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1 
GENÉRICO 
 
1. O Eterno Triângulo 
Limpámos o pó da lâmpada antiga, bojuda, com um design vagamente árabe. De 
dentro saiu o génio da história, mal-humorado, olhar (a) ladino, com o propósito 
evidente de nos embaraçar: “Concedo-vos três filmes que tenham distintamente 
três personagens principais. Os três desejos que dispunham estão esgotados. Se 
querem mais, joguem no Totoloto."  
Dito isto, o (mau) génio recolheu, para mais uma soneca de três séculos 
convencido que nem os três pastorinhos, nem a Santíssima Trindade nos haviam de 
valer.  
Enganou-se.  
O nosso Ciclo Triângulo é rigorosamente a geometria e o fascínio do três. Três 
filmes – vértice, três histórias sobre o eterno triângulo: ela e eles (marido e 
amante), e ele e elas (mulher e amante).  
Este Ciclo trata do fascínio, a sedução, a traição, o desejo.  
Não percam.  
 
2. Vídeo na Sede  
Nas páginas deste Argumento noticiamos com pormenor mais uma forma de dar a 
conhecer e estudar o cinema: o vídeo.  
Começamos com um Ciclo Michelangelo Antonioni. Outros virão.  
 
3. Cinema no Parque  
O nosso Cine Clube, já alguns anos, despoletou, com as suas sessões no Parque, 
toda a movimentação cultural e de convívio que aquele belo espaço central da 
nossa cidade vem conhecendo. 
Na sequência da nossa iniciativa, que foi à excepção dum ano bem apoiada pela 
Câmara Municipal, têm-se multiplicado as realizações estivais no Parque Aquilino 
Ribeiro.  
Na última sexta-feira deste mês, iniciamos as Sessões no Parque/87, que se vão 
prolongar por todo o mês de Julho.  
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

ÓPERA EM VISEU 
 
Numa organização do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, teve lugar 
no passado dia 16 de Maio, no Auditório da Igreja Nova, nada mais nada menos do 
que um espectáculo de ópera, fenómeno raríssimo em Viseu; pois só me lembro de 
ter visto operetas no Teatro Avenida, há mais de trinta anos.  
É certo que não se tratava da “Aida”, de Verdi, ou da "Madame Butterfly”, de 
Puccini, ou ainda de “O Anel Dos Nibelungos”, de Ricardo Wagner, nem as vozes 
eram de José Carreiras, um Plácido Domingo, um Luciano Pavarotti, uma Cotrubas, 
nem as árias eram de molde a enlouquecer o público, como "La Dama é mobile” ou 
os sublimes cozinhados cantantes de "O Barbeiro de Sevilha", de Rossini.  
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Não se tratava, em suma, de uma ópera à altura de um Scala, de um Metropolitan 
ou mesmo de um S. Carlos, com todo o esplendor das suas tradições e com todo o 
público vestido a rigor ou pelo menos de fato e gravata. Porque a ópera certa 
ópera, enfim a melhor ópera, é um espectáculo eminentemente aristocrático, 
mesmo quando os libretos são revolucionários, como acontece na maior parte das 
óperas de Verdi, ou mesmo até quando os são um soldado (Wozzeck) ou uma 
prostituta (Lulu), como é o caso das modernas óperas de Alban Berg. 
Com efeito, na ópera, o libreto teve sempre um papel secundário e foi só a partir 
de Wagne (um genial compositor e também um grande poeta dramático) que as 
palavras e o entrecho passaram a ter um valor igualmente importante.  
É que uma ópera, mais que ser vista ou descrita, deve ser ouvida. E daí que não 
tenha grande importância não se estar a perceber a língua, pois uma voz deve ser 
ouvida como se ouve um violino ou uma flauta, isto é, deve-se estar com atenção 
às notas e não ao sentido do que se ouve cantar. E daí também que o público que 
acorre a estas representações seja constituído maioritariamente por melómanos, 
isto é, por amantes da música erudita em geral e particularmente do belo canto, os 
quais, sensíveis como são à qualidade musical, interrompem frequentemente o 
espectáculo com aplausos furiosos e bravos tonitruantes, o que tem a virtude 
adicional de acordar as pessoas que só lá vão para se mostrarem e que 
normalmente adormecem antes do primeiro acto.  
Mas a ópera não é só a ópera séria e na história deste género musical cabe um 
papel importante à ópera buffa, mais simples, mais impura, mais terra-a-terra, em 
resumo, mais popular.  
Esta última, que se desenvolveu a partir dos intermédios cómicos (de cunho 
popular napolitano) nas antigas óperas sérias, atingiu seu auge com o intermezzo 
de Pergolesi "La Serva Padrona"; exemplo típico de "ópera jocosa", seduzindo pelo 
acerto com que são definidos caracteres e situações.  
A ópera que tivemos ocasião de ver em Viseu inclui-se portanto, na ópera buffa 
com a particularidade de a representação ser efectuada por marionetas. Os 
cantores que deram o suporte da sua voz aos bonecos articulados são o que de 
melhor há em Portugal, nomeadamente o tenor Fernando Serafim e o baixo Álvaro 
Malta, e pena foi que o soprano Helena Afonso não se tivesse podido deslocar. Só a 
solução cénica não foi, na minha opinião, a melhor, pois entendo que os cantores e 
os músicos deviam ser colocados atrás de uma cortina, afim de os espectadores 
melhor se poderem concentrar no trabalho das marionetas. Tal como foi 
representada, ficou mais a ideia de se tratar de uma peça teatral acompanhada de 
música e canto e, aliás, também da intervenção de um narrador, do que 
propriamente de uma ópera, mesmo buffa, em sentido próprio.  
Foi, no entanto, um espectáculo digno e sério, enfim a ópera possível numa cidade 
carenciada de salas próprias, como é o caso de Viseu. Só foi pena que o público 
tivesse ocorrido em número reduzido (só meia casa) a este simpático D. Quixote, 
de António José da Silva. A verdade é que a maior parte dos portugueses ainda 
encaram a ópera como um espectáculo chato, ao contrário do que acontece em 
Itália onde as árias de ópera são cantadas pelo povo com tanta naturalidade como 
por aqui se trauteiam as canções de Marco Paulo e mediocridades semelhantes. E a 
grande Amália, que é a casta diva do nosso fado, continua a ser mais conhecida no 
Japão.  
 
© António Rocha 
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4 - OPINIÃO 

TWILIGHT ZONE 
 
A sala, rectangular e alta, com o écran virado a Norte, enche-se rapidamente. Nas 
coxias laterais há bancos de três pernas e desconfortáveis. Desligam-se as luzes, 
ouvem-se ainda vozes no início da projecção do filme. Silêncio. O John Espectador 
compareceu à sessão; no escuro só as silhuetas se vislumbram e vê-se a dele; está 
sentado a meio da coxia direita. Paris Texas. O logro do sonho.  
Que direito têm os espaços vazios?  
Que direito têm os nomes? 
O actor principal é o Travis, o homem que se sonha. Panorâmica da sala com 
fixação no John Espectador. Este Travis é um tipo calado. Deixa-se desenrolar o 
filme. Plano aproximado do público tirado a partir do écran. Nota-se o reflexo da luz 
das imagens nos olhos e nas lentes dos óculos de algumas pessoas. A plateia agita-
se, alguém tossica. O Travis começou a falar e partiu com o filho em busca da Jane. 
Em Houston ela é uma mulher de luxo, loira e mãe de Hunter, filho dela e do 
Travis.  
Grande plano do écran. Ele e ela falam artificialmente; estão separados por um 
vidro numa baiuca. Ela tem a luz apagada para conseguir vê-lo. Nesta altura ela 
chora. O John Espectador mexe-se no banco de madeira castanha e três pernas, 
prepara-se para fumar um cigarro mas retrai-se repentinamente. Plano americano. 
É proibido. Plano muito aproximado do rosto. O Travis diz à Jane razões de um 
sonho e porquês do universo de ambos. Zoom do fundo da sala para ele. O silêncio 
da plateia dá densidade ao diálogo. "0 Hunter precisa de ti. Está no hotel Méridien. 
Quarto 1530.”, plano americano dela. Tem as mãos em garra no vidro. Separa-os 
um destino sem futuro. Mas o presente parece irremediável. O Travis sai de cena. 
Fica a Jane. Grande plano dela. Limpa as lágrimas com os dedos. Plano geral da 
sala. O John Espectador levanta-se. A câmara acompanha-o. Sobe ao palco. Leva o 
banco com ele. Senta-se. Levanta o auscultador do telefone usado antes pelo 
Travis. A plateia remexeu-se nas cadeiras verdes e fica em suspenso a música 
prenuncia qualquer coisa, mas esvai-se suavemente de seguida. Ele tenta uma 
palavra. Sai um ruído. A Jane apercebe-se. Muito grande plano das linhas de 
esperança que se formam no rosto dela. "Travis!...”, o John Espectador estremece, 
“Não”. A tensão aumenta no público. Ouve-se a respiração angustiada da Jane e do 
John. É ele que fala, "Escute, assisti ao vosso diálogo e...", plano aproximado dela, 
"Quem é você!... Não estou em condições do o atender...", ao dizer isto ela 
prepara-se para sair, "Não vá. Por favor. Só quero falar consigo...", plano 
aproximado dele que continua, "... Estava na plateia e não resisti. Há coisas sabe, 
que... Olhe, você e o Travis. Não percebo. Amam-se. Porque lhe fez isto?...", a Jane 
aproxima-se do vidro, "Acenda a luz para eu poder vê-lo...", "Não posso. Deste 
lado se houver luz não há magia. Há mais gente. Iam detestar...", plano geral da 
sala. Ouve-se a voz do John, "Eu sou o Espectador, John Espectador... ", grande 
plano dela. Senta-se. Exclama. Ah!... Compreendo, silêncio. Ela recomeça, "...Foi 
bom com o Travis. Amámo-nos demasiado. De princípio correu bem. Veio o Hunter 
e eu senti-me presa...", a câmara salta de Jane para o John, nervoso, e outra vez 
para ela, "... Depois... Depois fugi... E arranjei este emprego...", plano aproximado 
do John. O público continua expectante. E ela, com mágoa na voz, diz ainda, "... 
Pouco interessa o que eu faço... desde que me paguem.", plano americano dela. 
Grande plano dele. Tem as pernas cruzadas à esquerda. Está virado para o vidro. 
Vê-a. Diz, "... Sim, Porque não retomar a vida?.. Não creio que seja possivel...", 
Quando ela começa a dizer isto a câmara afasta-se muito lentamente. Grande 



CINE CLUBE DE VISEU 

6 

plano dele. Tem o rosto contraído, contrariado. Muito grande plano do rosto dela. 
Correm-lhe as lágrimas, "... Acha que é possível voltar atrás?", ouve-se a voz do 
John, "Porque não?...", plano geral da sala em contra plongé. Plano americano dela. 
"John, para nós isso não é assim. O Travis foi embora. Tenho o Hunter à espera...", 
grande plano dele, "Ouça, o Travis está ao lado do hotel à espera de a ver juntar-se 
ao vosso filho..., grande plano dela, "como sabe?...", grande plano dele. Inquieto 
"... Conheço o filme e sei que ele está lá... Tente, Jane!...", plano aproximado dela. 
Olha para o vidro, "Não ia dar certo. Acredite. Foi tudo um sonho. Um logro. É 
muito tarde... E isso era fazer batota...", a câmara prende-se ao rosto dela. Está 
tensa e sem esperança, "... Não se pode alterar a ordem à vida nem a essência às 
pessoas. Não se pode mudar o destino nos filmes.", plano geral do quarto onde a 
Jane está. Sai. O John Espectador pousa o auscultador. Levanta-se. De olhos no 
chão sai também. Abandona a sala. O público respira fundo. A música recomeça. Lá 
fora ele deve ter acendido um cigarro.  
 
© José A. Carvalho 
 
 
 
 


