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1 
GENÉRICO 
 
1987 Outubro/Novembro 
 
1. A Feira de S. Mateus acabou. Paz à sua alma. No palco grande continuam a 
acontecer "espectáculos" em playback descarado. A meio da Semana do Feirante, o 
recinto apresentava enormes clareiras e um lastimável aspecto de fim de festa. Se 
calhar, a Feira de S. Mateus não perdia nada em ser encurtada uma semana.  
Quanto à actividade cultural na Feira de S. Mateus/87 remeto o leitor para a 
opinião do Dr. António Rocha incluída nesta edição do Argumento. De qualquer 
forma há que reconhecer que a Comissão da Feira de S. Mateus mostrou uma 
maior sensibilidade para as actividades culturais.  
O nosso "Cinema na Feira" correu da forma tradicional, com muito público 
nomeadamente nas sessões infantis. Continuamos a achar que a entrada do 
Auditório não é ideal, naquele beco estreito e mal cheiroso e já apontámos 
alternativas. De qualquer forma, os espectadores foram melhor servidos a nível de 
écran: mais luminoso e mais alto. Os utentes do Auditório, este ano, já não tiveram 
tantos problemas em verem os filmes mesmo que se tenham sentado atrás dum 
altarrão.  
A partir de agora regressamos ao Auditório Calouste Gulblenkian do Museu Almeida 
Moreira. Chamo a atenção que a sessão de sexta-feira é adiada para o sábado, às 
21,30, porque vai haver uma conferência no Auditório pelo arquitecto José Tudela 
sob o tema "Viseu numa perspectiva histórico urbanística". 
 
2. Cinema Espanhol  
Em Portugal não se sabe muito do cinema de "nuestros hermanos". Conhece-se 
Buñuel, Berlanga talvez, ou ainda Almodovar, cineasta da movida.  
O CCV, na tradição dos anos anteriores (ciclos Woody Allen, Pasolini, Fassbinder) 
preparava para o início da temporada um grande ciclo dedicado a Luis Buñuel, que 
se devia prolongar por Outubro e Novembro. Mas o facto de só existirem três filmes 
de Buñuel no mercado, fizeram-nos alterar este projecto e avançar com este Ciclo 
de Cinema Espanhol, que pelas características das 6 obras a exibir percorre sobre o 
estímulo, a influência de Luis Buñuel. Todos os filmes são atravessados pelas 
características oníricas, transgressoras blasfemas, provocatórias que tornaram o 
velho mestre aragonês tão odiado, tão amado.  
Disse Henry Miller: "Chamam todos os nomes a Luis Buñuel: traidor, anarquista, 
perverso, difamador e iconoclasta. Mas não ousam chamar-lhe louco. É verdade, é 
a loucura que ele descreve, mas não a sua própria loucura. Este caos fético que, 
durante uma breve hora em que tudo como se amalgama sob o seu controlo, é a 
loucura da civilização, o que resta das realizações do homem depois de dez mil 
anos de refinamento."  
Os filmes propostos pelo CCV para este ciclo (Viridiana, Diário de uma criada de 
quarto e A Bela de um dia, de Luís Buñuel; Cria Corvos, de Carlos Saura; Matador, 
de Pedro Almodovar e Bilbao, de Bigas Luna) têm todos estas características 
comuns, este quase grau zero civilizacional. Saura e Almodovar reclamam-se 
expressamente da herança bunueliana e o filme BILBAO é o desejo desesperado 
(pornográfico?) de uma mulher com nome de cidade e não estará longe desta 
Espanha sempre marginal, sempre perseguida, incapaz de exorcizar os seus 
fantasmas maiores: Igreja, Exército, Família.  
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Nos tempos que correm, existe uma grande banalização de atitudes provocatórias, 
de imagens choque, que se multiplicam nos nossos mass-media, (quase) todas 
próximas do analfabetismo cultural. (Touch Me, "canta" Samantha Fox, menina da 
mamã, preocupada com o livro de cheques.) Contudo, apesar de toda esta nossa 
convivência com a transgressão requentada que nos é servida diariamente na 
televisão, quero deixar um aviso aos leitores e sócios que os filmes que o CCV vai 
exibir são polémicos, duros, incómodos.  
O nosso Cine Clube, como lhe compete, continua a divulgação descomplexada de 
todo o cinema de qualidade, tendo já criado um público esclarecido, exigente e 
ciente da sua maioridade.  
Por isso, este Ciclo de Cinema Espanhol vai ser um êxito.  
 
3. Para conclusão deste Genérico, chamo a especial atenção dos sócios para as 
realizações que a Secção de Fotografia anuncia neste boletim.  
Para uma documentação mais desenvolvida sobre os filmes deste ciclo, é 
absolutamente imprescindível a leitura dos Texto de Apoio que vamos editar. As 
quatro páginas de Argumento não são elásticas. Infelizmente. 
 
© Alex 
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A CULTURA NA FEIRA DE SÃO MATEUS 
 
Se entendermos por cultura todas as actividades do género humano, desde a 
culinária até à Abóbada Sistina de Miguel Ângelo e ao Teatro de Shakespeare, 
então a Feira de São Mateus é um vasto e intenso espaço cultural, onde até uma 
boa partida de matraquilhos pode ser considerada uma lúdica obra de arte.  
Mas se perfilharmos um conceito mais exigente e, portanto, mais restrito de 
cultura, então já teremos de excluir muita coisa, por exemplo, no caso da Feira, as 
cantorias de um Marco Paulo ou de uma Cândida Branca Flor. Aliás não me consta 
que as flores, mesmo brancas, cantem e muito menos cantem bem.  
E assim chegamos a um conceito menos abrangente de cultura, mas nem por isso 
mais elitista, pois nele incluímos o folclore, no qual, convém lembrar, toda a música 
romântica erudita, no período do alvor das nacionalidades, foi beber a mais funda 
inspiração e ainda hoje um compositor como o Lopes Graça lá vai buscar motivos 
para as suas composições.  
Neste último sentido, mais selectivo e exigente, da palavra cultura, podemos 
considerar como actividades culturais da Feira de São Mateus as exposições de 
pintura, fotografia e artesanato, a realização da Associação Cultural encontro no 
campo da comunicação social, as exibições, dos ranchos, grupos corais e bandas de 
musicais, o Ciclo de cinema do Cine Clube de Viseu no Auditório da Feira e esses 
divertidos e cruéis jogos de praia, do dramaturgo inglês Whitehead, uma iniciativa 
do Fórum Municipal já em tempos de rescaldo, em plena semana do feirante, mas 
nem por isso menos interessante, quase um fecho com chave de ouro.  
Mas a mais importante manifestação cultural da Feira deste ano foi, na minha 
opinião, a exibição dos ranchos estrangeiros no primeiro Domingo do certame, 
infelizmente prejudicado pela chuva que caiu tão copiosa nesse dia que até parecia 
que o São Pedro não estava a gostar do espectáculo. Foram, com efeito, momentos 
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inolvidáveis, aqueles que proporcionaram aos poucos espectadores presentes os 
ranchos da Turquia, da Tailândia e da União Indiana, isto para só referir aqueles 
que mais me impressionaram.  
Com efeito, as danças apresentadas e especialmente a dança das espadas 
(Turquia), a dança do amor (Tailândia) e a dança guerreira (União Indiana) foram 
dança no sentido mais nobre do termo, um misto de graça, força, agilidade e 
harmonia, tudo isto à mistura com o sortilégio da música oriental. Comentadas e 
explicadas por um especialista em folclore, o que muito ajudou à correcta fruição 
do espectáculo, estas danças constituíram sem dúvida o mais belo momento da 
Feira deste ano.  
É certo que a Feira de São Mateus é principalmente entretenimento, negócio, 
comes e bebes, bebedeiras e às vezes zaragatas e violência. Mas nisso é ela igual a 
todas as feiras do mundo. 
O que marca a diferença é esse aspecto cultural que me tenho vindo a referir. A 
iluminação feérica que lhe rasga as trevas com a sua aurora de lâmpadas é 
importante mas não basta. A luz espiritual brilha com mais intensidade no coração 
dos homens.  
 
© António Rocha 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
É o sócio número 112 do cine Clube de Viseu.  
Fernando Acilio Maia Saldanha tem 30 anos, é professor de Filosofia e um fervoroso 
benfiquista.  
Como o leitor constatará, o nosso entrevistado respondeu e este mini-Proust do 
Argumento com um alto espírito de missão.  
Foi assim:  
1. Dê um exemplo ou defina:  
1.1.O cúmulo da felicidade.  
Como ideal que é, a felicidade dificilmente será objecto de definição. Em termos 
práticos, contudo, penso que ela se traduzirá na harmonia entre o conforto exterior 
o pleno bem-estar interior.  
1.2.O cúmulo da miséria.  
Há tantas situações miseráveis que é difícil dizer qual a mais miserável de todas. 
Penso que, por exemplo, não será nada agradável a situação dum esquimó nú e 
sem meios de arranjar com que se cubra.  
1.3.O cúmulo do ridículo (falar neste mini-Proust do Argumento não vale).  
O projecto do engenheiro Abecassis das Torres dos Jerónimos.  
1.4. O que é o kitsch?  
Kitsch é a mediania inconsciente e presunçosa. Enquanto tal, o Kitsch faz fronteira 
com o instituído, a vulgaridade, o mau gosto e o ridículo. Kitsch é, por exemplo, a 
mentalidade, o gosto e as atitudes da classe média americana, ou, se quisermos, 
aqui bem perto de nós, os programas de rádio ou televisão "animados" por Luís 
Pereira de Sousa ou António Sala.  
2. Qual é a sua principal qualidade?  
Não vou dizer nenhuma, tenho tantas que me é difícil isolar alguma.  
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3. E defeito?  
Com os defeitos passa-se sensivelmente o mesmo que com as qualidades.  
4. Que pensa da Estátua do Infante do Rossio?  
Sendo esteticamente feia, tem uma qualidade: põe em evidência uma instituição 
nacional: a Cunha.  
5. Acordou. Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?  
Provavelmente aproveitaria para precisamente não fazer nada. Se o "fazer nada" 
me cansar, poderei dedicar-me à leitura e ao estudo de um autor ou de um tema 
relacionado com aquilo de que me ocupo -a filosofia.  
5.1. A sua resposta anterior inspirou-me uma pergunta tendenciosa: acha que o 
"direito à preguiça" devia ser consignado na "Declaração Universal dos Direitos do 
Homem?"  
Evidentemente que sim. Só que a preguiça não é o puro e simples "fazer nenhum" 
mas a liberdade que o indivíduo humano deve possuir de dispor livremente, isto é, 
de um modo não necessariamente produtivo, do seu tempo.  
6. Qual ou quais são os seus escritores preferidos?  
Aqueles cuja leitura mais me satisfaz são, entre outros, Dostoievski, Proust, Camilo 
Castelo Branco, Rainer Maria Rilke, Balzac, Stendhal, Álvaro de Campos e Bernardo 
Soares.  
7. Faça uma lista de realizadores que mais gosta.  
Carl Dreyer, Orson Welles, Eisenstein, Fritz Lang, Charlie Chaplin, Manuel de 
Oliveira, Woody Allen, Wim Wenders e Francis Ford Coppola.  
8. Agora de actores e actrizes.  
Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Marlene Dietrich, Catherine Deneuve, Natassja 
Kinski, Humphrey Bogart, Jean Gabin, Klaus Kinski, Al Pacino e Robert DeNiro.  
9. Qual o filme que viu mais vezes. O Apocalipse Now.  
9.1.Quem é, para si, o coronel Kurtz, interpretado em Apocalise Now por Marlon 
Brando.  
Uma vítima da guerra, ou melhor, o horrível que a guerra é.  
10. Para acabar, vou-lhe pedir para indicar cinco filmes que, na sua opinião, são de 
cinco estrelas, cinco obras-primas.  
A Palavra, de Carl Dreyer; Ivan, O Terrivel, de Eisenstein; Citizen Kane, de Orson 
Welles; Blow Up, de Michelangelo Antonioni; M Matou, de Fritz Lang.  
 

 


