


ALCANCE E 

VISIBILIDADE DO 

PROJETO/INICIATI

VA (10%)

Qualidade e 

relevância 

artística do 

projeto avaliadas 

pela consistência 

e/ou inovação, 

originalidade e 

coerência das 

atividades 

concebidas, 

planificadas e 

calendarizadas 

(20%)

Coerência e 

excelência no 

contexto em que 

se propõe intervir 

(10%)

Historial, mérito 

e relevância 

avaliados pela 

experiência 

profissional e 

cultural da 

entidade 

promotora, 

direção artística e 

equipa (10%)

Formação, 

qualificação e 

adequação dos 

recursos 

humanos afetos 

face à área do 

projeto/iniciativa 

(10%)

Viabilidade 

aferida pela 

coerência do 

orçamento face à 

dimensão do 

projeto/iniciativa 

e dos recursos 

humanos e 

materiais 

necessários 

(10%)

Captação de 

fontes de 

financiamento 

alternativas e 

parcerias 

estratégicas que 

permitam atingir 

o alcance e 

objetivos do 

projeto/iniciativa 

(10%)

Diversidade de 

públicos-alvo, 

condições de 

acessibilidade, 

estimativa de 

adesão de 

participantes, 

espetadores e 

visitantes das 

atividades, bem 

como pela 

inovação e 

eficácia do plano 

de comunicação 

(10%)

Potencial de 

concretização 

(10%)

Interesse cultural 

e contributo para 

a diversidade e 

qualidade da 

oferta cultural e 

artística(10%)

APOIO FINANCEIRO

APOIO NÃO FINANCEIRO - até 

25% (nos termos e para os 

efeitos do previsto no artigo 6º, 

do Capítulo III, das Normas do 

Programa Municipal de Apoios 

"Eixo Cultura - Viseu 

2022/2025")

OBSERVAÇÕES | RECOMENDAÇÕES

5

Proviseu / Conservatório 

Regional de Música Dr. José de 

Azeredo Perdigão

501100334

15º Festival Internacional 

de Música da Primavera de 

Viseu

Música 18 18,33 18 18 20 14 18 18 18,67 156 000,00 € 100 000,00 € 90% 100 000,00 € 25 000,00 €

A Comissão de Avaliação mantém a recomendação de que seja garantido o adequado 

conhecimento público do financiamento e da participação municipal no processo de 

comunicação e execução do projeto.

6 Cine Clube de Viseu 501441182 Viseu - Cinema na Cidade

Música

Cinema

Cruzamentos 

Disciplinares

17,67 17,67 20 18 20 12 18 16,67 18,67 54 000,00 € 40 000,00 € 88% 40 000,00 € 10 000,00 €

A Comissão de Avaliação mantém a recomendação de que seja garantido o adequado 

conhecimento público do financiamento e da participação municipal no processo de 

comunicação e execução do projeto.

1
Pausa Possível - Associação 

Cultural e de Desenvolvimento
513420770 Jardins Efémeros

Cruzamentos 

Disciplinares
17,67 17 17 16 13 19 18 17,67 18,33 305 190,90 € 100 000,00 € 86% 95 000,00 € 23 750,00 €

A Comissão de Avaliação entende que a alegação apresentada em sede de audiência 

dos interessados (de 1 a 14 de abril) do “Projeto de Decisão” não apresenta factos 

relevantes e fundamentos que justifiquem uma reavaliação da pontuação atribuída à 

candidatura e a alteração do valor do apoio financeiro proposto e aprovado em 

reunião de Câmara, em sede de "Projeto de Decisão". A Comissão recomenda que a 

entidade promotora deve pugnar pela qualificação e estabilização dos  recursos 

humanos. 

Recomenda, também, que no critério "Sustentabilidade Económica ou financeira", a 

aquisição de trabalhos e direitos artísticos e criativos seja a componente mais 

valorizada e com maior peso orçamental.

A Comissão matém a recomendação de que seja garantido o adequado conhecimento 

público do financiamento e da participação municipal no processo de comunicação e 

execução do projeto.

9 Gira Sol Azul 513113541
Que Jazz É Este? Festival de 

Jazz de Viseu  10ª. ed.

Música

Artes de Rua

Cruzamentos 

disciplinares

18 18 17 16,33 15 16 18 17,67 18,67 114 935,00 €                60 000,00 € 86% 55 000,00 € 13 750,00 €

A Comissão de Avaliação mantém a recomendação de que no critério 

"Sustentabilidade Económica ou financeira", a aquisição de trabalhos e direitos 

artísticos e criativos seja a componente mais valorizada e com maior peso orçamental.

Mantém, igualmente, a recomendação de que seja garantido o adequado 

conhecimento público do financiamento e da participação municipal no processo de 

comunicação e execução do projeto.

10 Zunzum - Associação Cultural 508266483 Outono Quente
Cruzamentos 

Disciplinares
17,67 17,67 17 16 20 12 13 18 18,67 67 000,00 € 50 000,00 € 84% 50 000,00 € 12 500,00 €

A Comissão de Avaliação mantém a recomendação de que seja garantido o adequado 

conhecimento público do financiamento e da participação municipal no processo de 

comunicação e execução do projeto.

340 000,00 € 85 000,00 €

7

Cavalhadas de Vildemoínhos - 

Associação de Atividades 

Tradicionais

501689893
Cavalhadas de Vildemoinhos 

2022

Artes de rua

Cruzamentos 

Disciplinares

85 000,00 € 35 000,00 € 

A Comissão de Avaliação mantém o entendimento de que: considerando que as 

"Cavalhadas de Vildemoinhos", cuja origem remonta a 1652, são uma manifestação 

inquestionável de preservação e riqueza das tradições e valores locais, com 

especificidades próprias e, por conseguinte, um importante legado na identidade 

cultural de Viseu, enraizado  na "Promessa" dos moleiros daquela localidade que 

todos os anos cumprem o ritual de agradecimento a S.João, na madrugada de 24 de 

junho, na Capela de São João da Carreira, mantém, igualmente, a recomendação que 

o projeto seja objeto de um apoio municipal distinto do âmbito deste Programa.

8
Associação Cultural, Recreativa e 

Social de Teivas
501617981 Cavalhadas de Teivas 2022

Música

Dança

Artes de Rua

40 000,00 €                25 000,00 € 

A Comissão de Avaliação mantém o entendimento de que: considerando que as 

"Cavalhadas de Teivas",  com mais de três seculos de história, representam uma 

herança cultural valiosa, enquanto memória coletiva, onde a dança “A Morgadinha”, 

com os típicos chapéus multicolores,  guarda o segredo centenário que caracteriza a 

originalidade desta tradição, mantém, igualmente, a recomendação de que, face ao 

contributo  do evento  na afirmação de um património comum de identidade local, 

seja objeto de um apoio municipal distinto do âmbito deste Programa.
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ORÇAMENTAL 
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NIF

DECISÃO FINAL
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N.º 
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 APOIO FINANCEIRO 

SOLICITADO 

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO, COM ESPECIFICAÇÃO DOS RESPETIVOS FATORES

QUALIDADE ARTÍSTICA E 

RELEVÂNCIA CULTURAL DO 

PROJETO/INICIATIVA (30%)

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA OU 

FINANCEIRA (20%)

CORRESPONDÊNCIA COM O 

ENQUADRAMENTO DO EIXO 1, 

APRESENTADO NO ARTIGO 3º, DAS 

NORMAS (20%)

ADEQUAÇÃO CURRICULAR DA 

ENTIDADE PROMOTORA, DIREÇÃO 

ARTÍSTICA E EQUIPA AO 

PROJETO/INICIATIVA (20%)
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EIXO CULTURA - VISEU 2022/2025

Programa Municipal de Apoios 2022

EIXO 1 - EVENTOS ÂNCORA

(Nos termos do disposto no nº 7 do art.º 13º das Normas do Programa Municipal de Apoios "Eixo Cultura - Viseu 2022/2025")



DECISÃO FINAL - REUNIÃO DE CÂMARA DE 28.ABRIL.2022

EIXO CULTURA - VISEU 2022/2025

Programa Municipal de Apoios 2022

EIXO 1 - EVENTOS ÂNCORA
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2
ASSOPS - Associação de Passos 

de Silgueiros
500805032 14.ª Festa na Eira

Música

Dança
20 000,00 € 20 000,00 € 

A Comissão de Avaliação tomou conhecimento da comunicação (ENT-

CMV/2022/11551) apresentada pela ASSOPS, em sede de audiência dos interessados 

(de 1 a 14 de abril) do “Projeto de Decisão”, com o seguinte teor: "Vimos, por este 

meio, informar V.ª Ex.ª de que a ASSOPS aceita a decisão do júri e não tem nada a 

declarar.

A Comissão de Avaliação mantém a deliberação de não pontuar a candidatura dado 

que apresenta previsão orçamental  igual  ao montante solicitado para apoio de 

20.000.00€,  não observando, assim, a percentagem máxima de apoio financeiro face 

ao investimento global do projeto, o que contraria o disposto na alínea a),  de ii), de E, 

do Aviso de Abertura  de Candidaturas  - Eixo Cultura -Viseu 2022/2025, Eixo 1 

"Parcerias de Programação" (Eventos Âncora), de 28 de janeiro de 2022.

3
ASSOPS - Associação de Passos 

de Silgueiros
500805032 100 peças 100 histórias

Cruzamentos 

Disciplinares
14 000,00 €                14 000,00 € 

A Comissão de Avaliação tomou conhecimento da comunicação (ENT-

CMV/2022/11551) apresentada pela ASSOPS, em sede de audiência dos interessados 

(de 1 a 14 de abril) do “Projeto de Decisão”, com o seguinte teor: "Vimos, por este 

meio, informar V.ª Ex.ª de que a ASSOPS aceita a decisão do júri e não tem nada a 

declarar.

A Comissão de Avaliação mantém a deliberação de não pontuar a candidatura por 

considerar que a mesma não se enquadra no âmbito do Eixo 1 "Parcerias de 

Programação" (Eventos Âncora), estabelecido no Artigo 3º, do Capítulo II, das Normas 

"Eixo Cultura - Viseu 2022/2025- Programa Municipal de Apoios”, aprovadas na 

reunião de Câmara de 20 de janeiro de 2022.

4
ASSOPS - Associação de Passos 

de Silgueiros
500805032 Silgueiros de outrora

Música

Dança
29 000,00 € 29 000,00 € 

A Comissão de Avaliação tomou conhecimento da comunicação (ENT-

CMV/2022/11551) apresentada pela ASSOPS, em sede de audiência dos interessados 

(de 1 a 14 de abril) do “Projeto de Decisão”, com o seguinte teor: "Vimos, por este 

meio, informar V.ª Ex.ª de que a ASSOPS aceita a decisão do júri e não tem nada a 

declarar.

A Comissão de Avaliação mantém a deliberação de não pontuar a candidatura por 

considerar que a mesma não se enquadra no âmbito do Eixo 1 "Parcerias de 

Programação" (Eventos Âncora), estabelecido no Artigo 3º, do Capítulo II, das Normas 

"Eixo Cultura - Viseu 2022/2025- Programa Municipal de Apoios”, aprovadas na 

reunião de Câmara de 20 de janeiro de 2022.

11 Os Prisma 243454562
Banda de música estilo 

Pop/Rock original
Música 3 600,00 € 

 3.600,00€ (a)

10.000,00€ (b)

A Comissão de Avaliação mantém a deliberação de não pontuar a candidatura por 

considerar que a mesma não se enquadra no âmbito do Eixo 1 "Parcerias de 

Programação" (Eventos Âncora), estabelecido no Artigo 3º, do Capítulo II, das Normas 

"Eixo Cultura - Viseu 2022/2025- Programa Municipal de Apoios”, aprovadas na 

reunião de Câmara de 20 de janeiro de 2022.


