VISEU TERCEIRO 2017
Programa de Apoio Direto à Cultura e Criatividade

DECISÃO FINAL

ANEXO 3

(ponto 4, do Artigo 10º, das Normas de Acesso e Apoio)
PROJETOS CONSOLIDADOS

Reunião de Câmara. 26.janeiro.2017
Nº
ORDEM

1

2

3

4

N.º
ENTRADA

20 RCC

44 RCC

18 RCC

7 CO

ENTIDADE

PROJETO

Proviseu/Conservatório Regional de Música Dr. José
de Azeredo Perdigão

O 10º Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu irá abarcar 5 vertentes da música que se
complementam entre si e que exploram os domínios da Formação, Sensibilização, Competição, Criação e da
Fruição Musical. 1 Concertos em horário nobre para o grande público. 2 Sensibilização Musical: Concertos
Pedagógicos direcionados a centenas de crianças do 1º Ciclo, instituições que trabalhem com pessoas
portadoras de deficiências, Lares de 3ª Idade, instituições Prisionais. 3 Competição Musical 10º Concurso de
Instrumentistas do Conservatório, mais de 500 alunos do Conservatório em competição, 2º Concurso
Internacional de Piano de Viseu, com a vinda a Viseu de concorrentes de múltiplas nacionalidades com
principal incidência da Europa, Ásia e América. 4 Formação - Masterclasses, cursos lecionados por
personalidades de referencia nacional e internacional destinados a estudantes de Música ou músicos
profissionais. 5 Criação - Encomenda de obras musicais a compositores de referência.

Pausa Possível - Associação Cultural e de
Desenvolvimento

Os JE são uma realização cultural internacional, intergeracional, multidisciplinar, urbana, de vanguarda e
que potencia a relação entre os vários agentes que “fazem acontecer a cidade”(município, artistas,
curadores, escolas, universidades, associações culturais, sociais, de comércio, turísticas, empresas, museus,
cidadãos, e os seus visitantes) através da cultura e da arte. Das relações criadas resultam projectos em
vários espaços devolutos, ou museológicos promovendo a criação contemporânea contaminando outros
agentes, contribuindo para o seu enraizamento. Do programa resulta ainda a transf. criativa da percepção da
cidade, preparada no seu centro, a relação entre criadores locais, nacionais e internacionais a partir de
colabor. entre o sector público, privado e criadores nas áreas: artes visuais, arq., dança, teatro, cinema,
som, pólis, oficinas e mercados criativos, convergindo cabalmente o seu programa para a a estrat. municipal
. Conta com 6 edições e com 100.000 visitantes.

PREVISÃO
ORÇAMENTAL GLOBAL

NATUREZA
ÁREA

PONTUAÇÃO

APOIO FINANCEIRO

APOIO NÃO
FINANCEIRO

MONTANTE GLOBAL
DE APOIOS

(Até)

MÚSICA

91

95.790,00 €

62%

9.579,00 €

10%

105.369,00 €

198.682,00 €

CRUZAMENTOS
DISCIPLINARES

88

123.182,84 €

62%

12.318,28 €

10%

135.501,12 €

Zunzum Associação Cultural

O 'Outono Quente' concretizou este ano de 2016 a sua 5ª edição. Caracteriza-se como um encontro de artes
interdisciplinares, celebradas entre a música, teatro, danças europeias, artes plásticas mas também oficinas,
conversas temáticas e atividades relacionadas com saúde física e metal.
O ‘Outono Quente’ nasce com intuito de trazer novas propostas à cidade de Viseu e à região. O recinto
principal é instalado no Parque Aquilino Ribeiro, mas estende-se a locais não convencionais em freguesias do
concelho. O período da sua realização é estrategicamente escolhido no calendário anual das atividades
culturais da região. Decorre durante dez dias, desde a abertura do Mercado de Outono ao concerto final de
domingo . O ‘Outono Quente’ pretende envolver a comunidade na sua fruição, concretização e aquisição de
conhecimento. Privilegia-se o encontro entre artistas convidados e o público, numa programação que cruza
artistas de relevo nacional e internacional.

61.248,00 €

CRUZAMENTOS
DISCIPLINARES

83

37.973,76 €

62%

3.797,38 €

Cine Clube de Viseu

O VistaCurta foi criado em 2010, na expectativa de descobrir e dar a conhecer a produção audiovisual ligada
à região de Viseu. Com a divulgação de centenas de filmes, participação de realizadores consagrados do
cinema português, mostras paralelas e momentos em que a divulgação e o estudo do Cinema, como arte e
cultura, são pensados, o programa constitui-se como pólo de relevo no panorama cultural e, em particular,
do cinema e audiovisual, na região. Os filmes com ligação a esta região conquistam espaço regular em
Festivais, Escolas, Mostras, por todo o mundo, mesmo que o espaço “real” no mapa cultural não tenha sido,
ainda, resolvido. Um tal esforço – uma tentativa de situar os realizadores, estruturas de produção e Cine
Clube de Viseu no seu contexto local e global – é também um dos objectivos desta programação. Resumo
retrospectivo EDIÇÃO 2016: www.youtube.com/watch?v=mgrrKHr5DJc&feature=youtu.be

29.800,00 €

CINEMA

79

16.092,00 €

54%

2.413,80 €

154.500,00 €

10%

15%

41.771,14 €

18.505,80 €

5

6

41 RCC

43 CO

Gira Sol Azul, Associação para a promoção da
educação artística

O Festival de Jazz de Viseu (FJV) chega à sua 5ª edição assumindo-se enquanto festival com potencial de
impacto nacional e internacional e atracção relevante de visitantes. Visa promover a música nacional e
internacional e fazer passar por Viseu concertos que de outra forma não aconteceriam em Portugal. A
promoção da música extravasa, no entanto, a tradicional programação de concertos: a Rádio Rossio emite a
partir da Praça da República; o jazz instala-se nas ruas pedestres da cidade e circula em autocarros até às
aldeias limítrofes; incentivam-se artistas para a criação musical; assume-se a componente de formação como
pilar fundamental numa região cuja oferta profissional não cobre as necessidades da comunidade musical. O
FJV destaca-se pela sua diversidade, pelo carácter criativo e inovador de propostas pouco comuns num
festival do género, por envolver artistas e a comunidade em geral.

77.300,00 €

MÚSICA

78

47.926,00 €

62%

4.792,60 €

Escola Profissional Mariana Seixas,Lda

“48 ShortMedia - terceira edição” é um concurso/evento que promove a criação de objetos multimédia num
contexto condicionado, nomeadamente no que diz respeito à sua duração, ao local em que se deve
desenrolar e às condições técnicas e criativas proporcionadas.
O tema é normalmente a uma obra de um escritor nacional.
Os objetos multimédia deverão constituir um grupo coeso e consistente que conflua de forma fluida num
objeto final que deverá ser uma Curta-Metragem.
As áreas subsidiárias a abordar pelo trabalho dos grupos serão as seguintes: Sonoplastia, Argumento/Guião,
Design Gráfico, Web Design, Fotografia e Representação, em que o prémio é atribuido ao melhor actor
(masculino ou feminino). Na edição deste ano o momento da Gala de apresentação de prémios é no fim de
semana seguinte para permitir ao juri avaliar convenientemente os trabalhos em causa. Nesse fim de semana
durante o dia também existirá um conjunto de workshops e networking com empresas para os participantes
do concurso.

18.625,00 €

CRUZAMENTOS
DISCIPLINARES

77

10.057,50 €

54%

1.508,63 €

540.155,00 €

331.022,10 €

Montante financeiro que transita de "Projetos Emergentes" considerando o disposto no ponto 3, do artigo 4º das Normas de Acesso e Apoio Viseu Terceiro 2017 - Programa de Apoio Direto à Cultura e Criatividade

Associação Cultural Social e Recreativa de Santiago

O projecto consiste num festival de folclore nacional na comunidade de santiago, este festival já é um marco
a nível nacional, no nundo do folclore, pela excelente qualidade a nível organizacional, social, cultural.
VII Encontro de Cantares de Janeiras 2017, com a participação de 4 grupos da região.

14 CO

José Manuel Marques Rocha

Realização da 5ª Ed. do Festival Viseu RockFest. Este é um festival de música Rock/Heavy Metal de dimensão
internacional, com entradas pagas, com a duração de 1 dia, com concertos num único palco, a realizar no dia
17/06/17 em Quintela de Orgens. O Viseu RockFest nasceu há 4 anos da necessidade de suprir uma completa
ausência de eventos musicais Rock/Heavy Metal em Viseu. Desde então e apesar dos diversos
constrangimentos económicos e sociais que se verificam, tem sido a nossa missão oferecer ao público amante
destes géneros musicais a oportunidade de verem os seus artistas preferidos, sem terem que sair de Viseu,
mas também e, sobretudo, de tornar Viseu uma referência no panorama nacional do Rock/Heavy Metal. Para
que este segundo desiderato seja alcançado terá que haver um salto qualitativo no cartaz desta 5ª Edição que
só será possível mediante apoio dessa Edilidade. Por outro lado, o evento terá também uma vocação solidária
ao reverter parte da receita de bilheteira para uma IPSS

22 AI

Absoluta & Fantástica Associação

Tertúlia Animada Associação

38 AI

9 PI

CRUZAMENTOS
DISCIPLINARES

72

26.300,00 €

MÚSICA

65

10ª Edição do festival de tunas mistas da cidade de Viseu. São convidadas 4 tunas mistas de vários pontos do
país a concurso durante 3 dias ( Sexta, Sábado e Domingo); durante a estadia realizam-se convívios musicais e
eventualmente atividades de grupo em diferentes pontos da cidade.

3.260,00 €

MÚSICA

60

O projeto consiste na realização de um Festival de Tunas na cidade de Viseu, denominado VII Viriatus –
Festival de Tunas Mistas de Viseu a realizar nos dias 17 e 18 de Março. Este Festival contará com 5 tunas
académicas (a concurso e extra-concurso) provenientes de vários pontos do país. No dia 17 de Março haverá
Noite de Serenatas no Museu Nacional Grão Vasco como já tem sido habitual. Para o dia 18 de Março, à tarde,
está marcado o "Passacalles" - desfile de tunas pela zona histórica da cidade, onde divulgaremos pontos
turísticos da cidade. À noite o Festival será na Aula Magna do IPV. Este Festival já é um marco a nível
nacional, no mundo das tunas, pela excelente qualidade a nível organizacional, social, cultural e musical e
pelas condições e encanto que a cidade proporciona a todos os seus visitantes. Mais uma vez, este ano
contamos incluir uma vertente solidária ainda a definir.

5.100,00 €

MÚSICA

60

2.540,00 €

31.195,94 €

34.409,69 €

10%

15%

52.718,60 €

11.566,13 €

365.431,79 €

