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1 
GENÉRICO 
 
Preparar este Argumento tem sido um pretexto para tirar um curso intensivo sobre 
as obras que o CCV vai apresentando. Compulsam-se dezenas de páginas de 
muitas e variadas publicações, analisam-se fotografias, opiniões, convergências, 
divergências.  
Depois, duma forma também arbitrária, elaboram-se sínteses ou seleccionam-se 
um ou dois parágrafos que aqui, no Argumento, servirão para publicitação e início 
de documentação que os sócios irão (ou não) fazer de cada um dos filmes que 
vamos vendo. O resto da documentação recolhida serve para a organização dos 
Textos de Apoio que o CCV sempre edita dedicados a cada ciclo. Assim vamos 
tentando inocular, duma forma sistemática, o vírus terrível da cinéfila. Desta 
doença contagiosa sofremos todos no Cine Clube. Dispensa-se a cura.  
 
1987 Abril 
Ciclo de Cinema Italiano 
Visconti. Antonioni. Scola. De Sica 
Não há, na concessão deste mini-ciclo, a ideia desmesurada de dar uma 
perspectiva da cinematografia italiana. Seria uma tarefa impossível. Porque não 
Rosselini em vez de Scola? Porque não “ Morte em Veneza” ou “Obsessão” ou outra 
qualquer obra-prima de Visconti em vez “ O Intruso”, filme escolhido para abrir o 
ciclo? 
O CCV limita-se a propor para este mês quatro filmes italianos, de quatro mestres 
diferentes. No dia 25 de Abril apresenta “Ladrões de Bicicletas”, talvez o filme 
paradigma no neo-realismo italiano que, curiosamente, já foi exibido pelo nosso 
Cine Clube em Junho de 73, portanto, menos de um ano antes do 25 de Abril de 
1974. 
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

ÁREA URBANA 
 
Normalmente, as personalidades ilustres dos grandes e pequenos burgos do interior 
de Portugal, abalam muito novos para os grandes centros e ou voltam já velhos e 
consumidos pela idade ou só regressam na posição horizontal para enfim descansar 
na paz bonançosa de um cemitério de província.  
Não é este felizmente o caso de Ricardo Pais, que em boa hora se voltou a instalar 
na nossa cidade, com um projecto cultural valioso, com meios financeiros para 
numa primeira fase o concretizar e, acima de tudo, com o dinamismo, a lucidez e a 
pujança intelectual que só uma continua prática associada a uma sólida cultura 
conferem.  
Encenador, actor, homem de teatro e do espectáculo em geral, mas acima de tudo 
homem de acção na melhor tradição que vai de Homero ao Padre Américo, Ricardo 
Pais rodeou-se nesta cidade das pessoas que lhe pareceram mais competentes, o 
Dr. Arimateia, o José Fernandes, o Firmino e outros, afim de arrancar com uma 
série de espectáculos no salão nobre da Associação Comercial de Viseu, os 
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denominados "Quentes Convívios Musicais e Não Só" do Inverno de 85, que foram 
uma pedrada no charco, mas que infelizmente só por intermitências tiveram 
continuidade, dada a redução do subsidio por parte do anterior Ministro da Cultura. 
E dar que as realizações posteriores da Área Urbana, a apresentação do Ballet 
Gulbenkian e o Teatro das Enormidades, já só tivessem lugar com o apoio da 
fundação Gulbenkian. O Teatro de Enormidades, produzido e apresentado no ano 
do centenário de Aquilino Ribeiro, foi sem dúvida um trabalho genial de Ricardo 
País, que fez a adaptação, dirigiu, encenou e representou um espectáculo de teatro 
de total, com música, canto, ballet, declamação e representação e com os actores a 
actuarem na plateia e nos camarotes e os espectadores paradoxalmente sentados 
no palco.  
Mas esta recriação de Mestre Aquilino foi duplamente importante, pois para além do 
valor intrínseco do espectáculo, veio chamar a atenção das autoridades e do público 
para o Teatro Viriato. E foi assim que a área Urbana, paralelamente, apresentou 
projectos para a remodelação desta velha sala, a fim de a transformar num espaço 
polivalente, moderno e funcional. 
Não obstante tudo o que foi feito, todo este trabalho da Área Urbana correria o 
risco de se perder se não fosse o empenhamento da Câmara Municipal em lhe dar 
continuidade, através nomeadamente do excelente programa de animação do 
Parque Aquilino Ribeiro no Verão passado e dos espectáculos mensais que tem 
organizado ultimamente.  
Para além de tudo isto, que já não é pouco, julgo saber que o Município está 
mesmo interessado no projecto mais ambicioso de um Fórum Cultural, que seria a 
continuação da Área Urbana, com as mesmas estruturas e finalidades culturais e 
com o apoio financeiro da autarquia e da actual Secretária de Estado da Cultura.  
Todas estas iniciativas são de aplaudir numa cidade que até aqui se tem limitado a 
acarinhar os ranchos folclóricos e as bandas de música da região. Embora estas 
manifestações culturais de índole predominantemente rural sejam igualmente 
importantes e dignas de todo o apoio, é bom não esquecer que Viseu já não é 
aquela cidade bucólica de há quarenta anos atrás, onde se podiam colher cerejas 
na Avenida do Caroço, onde os rebanhos passavam pelas ruas, incluindo a 
Formosa, e onde se podiam ver cabras no centro da cidade, ali mesmo às Quatro 
esquinas, a sair para os pastos de casa do meu avô. 
 
© António Rocha 
 
 
 
4 

FELICIDADE 
 
Tugunska, Sibéria. Uma explosão gigantesca destrói uma área imensa de floresta e 
provoca mutações inexplicáveis. O clarão é visível em Paris durante dois dias. 
Pensa-se que foi um meteorito a causa, mas não se sabe ao certo.  
-Lili, canta-me uma canção.  
-Oh, eu não sei cantar.   
-Então conta-me o que fizeste hoje na escola...  
Disse-me que fez um desenho com uma casa que tinha quatro portas, duas janelas, 
telhado aramaré (amarelo), sete chaminés, duas árvores e dois carros verdes. Lá 
moravam sete meninas que tinham sete "carecas" e cabelo aramaré como o dela. O 
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pai era muito velho, mas a mãe não. Chamavam-se Conceição, Beta, Ana e as 
outras todas, Joana. O céu tinha-o pintado igual àquele que se vê lá fora.  
-E as meninas sabem cantar? -Sabem.  
-Que cantigas é que elas sabem?  
-A do porquinho!  
-Então mostre lá para eu ouvir.  
-O porquinho foi à horta/ E comeu uma bolota...  
Depois apareceu o cão mau que comeu o porquinho. A dona ao ver o cão com a 
barriga tão grande, veio a correr com uma faca e tirou da barriga do cão, mas o 
porquinho estava morto.  
O Stalker sabe como chegar ao Quarto sem provocar a ira da Zona. O Quarto é 
uma divisão de uma casa em ruínas onde é possível ganhar a ventura de ver 
satisfeito o desejo mais íntimo.  
A zona, é o emaranhado irracional de provas e manifestações favoráveis ou não; de 
ratoeiras que urge não subestimar. De pistas a vencer até ao Quarto. Este não 
distingue bons ou maus. Não é juiz se o não provocarem. Apenas cumpre o que lhe 
pedem. Tarkovski faz neste filme o ensaio do Destino. Qualquer coisa que se decide 
no momento para afectar depois todo o resto. Como se fosse possível 
concretizarmo-nos no que de mais profundo e obscuro existe em nós, assim, quase 
de repente, e que de outro modo passaria desapercebido até à morte. Entramos 
então na discussão da felicidade.  
E se o nosso mais Intimo desejo é sermos felizes, importa saber o que cada um 
exige à Felicidade. O Professor, o Escritor, preocupados com isto, optam pela 
destruição do Quarto, mas compreendem depois que iriam apenas acabar com uma 
fábula. Ou antes, o meio que faz o Stalker feliz na medida da esperança que 
ganham as pessoas que ele até ali leva.  
E nesse entendimento se ficam, porque sabem a partir daí que são outras as leis do 
Destino, e que este se materializa sempre e indistintamente, na morte. Por melhor 
ou pior obra empreendida em vida, por maior ou menor felicidade roubada aos 
outros para nossa felicidade.  
Detectou-se no local da explosão intensa radioactividade, que se sabe hoje, ser 
causa de mutações genéticas que se transmitem na reprodução. A explicação 
hodierna para o estranho acontecimento, fala de energia atómica e mesmo de 
objectos estranhos ao planeta.  
-Lili, o que queres ser quando fores grande?..  
-Joana… 
 
© José A. Carvalho 
 
 
 
 


