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1 
GENÉRICO 
 
1. Chega-se ao fim dum ano que, como usualmente, se viram largas dezenas de 
filmes de qualidade no CCV. Os ciclos foram os seguintes: Ficção Cientifica, Cinema 
e Música, Tarkovski, Cinama Italiano, Filmes Pedidos, Triângulo, Michelangelo 
Antonioni (vídeo na Sede), Cinema No Parque E Na Feira De S. Mateus, Cinema 
Espanhol, Extensão do Cinanima/87, Wim Wenders “West is The Best”, e “Prendas 
De Natal”, o ciclo programado para este mês.  
Foram muitas horas a ver o que de bom se faz em variadas cinematografias. Na 
minha opinião, o ponto mais alto viveu-se em Março com Andrei Tarkovsky, o 
cineasta da alma russa e da contradição entre a espiritualidade e a matéria. De 
certeza que muitos sócios não tiveram tanto prazer neste ciclo mas noutro 
qualquer. As colunas do Argumento estão sempre abertas para os sócios 
expressarem os seus pontos de vista.  
2. Neste Argumento o leitor encontra alguns dados (esquemáticos pois as 
personalidades são bem conhecidas) sobre os elementos do júri do III Concurso 
Nacional De Fotografia. Na indiscutível competência e bom gosto do júri recai a 
difícil tarefa de escolha dos trabalhos premiados e dos que vão figurar numa 
Exposição a inaugurar este mês.  
Como é lógico, os sócios estão convidados para a citada inauguração onde 
igualmente se festeja mais um aniversário do Cine Clube.  
3. Vai-se realizar uma Assembleia-geral (vidé Convocatória nesta edição), onde 
serão eleitos novos Corpos Gerentes e apreciado e votado o Plano De Actividades 
para 1988. Sinto-me obrigado a chamar a atenção de todos de que a participação 
na vida do nosso Cine Clube não se esgota na maior ou na menor assiduidade às 
sessões. A Assembleia-geral é um espaço privilegiado para todos os problemas, 
questões, projectos, anseios serem discutidos. Compareça. 
4. A Policia prendeu Ginger E Fred que dançavam Tangos no Local Do Crime.  
A proposta para Dezembro do CCV é um tudo nada arbitrária. Realmente os quatro 
filmes que vão ser exibidos não se articulam entre si numa ideia de ciclo. São 
quatro obras excelentes, de estreia em Portugal recente, de muito improvável 
exibição comercial em Viseu. São as nossas prendas de Natal.  
Como pode ver, connosco você vai ter as Boas Festas que merece. Deixo aqui os 
votos dum bom 1988. Veja exactamente mais 6% dos filmes que viu este ano  
 
© Alex 
 
 
 
4 - OPINIÃO 

SOB O CÉU DE BERLIM – A 
PROBLEMÁTICA DOS ANJOS 
 
“Sob o céu de Berlim”, de Wim Wenders, é um filme em que os heróis da história 
são anjos. Diz o realizador: «Sim, anjos. E porque não? Estamos habituados a ver 
tantos monstros e criaturas imaginárias no écran. Portanto para variar, porque não 
alguns Espiritos afáveis?.. E então um dos anjos apaixona-se: coisa inédita! Ele 
torna-se um mortal». Mas o outro anjo, acrescento eu, permanece anjo e por isso 
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continua a ver o filme a preto e branco, enquanto nós, míseros espectadores 
mortais, passamos a ver o filme e a cidade na fanfarra gritante do nosso mundo a 
cores.  
É certo que há anjos e anjos e desde os mármores frustres mas poderosos do 
período arcaico da arte grega que o homem anseia por uma aproximação à 
divindade através de uma iconografia realizada da beleza. Desde esses tempos 
remotos, que marcam o inicio do humanismo e uma concepção um pouco mais 
civilizada das relações do homem com o absoluto, a evolução iria ser lenta mas 
persistente, e, dentro do próprio devir da civilização grega, iria culminar na 
perfeição quase divina das suas estátuas do período clássico, que atingem, na 
opinião de Hegel, o equilíbrio entre o espírito e a matéria.  
Mas a religião grega era uma religião da vida, o paraíso era cá na terra, as suas 
divindades eram personificações dos prazeres materiais, e daí os deuses do vinho, 
das colheitas, do amor, da guerra, etc., etc., que foram aliás tão venerados por 
Nietzche, o pai dos modernos existencialismos ateus e o filósofo da morte de Deus.  
Os anjos que o filme de Wim Wenders nos mostra têm origem na religião cristã, 
embora nada tenham a ver com os adolescentes púberes assexuados que polvilham 
os céus dos retábulos medievais e dos frescos e telas do Renascimento europeu. 
São homens maduros, com uma idade à volta dos trinta e poucos anos idade que, 
por corresponder à idade da morte e ressurreição de Cristo, era considerada pela 
tradição cristã como a idade mais bela do homem.  
A perfeição que os gregos associavam à força e à graça da plenitude da 
adolescência, transfere-se nos cristãos para uma idade mais madura, a tal idade da 
morte de Cristo. Dentro destes parâmetros, já não é difícil compreender a opção de 
Wim Wenders em vestir com a pele de homens maduros a imagem dos anjos que 
descem em golpes de asas sobre a cidade de Berlim. É que a tradição cristã, 
perpetuada através de imagens delicodoces de meninos alados, tem mais a ver 
com a concepção grega do efebo que com a essência profunda da religião.  
E é assim que os anjos de “Sob o Céu De Berlim”, são mesmo anjos e não imagens 
espiritualizadas de seres humanos, como é o caso das imagens devotas da crença 
popular, todas mais ou menos derivadas dos modelos do pintor renascentista 
italiano Guido Reni. Nesta acepção, um pouco grosseira e material, uma pessoa 
bondosa ou simplesmente grácil pode ser um anjo, como quando nós dizemos “Tu 
és um anjo”, mas um verdadeiro anjo não é bondoso nem grácil, que são 
qualidades humanas e não angélicas. 
Dentre os anjos e anjos, que o sentido polissémico da palavra anjo comporta, os 
anjos verdadeiros estão bem longe de nós. E daí que a visão do mundo que a 
câmara subjectiva do realizador deles nos dá, seja uma visão a preto e branco, sem 
cores mas também sem cheiros, sem tactos, sem sabores. É, no entanto, uma 
visão privilegiada, pois “escuta” os nossos pensamentos mais profundos e disso nos 
dá conta a genial sequência da Biblioteca de Berlim, com uma montagem 
prodigiosa das palavras e dos pensamentos dos utentes na banda sonora que 
ilustra magistralmente as imagens.  
O que é curioso neste filme é que são os anjos que têm nostalgia da condição 
humana e não o contrário. Sabe-se que o homem anseia por atingir a condição 
angélica e é assim, nessa ascensão, que se vai libertando da condição animal. Mas 
neste filme assiste-se pelo contrário, a uma regressão dos anjos, ansiosos por 
experimentarem os prazeres e as dores efémeras da humanidade, por saborear um 
vinho, por comer uma boa refeição, por fumar um cigarro, até por sentirem na 
“pele” um pouco de frio nessa cidade enregelada que é Berlim no Inverno.  
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Mas mesmo isto também está no espírito mais profundo da religião cristã. Ao enviar 
o Seu Filho, Cristo, à Terra, Deus também desceu sobre a humanidade, também 
sentiu a mesma nostalgia da nossa condição imperfeita e limitada e se Deus é Deus 
e por isso guardou as devidas distâncias, já, Jesus foi uma criança, um adolescente 
e um adulto como todos nós e tal como no filme de Wim Wenders aconteceu a um 
dos anjos, também viu este mundo com as cores da realidade. E tal como no filme 
foi o amor por uma mulher o motivo da encarnação também no Evangelho foi o 
amor pelos homens em geral o motivo de tal “boa nova”. E é o amor, afinal, amor 
terreno de um anjo e não queda infernal do mesmo, que faz deste filme pacifista de 
Wim Wenders um filme verdadeiramente angelical. 
 
© António Rocha 
 
 
 
5 - OPINIÃO 

TODAS AS DÚVIDAS SE ESVANECERAM 
SOB O CÉU DE BERLIM 
 
Eu te saúdo quádruplo V por me teres demonstrado sem subterfúgios a divina 
opção pelo sacrossanto capitalismo, a mim mísero tomé que ainda ousava ter 
dúvidas.  
Agora não mais duvidarei face a tão sublime e decerto revelada obra, merecedora 
de constar nas próximas edições bíblicas como novíssimo testamento.  
Ousava eu, hereticamente, manter uma atitude de cepticismo quanto ao apoio 
celestial ao sistema... Quanta ignorância de que humildemente me penitencio.  
Se até os anjos estão ansiosos por trocar a monotonia do eterno pelo curtido 
balanço das contradições capitalistas (tão ternamente queridas e desejáveis!), não 
me resta senão acreditar na epopeia histórico-ética da nossa providencial 
integração na CEE, saudavelmente livre, cristã e ocidental. 
…Isto mesmo que os anjos só venham à terra para serem detectives privados 
(como certamente convém) ou romeus (em concorrência desleal com os simples e 
meros mortais, sem poderes para impressionarem a sua dama com maravilhosos 
sonhos reveladores de secretas paixões e de destinos proféticos): felizmente o teu 
filme revela tudo acerca da opção celeste.  
Só foi pena a ténue sensação que me ficou - por mais que a tentasse afastar - da 
existência de uma grave desorganização nas universidades divinais que, tudo 
dando a conhecer aos seus alunos - anjos, tudo lhes revelando, não os preparam 
para o comezinho dia-a-dia da iniciativa privada, deixando-os à mercê da dinâmica 
capacidade de aldrabar dos rapazes negociantes de antiguidades, a quem Deus 
incumbe da nobre tarefa de fornecer os meios financeiros necessários à digressão 
turística pela terra que permite aos seus anjos, permitindo-lhes que comecem a 
existência humana sem os apertos dos salários em atraso.  
É comovedora a compreensão divina perante a insofismável verdade de que não há 
romance que floresça no meio da comezinha luta pela sobrevivência… Nem seria 
sequer justo que Deus os deixasse vir para capitalismo para serem simples 
assalariadas, pois não é certamente nisto que está o seu charme.  
Reconheço modestamente que o pesar sentido perante a pobreza resignada e o 
desespero suicida é, indubitavelmente, o único contributo realista dos privilegiados 
perante os flagelos sociais.  
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Reconheço até que, face à realização dos nobres ideais e valores da iniciativa e da 
propriedade privadas, estes são sacrifícios insignificantes que os deserdados devem 
sofrer contemplativamente, para que deles seja o reino dos céus.  
Eu te saúdo pois quádruplo V, pela notável lição que me deste ao mostrares-me, 
sem tergiversações, que a solidariedade para com os desesperados se manifesta 
através de um afago terno no ombro ou um pensamento poético de algibeira.  
Assim, sim! Fico tranquilo e sem dúvidas quanto ao caminho a seguir pela 
humanidade. Obrigado WW!.. Por mim, não mais quero outra coisa que ser um bom 
e cumpridor burguês, compadecido com a indigência dos outros.  
Agora sei que só sob o céu de Berlim (ocidental!) poderei ser feliz. 
 
© Jorge 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Humberto Liz é o sócio número 2 do Cine Clube de Viseu. Fundador desta nossa 
Associação, foi um dos grandes responsáveis pela enorme dinâmica que o CCV 
conheceu nos seus primeiros anos. O seu empenhamento e entusiasmo foram 
(continuam a ser) enormes. Naquele tempo havia quem chamasse ao Cine Clube de 
Viseu, “Cine Clube Liz”. Este facto, só por si, mostra a importância deste sócio na 
história do CCV.  
É portanto oportuno - em Dezembro, quando passa mais um aniversário sobre a 
primeira sessão do CCV (16/Dezembro/1955) - este Questionário de Proust com 
Humberto Liz.  
1. Dê um exemplo ou defina: 
1.1. O Cúmulo da felicidade 
O CCV “existir” - com meios próprios.  
1.2. O cúmulo da miséria  
As importâncias que os sócios Cine Clube pagam mensalmente. 
1.3. O cúmulo do ridículo. 
Na cidade de Viseu existir apenas um cinema.  
2. Qual é a sua principal qualidade?  
Não me considero estúpido de todo.  
3. E defeito?  
Inveja pelos autênticos artistas.  
4. Indique duas personagens históricas, uma simpática e outra repelente.  
Simpática, Charlie Chaplin. Repelente, António de Oliveira Salazar.  
5. Que pensa da Estátua do Infante do Rossio?  
Em português vicentino, uma merda. 
6. Acordou. Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?   
Vou ao cinema.  
7. Indique alguns músicos preferidos. 
Beethoven, Tchaikovski, Chopin, Verdi. 
8. Qual ou quais são os seus escritores, preferidos.  
Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Bertrand Russel, Rey Bradbhury, Jorge Amado, 
Axel Munthe, Henriet Beecher Stowe, Ignaclo Sillone, Roger Vaillant, Aldous Huxley, 
John Steinbeck, Truman capote. 
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9. Faça uma lista de realizadores que mais gosta. 
Charlie Chaplin, Luchino Visconti, Francesco Rosi, Carl Th. Dreyer, Ernest Lubitsch, 
John Ford, René Clair. 
10. Agora de actores e actrizes. 
Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Michelle Morgan, Richard Harris, Alan Bates, 
Dustin Hoffman, Gary Cooper, Diane Keaton, Gérard Philippe, Greta Garbo, Dirk 
Bogard, Khaterine Hepburn. 
11. Qual o filme que viu mais vezes?  
É-me difícil indicar o filme que vi mais vezes. Talvez, “West Side Story”, de Robert 
Wise, “La Dolce Vita”, de Fellini, ou “E Tudo o Vento Levou” de Victor Fleming.  
12. O senhor vê muito cinema e há muitos anos. Indique cinco filmes que, na sua 
opinião, são de cinco estrelas, cinco obras primas. 
É uma “barbaridade” esta pergunta pois é impossível sintetizar os cinco melhores 
filmes. Mas ai vão: “A Quimera Do Ouro”, de Charlle Chaplin; “Les Enfants Du 
Paradis”, de Marcel Carné; “Gertrude”, de Carl Th. Dreyer; “Rumble Fish”, de 
Francis Ford Coppola; “O Leopardo”, de Luchlno Visconti.  
13. Para terminar, vou-lhe fazer mais uma bárbara. Quer comparar o CCV da 
década de 50 com o actual?  
Sucintamente, a diferença mais evidente é que o Cine Clube nos anos 50 era mais 
um movimento de resistência ao fascismo; actualmente, verdadeiramente um 
movimento de estudo e cultura cinematográficos.  
 

 
 
 
  
 
 
 


