
“Espaços de exibição de cinema em Guimarães:
O caso do Cine-Teatro Municipal (1935)”

4 de NOVEMBRO de 2011 às 21h30

Em 1935, a Câmara Municipal de Guimarães pensou em 
requali�car o velho e degradado Teatro D. Afonso 
Henriques com a reconstrução de um Cine-teatro 

Municipal com as melhores condições de segurança e 
conforto então disponíveis. Desde 1897, data das 

primeiras exibições de cinema em Guimarães, este foi o 
primeiro projecto público para dotar a cidade com um 

edifício de raiz vocacionado para o espectáculo 
cinematográ�co. A pretexto deste projecto recentemente 

descoberto no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, 
pretendo fazer uma breve panorâmica retrospectiva 

sobre a história da exibição cinematográ�ca em 
Guimarães desde os primeiros espectáculos ambulantes 

(1897-1908), as primeiras salas permanentes 
(1909-1929), os projectos não-concretizados (1930-36) e a 

construção do Teatro Jordão (1938).

Investigador de cinema no Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Séc. XX da Universidade de Coimbra - 

CEIS20, desenvolve um projecto de doutoramento sobre 
Novo Cinema Português (1949-1980) na Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra. Actualmente colabora 
com a área de programação Cinema e Audiovisual da 

Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura. É membro 
fundador e dirigente da AIM - Associação de 

Investigadores da Imagem em Movimento e membro de 
diversas redes de investigadores internacionais (SCMS - 
Society for Cinema and Media Studies, NECS - European 

Network for Cinema and Media Studies e SOCINE - 
Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual). 

Tem publicado textos em diversas publicações e 
apresentado comunicações em diversos países, 

nomeadamente Portugal, Brasil, Estados Unidos, Suécia, 
Roménia, Turquia, Espanha e Inglaterra. Programador, 

desde Setembro de 2010, do Bacalhau Cinema Clube, 
projecto de divulgação dos cinemas lusófonos sediado no 

Rio de Janeiro. Organizador e colaborador de diversos 
eventos culturais (mostras, ciclos de cinema) e cientí�cos 

(colóquios, seminários, conferências) em Portugal e no 
Brasil. Membro do Júri o�cial dos festivais de cinema XVI 

Caminhos do Cinema Português e do Filminho 2009 - 
Festa do Cinema Galego e Português.
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