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1 
GENÉRICO 
 
1. Há palavras, ideias, situações, conceitos que, pela sua constante repetição nos 
meios de comunicação social, se vão gravando no subconsciente das pessoas. Por 
vezes, saem a propósito. Muitas vezes o despropósito. É o caso do ano de 1992, 
ano que é suposto ser do Mercado Único Europeu, se a senhora Margarot Thatcher 
deixar.  
Ouve-se falar a toda a hora em 1992. No desafio de 1992. No choque de 1992, 
1992, 1992. É no discurso de inauguração de mais um troço de via rápida. É na 
alocução dum qualquer presidente de junta na cerimónia de descerramento duma 
placa toponímica. É…  
Mas que tem isto a ver com o Genérico, modesto editorial do Argumento onde é 
suposto falar das actividades do CCV? Eu explico: num primeiro rascunho destas 
linhas em vez de escrever «1988. Out./Nov.», escrevi «1992. Out./Nov.». Fiquei 
subitamente de saco cheio com aquela data.  
Vou tentar criar no leitor um estado de espírito equivalente. Estamos, portanto, na 
presença dum texto manipulador pelo que é possível que o leitor o acabe 
aborrecido.  
Por isso, é meu dever dar-lhe o conselho de mudar de página. Por exemplo, para a 
página 2 onde o Doutor António Rocha reflecte sobre Rossellini. 
 

 2. O ciclo realizado pelo CCV na Feira de S. Mateus, em Agosto e Setembro, 
decorreu de forma habitual. Houve inegavelmente uma maior afluência às sessões 
infantis. Talvez se deva deduzir que os adultos não são tão motiváveis para 
passarem as noites de sexta no Auditório da Feira. Aquela sala, de facto, precisa 
cada vez com mais urgência que melhorem o conforto dos espectadores. Já lá 
vimos, ao longo destes anos, muito bom cinema. Bons filmes podem-se continuar a 
arranjar.  
Pelo que, obras no Auditório da Feira de S. Mateus precisam-se. Novas cadeiras 
também. Até porque 1992 é já depois de amanhã...  
 
3. “Então o Argumento?” têm-me perguntado, com mal disfarçada impaciência, 
muitos leitores. Os atrasos têm logicamente a ver com uma pausa a que se impôs 
todo o corpo redactorial deste boletim. Esta pausa tem sido devida à necessidade 
de repensar estas páginas à luz dum cenário de livre concorrência com a POSITIF, 
os CAHIERS, a KINO, e todo o conjunto de imprensa europeia especializada em 
cinema. A partir de 1992, claro.  
 
4. “What´s a nice girl like you doing in a place like this?” 
Podia-se fazer esta pergunta a uma empregada simpática dum daqueles 
estabelecimentos minúsculos e escuros que são conhecidos na gíria como super 
rápidos. Mas não deve ser esta a situação chave da primeira curta-metragem feita 
por Martin Scorsesem 1963 e que tem aquele título enorme.  
Martin Scorsese está na moda. Basta lembrar toda a polémica à volta do seu último 
filme “A ultima tentação de Cristo”. De qualquer forma, este Ciclo já figurava no 
plano de actividades do CCV, apresentado à votação dos sócios na assembleia-geral 
de Dezembro de 87.  
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Fica dito o Ciclo Martin Scorsese não é um ciclo oportunista. E se fosse? Todos os 
pretextos são bons para vermos ou revermos estes oito filmes que preenchem a 
nossa programação destes dois meses. 
Um facto embaraçoso. Martin Scorsese não tem nada a ver com a obsessão deste 
Genérico. Deve-se estar absolutamente nas tintas para a data mítica do 1992. 
 
5. A nossa secção de Fotografia vai promover mais um Curso de Fotografia. 
Nesta edição do Argumento, o leitor vai encontrar todos os pormenores sobre este 
concurso que pode de certeza contribuir para que venha a fazer fotografias com 
muito maior qualidade. As inscrições são limitadas pelo que é de aconselhar que 
não perca tempo com hesitações. Basta lembrar que, até 1992, já só vamos poder 
dar mais 3 cursos. Depois é o Mercado Único Europeu, a livre concorrência entre 
todos os fotógrafos europeus. Equipados com câmaras japonesas, mas isto é outra 
história. 
 
6. Não contava que lesse este genérico até aqui. 
 
© Alex 
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OPINIÃO: O SANTO DOS POBREZINHOS 
 
O cine clube do segundo canal da RTP, especialmente neste ano europeu do cinema 
e da televisão, continua a ser a fonte de água pura onde os cinéfilos podem saciar a 
sua sede de um outro cinema.  
O filme que foi exibido no passado dia 9 de Outubro é disso um exemplo 
paradigmático e por isso aqui vamos tecer algumas breves considerações sobre ele, 
até para chamar a atenção dos leitores do «Argumento» para a sua importância 
estética e humana.  
O filme em causa é «São Francisco, o Santo dos Pobrezinhos» e ocupa um lugar 
modesto na filmografia de Roberto Rossellini, já que se trata de um filme pouco 
visto, até pelos amantes do bom cinema. Eu, por exemplo, se não tivesse sido 
contemplado com esta prenda televisiva, não sei se o chegaria a ver, pois trata-se 
de um filme a preto e branco, austero e despojado, sem qualquer hipótese de 
circulação no circuito dos videoclubes.  
Dividido em capítulos, que balizam as diversas peripécias da vida do santo mais 
humano da cristandade, este filme tem uma força tal que mais se assemelha a um 
documentário e até parece que Rossellini foi contemporâneo de São Francisco e o 
filmou no tempo e nos lugares onde o santo e os seus irmãos espalharam a 
esperança num mundo melhor para todos.  
Para que o filme tenha tal poder de persuasão junto de nós muito contribui a opção 
estética do autor de, salvo o caso de Aldo Fabrizzi no papel de tirano, ter optado 
por actores não profissionais, pois de outro modo nós veríamos vedetas no écran e 
não o santo e os seus irmãos. Outra circunstância que contribuiu decisivamente 
para essa aura de reportagem que o filme tem deve-se à sua inspiração plástica 
nos frescos de Giotto, que pintou a vida do santo, de que foi quase contemporâneo, 
poucos anos após a sua morte.  
Manuel Cintra Ferreira, na descuidada apreciação que deste filme faz no 
«Expresso», põe-no em paralelo com «A Palavra», de Carl Dreyer e considera-os os 
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filmes que mais podem reivindicar a afirmação de um espiritualismo no cinema. Se 
é certo que se trata de dois cumes de um cinema religioso quase à flor da pele, a 
verdade é que não há qualquer afinidade entre eles, pois enquanto em Rossellini é 
o quente e alegre espírito popular católico do sul da Europa que prevalece, na «A 
Palavra», é, pelo contrário, a fria e tristonha interioridade protestante do norte que 
é determinante.  
Considero inclusivamente que o «São Francisco» de Rossellini está muito mais 
próximo no seu espírito de «O Evangelho Segundo São Mateus» de Pasolini, não 
obstante as óbvias diferenças formais entre ambos.  
Compare-se, por exemplo, a banda sonora dos dois filmes e veja-se a diferença 
entre o comentário musical discreto de Renzo Rossellini (irmão do realizador) no 
«São Francisco» e os espirituais negros com que Pasolini reforça misticamente até 
ao êxtase os milagres de Cristo no «O Evangelho». 
Rossini vinha do neo-realismo, onde tinha realizado duas obras-primas dessa 
estética marxista que marcou profundamente todo o cinema italiano da resistência 
e dos anos imediatos posteriores à guerra «Roma, Cidade Aberta» e a 
«Libertação». Desses dois filmes até «Stromboli» e principalmente «São 
Francisco», houve uma rápida evolução, facilmente explicável pela mudança dos 
tempos e pela crença religiosa do genial cineasta. No entanto, apesar da evolução 
no sentido duma maior espiritualidade, que culminaria com célebre «Viagem em 
Itália», que Jean-Luc Godard considera um dos três filmes mais belos de toda a 
história do cinema, a maneira de filmar de Roberto Rossellini jamais se modificou.  
Quer filme o casal endinheirado de «Viagem em Itália», quer filme os camponeses 
resistentes de «Libertação», quer filme «0 Santo dos Pobrezinhos», o que ele filma 
no fundo, sempre em estilo de reportagem, são homens cuja maior virtude é serem 
solidários com os outros homens e é esse aliás o «milagre» da parte final da 
«Viagem a Itália», muito simplesmente descobrir e amar o próximo. Talvez tenha 
sido por isso que Jean-Luc Godard, um cineasta marxista nos antípodas de 
Rossellini, dele tenha dito que um plano de Rossellini é sempre belo porque é 
sempre justo.  
 
© António Rocha 
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JOAQUIM PINTO RODA O SEU 2º FILME 
NA NOSSA REGIÃO 
 
Joaquim Pinto, realizador de “Uma Pedra no Bolso” (com a participação de Manuel 
Lobão como actor) terminou na última semana de Setembro a rodagem da sua 2º 
longa metragem, “Onde bate o sol”, na nossa região, mais precisamente numa 
quinta de Penalva do Castelo. Neste filme participam como figurantes alguns 
figurões da nossa praça, aliás, prometedores actores de cinema português.  
Joaquim Pinto tem-se destacado como director de som em mais de 40 filmes de 
vários realizadores, entre os quais Manuel de Oliveira, Allain Tanner, João Botelho, 
Werner Schroeter etc… A sua primeira longa-metragem, “Uma Pedra No Bolso”, foi 
o único filme português seleccionado para o Festival de Berlim e obteve o Prémio 
das Primeiras Obras no Festival de Tróia, tendo em 6 meses participado ainda em 
festivais espalhados pelo mundo, tais como, Los Angeles, Chicago, Washington, 
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Huston, Hamburgo, Pesaro e Guiffoni (Itália), Cannes, Toronto, Hong-Kong, 
Tyneside (Inglaterra) e Taiwan. A sua estreia comercial anuncia-se para muito 
breve:  
“Uma Pedra No Bolso” e “Onde Bate o Sol”, dois filmes que esperamos poder ver 
em breve no Cine Clube. 
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CARLOS ALHINHO: TREINADOR DE 
FUTEBOL/ACTOR DE CINEMA 
 
Levou o Académico de Viseu à I Divisão. Esta época transformou até à data dois 
golos em sete pontos. É treinador de futebol. O que, não é tão conhecido é que 
Carlos Alhinho é o protagonista do quarto filme de António Faria onde faz o papel 
dum camponês cabo verdeano, a braços com a seca.  
A acção desenvolve-se na Ilha de Santo Antão, a mais fértil do arquipélago de Cabo 
Verde, e foi rodada em 1987.  
Carlos Alhinho, actor de cinema, sócio nº 52 do Cine Clube De Viseu. 
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DIÁLOGO COM A INTIMIDADE, UM VÍDEO 
DE NUNO TUDELA 
 
São vinte e sete minutos de ficção produzidos em Viseu. Tem montes do televisores 
que se ligam sozinhos aparecendo o protagonista (o Jorge Humberto). Depois, são 
câmaras do vídeo, alarmes anti roubo, grandes planos do gira-discos, projectores 
vídeo, neons e toque novayorquino possível na nossa cidade o prédio da Caixa de 
Previdência numa sequência do anoitecer muito Rumble Fish que, só por si, 
demonstra o virtuosismo do realizador, Nuno Tudela.  
Apesar do que atrás fica dito, a história não é nada complicada ele (o Jorge 
Humberto) é constantemente perseguido pela sua intimidade que aparece em todos 
televisores apanhados no enquadramento. Pelo meio há um chapada em slow 
motion na namorada. No fim a intimidade é ludibriada. Há montes de narcisismo. A 
história mete tiros.  
Espero ter-lhe aguçado o apetite. O Jorge Humberto revela-se neste vídeo como 
um bom actor, segurando bem dois papéis, situação em que é sempre difícil dar 
verosimilhança. Quanto ao Nuno Tudela, só lembrar que ele é um winner: 
coleccionou mais um primeiro prémio. 
Foi na categoria vídeo do concurso “Novos Valores da Cultura” promovido pelo 
Ministério da Juventude e pela Secretaria do Estado da Juventude.  
 
© Alex 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
É evidente que todos os sócios do nosso Cine Clube são potencialmente “estrelas” 
desta coluna do Argumento. Este questionário pretende que cada um mostre um 
pouco dos seus gostos e das suas aversões aos outros, numa espécie de jogo das 
escondidas em que todos somos cúmplices: o entrevistado, quem faz as perguntas 
e os leitores.  
É claro que o Questionário de Proust enquanto for feito por mim -não mudará muito 
de perguntas, pelo que o sócio pode desde já ir preparando as respostas para 
quando lhe baterem à porta, ou para jogar às escondidas consigo mesmo, com a 
família, com... O que lhe proponho é isto: imagine que era você o entrevistado do 
Questionário de Proust da próxima edição.  
Nicolau Do Vale Pais é o mais jovem dos sócios do CCV. Tem 13 anos. É o sócio nº 
365. Inscreveu-se em Janeiro de 1987.  
Desejar-se ser sócio dum Clube de Cinema, tão novo como o desejou o Nicolau 
obriga – obriga-me - a ir saber dos seus gostos. Como sempre, nem só o cinema 
está em causa. As respostas do Nicolau foram espontâneas e rápidas. Foi assim:   
 
1.Dê um exemplo ou defina:  
1.1. O cúmulo da felicidade.  
Ter-se oportunidade para ser feliz.  
1.2. O cúmulo da miséria.  
Como já disse o sócio nº 2, Sr. Humberto Liz, o valor das cotas que se pagam no 
CCV. 
1.3. O cumulo da miséria. 
A minha situação no que respeita ao pagamento das cotas. 
2. Qual é a sua principal qualidade?  
Penso que será o orgulho.  
3. E o principal defeito. 
O principal defeito é o exagero na principal qualidade.  
4. Indique duas personagens históricas, uma simpática e outra repelente.  
Personagem histórica repelente, Hitler. Quanto à simpática, José Maria Pedroto.  
4.1. Deixe-me brincar um bocadinho. Quando acha que a acção do Pedroto foi 
verdadeiramente digna de figurar nos compêndios? Quando foi treinador do 
Académico de Viseu?  
Não sabia que tinha sido treinador do Académico de Viseu. Quanto à primeira parte 
da pergunta, penso que foi nos anos antecedentes à chegada do Artur Jorge ao 
Futebol Clube do Porto, criando estruturas, um ambiente de amizade e 
conhecimento entre todos os jogadores que fizeram do FCP uma equipa com um 
onze muito fixo. No que respeita a Artur Jorge, continuou esse trabalho de Pedroto 
talvez fazendo brilhar um jogador ou outro mas sempre com a mesma equipa-base.  
5. Gostaria de continuar nesta via muito edição de quinta-feira de “A BOLA”. 
Contudo, talvez seja mais prudente não polemizar o seu portismo. Pelo menos 
neste Questionário. Acordou. Não tem nenhuma obrigação. Que fazer?  
À excepção do domingo, raramente isso acontece. É pena o CCV estar fechado 
nesse mesmo dia pois aproveitaria essa oportunidade para “acertar contas” com o 
tesoureiro. Refiro-me, às cotas, como é evidente.  
6. Indique alguns músicos especialmente do seu agrado.  
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Bruce Springsteen, Brian Adams e Tina Tumer; No panorama nacional destaco 
Sérgio Godinho.  
7. Qual ou quais são os seus escritores preferidos?  
Quino e Jacques Cousteau se é que ele se pode considerar escritor quando escreve 
as crónicas das suas viagens.  
7.1. Esta resposta surpreende-me. Deve haver algo que o faz arrebitar as orelhas 
quando ouve a palavra mar. É?  
É a sensação do desconhecido profundo e, acima de tudo, beleza e aventura.  
7.2. Com quais dos seguintes objectos concretizaria mais esse seu amor ao mar: 
uma prancha de surf ou um fato de mergulhar?  
Um fato de mergulhar, sem qualquer dúvida.  
8. Faça uma lista de realizadores que mais gosta.  
No topo. Spielberg e George Lucas. Mais abaixo, mas também importante, Buster 
Keaton.  
9. Agora de actores e actrizes.  
Os meus actores preferidos são Christopher Lambert e Sean Connery. Quanto a 
actrizes, não me lembro agora de nenhuma a não ser Marilyn Monroe. Não é 
original a resposta. Enfim. 
10. Qual o filme que viu mais vezes?  
O filme que vi mais vezes foi o “Regresso de Jedi”, de Richard Marquand, produzido 
por George Lucas. Vi-o pelo menos umas seis vezes. 
11. Indique cinco filmes que, na sua opinião, são de cinco estrelas, cinco obras-
primas.  
Tubarão I, do Steven Spielberg, ET do mesmo realizador, 007 Ordem para Matar, 
de Terence Young, 007 Risco Imediato, de John Glen e, naturalmente, o Regresso 
de Jedi. 
 

 
  
 
 
 


