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1 
GENÉRICO 
 
1.No próximo dia 11, realiza-se mais uma Assembleia-geral do Cine Clube de Viseu, 
conforme convocatória inclusa neste Argumento.  
De certeza que lhe deve interessar saber como vai o nosso Cine Clube. É depois da 
sessão de Sábado. Compareça.  
 
2. De número para número, vou adiando a publicação da listagem das nossas video 
e bibliotecas. Por manifesta falta de espaço. O que é pena pois na nossa sede 
temos uma boa colecção de videocassetes e de livros. Bons filmes e bons livros que 
estão à disposição dos sócios, sendo requisitáveis para casa.  
 
3. O ciclo de Março faz-se com um filme chinês e três filmes japoneses. São 
cinematografias a que se convencionou chamar exóticas. É-nos mais estranho um 
KoboyashI que um Toyota, um Kurosawa que uma televisão Sony. Para falar só nos 
japoneses.  
Os quatros filmes deste ciclo são excelentes, como o demonstram os prémios por 
eles obtidos. As notas críticas inseridas neste boletim, vão permitir-lhe tomar 
contacto com cada um deles. Não tem muito a ver com este ciclo. Lembram-se de 
“1941 – Ano louco em Hlloywood”? Da invasão dos japoneses? Meio século depois 
vai acontecer o mesmo. Os japoneses vão invadir Hollywood. Como? Comprando-a.  
 
4. Mais uma vez vamos organizar o ciclo de Filmes Pedidos. Junto enviamos um 
boletim para votar nos quatros filmes da sua preferência. Nas sessões ou enviando-
a pelo correio até ao fim do mês de Março.  
Os quatro filmes mais votados pelos sócios e que estejam disponíveis para aluguer 
nas distribuidoras, serão passados em Maio. 
 
5. Este Argumento tem uma nova coluna - Moviola: aquela maquineta das salas de 
montagem em que os planos são montados de forma a que surja o filme. Aqui os 
planos são frases apanhadas aqui e ali. Separados contam algumas histórias. 
Juntos ainda mais.  
Não pretendo que se pareça uma antologia do disparate. Embora não fosse 
obrigatório, as frases deste mês têm um denominador comum: o vigor. O vigor de 
Helena Sacadura Cabral ao sair do doce lar e ir ao cinema. O vigor de Luis Miguel 
Rolo a cascar nos papas do cinema britânico.  
Julgo já ter explicado o que Moviola pretende. Resumindo-o prazer maldoso de tirar 
frases do seu contexto.  
 
© Alex 
 
 
 
4 - OPINIÃO 

DOIS FILMES ESTRANHOS 
 
A maior parte dos filmes que se fizeram até hoje pode ser situada num 
determinado género. O que distingue os géneros cinematográficos é um certo 
número de postulados formais que constituem uma rede fechada de significante.  
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Por exemplo, o Western, o filme musical, o policial ou a ficção científica, são 
géneros cinematográficos por todos eles ostentarem um certo número de 
características intrínsecas, que podem eventualmente ser transgredidas num ou 
noutro aspecto, com a condição de não desvirtuarem a essência do género a que 
pertencem.  
Isto vem a propósito de dois filmes que vi há pouco tempo, muito difíceis de 
etiquetar na loja multifacetada da história de animatógrato. Ainda não há muito foi 
exibido no Cine Clube do Canal 2 da RTP o filme “O Órfão Perdido”, de Douglas 
Sirk, um cineasta para sempre ligado ao registo melodramático do cinema. Mas o 
genial cultor de melodrama, talvez no intuito de baralhar os críticos, estilo Manoel 
de Oliveira de “Os Canibais”, resolveu fazer deste filme uma interessantíssima 
salada de géneros. E assim alterou e fundiu neste filme os géneros cómico, musical 
e obviamente o melodramático, que é como que o molho da salada e 
evidentemente o seu sabor mais profundo.  
Perante filmes como este o espectador fica perplexo, pois a transgressão é total. E 
eu proponho-me introduzir a noção de cocktail de géneros para todos os filmes que 
façam da polissemia semiológico-semântica um estilo e uma estética.  
Um caso diferente é o de outro filme que passou no pequeno écran também há 
pouco tempo. Trata-se de “Alvorada Vermelha”, de um certo Edgar G. Ulmer. 
Apesar de ser um estudioso da história do cinema, este realizador ainda nem 
sequer me tinha sido apresentado. Ora este filme de autor para mim desconhecido 
vinha rotulado como um “Western” da série B e uma obra-prima de recente culto. 
Perante o meu espanto, desfilaram diante do meu olhar intrigado uma série de 
imagens onde não se via nem um herói nem uns Índios a abater nem um deserto 
como cenário do massacre.  
Pelo contrário, o que se podia ver era um saloon (único signo do género) e um 
quintal com galinhas e culturas várias e uns mexicanos mafiosos a embebedarem-
se com tequilla e a curtir uma monumental bebedeira e uma ainda maior ressaca, 
tendo lugar a libação no primeiro terço do filme e a ressaca que, como é natural, 
dura mais que a copofonia, nas duas partes restantes. Sabe-se que os cowboys 
bebem muito mas não passam o tempo todo dos Westerns a beber e aliás nem se 
embebedam nem têm ressacas, pois o estatuto do herói típico do Oeste tal não 
comporta. Quando muito os vilões têm copos a mais e ressacas quanto baste no 
intervalo dos titoteios. Se um Western se limitasse ao saloon e à criação de 
galinhas, como parece deduzir-se deste filme, então o cenário ideal deste género 
seria uma aldeia portuguesa, com tinto a martelo em vez de whisky e frango de 
aviário à mesa da tasca.  
Trata-se, portanto de dois filmes muito estranhos, precisamente por estarem à 
margem dos géneros do cinema. Deles não se pode dizer “Oh pá, logo à noite fico 
em casa a telever um melodrama ou uma comédia ou um musical ou mesmo um 
Western”. Se tivessem sido realizados num passado recente estes filmes não 
causariam qualquer espanto, pois há muito que se assiste à decadência dos 
géneros. Para me limitar a dois exemplos, basta citar o caso dos musicais do Bob 
Fosse ou o caso ainda mais aberrante dos Westerns italianos para se ilustrar a 
citada decadência dos géneros. O que torna o caso dos dois filmes precisamente no 
tempo, em que o culto dos géneros estava no seu auge.  
 
© António Rocha 
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5 - OPINIÃO 

UMA MESA REDONDA SOBRE CINEMA 
PORTUGUÊS NA RTP 1 
 
Uma mesa redonda sobre o Cinema Português na T.V.  
Convidados eram os realizadores Joaquim Leitão, Fernando Lopes e António Pedro 
de Vasconcelos e o critico de Cinema Vasco Brilhante.  
A moderar o debate, o tal rapaz chamado João Soares Ferreira, que não sabendo 
positivamente nada, do que ali se falava, mostra no entanto um Q.I. mais do que 
suficiente, para ser um dos apresentadores do Domingo Desportivo.  
Depois das habituais apresentações, o jornalista dirigindo-se a A.P.V., faz a 1ª 
pergunta, no mínimo «genial»: A.P.V., porque faz cinema em Portugal?  
Ora bem, como A.P.V. é marroquino realmente é estranho que faça cinema em 
Portugal.  
Depois desta, qualquer programa no 2º Canal seria óptimo, mas... arrisco.  
Fernando Lopes e A.P.V. monopolizaram a conversa e ainda bem. O primeiro, a 
favor do cinema subsidiado e referindo por duas vezes o papel de apoio que a 
R.T.P. tem prestado a vários filmes portugueses. Ele é funcionário/realizador da 
R.T.P. O segundo contra o cinema subsidiado, sendo impossível competir com os 
“cachets” que as produções estrangeiras, quando filmam em Portugal pagam, aos 
nossos técnicos, actores e figurantes em dás-me tanto e eu filmo a tua terra. Nem 
que uma cena no enredo se passe em Lisboa se a Câmara de Freixo de Espada-à-
Cinta der dinheiro filma-se lá.  
Joaquim Leitão falou nas velhas histórias de como as produções americanas entram 
tão facilmente em Portugal e nas negociações, quando existem, entre as 
distribuidoras e os filmes portugueses.  
Os três realizadores concordaram sobre a única saída para o Cinema Português - a 
entrada no mercado Europeu. Concordaram também, quanto à inexistência de uma 
legislação a favor do Cinema Nacional. Mas, aqui as perguntas como? E porquê? 
Ninguém fez.  
Vasco Brilhante, só de nome, felizmente quase não falou. Embora, A.P.V. e F.L. lhe 
tivessem dito que a crítica cinematográfica portuguesa é bastante má e que os 
críticos não vêem bem os filmes. Vasco Brilhante ficou calado e acenando 
afirmativamente com a cabeça. No entanto podia ter-se defendido com a enorme 
“graduação” que tem à frente dos olhos, impossibilitando-lhe assim de uma melhor 
percepção visual dos filmes.  
E foi isto o debate, se calhar nem tanto. Com um tema tão interessante, a conversa 
acabou por se arrastar penosamente, e se o moderador era “mentira”, não chega 
para explicar a monotonia e o facto de estar toda a gente à espera, ainda mais eles 
do que nós, que o programa acabasse.  
 
© Adriano G. Poças 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
José Eduardo Arimateia Antunes é Sócio nº 117 do Cine Clube de Viseu. Nestas 
pequenas introduções ao Questionário de Proust, tenho tentado fugir à clássica 
apresentação do curriculum dos entrevistados. É o que vou fazer mais uma vez.  
José Arimateia presentemente é colaborador dos semanários “Independente” e “O 
Jornal”. Está a colaborar com o Centro de Estudos Fotográficos de Coimbra no 
projecto de reutilização do Edifício das Caldeiras, futura - Escola Nacional de 
Fotografia – Coimbra -. José Arimateia no passado deu aulas, fez uma performance 
que deu brado nesta cidade, promoveu espectáculos, dirigiu a Galeria Fórum, 
colaborou em edições (na ZUT! p. exº), etc., etc. Cito de memória, sem 
preocupações cronológicas ou de exaustividade.  
Que mais devo dizer? O meu entrevistado usa patilhas grandes e gosta de roupas 
pretas.  
Dá um exemplo ou define: O cúmulo da felicidade.  
J. A. Ter um revólver apontado à cabeça e no instante do disparo achar que a vida 
foi bela.  
O Cúmulo do ridículo.  
J. A. Fingir-se inocente. É o que fazemos todos os dias.  
E o cúmulo da miséria.  
J. A. Ser dominado por qualquer trambolho.  
Qual a tua principal qualidade?  
J. A. Ser signo balança, falar e rir sozinho.  
Quero uma resposta absolutamente sincera. Não pergunto qual o teu maior defeito: 
amenizo a questão. Qual das qualidades que as pessoas (o cidadão comum) mais 
valorizam, que achas ter em menor grau?  
J. A. Gosto transformar todas as qualidades, por exagero, em defeito e vice-versa. 
Juntar palavras como kitsh e chique, lixo e luxo.  
No fim de contas, trocar as voltas aos ventos dominantes.  
Que dicotomias! Entro nesse jogo: dá um exemplo de uma personagem histórica 
simpática e outra repelente.  
J. A. Já que estamos no reino da ambiguidade, simpático era o Imperador Hirohito, 
símbolo do Japão tradicional e poético, celebrado por Mishima e Ozu, 
simultaneamente repelente no seu fulgor expansionista, leia-se fascista. Mas, não 
foram os Bórgias os personagens mais fascinantes da História? Não é a cruz 
suástica, um símbolo de paz (com os budistas), terror (com os nazis) e vazio (com 
o movimento “punk”)! 
Acordas. Não tens nenhuma obrigação social ou profissional. Que vais fazer?  
J. A. Depende de uma simples condição, estar só ou acompanhado.  
Eu devia esmifrar a tua resposta anterior. Enfim. Vou continuar este questionário.  
Indica alguns músicos do teu agrado.  
J. A. Acordo e acordes são como as paixões, vão, voltam e tornam a ir: Bach, 
Johann Sebastian, Puccini, Chopin, Steve Reich, Velvet Under ground, Roxy Music, 
David Byrne, Joy Divison, John Lurie, Nick Cave, todos absolutamente geniais. Ah! 
Já me esquecia de Erik Satie, da Amália, dos GNR, David Bowie... Que me perdoe 
Tom Waits, só agora me ter lembrado dele...  
E quais os teus escritores preferidos?  
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J. A. Portugueses, Camilo, Aquilino, Jorge de Sena, as crónicas de Vicente Jorge 
Silva, os Sermões de Pe. António Vieira, as moralidades de Vasco Pulido Valente, a 
escrítica apaixonada de Clara Ferreira Alves, o “Para Sempre” de Vergilio Ferreira. 
Lá fora, Dickens ia-me matando aos dezasseis anos. Depois, foi Henry Miller, um 
dos espíritos mais lúcidos deste século, foram os labirintos de Jorge Luís Borges. E 
duas senhoras, que não tendo muito a ver uma com a outra, crucificam-nos cada 
uma à sua maneira: Patrícia Highsmith e Marguerite Duras. Deixando para trás os 
sentimentos de culpa, o que me apetecia era “Um Romance Com Cocaína” e 
distribuir furiosamente edições fotocopiadas dos “Versos Satânicos” para irritar o 
palhaço senil.  
Agora realizadores.  
J. A. O Eisenstein inventou a publicidade, o Jean Paul Goude criou a Grace Jones. 
Mas os meus eleitos são: Orson Welles, Alfred Hitchcock, Elia Kazan, George Cukor, 
Jean Renoir, Vicente Minelli, Visconti, Antonioni, Fassbinder, Fritz Lang, Jim 
Jarmush, Robert Bresson, Paul Schrader, Zulawsky, Scorsese, Coppola e Philip 
Kaufman. Da minha geração, Almodovar e Jonathan Demme. E gosto muito de 
Manoel de Oliveira, velho como vinho…  
E de actores e actrizes.  
J. A. Primeiro as senhoras: Laureen Bacall e Vivian Leigh que para chatear 
casaram-se com Humphrey Bogart e o Laurence Olivier. Depois escolho Marlene 
Dietrich, Rita Hayworth, Grace Kelly, Katherine Hepburn, Elisabeth Taylor, Anna 
Karina, Monica Vitti, Mia Farrow, Melanie Griffith e Diane Lane... Os cavalheiros, já 
citados, mais: Marlon Brando, Cary Grant, James Dean, Warren Beatty, Emil 
Jannings, Richard Burton, Gary Cooper, Paul Newman, Tom Cruise, Jeff Bridges e 
Matt Dillon. E não falo dos amigos.  
Qual o filme que viste mais vezes?  
J. A. Com os vídeos já não dá para saber muito bem. Mas, continuo a achar que a 
“Sede do Mal” de Orson Welles, é para ver até gastar as cabeças do gravador e 
correr à loja roubar outro...  
Para acabarmos este questionário, indica os cinco filmes que são para ti as obras-
primas absolutas.  
J. A. Esta é a minha contribuição para a secção de culto: “Key Largo”, de Howard 
Hawks; a trilogia “0 Cio”, “O Vicio” e “O Prostituto”, de Andy Wahrol; “A Mulher 
Pública”, de A. Zulawsky; “Ao correr do Tempo”, de Wenders; “Blue Velvet”, de 
David Lynch; desculpa se já vou em seis...  
 
 
 
  
 
 
 


