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1 
GENÉRICO 
 
1. Este mês é dedicado à fotografia. Vamos transferir a decoração das paredes da 
nossa sede para a Galeria Ameias, isto é, mostrar à cidade as belíssimas fotografias 
que foram sendo premiadas nos concursos realizados pelo Cine Clube.  
A inauguração da Exposição das Fotografias Premiadas e já no dia 5. Apareça no 
Ameias onde vamos lançar o IV Concurso Nacional De Fotografia a realizar em 1989 
e que vai ter prémios record. Assim esperamos.  
 
2. O cicio de cinema de Janeiro - como não podia deixar de ser - também tem a ver 
com a fotografia. “Terra Sangrenta”, “Salvador” e “A Insustentável Leveza do Ser” 
mostram a situação do fotógrafo testemunha de situações históricas limite. 
Cambodja, Salvador, Praga 68. “Star 80” é diferente: debruça-se sobre a fotografia 
de charme, no caso o mundo da Playboy.  
São quatro filmes que justificam a sua deslocação ao Auditório da Casa Museu 
Almeida Moreira.  
 
3. O leitor deste Argumento ao folheá-lo vai notar que temos um sector de CCV 
completamente assoberbado com o cinema de culto, para já consumido em doses 
industriais em video. Este boletim sempre espelho fiel do que acontece na nossa 
aproximação ao conceito de “Filme de culto”. 
Como é óbvio, o tema dá pano para mangas pelo que convido os sócios a 
escreverem sobre este assunto. Ou outro qualquer. Estas páginas são para dar voz 
aos sócios do CCV.  
 
4. Votos de boas fitas para este ano de 1989.  
 
 
 
3 - OPINIÃO 

O CINEMA DE CULTO 
 
Para além da secção de fotografia, que já existe há alguns anos, está em fase de 
gestação a criação de uma nova secção no Cine Clube de Viseu, nada mais, nada 
menos a secção de cinema de culto.  
O principal impulsionador desta ideia é um sócio com grande militância cinéfila, o 
Duarte, o qual logo reuniu à sua volta um grande número de aderentes entusiastas, 
entre os quais se inclui o autor destas linhas.  
Como a ideia pode suscitar alguma perplexidade entre os leitores, vou tentar 
esclarecer alguns pontos, a começar pela criação da própria secção, que pode à 
primeira vista ser considerado no mínimo estranha e no máximo contraditória. 
Parece, com efeito, que o Cine Clube, no seu todo, é que devia promover nas suas 
sessões normais o tal cinema de culto, entendendo por tal cinema, numa definição 
muito lata, todo o cinema com a qualidade e a dignidade da grande arte.  
Mas na perspectiva dos entusiastas (Duarte e Companhia) pela criação de tal 
secção, o cinema que o Cine Clube exibe está demasiado influenciado pelas criticas 
do Expresso e das revistas francesas da especialidade e não se pode considerar de 
maneira nenhuma, salvo raras excepções (por exemplo, “Blue Velvet”), cinema de 
culto. E além destas limitações estético-criticas, tem ainda a Direcção do Cine Clube 
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outras limitações, digamos económicas, não pode funcionar sem Sócios, sob pena 
de ter que fechar as portas. E sócios de culto há muito poucos.  
Daí já se pode concluir que o cinema de culto é um cinema pouco visível, mesmo 
em Cine Clubes. Pode até perguntar-se com legitimidade a um dos adeptos do 
cinema de culto se os filmes que ele costuma consumir são visíveis ou são aqueles 
de que ele gosta. Quero com isto dizer que os cinéfilos do cinema de culto preferem 
um certo cinema pouco visto, quase marginal, por exemplo o cinema independente 
de Nova York ou o cinema chinês, se exceptuarmos evidentemente “Milho 
Vermelho”, o qual obteve tal êxito do público e da critica que dificilmente poderá 
ser considerado um filme de culto. 
Por aqui já se vê a previsível metodologia a seguir na programação dos filmes de 
culto. A secção irá concerteza prevíligiar o cinema independente, americano ou não, 
certas cinematografias desconhecidas só visíveis no Festival da Figueira (e a 
propósito, será o Festival da Figueira um festival de culto?) e igualmente alguns 
géneros filmicos considerados menores pela critica encartada, como o cinema 
fantástico e o cinema de terror, para já não falar do cinema português dos nossos 
dias, que é mais que não visível, é totalmente invisível, e por isso, sem dúvida, 
cinema de culto.  
Recentemente, tivemos ocasião de assistir à primeira sessão da secção do cinema 
de culto, sessão ainda informal pois a secção ainda não está oficializada. O filme 
exibido foi um “Cadáver à Sobremesa”, para deleite (não gostativo, é evidente) de 
todos os cinéfilos presentes.  
Foi um jantar um tanto ou quanto pesado e a digestão ainda foi pior, pois o terror 
campeava a torto e a direito na sala de jantar, na cozinha e nos quartos duma 
mansão aristocrática muito britânica, perturbando inclusivamente os movimentos 
peristálticos dos espectadores.  
Espero sinceramente que sessões como esta não se repitam muitas vezes, pois, 
caso contrário, não haverá pentes que ponham no devido lugar os cabelos em pé 
dos cinéfilos da secção, a não ser utilizando laca, “Hair Spray”, o mais recente filme 
de culto estreado em Lisboa.  
 
© António Rocha 
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POR UMA ESTÉTICA DO CINEMA DE 
CULTO 
 
Uma estética do cinema de culto pressupõe uma critica geradora dos seus 
enunciados básicos, regendo todo um processo de desenvolvimento prossecutório 
inerente à dialéctica assim criada.  
Esta relação “critica-estética” é sempre sujeita a quem a estabelece. É neste “sim – 
não” que mais tarde ou mais cedo cada um de nós descobre os filmes que ama, os 
seus filmes de culto.  
Um filme de culto poderá (este verbo “poder” que carrega consigo a dúvida 
cartesiana assenta aqui perfeitamente) ser aquele filme cuja lógica interna ou é 
consistente ao longo do filme ou é inteligentemente subvertida. Em qualquer das 
situações o filme poderá ser visto repetidas vezes sempre com o mesmo prazer. 
Filme de culto poderá (...?) ser aquele filme de que se fala e não se consegue ver 
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por mais que se tente (“Stalker” um dos meus filmes favoritos fugiu-me durante 
dois ou três anos). Quando finalmente o vemos há duas alternativas: Gostamos e 
ele passa a ser de culto ou odiamos e ele é de culto, pela ansiedade e pelo 
desgosto que nos deu.  
Os filmes de culto não têm que ser necessariamente filmes supostamente 
chamados de ”qualidade”, nem de quantidade, pois não é também o número de 
bilhetes vendidos que assegura o culto. Como é evidente os realizadores e as 
produtoras (grandes e pequenas) não fazem os seus filmes para serem cultivados 
por meia dúzia de pseudo-intelectuais escondidos atrás de lentes grossas de óculos 
escuros. Nem estes cultivam o cinema. Aliás, actualmente ele, o culto, usa óculos 
espelhados, lê as novas correntes ciberpunks e bebe bastante cerveja. Os óculos 
escondem olheiras de doze horas consecutivas de cinema, os livros exorcisam os 
fantasmas dos realizadores assassinados em sonhos e a cerveja ajuda a digerir a 
maior parte dos filmes que vê.  
Bom, se nem os realizadores fazem conscientemente filmes de culto (dizendo “Vou 
fazer um filme de culto”), nem as produtoras os produzem, então é o culto que cria 
os filmes de culto. Para tal, tem que ver tudo. Nenhum realizador é garantia, 
nenhum actor é isca. Há que sofrer na procura do filme último. É um acto de 
masoquismo e ao mesmo tempo de amor. Amor pelo cinema que se trai cada vez 
que se vê uma obra-prima do mau gosto. É esta consciência que torna apaixonante 
ver um filme sem se saber nada acerca dele, cair desiludido quando a aposta se 
revela falhada. Enaltecer a sorte quando a descoberta de uma pérola mostra que a 
crítica oficializada por anos de “estrelas” em jornais da moda, é cega e indigente.  
Nesta perspectiva, os videoclubes tornam-se lugares de pesquisa para cinéfilos de 
culto. São locais onde o grande número de obras disponíveis permite vasculhar por 
entre quilómetros de cinema (na sua maior parte de má qualidade, infelizmente).  
Pretendendo facilitar a busca aos interessados publicar-se-á mensalmente um 
quadro com as classificações de quatro cultores, com opiniões e concepções 
cinematográficas distintas: António Rocha, Jorge Humberto, Luis Duarte e Nuno 
Tudela. Assim esta classificação vai de um mínimo de três sanitas a um máximo de 
quatro velas. Se a escolha das sanitas se revela óbvia, a das velas nem tanto. O 
asterisco significa que o cultor considera que o filme é de culto.  
Note-se que nem todos os filmes vistos são de culto, mas, e repetindo, quem sabe 
se “O ataque dos tomates assassinos” ou “O gabinete do D. Cagliari” são filmes de 
culto sem os ver primeiro? 
 
© L.D. 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
  
Há dez anos, cinema em Viseu significava Cine Rossio, meia dúzia de filmes de 
qualidade por ano. Se tanto. O Cine Clube estava parado. A nossa máquina de 16 
m/m ganhava pó algures. Quem gostava de cinema ou ia ao Cine Rossio das 
poucas vezes que valia a pena, ou metia-se à estrada, de preferência a Lisboa. 
Muitos de nós, nestas escapadelas à capital, passávamos praticamente todo um 
fim-de-semana de cinema em cinema, de sessão em sessão. Exageros 
compreensíveis atendendo à dieta que nos era imposta na cidade.  
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Que fazer? Como retirar o CCV do marasmo e descrédito em que tinha caído? Como 
juntar as pessoas? Como proporcionar mais cinema de qualidade aos viseenses? 
Alguns episódios do que aconteceu faz agora uma década são relatados numa 
edição especial do Argumento, de Dezembro de 85. Em 1978, o Cine Clube 
recomeçava a sua actividade.  
Com muitas dificuldades. Conta bancária a zero e, pior ainda, com uma imagem de 
grupelho radicalizado e irrealista. Não houve desânimo que fizesse desistir as 
pessoas responsáveis neste renascimento e foi o seu esforço que alicerçou o Cine 
Clube de Hoje.  
É da mais elementar justiça destacar o papel decisivo que desempenhou o Dr. 
António Ribeiro de Carvalho em todo este renascer do CCV.  
Actualmente, o Dr. António Ribeiro de Carvalho, sócio número 1 do CCV, é o 
presidente da Assembleia-geral. Pelo que fica dito, o leitor compreende a 
oportunidade deste Questionário de Proust.  
1. Dá um exemplo ou defina. 
1.1. O cúmulo da felicidade.  
O cúmulo da felicidade é estar em paz consigo próprio.  
1.2. O cúmulo da miséria.  
Biafra e BanglaDesh.  
1.3. O cúmulo do ridículo.  
Alguns políticos que a gente vê por aí.  
2. Qual é a sua principal qualidade?  
Ninguém está bem colocado para dizer qual é a sua melhor qualidade. Apesar de 
tudo, não tenho muito a certeza que seja uma qualidade, devo afirmar que gosto 
de trabalhar. E do diálogo.  
3. Todos os questionados desta coluna têm indicado a mesma qualidade e defeito. 
Duma forma ou doutra, as respostas a estas duas questões têm saído tipo 
“pescadinha de rabo na boca”. Gabo engenho dos anteriores entrevistados. O Dr. 
Ribeiro de Carvalho qual considera ser o seu principal defeito?  
Defeitos tenho muitos. Peço desculpa, mas por pudor não os digo.  
4. Indique duas personagens históricas, uma simpática e outra repelente?  
Simpática, Maquiavel. Para personagem histórica repelente tenho vários 
candidatos: Idi Amin Dada, Du- valier, Khomeiny, Bokassa.  
5. Acordou. Não tem nenhuma obrigação social ou profissional. Que vai fazer?  
Primeiro, preparo um pequeno-almoço para começar a funcionar. Depois, ou ponho 
as leituras em dia ou faço bricolage ou brinco com o meu miúdo mais novo.  
6. Indique alguns músicos do seu agrado.  
Carlos Paredes, Cat Stevens, Beethoven, Tchaikovsky, Paul McCartney e Verdi.  
7. E quais são os seus escritores preferidos?  
Embora pareça um lugar comum, gosto muito de Eça de Queirós e Camões.  
7.1. Não acha que seria maior lugar comum gostar de Fernando Pessoa?  
Gosto pouco de Fernando Pessoa, devo confessar. Criei talvez anticorpos ao poeta 
do modernismo. Li dois ou três livros. Não me agarrou.  
Gosto muito de poesia, nomeadamente da poesia africana de expressão portuguesa 
(Alda Lara, José Craveirinha, António Jacinto, etc.). Mas também gosto da poesia 
dos portugueses de Portugal: António Gedeão, Guerra Junqueiro, Sidónio Muralha, 
Manuel Alegre e tantos outros.  
Dos escritores contemporâneos, o autor de que mais gosto é José Saramago. 
Considero até o “Memorial do Convento” como o melhor romance português do 
século XX.  
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Lá de fora, gosto de John Steinbeck, Jorge Amado, Lygia Fagundes Teles, Erico 
Verissimo, Gabriel Garcia Marquez, Tenessee Williams, Umberto Eco, Jacques 
Prévert. Leio tudo o que me aparece à frente incluindo policiais. Por exemplo, 
Patricia Highsmith.  
8. Faça uma lista de realizadores que mais gosta?  
Gosto de Orson Welles, Bergman, Antonioni, Buñuel e Spielberg. Posso dizer que 
detesto Manoel d'Oliveira?  
8.1 É evidente que no Argumento não há censura. Mas seria censurável se o Dr. 
Ribeiro de Carvalho não explica-se mais essa sua aversão...  
O cinema de Manoel d'Oliveira, uma câmara parada a filmar actores que ninguém 
dirige. Parece a equipa do Sporting, cada um a jogar para seu lado.  
9. Agora de actores e actrizes do seu agrado?  
Considero Orson Welles um dos grandes actores da história do cinema. Bem como 
Montgomery Clift, Lawrence Olivier, Jack Nicholson, Roberto deNiro, Dustin 
Hoffman, Marlon Brando. Quanto a actrizes, quero referir Bettie Davis, Ana 
Magnani, Simone Signoret, Nastassia Kinski, Meryl Streep e Ingrid Bergman. 
10. Qual o filme que viu mais vezes?  
“O Evangelho Segundo São Mateus”, de Pasolini e o “Pátio das Cantigas”. 
11. Indique cinco fllmes, que, na sua opinião, são de cinco estrelas, cinco obras-
primas?  
“M. Matou”, de Fritz Lang; “Morangos Silvestres”, de Ingmar Bergman, “Citizen 
Kane”, de Orson Welles, “Vizinhos”, de Norman Mclaren e “Ladrões de Bicicletas”, 
de Vitorio de Sicca.  
 
 
 
  
 
 
 


