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1 
GENÉRICO 
 
Cinema na Feira 

 
1. Este ano tem havido irregularidade na saída do Argumento que teve o seu último 
número em Fevereiro. Esta falta de assiduidade deve-se a algumas dificuldades 
financeiras deste Boletim que, numa gestão correcta, tem que se pagar por meios 
próprios através da publicidade. Tem sido essa a minha preocupação.  
De qualquer forma, o leitor tem em mão mais um número que inclui o programa 
completo do Cinema Na Feira, realização que organizamos em colaboração com a 
Comissão da Feira de S. Mateus já há alguns anos. Esta edição conta com o apoio 
da Farmácia Confiança cuja gerência tem, duma forma amiga, permitido a 
sobrevivência do Argumento. Os contactos para um outro imprescindível patrocínio 
publicitário vão prosseguir (mesmo até ao fecho deste número) de forma que o 
Argumento não desfeie as contas do CCV.  
 
2. Em Junho e Julho fizemos Cinema no Parque, actividade que coloca o CCV todos 
os anos numa posição muito vulnerável: é a chuva, o frio, é o pessoal a correr para 
a consulta do Boletim Meteorológico. Para cúmulo, este ano numa das sessões a 
nossa máquina de projectar de 35 mm, duma forma absolutamente disparatada, 
começou a fumegar e PUF!  
Tudo se recompôs. Até o Verão. Acabámos por ter os nossos agradáveis banhos de 
multidão. Para 1989 há mais. 
 
3. Como já referi, este Argumento é dedicado ao Cinema na Feira. Vamos passar 
cinco filmes para adultos que são inéditos em Viseu. Estas sessões serão todas às 
sextas-feiras, às 21h30. As cinco sessões infantis têm um calendário um pouco 
mais complicado pelo que aconselho os papás a lerem com atenção o programa 
completo aqui ao lado.  
Os sócios do Cine Clube podem passar pela nossa sede para levantarem os bilhetes 
das sessões para adultos, todas as tardes de segunda a sexta, das 14h30 às 17h30 
e ainda às quintas à noite, das 21h30 às 22h30.  
 
4. Em Outubro e Novembro, é nossa intenção dedicarmos um grande ciclo a um 
dos mais interessantes realizadores americanos: Martin Scorsese. Quem não quer 
rever, por exemplo, o Touro Enraivecido, ou Nova York Fora de Horas, ou...?  
Se tudo correr bem, isto é, se houver no mercado nacional a filmografia de Martin 
Scorcese disponível, vão ser dois meses de bom cinema. Uma coisa é certa, não 
nos vai ser possível ainda passar o último filme daquele realizador, um filme sobre 
Jesus Cristo e que, ainda antes de ser estreado, já está rodeado de controvérsia, 
com as forças mais radicais dos integralismos religiosos a afiarem as facas.  
 
5. Este número do Argumento excepcionalmente não contém o Questionário de 
Proust que é obviamente a coluna mais lida deste Boletim. A justificação desta 
lacuna vai na página 8. No próximo número recomeçarei com as entrevistas.  
Um resto de boas férias.  
 
© Alex 
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4 - OPINIÃO 

OS ÓSCARES 
 
Vendo-me sentado diante do televisor, a assistir à entrega dos óscares, um colega 
dos corpos gerentes do Cine Clube perguntou-me, em tom entre irónico e 
desdenhoso, se eu ainda assistia a coisas dessas.  
Claro que lhe respondi que nunca perdi uma tal cerimónia e ainda acrescentei, 
contra atacando, que qualquer cinéfilo que se prezasse devia sentar-se, atento e 
venerador, diante do aparelho de televisão, numa ocasião tão preciosa como essa, 
nada mais nada menos que o acontecimento mais solene da Meca do cinema.  
É que, como é sabido, a cerimónia da entrega dos óscares da Academia de Artes e 
Ciências de Hollywood tem lugar em Hollywood (ou lá perto, em Los Angeles), que 
é, como também poucos ignoram, a Meca do cinema. E se é verdade que os 
muçulmanos se voltam várias vezes por dia para a Meca do Oriente, e os cristãos 
aliás fazem a mesma coisa, já que a maior parte das igrejas, pelo menos as de 
culto católico, se encontram orientadas para Jerusalém, também no Oriente, não é 
demais exigir que um cinéfilo se vire uma vez por ano para a Meca (ou a 
Jerusalém) do cinema.  
Aliás, eu estava a ver o programa dos óscares na sede do Cine Clube e, por uma 
coincidência espantosa, o televisor até se encontrava orientado para o Ocidente, 
que é, em relação à Europa, o ponto cardeal que nos leva à Meca do cinema. E o 
facto da Meca do cinema, ao contrário da Meca da religião, estar virada para o Sol 
poente, não é nada de espantar, já que não se trata duma religião verdadeira, 
daquelas que "iluminaram" o caminho do homem ao longo dos séculos, mas de 
uma digamos pseudo-religião, com estrelas é certo, mas estrelas de brilhos 
diversos e algumas, à semelhança dos diabos dos infernos, até malditas.  
Ora a cerimónia da entrega dos óscares é importante precisamente por ser uma 
ocasião única de ver todas essas estrelas, desde as vamps com bastante sexo, 
encanto e curvas quanto baste, que ofuscam a luz do sol e dão todo o sentido 
óptico à luz", dos projectores, até às estrelas mais velhas, quase gigantes 
vermelhas caminho da extinção, para já não falar daquelas que já se encontram no 
reino dos buracos negros, que é o Hades das estrelas do céu e das stars do cinema 
a preto e branco.  
E até é curioso constatar que a estrela que ganhou o óscar da melhor interpretação 
feminina em papel principal no ano transacto, a idosa Geraldine Page (óscar de 
consolação, talvez), já este ano não compareceu, pois entretanto tinha morrido. 
Estrelas efémeras, como agora se verifica que também o são as estrelas do 
cosmos, movendo-se num ambiente de super-luxo, mas que, à semelhança das 
estrelas duma noite shakespeareana de Verão, não são imunes à decadência, ao 
envelhecimento e à morte. 
E tudo isto se passa no Estado da Califórnia, que ainda conserva, pelo menos no 
nome das principais cidades (Los Angeles, São Francisco), a aura mística com que 
os seus fundadores, os padres e monges portugueses e espanhóis, lhe 
impregnaram a alma e a paisagem. Aliás, tudo isto tem a ver com as religiões, que 
também exibem o seu cinema muito particular nas grandes catedrais cristãs ou nos 
templos indianos, com os seus frescos, retábulos e esculturas. Com efeito, o 
cinema também tem a sua imagética mítica e sagrada, embora eminentemente 
pagã. 
Aliás, as próprias religiões que cultivam as imagens dos seus anjos, profetas e 
santos foram acusadas de pagãs e é neste preconceito que já habita o cristianismo 
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desde S. Paulo que se explica o desprezo do meu amigo em relação à cerimónia 
dos óscares. No fundo, é o velho espírito calvinista e jansenista, visceralmente 
iconoclasta, a insurgir-se contra a pompa e circunstância dos grandes momentos de 
culto. E neste contexto eu compreendo o meu amigo e até lhe dou o direito à 
diferença.  
Embora eu seja no cinema e na religião bastante ortodoxo, admito perfeitamente 
que um cinéfilo, mesmo não oriundo da pátria de Lutero, possa ser protestante. 
 
© António Rocha 
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VALE A PENA/NÃO VALE A PENA 
 
Normalmente, esta página do Argumento é reservada ao Questionário de Proust. 
Desta vez e até para acentuar o período de férias em que se faz este Boletim -não 
inclui o referido Questionário. É de certo modo a maldição do descanso. A cidade 
esvazia-se. Os caros leitores vão a banhos. Os que ficam estão noutra. Levei duas 
recusas quando pretendi fazer este Questionário com pretextos mais ou menos 
relacionados com esta época. Resultado: fiquei com esta página para encher.  
Claro que podia bater a outras portas. Talvez levar mais algumas tampas. Ou fazer 
o Questionário a mim próprio. Punha duas cadeiras de cada lado duma mesa. 
"Quais os seus realizadores preferidos?» Mudava para a cadeira em frente. 
«Eduardo Geada»... Em televisão talvez desse para um sketch dum programa de 
Nicolau Breyner ou Badaró. Aqui, neste honesto jornal, resultava arrevesado, 
pretensioso.  
Bolas. O espaço ainda está quase todo em branco.  
Não estou angustiado. Sei que tenho que alinhar aí umas mil palavras. De qualquer 
forma, de certeza absoluta não as vou contar. Não faltam assuntos, embora tenha 
que me debruçar sobre algo que tenha a ver com cinema. O Argumento é 
propriedade do Cine Clube de Viseu, clube de cinema, portanto...  
Aí vai.  
Desde que me «investiram» nestas funções de Director do Argumento (entenda-se: 
o fulano que tem que bater à máquina os textos a levar ao jornal), passei a 
considerar quase como colegas os críticos de cinema da nossa praça. Passei a ler os 
textos herméticos de João Lopes, os apontamentos enciclopédicos do Augusto M. 
Seabra, a prosa incaracterística do Eurico de Barros, os raciocínios simplistas do 
Pedro Borges, as análises brilhantes do António Cabrita, a ironia delirante do Paulo 
Nogueira.  
Mas vou-me deixar deste trabalhão já que tenho saudades de há uns anos atrás em 
que isto não acontecia. Limitava-me a consultar as estrelas que os distintos críticos 
iam atribuindo às fitas. "Tem quatro estrelas? Se calhar é uma massada, vamos lá 
ver. Tem duas estrelas? Não interessa nem ao Menino Jesus. Uma estrela? É do 
Silvester Stallone. Tantas estrelas?! É o Manoel d'Oliveira e já foi visto pelos 
escribas dos Cahiers do Cinema... Há uns anos atrás, executava este tipo de 
raciocínio obviamente simplista e julgava que não era possível evoluir mais nesta 
relação descomplexada que as pessoas têm com o cinema.  
Estava errado e agradeço à página de cinema de O Independente o salto qualitativo 
que me permitiu dar: os críticos daquele semanário não embarcaram na aventura 
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complicada de graduar a qualidade dos filmes de O a 5 anos como era tradicional 
fazer-se nos jornais; brindam os diferentes filmes com bola branca (V ale a Pena) 
ou bola preta (Não Vale a Pena).  
Os seus leitores (eu, por exemplo) analisam o quadro e podem fazer os seus 
orçamentos para as despesas com cinema duma forma extraordinariamente 
simples. É a lógica binária: sim ou não, quente ou frio, doce ou amargo.  
Claro.   
A vida é como os interruptores… 
 
© Alex 
 
 
 
 


