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INTRODUÇÃO

Apresentamos o relatório da actividade do CINE CLUBE DE VISEU em 2021, com a descrição
de acções concretizadas e balanço da participação registada (público em geral e escolas).
Retratando um ano em que os exibidores de cinema (e toda a sociedade, de resto) alteraram de
forma radical as suas formas e modos de fazer, esta nota introdutória começa por um capítulo
onde são descritos os necessários ajustes às acções desenvolvidas, na perspectiva de manter
os objectivos traçados, apesar de mudanças nas formas de participação dos destinatários.
EXIBIÇÃO DE CINEMA #01
Entre Janeiro e Abril 2021, as sessões semanais sofreram uma interrupção, novamente
causada pela pandemia. O CINE CLUBE DE VISEU foi um dos primeiros a retomar projecções,
a 22.04.2021, com PRAZER, CAMARADAS, de José Filipe Costa, em antestreia nacional.
À excepção deste hiato de tempo, o ano decorreu com as sessões semanais à 5f. O CCV
cumpriu as exigentes normas de funcionamento das salas (controlo de lugares da sala, reserva
prévia de entradas, limpeza, circuitos alternados de passagem do público e ajuste de horários).
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 um número próximo de duas mil
pessoas a assistirem às sessões.
EXIBIÇÃO DE CINEMA #02
A pausa forçada na projecção fez surgir a vontade de continuar a programação online de filmes
e debates em torno dos mesmos, traduzida em dois ciclos com o Politécnico de Viseu – GAME
e MUNDOS DESENHADOS. Estes ciclos tiveram 06 sessões (Janeiro a Junho, v. programação
em Sessões de Cinema para as Escolas).

-3-

EXIBIÇÃO DE CINEMA #03
Também as restrições de aglomerações de público, mesmo ao ar livre, levou o clássico de
Verão do CINE CLUBE DE VISEU – cinema ao ar livre, a assumir um formato contido, com
sessões no claustro do Museu Nacional Grão Vasco, e para uma plateia limitada às 100
pessoas / dia.
EDIÇÕES
O CINE CLUBE DE VISEU publicou, também, o ARGUMENTO, sendo, por razões várias, um
projecto central na vertente de reflexão e divulgação do cinema. Uma novidade em 2021
consistiu na convocatória ibérica para ensaios e críticas de cinema, e que teve por tema a pósverdade / fazer filmes e ver filmes. Ainda no campo editorial, foi reeditado o livro SÍFILIS VS
BILITIS, de Rui Reininho, convidado em destaque na edição VISTACURTA 2021.
PEQUENO CINEMA
Com o início do ano, em Janeiro, o CINE CLUBE DE VISEU estava a trabalhar com o número
de turmas possível, 5 grupos, face às dificuldades de participação que se faziam sentir.
Recordamos que em Janeiro de 2021 o país voltou a ficar confinado, e esta participação foi
concretizada exclusivamente em modo online. Já em Setembro, novamente em modalidade
presencial e na sala de aula, surgiu o número previsto de 30 grupos.
ESCOLAS ANIMADAS
Face às restrições, a realização de oficinas em espaço escolar foi substituída por oficinas
online: o CINE CLUBE DE VISEU produziu oficinas às quais as escolas aderiram. Também em
resultado dos ajustes do plano lectivo pela parte do Ministério da Educação, o programa da RTP
ESTUDO EM CASA solicitou uma oficina de cinema de animação ao CCV. O número de
participantes, na dupla modalidade de turmas e participações em casa, é bastante positivo.
Apresentamos um resultado prudente (1250 espectadores), querendo preservar os números de
participantes no projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS numa dimensão confiável e realista.
CÔMPUTO GERAL
O presente relatório reflecte a capacidade de trabalho, o impacto, a abrangência regional, a
multidisciplinaridade, e o envolvimento da comunidade que caracterizam a intervenção e são
parte indissociável da história do CINE CLUBE DE VISEU. A evolução dos projectos, o
cumprimento dos tempos previstos de realização dos mesmos, e a recepção junto da
comunidade deixam bem clara a importância da actividade desenvolvida.
O desenvolvimento deste programa, para além do trabalho voluntário de directores e amigos do
CCV, foi assegurado por uma estrutura semi-profissional. Do ponto de vista orçamental, o CCV
manteve o desejável equilíbrio entre receitas geradas pela própria actividade (69 mil euros) e
financiamentos de organismos públicos (65 mil euros).
Num ano particularmente difícil para a cultura, a participação de público em número próximo de
nove mil pessoas constitui motivo de felicidade para o CINE CLUBE DE VISEU, à passagem do
seu 66.º ano de vida.
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I. PRINCIPAIS INDICADORES DA ACTIVIDADE EM 2021

8744 PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO A participação de público regista uma
recuperação, depois do recuo de 2020 (para sete milhares de pessoas, no ano zero da
pandemia, em que a actividade cultural sofreu o período mais prolongado de interdição da
história contemporânea).
O resultado de 2021 deixa transparecer a possibilidade de retoma rápida dos níveis de
participação de público anteriores à pandemia. De facto, no período de cinco anos entre 2015 e
2019, a actividade realizada superou as nove mil pessoas participantes, tendo em 2021
totalizado 8744.
Para este indicador positivo contribuiu a resposta ágil do Cine Clube, ajustando as suas
sessões, oficinas para escolas, publicações e exposições, procurando manter a participação e
interesse pela parte do público.
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FINANCIAMENTO Verificou-se uma diferença positiva entre níveis de receita e despesa do
CCV, em 2021, assim como um desejável equilíbrio entre receitas geradas pela própria
actividade (69 mil euros) e financiamentos de organismos públicos (65 mil euros).
Cabe destacar, nas receitas próprias, as colaborações com diversos Municípios e 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.

134 000,00 €

Total REC...

Receitas pró...

Financiamento pú...

69 000,00 €

65 000,00 €
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II. CICLOS DE CINEMA

Sessão Esp ecial Donzela G uerreira (Janeiro)
Donzela Guerreira

07 Jan

Portug al, 2020

M arta Pessoa

Sessão Especial P razer, Cam aradas (Abril)
Prazer, Camaradas

22 Abr

Portug al, 2019

José Filipe C osta

Filmes Que Vêm do Frio (Janeiro e Abril-Maio)
14 Jan
29 Abr
06 Mai

Corpus Christi
Balada de Narayama
Bostofrio

Polónia, 2019

Jan Komasa

Japão, 1958

Keisuke Kinoshita

Portugal, 2018

Paulo Carneiro

Sessões Game | Parceria Politécnico de Viseu (Março-Abril)
09 Mar
23 Mar
27 Abr

Life 2.0
AlphaGo
eXistenZ

EUA, 2010

Jason Sping arn-Koff

EUA, 2017

Greg Kohs

Canadá, 1999

David Cronenberg

Mundos Desenhados| Parceria Politécnico de Viseu (Maio-Junho)
18 Mai
08 Jun
22 Jun

É Feliz o Homem Que É Alto?
Eis o Admirável Mundo em Rede
La Grande Famille

França, 2013

Michel Gondry

EUA, 2016

Werner Herzog

França, 2018

Nuno Beirão Vieira e João Pedro Marnoto
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Fábulas Urbanas (Maio-Junho)
13 Mai
20 Mai
27 Mai
02 Jun
09 Jun
17 Jun
24 Jun

Undine
Fallen Angels
Caminhos Magnétykos
Crash
Os Miseráveis
Allis Ubbo
Foragidos da Noite

Alemanha, 2020

Christian Petzold

Hong Kong, 1995

Wong Kar-Wai

Portugal, 2019

Edgar Pêra

Canadá, 1996

David Cronenberg

França, 2019

Ladj Ly

Portugal, 2018

Paulo Abreu

Reino Unido, 1950

Jules Dassin

França, 2020

Julie Manoukian

EUA, 2021

Will Gluck

EUA, 2021

Will Gluck

EUA, 2020

Lee Isaac Chung

Cinema ao Ar Livre (Agosto)
12 Ago
19 Ago
25 Ago
26 Ago

Os Veterinários
Peter Rabbit: Coelho à Solta
Peter Rabbit: Coelho à Solta
Minari

Cinema no Museu (Agosto-Setembro)
31 Ago
02 Set
03 Set
04 Set

Strangers on a Train
Sun Children
Funeral Parade of Roses
Noutro País

EUA, 1951

Alfred Hitchcock

Irão, 2020

Majid Majidi

Japão, 1969

Toshio Matsumoto

Coreia do Sul, 2012

Hong Sang-soo
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Retoma (Setembro-Outubro)
Mais Uma Rodada
First Cow

Dinamarca, 2020

Thomas Vinterberg

17 Set

EUA, 2019

Kelly Reichardt

23 Set

A Candidata Perfeita

Arábia Saudita, 2019

Haifaa Al-Mansour

30 Set

Coreia do Sul, 2003

Bong Joon Ho

07 Out

Memórias de Um Assassino
O Mal Não Existe

Irão, 2020

Mohammad Rasoulof

21 Out

Nación

09 Set

Sessão Especial Querida Galiza (Outubro)
Espanha, 2020

Margarita Ledo

Bélgica, 2021

Julia Ducournau

Sessão Especial Titane (Outubro)
28 Out

Titane
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Do Jornalismo (e tudo o resto) (Novembro)
04 Nov
11 Nov
18 Nov
25 Nov

France
Colectiv – Um Caso de Corrupção
Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental
Network – Escândalo na TV

França, 2021

Bruno Dumont

Roménia, 2019

Alexander Nanau

Roménia, 2021

Radu Jadu

EUA, 1976

Sidney Lumet

Dezembro (Dezembro)
02 Dez
09 Dez
16 Dez

Três Andares
Paraíso
O Joelho de Claire

Itália, 2021

Nanni Moretti

Brasil, 2021

Sérgio Tréfaut

França, 1970

Éric Rohmer
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CINEMA AO AR LIVRE NO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO O ano 2021 trouxe a
programação de Verão para o Claustro do Museu. 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
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CINEMA NO VERÃO Fora de portas, decorreram sessões de cinema ao ar livre no município
de Aguiar da Beira, com organização conjunta da autarquia 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 (2012/2021)

PAÍSES DE ORIGEM
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IV. PROJECTO CINEMA PARA AS ESCOLAS

Cumprindo o propósito de criar as condições necessárias para que o cinema aprofunde o seu
potencial de participação e democratização cultural, ano após ano o CINE CLUBE DE VISEU
trabalha para aumentar o número de participantes neste projecto, bem como o número de
agentes locais envolvidos.
Num ano especialmente difícil para a cultura, a participação de um número próximo de quatro
mil alunos nas actividades do projecto constitui motivo de felicidade para o CINE CLUBE DE
VISEU, mostrando um sinal de vida presente e actuante – quando a comunidade mais
necessita.
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PEQUENO CINEMA
A actividade PEQUENO CINEMA nasceu para alargar os objectivos do projecto CINEMA PARA
AS ESCOLAS ao público do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Hoje, o PEQUENO
CINEMA é um programa pronto a ser lançado nas escolas da região que queiram nele
participar. Ganhou consistência e fiabilidade em nove anos de reflexão sobre cada avanço.
Foram concretizados os dois momentos de trabalho com os cinco grupos inscritos, no ano
lectivo 2020/2021, e a sessão prevista com os 30 grupos abrangidos, no ano lectivo 2021/2022.
No total, o projecto abrangeu 35 grupos. Ora, tal sucedeu em função dos apoios captados pelo
para este projecto, a somar, claro, ao financiamento atribuído pelo ICA. Consideramos que este
modo de desenvolvimento do projecto reflecte uma solidez importante, associando várias
entidades da nossa comunidade em torno de um projecto estrutural.
Jardins de infância de Pedrosas, Cruz, Rãs, Lamas, Mioma, Sátão, João de Deus, Gumirães.
1.º ciclo Aquilino Ribeiro, Viso, Paradinha, Sátão, João de Barros, Cáritas Diocesana
Total de participantes 703
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ESCOLAS ANIMADAS

Através da experimentação e do contacto directo com a animação, e utilizando a “Pixilação”
como instrumento lúdico e pedagógico, as oficinas ESCOLAS ANIMADAS proporcionam um
contacto interactivo com o cinema de animação e o vídeo, trabalhando áreas pedagógicas como
a expressão corporal, o trabalho de equipa e a criatividade.
O universo criativo que a compreensão do cinema de animação possibilita, para além do
conhecimento das tecnologias envolvidas, revela-se como um dos aspectos mais
enriquecedores para os participantes.
A actividade em espaço escolar, face às restrições conhecidas, foi realizada em formato virtual:
com um episódio no programa ESTUDO EM CASA do Ministério da Educação (com
transmissão televisiva) e oficinas online em Junho e Julho.
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APRENDER EM FILMES

Pelo décimo nono ano consecutivo o CCV realizou curtas-metragens de animação em contextos
educativos. A actividade em espaço escolar, face às restrições conhecidas, foi parcialmente
substituída por videotutoriais: o CINE CLUBE DE VISEU produziu oficinas (intituladas Kit
Júnior) que partilhou com as escolas, em acesso livre.

Alunos do 7.º A de Cinfães,
envolvidos no projecto no contexto do intercâmbio europeu eTwining:
revisi ng our grandparents and parents playground .
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CINFÃES GLORIOSO
Real. EB23 GENERAL SERPA PINTO
de Cinfães
Realização GRAÇA GOMES, CARLA AUGUSTO, MARIA PESSANHA
20 par cipantes // 07 mai 2020 // 10 mai 2021
SINOPSE Em trabalho de grupo na vila de Cinfães, os alunos desenvolveram uma curta, desde a
história original e o desenvolvimento de personagens, à animação e sonorização. Uma animação
inspirada pelo diálogo intergeracional e por um património insubs tuível... os jogos tradicionais!
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KIT JÚNIOR
Realização CARLA AUGUSTO
SINOPSE Entre arte, magia e imagens em movimento, uma série que os mais pequenos podem
ver e explorar em casa. Para os meses de 2021 em que o acesso às escolas esteve interdito, a
equipa do Cine Clube preparou vídeotutoriais que par lhou com as escolas, em acesso livre.
Visionamento das oﬁcinas:
- Kit Júnior / Puzzle Improvável
h ps://www.youtube.com/watch?v=_0ltE_sxfgs&list=PLMZSBBROKRyW6qhCvmUNLnECoAPhL0FN&index=4
- Kit Júnior / Borboletagem
h ps://www.youtube.com/watch?
v=y2WWJ1RdzAo&list=PLMZSBBROKRyW6qhCvmUNLnECoAP-hL0FN&index=3
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SESSÕES DE CINEMA PARA AS ESCOLAS
Estas sessões contemplam o visionamento de filmes em complemento aos currículos escolares
(encarando disciplinas como Português, Francês, Inglês, História, EVT), para alunos do 1.º ciclo
ao Superior, de todo o distrito.
As SESSÕES DE CINEMA PARA AS ESCOLAS foram previstas em função de uma
regularidade registada nos últimos anos. Invariavelmente, todos os anos novas tendências na
participação das escolas se perfilam, levando nos últimos anos a um aumento das sessões. A
maioria das sessões é acompanhada por fichas de exploração pedagógica.
Em 2021, realizaram-se 26 sessões de cinema, número superior ao previsto, que foi conseguido
graças à combinação entre modalidade online e presencial para realização das sessões,
solução usada para contornar os problemas da pandemia. Este registo de participação é um
grande estímulo para renovar a programação e manter o entusiasmo de sempre na proposta.
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Sessão nº

Data

Filme

Local / Escolas

1

22.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

EB 23 Nelas
ES Nelas
75 alunos / 3 professores

2

22.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

EB 23 Nelas
ES Nelas
75 alunos / 3 professores

3

22.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

EB 23 Nelas
ES Nelas
75 alunos / 3 professores

4

23.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

Agrupamento Canas de Senhorim
75 alunos / 3 professores

5

23.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

Agrupamento Canas de Senhorim
75 alunos / 3 professores

6

24.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

EB Carregal do Sal
EB Cabanas de Viriato
75 alunos / 3 professores

7

24.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

EB Carregal do Sal
EB Cabanas de Viriato
75 alunos / 3 professores

8

24.02.2021

O clube das crianças feias

Sessão Online

Jonathan Elbers

ES Carregal do Sal
75 alunos / 3 professores

9

09.03.2021

Life 2.0

Sessão Online

Vários realizadores

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

10

23.03.2021

Alphago

Sessão Online

Vários realizadores

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

11

12.04.2021

O dia em que Fernando Pessoa

Sessão Online

Eugene Green

Agrupamento Canas de Senhorim
75 alunos / 3 professores

- 24 -

13

13.04.2021

O dia em que Fernando Pessoa

Sessão Online

Eugene Green

Agrupamento Nelas
75 alunos / 3 professores

14

14.04.2021

Quantas vezes tem sonhado comigo Sessão Online
Julia Buisel

Agrupamento Nelas
75 alunos / 3 professores

15

27.04.2021

eXistenZ

Sessão Online

David Cronenberg

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

16

02.05.2021

Curtas-metragens

Auditório Quinta da Cruz

Vários realizadores

Várias escolas
35 alunos / 2 professores

17

18.05.2021

É feliz o homem que é alto?

Sessão Online

Michael Gondry

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

18

06.06.2021

Curtas-metragens

Auditório Quinta da Cruz

Vários realizadores

Várias escolas
35 alunos / 2 professores

19

08.06.2021

Eis o admirável mundo em rede

Sessão Online

Werner Herzog

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

20

13.06.2021

Curtas-metragens

Auditório Quinta da Cruz

Vários realizadores

Várias escolas
35 alunos / 2 professores

21

20.06.2021

Curtas-metragens

Auditório Quinta da Cruz

Vários realizadores

Várias escolas
35 alunos / 2 professores

22

22.06.2021

La grande familie

Sessão Online

Vários realizadores

Várias escolas
45 alunos / 5 professores

23

25.06.2021

Ernest e Celestine

Auditório IPDJ Viseu

Vários realizadores

Escola João de Deus
65 alunos / 3 professores

24

14.10.2021

Bangla

Auditório IPDJ Viseu

Phaim Bhuiyan

ES Sátão
75 alunos / 2 professores

25

16.10.2021

Curtas-metragens

Teatro Viriato

Vários realizadores

Várias escolas
75 alunos / 2 professores

26

18.12.2021

Curtas-metragens

Auditório Quinta da Cruz

Vários realizadores

Várias escolas
35 alunos / 2 professores
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VANGUARDAS E ESTÉTICAS NO CINEMA
O CINE CLUBE DE VISEU e a Escola Superior de Educação de Viseu reeditaram este
programa de sessões dedicadas à história e estética do cinema, orientadas por vários
convidados, e complementadas com o visionamento de excertos de filmes. A edição
2021/2022 teve início em Dezembro, estendo-se por 2022.
A imp ortância do cu rso VANGUARDAS E EST ÉTI CAS NO CINEMA para o
estudo e divulgação do cinema, considerando as suas épocas, autores e filmes de
referência, tem sido comprovada pela participação de público. O projecto é financiado pelo
ICA, durante o triénio 2020/2022. Formação acreditada pelo CCPFC.

1.ª SE SSÃO 04.12.2201
O NASCIMENT O DO CINEMA,
PIONEIROS, EV OLUÇÃO E ASPEC TOS GERAIS
DA ARTE CINEMAT OGRÁF ICA
O ponto de partida, na primeira sessão, é o nascimento desta arte, olhando aquilo que
define a sua linguagem nos primórdios do cinema. Dos primeiros exercícios sobre a
natureza do cinema, avançando pelas possibilidades narrativas, culturais e artísticas que se
colocavam aos primeiros criadores, o cinema é, como disse Erwin Panofsky, a primeira arte
que se pode estudar desde o início.
formadores
Filipa Rodrigues Pereira
Professora Adjunta no Departamento de Comunicação e Arte da ESEV, responsável por
unidades curriculares da área do desenho vectorial, infografia e também audiovisual.
Doutorada em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais (programa doutoral
conjunto das Universidades de Aveiro e do Porto). Em 2011 concluiu o Mestrado em
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Comunicação Multimédia, ramo de Audiovisual Digital, na Universidade de Aveiro. É
licenciada em Comunicação Social, e investigadora no Centro de Estudos em Educação e
Inovação. A sua área de investigação está mais direccionada para a infografia e
visualização de dados, nas quais tem algumas publicações científicas.
Rodrigo Francisco
Gestor e programador cultural. Coordenador geral do Cine Clube de Viseu, responsável
pela planificação financeira e programática. Como membro da direção do CCV,
implementou os projetos Cinema para as Escolas (1999), COMUM – Rede Cultural (2004,
responsável pela programação pluridisciplinar e divulgação conjunta em sete municípios de
três distritos integrados em rede), Ciclos e Mostras de Cinema. Colabora com o Plano
Nacional de Cinema, assegurando a componente formativa desde o ano piloto (2012/2013).
Sónia de Almeida Ferreira
Professora Adjunta no Departamento de Comunicação e Arte da ESEV, responsável por
unidades curriculares da área do audiovisual. Doutorada em Informação e Comunicação em
Plataformas Digitais (programa doutoral conjunto das Universidades de Aveiro e do Porto).
Estudou Comunicação Multimédia, especialização em Audiovisual Digital, na Universidade
de Aveiro, e é licenciada em Comunicação Social. Investigadora no Centro de Estudos em
Educação e Inovação. Tem experiência e artigos publicados na área da produção de vídeos
tutoriais para públicos específicos e investiga também sobre o vídeo publicitário. Faz parte
da coordenação do canal ESEV TV, e do evento anual Concurso de Vídeo da ESEV.
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GRANDES CARTAZES PARA FILMES PEQUENOS

Comemorando 20 ANOS do projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS, o CCV 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 até 20 de Junho, 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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BALANÇO DE PARTICIPANTES

Projecto
Pequeno Cinema

703

Escolas animadas

1352

Aprender em filmes

36

Sessões de cinema

1637

Formação e expo
total participantes

230
3958
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V. ARGUMENTO

Publicação pensada, originalmente, para a divulgação de ac vidades do Cine Clube
e debate do fenómeno lmico, tornou-se um veículo indispensável de reﬂexão da sé ma arte.
Em 2012, surgiu com algumas novidades editoriais e visualmente renovado.
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 reﬂec r e agitar.
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Argumento n.º 168 – Março de 2021
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

DE PAPOILA A ELVIRA: A CRIADA NO CINEMA PORTUGUÊS
Rita Palma arranca a rapariga de avental do fundo e trá-la para primeiro plano
ARKIVOS CINECOMIX
A degustação suculenta da conversa de Edgar Pêra com Ed Brubaker
O PROTAGONISTA PERDIDO
Motivações filosóficas para a destruição, por Filipe Varela
LE COCHON E VASE DE NOCES
O ciclo inteiro da vida, entre homens
e porcos, no Subsolo de Manuel Pereira
CRÍTICA À CRÍTICA DE CINEMA EM PORTUGAL
O último ensaio do Dossier “Futuros do Cinema”, por Cátia Cardoso
ROBERT ALTMAN
O Jogador, com música de Thomas
Newman, no Observatório de
Jeff Christensen
E AINDA
Bilhete-postal do Cineclube da
Universidade de Dhaka (Bangladesh);
Livros do Trimestre
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Argumento n.º 169 – Julho de 2021
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24
A COLT IS MY PASSPORT
Máfia yakuza, western urbano ou noir japonês Na Retina de César Gomes
CINECLUB DE LAMBAYEQUE
Recebemos um Bilhete-Postal com amor, do Peru
JOHN CARPENTER
Edgar Pêra revisita o clássico cyberpunk They Live
ARTE M’BALE
Quando um sócio honorário do Cine Clube filmou no Namibe
MANUELA SERRA
Entrevistada por Manuel Mozos, no regresso de O Movimento das Coisas
AURORA DE F.W. MURNAU
por Fausto Cruchinho
MYSTICS IN BALI
Cinema de culto e magia
negra no Subsolo de Manuel
Pereira
ANA ELISEU
Convidada no Observatório
E AINDA
Livros do Trimestre
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Argumento n.º 170 – Outubro de 2021
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 24

CINESOLAR
Bilhete-postal do cinema itinerante brasileiro
MANOEL DE OLIVEIRA
Repetições e variações Na Retina de Anabela Moutinho
O ESTRANHO CASO DO FANTÁSTICO PORTUGUÊS
Rita Palma ensaia a cartografia de um género tímido no cinema português
JOSÉ CARLOS FERNANDES
Prolífico e talentoso mestre do disfarce à conversa com Edgar Pêra (e logo em dose dupla!)
MARGARITA LEDO
Entrevista exclusiva à autora de Nación, fechando o ciclo “Querida Galiza”
O PROTAGONISTA FALSIFICADO
O segundo grau da subversão narrativa por Filipe Varela
E AINDA
Livros do Trimestre
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Argumento n.º 171 – Dezembro de 2021
Tiragem – 300 exemplares
n.º de páginas – 28
A VERDADE DO CINEMA
Três filmes desconexos encontram-se Na Retina de Lucas Santos
JERRY ROBINSON: PARA ALÉM DO JOKER
Em mais um capítulo dos seus Arkivos Cinecomix!!!, Edgar Pêra apresenta-nos a um dos
criadores do vilão de Batman
360º DE CINEMA HOJE
Carlos Losilla e Helena Santos conversam sobre os compromissos e responsabilidade de quem
cria e de quem mostra
OS FANTASMAS DO CINEMA CONTRA O LOOP CAPITALISTA
Ian Capillé propõe um novo realismo revolucionário
METAFÍSICAS DA SEPARAÇÃO
Abraham Cea apresenta um olhar debordiano sobre a verdade das imagens e dos sons
TITANE
Em torno de um dos filmes mais discutidos do ano, Elisa McCausland e Diego Salgado
desenvolvem uma análise sobre "A Síndrome de Titânia: Prescrição Cultural, Redes Sociais e
Distorção das Imagens"
INVESTIGAÇÃO
Notas sobre a exibição não comercial de cinema em Portugal, por Marta Miranda e Helena
Santos.
OBSERVATÓRIO
META-PENSANTE
Com os video-ensaios
de Telmo Ribeiro e
Javier Acevedo.
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VII. REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES

Depois da conclusão de uma fase de programação, no ano 2021 os parceiros da REDE
CULTURAL – ACERT, BINAURAL/NODAR, CINE CLUBE, TEATRO DO MONTEMURO E
TEATRO VIRIATO, deram prioridade ao desenvolvimento de um novo plano de programação
em rede que teve início já em 2021 e se concluirá até final de 2022.
A componente da responsabilidade do CCV será concretizada apenas em 2022, razão pela qual
o cinema teve uma reduzida expressão neste ano 2021, neste projecto. O plano de acção conta
com o apoio financeiro da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES.
Em anos recentes, o CINE CLUBE DE VISEU desenvolveu 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. O nosso trabalho teve ainda resultados como sessões de
cinema ao ar livre ou cine concertos, em toda a região.
Neste projecto, é de elementar justiça sublinhar o papel central da COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES, que escolheu a cultura como um dos eixos centrais
da sua estratégia para a região.
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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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VIII. 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.
Parceria na organização da programação vistacurta.

- 37 -

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.
Município de Castro Daire
Consultoria na capacitação de sala de cinema implementação de projecções regulares.
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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IX. ORGANIZAÇÃO INTERNA

AS REDES SOCIAIS DO CINE CLUBE
Em Dezembro de 2021 a presença nas redes sociais resultava em 5400 seguidores na página
Facebook, 1950 na página Instagram, e registo total de 2000 visionamentos durante o ano no
canal YouTube.
ASSEMBLEIAS GERAIS
26 de Maio de 2021 - Assembleia Geral Ordinária do Cine Clube de Viseu. Apresentação do
relatório de actividades e contas da gerência do ano 2020 e do parecer do conselho fiscal.
30 de Novembro de 2021 - Assembleia Geral Ordinária do Cine Clube de Viseu. Eleição dos
Órgãos Sociais para o biénio 2022.23.
ASSOCIADOS
Aderiram ao CCV 36 novos associados em 2021, um registo positivo 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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