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1 
GENÉRICO 
 
1. Neste ano o Cinema No Parque foi extraordinário. Passámos dois mini ciclos (em 
Junho, Jonathan Demme; em Agosto, Zemeckis). Em Julho, quatro filmes de 
realizadores diferentes. Em todas as sessões uma multidão. A justificar a página 3 
deste Argumento.   
 
2. Já está a decorrer o cinema na feira, na já tradicional colaboração entre o CCV e 
Comissão da Feira de S. Mateus. Quanto à selecção de filmes, não há muito a 
registar: apostámos num certo aligeiramento dos filmes para adultos, de forma a 
que os mesmos sejam bem afreguesados. Não transigindo na qualidade, 
naturalmente.  
As entradas nos filmes da feira processam-se este ano duma forma diferente: não 
há distribuição prévia de bilhetes aos nossos sócios que, para entrarem, basta 
mostrarem o cartão e cota actualizada. É mais simples. Os filmes infantis são 
gratuitos.  
 
3. No Salão de Exposições da Feira, organizamos na segunda quinzena de 
Setembro uma Exposição de Fotografias designada Nível De Olho, de um rigor 
estético extremo, aliás como é timbre da Galeria Ether sua organizadora a nível 
nacional. Esta exposição já esteve em várias galerias do país em Lisboa, Braga, 
Bragança, Covilhã, Évora.  
A secção de Fotografia do CCV expressa aqui, uma palavra de agradecimento ao 
Dr. Alberto Correia pelo facto de ter criado as condições para que esta Exposição 
pudesse incorporar o Programa da Feira.  
 
4. Já em Outubro vamos organizar um ciclo Fellini e estamos a angariar patrocínios 
para o IV Concurso Nacional De Fotografia. Toda a gente vai poder concorrer, 
naturalmente. Os prémios vão ser muito bons. É claro que podem já ir pensando 
nos enquadramentos justos, podem ir (des) carregando as máquinas. O concurso 
vai ter tema livre. Para que não haja o mínimo obstáculo à sua liberdade criativa.  
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

O ÚLTIMO HOMEM 
 
 “O último dos homens”, um filme de grande qualidade que, num desenrolar de 
imagens condensadas, mas transbordantes, inunda todo o gigante mundo social e 
emocional que nos envolve. Como qualquer filme, independentemente da sua 
temática ou “discurso” despoleta os mais variados e complexos mecanismos 
psíquicos tais como identificação, integração, denegação ou puramente perceptivos 
mas, também nos arrasta para a consciência corpórea da realidade em que nos 
inserimos da qual resulta o poder da reflexão e, talvez abusivamente da 
generalização.  
Talvez seja só um filme. Talvez seja só o despertar do Imaginário (tão rico e 
importante) ou a transmissão da “impressão” da realidade na qual, o poder 
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alucinatório é, por vezes, superior ao da consciência de estarmos a assistir a uma 
simples película. Talvez seja só a minha Intima e dinâmica relação estabelecida 
com aquela panóplia de luz e sombras, reflexos e obscuridades, paradoxos de 
simplicidade e complexidade da dimensão humana. " 
Murnau conta-nos, na mais completa mudez, a história de um homem simples e 
vulgar no Outono da vida que, trabalha como porteiro de um importante e luxuoso 
hotel.  
Este homem habita num pequeno bairro citadino no qual, o colectivo é vivido como 
uma amálgama de experiências coscuvilhadas, espiadas, distorcendo-se e 
esbatendo-se os limites do real individual. Pensa-se, age-se, sente-se como os 
outros o querem e definem. As regras são a consciência colectiva entorpecida pela 
maldicência bem demarcada pelas paredes que rodeiam o pátio e se aglutinam nas 
sombras do túnel da entrada.  
As cenas giram em forno da bela farda de porteiro, cravada a botões dourados, 
bem polidos, que simboliza o poder, autoridade, respeito, prestigio e 
reconhecimento. Mal a sombra imponente do bom homem é hasteada no túnel da 
entrada, anunciando a sua presença, toda a vizinhança se curva silenciosa numa 
atitude de reverência incomprável. A dado momento, o velho porteiro depara-se 
com um substituto. Fora transferido para os lavabos do hotel onde terá que 
desempenhar das mais humilhante e ignóbeis tarefas na plena ignorância da sua 
presença. Abrem-se as brechas da velhice, define-se a consciência dos limites, a 
humilhação pela anulação e negação do direito de ser reconhecido enquanto ser 
humano. É-lhe imprimido, cruelmente, o sentido da marginalização, da submissão e 
rejeição. Atirado para os esgotos da sociedade só lhe resta ser velho. Já nada 
produz, nada sabe. Já só é velho.  
 
© São Matos 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
José Manuel da Costa é o sócio nº 56 do Cine Clube de Viseu. Na cidade é 
conhecido por Mariano. Há muitos anos que é assíduo às sessões do CCV. Na 
década 70 pertenceu à direcção. Tem-se dedicado ultimamente á arte: expôs na 
Galeria 22, na Acert de Tondela e foi uma exposição dos seus trabalhos que 
inaugurou a Galeria Ameias. Havia da minha parte há já bastante tempo a intenção 
de fazer um questionário de Proust com o Mariano. Aconteceu assim:  
Argumento: Dá um exemplo ou define o Cúmulo da felicidade.  
Mariano: Para mim é entrar num jogo género cabra-cega. E achar que a marota 
(felicidade) se esconde muitas vezes.  
Argumento: Agora queria uma definição de ou exemplo de cúmulo da miséria.  
Mariano: É concluir no fim que viver foi uma grande telenovela.  
Argumento: E o cúmulo de ridiculo. 
Mariano: O viver num país em saldo. E rirmo-nos sem saber porquê. 
Argumento: Qual achas ser a tua principal qualidade?  
Mariano: O ver a vida como um irreal social.  
Argumento: E o maior defeito?  
Mariano: Por vezes viver nas nuvens. Não ter asas e voar... espero que percebem.  
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Argumento: Gostaria que nomeasses uma personagem histórica repelente e outra 
simpática. Não necessariamente por esta ordem.  
Mariano: Personagens históricas repelentes penso ter havido muitas no passado e 
que ainda poderão aparecer como cogumelos mais no futuro. Do passado mais 
próximo, acho que merece unanimidade: Hitler. O Reich alemão, um exemplo raro 
e macabro de como é possível formar rebanhos com ideias e práticas duvidosas. 
Personagens históricas simpáticas aceito haver algumas. Mas talvez Martin Luther 
King o mereça por ter acreditado na sua utopia (a igualdade dos direitos cívicos).   
Argumento: Há aqueles dias de sonho em que se acorda (sem auxilio do 
despertador) e não se tem nenhum compromisso. Nada. Nestas circunstâncias, que 
irias fazer?  
Mariano: Vou (não) obrigar-me, andando por ai no “look” e pensar se isso para 
mim ainda valerá a pena.   
Argumento: Indica músicos do teu agrado.   
Mariano: Não acredito em compartimentos na apreciação da música. Há músicos 
que gosto mais e outros que gosto menos nas diversas áreas. Gosto de Bach, 
Mozart, Wagner, Wim Maertens, Philip Glass, Eric Satie, Brian Ferry, The Cure, Joy 
Division, Lennon, Jim Morrison e um etc. muito grande.  
Argumento: E escritores.  
Mariano: Escritores portugueses que tenha gostado posso indicar Camilo, Ramos 
Rosa, Eugénio de Andrade, Eça de Queirós, Mário de Sá Carneiro, Pessoa. Lá de 
fora gosto de Franz Kafka, Marguerite Yourcenar, Mishima, Shakespeare. Adoro 
Eurípedes, Sófocles, Aristófanes: gosto dos gregos como se vê.  
Argumento: Agora pedia-te uma lista de realizadores do teu agrado.  
Mariano: Pelo que tenho visto, gosto de realizadores das mais diversas estéticas, 
cinematografias e formas de ver o cinema. Gosto de Hichcock, Mizoguchi, Akira 
Kurosawa, Tarkowski, Martin Scorses Jim Jarmush, Fritz Lang, Murnau (a passagem 
recente na RTP). Claro que não me ia esquecer do grande Orson Welles.  
Argumento: E actores actrizes.  
Mariano: Não vou estar com, grandes fundamentações. Os nome dizem tudo: 
Marlon Brando, Orson Welles, DeNiro, John Lurie, Paul Newman, Jack Nicholson, 
Humphrey Bogart e mais uma legião que seria impossível agora enumerar. Quanto 
a actrizes vou usar o mesmo método: Laureen Bacall, Rita Hayworth, Natassia 
Kinski, Hanna Schygulla, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Elisabeth Taylor.  
Argumento: Qual é o filme que viste mais vezes?  
Mariano: O filme que vi mais vezes não sei, mas posso afirmar que filme que 
gostaria de ver mais vezes: a Dama De Xangai, de Orson Welles.  
Argumento: Quais os cinco filmes que consideras definitivamente obras-primas, de 
cinco estrelas?  
Mariano: “Citizen Kane”, “A Dama De Xangai” e a “Sede Do Mal”, todos de Orson 
Welles.”Ivan o Terrível” de Eisenstein, “Nostalgia”, de Andrei Tarkovski.  
Argumento: O teu bilhete de identidade diz José Manuel da Costa. A ficha do CCV 
também. Porque é que és conhecido em todo o lado por Mariano.  
Mariano: Talvez por confusão com alguém que conheço há muito tempo e que 
pegou, que assumo e que até me possibilita a vivência de duas personagens que 
são bastante diferentes.  
Argumento: Não entrando agora em questões mais terra-a-terra, tais como assinas 
os teus cheques ou qual desses heterónimos barbeias de manhã, pergunto-te 
somente quem é que concebe os teu quadros e esculturas: O José Manuel ou o 
Mariano?  
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Mariano: É o Mariano, sem sombra de dúvidas, porque José Manuel só assina os 
cheques. É mais profissional da banca. 
 
 


