apresentados, com
mais de duas mil pessoas a assistirem a sessões de cinema. 

Em relação à sensibilização de jovens e crianças na área do audiovisual, o CCV promoveu o
Projecto  CINEMA PARA AS ESCOLAS, considerando um plano idêntico a anos anteriores e
destinado a diversos níveis de escolaridade e envolvendo formas de trabalho várias. Uma das
acções em 2020 evocou o 20.º aniversário do Projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS, com a
preparação e apresentação de uma exposição de cartazes de cinema, patente na Quinta da
Cruz – Centro de Arte Contemporânea.

O CINE CLUBE DE VISEU publicou, também, o ARGUMENTO,  sendo, por razões várias, um
projecto central na sua actividade de reflexão e divulgação do cinema. Uma novidade em 2020
consistiu na criação de uma convocatória para ensaios e críticas de cinema, e que teve por
tema a crítica, os públicos e as salas de cinema numa perspectiva de futuro do cinema. Ainda
no campo editorial, foi reeditado o catálogo  O DIA EM QUE A TERRA SE FEZ MAR, acção
conjunta  da  ACERT e  CCV,  cuja  venda  solidária  reverte  para  uma  escola  secundária  em
Moçambique.

O desenvolvimento deste programa, para além do trabalho voluntário de directores e amigos do
CCV, foi assegurando por uma estrutura semi-profissional. Do ponto de vista orçamental, o CCV
manteve equilíbrio são entre receitas provenientes de financiamentos de organismos públicos
(35%) e as que são geradas pela sua própria actividade (65%). 

Num ano particularmente difícil para a cultura, a participação de público em número superior a 7
mil pessoas constitui motivo de felicidade para o CINE CLUBE DE VISEU, à passagem do seu
65.º ano de vida e com sinais de vida  pertinentes e actuantes – quando a comunidade mais
necessita. 
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I. PRINCIPAIS INDICADORES DA ACTIVIDADE EM 2020

7001 PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO  No ano zero da era da pandemia, em que a
actividade  cultural  sofreu  o  maior  período  de  interdição  da  história  contemporânea,  a
participação de pessoas  teve  um recuo para as sete milhares. Trata-se de um resultado que
interrompe um período de cinco anos [ 2015 a 2019 ] em que a actividade realizada superou as
nove mil pessoas participantes.  
Contudo, uma diminuição de público amortizada pela resposta ágil do Cine Clube, ajustando as
suas  sessões,  oficinas  para  escolas,  publicações  e  exposições,  procurando  manter  um
interesse sustentado pela parte do público. Todas as áreas de actividade contribuíram para
manter uma cifra importante de público participante na programação: sessões de cinema (onde
se incluem sessões com o Politécnico), escolas, e programação vistacurta.
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FINANCIAMENTO  Verificou-se a continuidade dos níveis de receita e despesa do  CCV, em
2020, havendo uma redução do peso do financiamento público (35%) face ao orçamento total
do ano. As receitas próprias  reforçaram  a sua importância (65%), cabendo destacar, por um
lado, as colaborações com diversos Municípios, e por outro,  as  quotizações de associados e
bilheteira.   

Nos  financiamentos  públicos,  destaca-se  o  acordo  de  financiamento  plurianual  com  o
INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, tendo em vista a realização do projecto  CINEMA
PARA AS ESCOLAS. E o financiamento municipal, no valor de 25 mil euros, concedido ao
abrigo do concurso público de apoios à cultura, organizado pela CÂMARA MUNICIPAL DE
VISEU.
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Receitas próprias
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47 725,00 €

85 835,00 €



II. CICLOS DE CINEMA
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09 Jan Graças a Deus França, 2018 François Ozon

16 Jan Made in Bangladesh Bangladesh, 2019 Rubaiyat Hossain

23 Jan Passámos por Cá Reino Unido, 2019 Ken Loach

30 Jan Do the Right Thing EUA, 1989 Spike Lee

06 Fev Em Trânsito França, 2018 Christian Petzold

13 Fev J’Accuse - O Oficial e o Espião França, 2019 Roman Polanski

20 Fev Mulher em Guerra Islândia, 2018 Benedikt Erlingsson

Do The Right Thing (Janeiro-Fevereiro)

05 Mar Bacurau Brasil, 2019 Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Sessão Especial Bacurau (Março)

11 Jun
Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias Portugal, 2019 Regina Pessoa

Maya França, 2018 Mia Hansen-Løve

18 Jun Retrato da Rapariga em Chamas França, 2019 Céline Sciamma

25 Jun 66 Kinos Alemanha, 2016 Phillipp Hartmann

02 Jul Táxi de Jafar Panahi Irão, 2015 Jafar Panahi

09 Jul Liberté França, 2019 Albert Serra

Retoma, ou a beleza das coisas simples (Junho-Julho)

28 Jul
Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias Portugal, 2019 Regina Pessoa

Tito e os Pássaros Brasil, 2018 G. Steinberg, G. Bitar, A. Catoto

29 Jul O Falcão Manteiga de Amendoim EUA, 2019 Tyler Nilson, Michael Schwartz

30 Jul The Sword of Doom Japão, 1966 Kihachi Okamoto

31 Jul Veneno EUA, 1991 Todd Haynes

Cinema na Cidade (Julho)

27 Jun EUA, 2019

01 Ago EUA, 2019

02 Ago EUA, 2020 Stephen Gaghan

13 Ago EUA, 2019 Will Becher, Richard Phelan

17 Ago As Aventuras do Dr. Dolittle – Viseu EUA, 2020 Stephen Gaghan

20 Ago O Carteiro de Pablo Neruda – Sátão Itália, 1994 Michael Radford

Cinema ao Ar Livre (Junho-Agosto)

A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2
 – Fundação Lapa do Lobo Chris Renaud, Jonathan del Val

A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 – 
Aguiar da Beira Chris Renaud, Jonathan del Val

As Aventuras do Dr. Dolittle – Aguiar 
da Beira
A Ovelha Choné: A Quinta Contra-
Ataca
 – Sátão
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10 Set Julieta dos Espíritos Itália, 1965 Federico Fellini

17 Set As Maravilhas de Montfermeil França, 2019 Jeanne Balibar

24 Set O Paraíso, Provavelmente Palestina, 2019 Elia Suleiman

Quase Comédias (Setembro)

22 Set I Am Not Your Negro EUA, 2016 Raoul Peck

01 Out Ser e Ter França, 2002 Nicolas Philibert

08 Out O Exame Roménia, 2016 Cristian Mungiu

15 Out Fahrenheit 451 Reino Unido, 1966 François Truffaut

Variações do Saber | Parceria Politécnico de Viseu (Setembro-Outubro)

22 Out Roubaix, Misericórdia França, 2019 Arnaud Desplechin

Sessão Especial Roubaix, Misericórdia (Outubro)

05 Nov Ikiru – Viver Japão, 1952 Akira Kurosawa

Sessão especial Ikiru – Viver (Novembro)

17 Nov Bangla Itália, 2019 Phaim Bhuiyan

18 Nov Querido Diário Itália, 1994 Nanni Moretti

19 Nov Bernini – O Êxtase da Forma Itália, 2018 Francesco Invernizzi

20 Nov La Dolce Vita Itália, 1960 Federico Fellini

13ª Festa do Cinema Italiano (Novembro)
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28 Jan State of Play Bélgica, 2013 Steven Dhoedt

03 Nov Indie Game, the Movie Canadá, 2012 James Swirsky e Lisanne Pajot

15 Dez Man vs Snake EUA, 2015 Andrew Seklir e Tim Kinzy

Sessões Game | Parceria Politécnico de Viseu (Janeiro-Dezembro)

03 Dez Da Eternidade Suécia, 2019 Roy Andersson

10 Dez Echo Islândia, 2019 Rúnar Rúnarsson

17 Dez Luz de Inverno Suécia, 1962 Ingmar Bergman

Filmes Que Vêm do Frio (Dezembro)



CINEMA AO AR LIVRE NO PARQUE AQUILINO RIBEIRO  O ano 2020 fica  associado ao
regresso do cinema ao ar livre ao Parque da cidade, o que não acontecia desde 2001. A opção
foi  tomada  face  à  pandemia,  que  obrigou  a  encontrar  espaços  amplos  para  permitir  a
organização (e dispersão) da plateia.
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MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO A programação “Cinema na Cidade” passou, também, pelo
claustro do Museu, com duas sessões de cinema ao ar livre.  
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CINEMA NO VERÃO Fora de portas, decorreram sessões de cinema ao ar livre nos municípios
de Sátão e Aguiar da Beira, com organização conjunta das autarquias e do CINE CLUBE DE
VISEU.  As  sessões  em  Aguiar  da  Beira  foram realizadas  na  modalidade  “drive-in”  e  com
número de viaturas por noite a esgotar nas duas sessões realizadas (45 viaturas).
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III. ORIGEM DOS FILMES, BALANÇO DE PÚBLICO,
EVOLUÇÃO COMPARADA (2011/2020)

Evolução totais de público e sessões de cinema – 2011 / 2020
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IV. PROJECTO CINEMA PARA AS ESCOLAS

Historicamente, as ac�vidades que envolvem a sensibilização de novos públicos surgiram com o

nascimento do próprio CINE CLUBE DE VISEU. O percurso nesta área ganhou novo fôlego quando,

após  várias  experiências,  foram  sistema�zadas  as  ac�vidades  no  projecto  CINEMA  PARA  AS

ESCOLAS,  criado em 1999. 21 anos depois da criação do projecto,  o interesse do público e das

ins�tuições pela ac�vidade comprova que a intervenção cultural  vai  muito além dos valores de

marke�ng dominante – o contributo de cine clubes e outras organizações da sociedade civil para a

sensibilização de novos públicos para o cinema está aí para o demonstrar.

Apresentamos o RELATÓRIO 2020 rela�vo à ac�vidade do projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS, com

o balanço de par�cipação de escolas, alunos e professores. Retratando um ano em que as escolas (e

toda a sociedade, de resto) alteraram de forma radical as suas ro�nas e modos de fazer, começamos

por um capítulo, nesta nota introdutória, onde são descritos os necessários ajustes às várias acções

previstas, na perspec�va de manter todos os objec�vos traçados. 
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UM PROGRAMA AJUSTADO, NÃO ADIADO 

Este  é  um  relatório  marcado  pelo  efeito  que  a  pandemia  teve  sobre  as  escolas,  e

consequentemente,  sobre  o  plano  de  ac�vidade  pensado  numa  fase  anterior  à  crise  vivida.

Passamos à informação sobre os ajustes necessários que o projecto efectuou para encontrar novos

formatos de trabalho e par�cipação: 

01 – Pequeno Cinema 

Com o início do ano, em Janeiro, o Cine Clube de Viseu estava a trabalhar com o número de turmas

expectável neste projecto, 23 grupos. Uma par�cipação que se manteve constante ao longo do ano

lec�vo, no caso com a ac�vidade a ser transferida da modalidade presencial, na sala de aula, por

oficinas  vídeo  enviadas  por  correio  electrónico.  Impacto  diferente  teve  esta  acção  a  par�r  de

Setembro: ao invés do número previsto de 30 grupos, registamos uma par�cipação de 5 grupos.

02 – Escolas Animadas 

Face às restrições, a realização de oficinas em espaço escolar foi subs�tuída por  videotutoriais: o

Cine Clube produziu oficinas (in�tuladas Kit Júnior) que par�lhou com as escolas, em acesso livre. O

número  de  par�cipantes,  na  dupla  modalidade  de  turmas  e  par�cipações  em  casa,  é  bastante

posi�vo (2.500 visualizações à data do presente relatório), mas naturalmente que apresentamos um

resultado prudente, de 10 turmas para cada tutorial, querendo ao máximo manter os números de

par�cipantes no projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS numa dimensão confiável e realista.

03 – Aprender em Filmes 

A realização de oficinas com vista a produzir curtas-metragens em contextos pedagógicos, podendo

ter  lugar  nos  períodos de  2020 em que  as  restrições  foram aliviadas,  decorreram exactamente

nesses períodos –  de Julho a Outubro.  Consequentemente, o Cine Clube apresenta o  resultado

esperado neste relatório, duas curtas-metragens. A solução encontrada para manter a possibilidade

de oficina presencial, além da escolha da janela temporal certa, foi a parceria com parceiros que

assumiram o respeito pelas condições adequadas à presença de formandos, num período de 20h de

formação previsto.

THE GOLDEN TICKET 

Realização com o Projecto ComUnidade, Viseu 

Realizadora / Formador Graça Gomes, Pedro Araújo 

Música / Ana Bento Gira Sol Azul 

The Golden Ticket nasce a par�r da história de Roald Dahl, "Charlie e a Fábrica de Chocolate". O que

Charlie mais adora no mundo é chocolate! O cheiro e o sabor fazem as suas maravilhas, mas são

também a sua tortura. 
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O VALE DO AUROTNI 

Realização com o Museu do Côa, Vila Nova de Foz Côa 

Realizadora / Formador Graça Gomes, Carla Augusto, Rodrigo Francisco 

A oficina de cinema de animação APRENDER EM FILMES invade o Museu do Côa. A inspiração para

os par�cipantes? A Arte Rupestre do Côa, claro! 
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04 – Sessões de cinema 

Procurando  dar  resposta a  uma necessidade  urgente de  ac�vidades  que promovam a arte  e  o

cinema, mesmo em tempos de epidemia, nos meses em que as escolas não funcionaram com aulas

presenciais  as  sessões  do  projecto  cinema  para  as  escolas  sofreram  adaptações.  Por  um  lado,

propôs-se  um  programa  regular  de  filmes  para  ver  online  (meses  de  Maio,  Junho,  Outubro,

Novembro e Dezembro). Por outro lado, uma programação que o próprio CINE CLUBE DE VISEU fez

chegar  a  locais  mais  periféricos,  como  IPSS,  onde  um  importante  público  de  várias  idades  se

encontrava confinado desde Março – e con�nua, no momento em que escrevemos o relatório. A

exibição  foi  sempre  acompanhada  por  uma  contextualização,  um  vínculo  emocional,  Osico  ou

virtual, sobre a ac�vidade e sobre os filmes propostos. Uma dessas formas de contacto consis�u

numa introdução aos filmes por uma criança, num vídeo previamente gravado. Num formato mais

convencional,  também  os  realizadores  gravaram  entrevistas  previamente,  proporcionando  uma

alterna�va à presença na sala na apresentação dos seus filmes (v. sessão João Botelho, Outubro

2020).
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05 – Formação

Para o programa Vanguardas e Esté�cas no Cinema, que �nha calendarizadas 3 sessões de formação

em 2020 (Outubro a Dezembro), pensou-se num ajuste da programação às condições de trabalho

nestes tempos. Assim, foi tomada a decisão de produzir uma exposição de cartazes de cinema feitos

por alunos, ao longo dos úl�mos anos (sendo este o corpo central da ac�vidade, num espaço amplo,

onde podem passar várias dezenas de pessoas ao longo do dia). Paralelamente, é desenhado um

programa de oficinas de cinema, que teve uma primeira data em Dezembro de 2020 e que terá

con�nuidade em 2021.

06 – Balanço final

No cômputo global, registados 2180 par�cipantes nas acções do projecto, constata-se uma redução

relevante face ao número de par�cipantes  do projecto  em 2019. Algo que é inevitável  face às

restrições de par�cipação em sala de cinema e contextos educa�vos, mas que ainda assim reforça a

importância dos projectos de cariz alterna�vo ao espaço educa�vo formal para manter acções que

convidam à reflexão em torno do cinema e da imagem e contribuem para uma coesão social e

territorial, ao apostar em vários segmentos de público, das  escolas mais pequenas às IPSS, passando

por acções que combinam públicos em contexto escolar com público em geral.

 

EM CONCLUSÃO  

O  presente  relatório  reflecte  a  capacidade  de  trabalho,  o  impacto,  a  abrangência  regional,  a

mul�disciplinaridade, e o envolvimento da comunidade escolar que caracterizam a intervenção e são

parte indissociável da história do projecto  CINEMA PARA AS ESCOLAS.  A renovação sucessiva das

ac�vidades,  o  cumprimento  dos  tempos  previstos  de  realização  das  mesmas,  e  a  recepção  do

projecto  junto  da  comunidade  deixam  bem  clara  a  importância  do  contributo  dos  espaços

alterna�vos ao ensino arSs�co tradicional.
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V. EXPOSIÇÃO
GRANDES CARTAZES PARA FILMES PEQUENOS

Comemorando 20 ANOS do projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS, o Cine Clube de
Viseu preparou a exposição “GRANDES CARTAZES PARA FILMES PEQUENOS”, com

17 cartazes de crianças de diversas idades e escolas, com o objectivo de devolver à

comunidade  o  trabalho  realizado  pelas  crianças,  dando  visibilidade  à  potencialidade

expressiva  do  trabalho  artístico  nas  escolas  quando  articula  diversas  linguagens,

parceiros e intenções educativas. 

A exposição, patente na Quinta da Cruz, contou com curadoria de Elena Pasetti, que

com a PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi) colaborou na

selecção dos cartazes expostos.
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VI. ARGUMENTO 

Publicação  editada  pelo  CCV desde  1984,  pensada,  originalmente,  para  a  divulgação  de
actividades e debate do fenómeno fílmico. O boletim tornou-se um veículo indispensável de
reflexão da sétima arte e divulgação do cine clube, a justificar um cuidado permanente das suas
sucessivas direcções.
Com algumas novidades editoriais, e visualmente renovado, surgiu em 2012 uma nova versão
do ARGUMENTO. Pretende-se um formato capaz de pensar o cinema, em primeiro lugar, mas
também as artes em geral, com poucos meios mas muito empenho para reflectir e agitar.

Argumento n.º 164 – Março de 2020 
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

NA RETINA

JOAQUIM PINTO a obra do autor 
por Manuel S. Fonseca 

NÃO SOU NADA 

EDGAR PÊRA põe EDUARDO EGO a par do seu novo projecto 

IMATERIAL  E  TRANSMISSÍVEL
PROJECTO DOCUMENTAL 
DO CINE CLUBE E DO REALIZADOR 
Luís Brás 

ENSAIO  
MACAO, FICÇÃO COLONIAL 
por Rui Lopes 

SUBSOLO

GARCIA BERLANGA 
por Manuel Pereira 

OBSERVATÓRIO 

NANDO MÚRIO 

BILHETE-POSTAL 

BEIRUT FILM SOCIETY Líbano
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Argumento n.º 165 – Junho de 2020 
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

NA RETINA

GOD’S OWN COUNTRY de Francis Lee por César Gomes 

PÓS-NADA 

EDUARDO EGO conversa com EDGAR PÊRA

ENSAIO 

O PROTAGONISTA PERDIDO por Filipe Varela 

NÓS POR CÁ

JEAN-DANIEL POLLET por Fausto Cruchinho   

SUBSOLO

MICHAEL HANEKE por Manuel Pereira 

OBSERVATÓRIO com SUSA MONTEIRO 

BILHETE-POSTAL 

CINE CLUBE DO PORTO 
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Argumento n.º 166 – Outubro de 2020 
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

NA RETINA

ABRAAM ROOM realizador russo 
por Maria João Madeira 

ENTREVISTA

SOL DE CARVALHO por Sílvia Vieira 

RELATÓRIOS DO NADA 

Rodagens em tempos de pandemia, por EDGAR PÊRA

10 ANOS REVISTA TRANSIT 

ENSAIO DA LEITURA E DA ESCRITA 
por Endika Rey 

OBSERVATÓRIO 

DARTAGNAN ZAVALLA 

BILHETE-POSTAL 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CINE CLUBES
Memorando dos Dias Correntes 
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Argumento n.º 167 – Dezembro de 2020 
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

NA RETINA

DONZELA GUERREIRA de Marta Pessoa por Anabela Moutinho 
DOSSIER 

FUTUROS DO CINEMA – CRÍTICA, PÚBLICOS E SALAS DE CINEMA 
Ensaio por Ana Eliseu 
À  conversa  com  sete  realizadores  com  menos  de  35  anos  Jorge  Jácome,  Luís  Costa,
Alexandra Ramires, Laura Gonçalves, Tomás Marques, Joana Sousa, Dinis Machado
TOMMI MUSTURI 

O herói da BD finlandesa, a convite de EDGAR PÊRA
SUBSOLO: 

O UNDERGROUND TROPICAL DE JOSÉ AGRIPPINO por Manuel Pereira 
OBSERVATÓRIO 

TOMMI MUSTURI 
BILHETE-POSTAL 

ELENA PASETTI Brescia, Itália 
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VII. REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES

 
Teve  conclusão,  em  2020,  o  projecto  de  programação  cultural  entre  parceiros  da  REDE
CULTURAL – ACERT, BINAURAL/NODAR, CINE CLUBE, TEATRO DO MONTEMURO E
TEATRO  VIRIATO,  desenvolvendo  um  plano  de  acção  com  o  apoio  financeiro  da
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES. 

O  CINE CLUBE DE VISEU conclui este projecto com a realização de um documentário a partir
de  relatos  que  nos  aproximam  a  tradições  e  traços  culturais  indissociáveis  da  região.  O
documentário  levou-nos  à  estrada:  Tondela,  Sátão,  Carregal  do Sal,  Nelas e  Vila Nova de
Paiva.  Com o  realizador  Luís  Brás,  a  equipa  do  CCV conseguiu  uma  primeira  versão  do
trabalho em 2020, estando prevista a conclusão em 2021 – e sua apresentação pública.

Sublinhamos o papel central da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES, que
escolheu a cultura como um dos eixos centrais da sua estratégia para a região - não como
ornamento ou adorno que aparece episodicamente, mas como uma ferramenta que está ao
dispor dos municípios para envolver  o público,  diferenciar  o  nosso território,  trazer  obras e
espectáculos artísticos desafiantes, ao longo dos próximos anos. 
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VIII. ARQUIVO HISTÓRICO 

Em 2007, teve início o processo de  transferência do arquivo documental  do  Cine Clube de
Viseu para o  Arquivo Distrital.  Em 2018, foi  concluída a análise de toda a documentação
entregue, e seleccionada, pelo  Arquivo Distrital, a documentação a preservar, e aquela que
pôde ser recolhida pelo Cine Clube. 

O trabalho do Arquivo Distrital incidiu na selecção de um exemplar de todos os documentos –
correspondência,  recortes  de  imprensa,  circulares,  comunicados,  relatórios  de  actividade,
programas, cartazes e folhetos, fichas de inscrição, maquetes de material promocional. A partir
de 2019,  para além de estar consultável  no espaço do  Arquivo Distrital,  o material  agora
seleccionado será digitalizado para ficar disponível online.

O Cine Clube de Viseu mantém a seu cuidado todos os exemplares do Argumento, Fichas de
inscrição de Associados, Textos críticos de cinema, Edições do Cine Clube (livros, catálogos,
DVDs), suportes promocionais (de 1955 até ao presente), e 1500 cartazes de cinema, na loja
que arrenda para esse efeito, desde 2013.
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IX. COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL

ACERT de Tondela 
Parceria na organização de actividades de formação e para público em geral, na região.
Parceiro na rede cultural Viseu Dão Lafões.

Arquivo Distrital de Viseu 
Parceria na preservação e digitalização do arquivo histórico do CCV. 

Binaural / Nodar  
Parceria na organização de actividades de formação e para público em geral, na região. 
Parceiro na rede cultural Viseu Dão Lafões.

Câmara Municipal de Aguiar da Beira 
Colaboração na realização de sessões de cinema ao ar livre.

Câmara Municipal de Sátão 
Colaboração na realização de sessões de cinema ao ar livre.

Câmara Municipal de Viseu
Apoio financeiro e logístico para a realização do vistacurta (Outubro 2020). Colaboração na 
realização de sessões de cinema ao ar livre no Parque.

Cine Clube do Porto 
Parceria na organização de sessões de cinema. 

CineEco 
Colaboração na cedência de filmes para sessão de cinema.

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Colaboração na cedência de textos originalmente editados nas folhas da cinemateca.

Companhia Paulo Ribeiro 
Parceiro na rede cultural Viseu Dão Lafões.

Diário Regional de Viseu
Parceria na divulgação das sessões de cinema (oferta de 1 bilhete por sessão).

Direcção Regional de Cultura do Centro 
Apoio financeiro (Cinema na Cidade).

Escola Superior de Educação de Viseu 
Parceria na realização do Documentário no âmbito da Rede Cultural Viseu Dão Lafões. 
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Fundação Lapa do Lobo
Parceria na realização de sessões de cinema.
Parceria na organização de actividades de formação.

Gira Sol Azul
Parceria na divulgação de actividades.

Hotel Moinho de Vento
Apoio. 

Instituto Português da Juventude
Financiamento global da actividade realizada.

Jornal da Beira
Parceria na divulgação das actividades. 

Jornal do Centro
Parceria na divulgação das actividades. 

Lemos & Irmão
Parceria na cedência de viatura.

Museu do Côa 
Parceria na organização de actividades educativas. 

Museu Nacional Grão Vasco
Parceria na organização do Cinema na Cidade 2020. 

Notícias de Viseu 
Parceria na divulgação das actividades. 

Politécnico de Viseu 
Parceria na realização de ciclos de cinema e vistacurta. 

Rede Europeia Anti Pobreza
Parceria na realização de sessões de cinema com convidados.

Teatro do Montemuro 
Parceria na organização de actividades de formação e para público em geral, na região. 
Parceiro na rede cultural Viseu Dão Lafões.

Teatro Viriato 
Parceria na rede cultural Viseu Dão Lafões. Parceria na organização da programação 
vistacurta. 

Transit – cine y otros desvios  
Parceria na edição de ensaios no boletim Argumento.
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X. ORGANIZAÇÃO INTERNA

AS REDES SOCIAIS DO CINE CLUBE 
Em Dezembro de 2020 a presença nas redes sociais resultava em 5270 seguidores na página
Facebook, 1750 na página Instagram, e diversos arquivos vídeo com registo superior  a  1000
visualizações no canal YouTube. 

ASSEMBLEIAS GERAIS 
25 de Junho de 2020 - Assembleia Geral Ordinária do Cine Clube de Viseu. Apresentação do
relatório de actividades e contas da gerência do ano 2019 e do parecer do conselho fiscal.

ASSOCIADOS                      
Aderiram ao CCV 31 novos associados em 2020, um registo animador face ao ano prévio (que
fora marcado pela redução do número de sessões em sala, dada a interrupção da programação
no IPDJ).  Acreditamos que  terá  evolução positiva  nos próximos anos,  havendo certamente
muito a fazer nesta frente que é fundamental para o CCV.
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Cine Clube Viseu
Rua Escura, 62
Apartado 2102

3500-130 Viseu

t 232432760

www.cineclubeviseu.pt
geral@cineclubeviseu.pt
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