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1 
GENÉRICO 
 
1.O Argumento regressa às bancas. Renovado graficamente, composto e paginado 
já com meios próprios, pronto para cumprir a sua função: fazer a circulação da 
informação da actividade do CCV, servir de tribuna de opinião aos sócios. 
 
2.Como é sabido, o CCV tem conseguido cumprir quase integralmente os Planos de 
actividades anuais. Esse facto acontece pelo realismo da concepção desses 
documentos e pela capacidade de realização desta Associação. Este ano, 
infelizmente, não pudemos organizar o planificado “Ciclo Truffaut”, em Outubro, por 
não existirem obras do mestre francês no mercado. Em exibição está só um filme, 
“Jules e Jim”, que vai poder ser visto no Auditório Mirita Casimiro, de 16 a 21 de 
Novembro. Logicamente, um filme não faz um ciclo… Em sua substituição, 
dedicamos este mês a Almodóvar (informação nas páginas 4 e 5).  
 
3.Neste editorial gostaria de chamar a atenção para a programação de cinema do 
Auditório Mirita Casimiro que é da responsabilidade do CCV. Os filmes a exibir têm 
todos enorme qualidade e gostaria que os sócios do nosso Cine Clube deles 
usufruíssem até porque, através da apresentação do cartão, terão bilhetes mais 
baratos. 
 
4.Para terminar chamo a atenção para uma nova secção do Argumento onde vai 
sair noticiário sobre a actividade cultural da cidade e apelo à colaboração dos sócios 
no enriquecimento do Argumento através de artigos de opinião. 
 
© Alex 
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CINEMA E LITERATURA 
 
Integrado no ciclo de cinema e literatura, o Cine Clube de Viseu teve o grato prazer 
de convidar o Dr. José Coutinho e Castro para proferir uma conferência subordinada 
à referida temática.  
Construindo o seu discurso a partir de três filmes em que a proximidade com a 
literatura é notória: “Morte em Veneza” de Luchino Visconti, "Elisa Vida Mia", de 
Carlos Saura e o "Império do Sol" de Steven Spielberg, o primeiro baseado na obra 
homónima de Thomas Mann, o segundo sem ter por base propriamente algum 
romance, mas fazendo-nos ele próprio assistir à génese da escrita literária e o 
terceiro feito a partir da obra de J. Ballard.  
O conferencista, referindo algumas características individualizadoras dos dois 
géneros artísticos, mostrou com clareza a relação profunda e profícua entre ambos.  
Elaborado segundo as leis próprias do cinema, o realizador constrói activa e 
criativamente, sobre inspiração do texto literário que lhe está na origem, mas a 
partir da sua subjectividade e do modo como ele próprio o vivencia, uma obra 
nova, original e única: O filme. O qual, por sua vez, e a partir duma cultura própria 
e individual, será refeito e reelaborado por tantos espectadores quantos aqueles 
que o virem/interiorizarem.  
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Constituído este processo dinâmico de assimilação, reflexão, autonomização e por 
consequência permanentemente recreativa, a partir da personalidade individual, 
aquilo que o Dr. Coutinho e Castro designou por acto de cultura sendo distintos os 
ritmos de leitura de um livro e de um filme, fundamentalmente, analítico o primeiro 
e sintético o segundo, foi-nos referido e pronunciando-se desta maneira, o 
conferencista contra aqueles que fazem do vídeo uma ideia negativa, chegando 
alguns mesmo a afirmar que “vem matar” o cinema, refere que do mesmo modo 
que o cinema não matou a literatura, o vídeo “não vai matar” o cinema permitindo, 
pelo contrário, dotar esse da possibilidade de análise e reelaboração própria da 
leitura e possibilitando-nos assim “um olhar demorado e sobretudo reversível, 
tantas vezes repetido quanto a mobilidade do vídeo o permite”. Por outro lado, o 
cineasta ao inspirar-se muitas vezes na obra literária e sendo esta expressão e 
situações humanas historicamente situadas, o filme aparece como um testemunho 
fiel e "objectivo" de épocas e de culturas das quais de alguma forma somos 
herdeiros. Para ilustrar e fundamentar o seu discurso, o Dr. Coutinho e Castro 
teceu alguns comentários sobre os filmes atrás mencionados, relevando as 
diferentes abordagens cinematográficas que estabeleceu a relação entre a matriz 
literária e o documento histórico, a guerra, que duma forma ou de outra está 
presente nos três filmes. Assim, no primeiro caso, “Morte em Veneza “, retrata a 
velha Europa elegante de fim de século, em decadência, “os restos de uma época 
em dissolução”, cujo fim culmina com o rebentar da primeira guerra mundial, a 
qual “não estando objectivamente presente se adivinha no horizonte crepuscular”. 
No segundo caso, “Elisa Vida Mia”, cuja acção decorre em Espanha, é retratada a 
situação de uma mulher recém divorciada, Elisa, a quem o pai, escritor, convida a 
passar uns dias com ele. A guerra civil perpassa o filme, duma forma subtil através 
da relação que entre os dois se estabelece. Sobre isso foram estas as palavras do 
Dr. Coutinho e Castro: “A sua recordação trágica, mas presente, penetra 
profundamente os actos e as palavras, o ar que se respira sobre nuvens negras que 
cobrem a paisagem”.  
Como contraponto entre as diferentes formas de abordar um acontecimento 
histórico, a americana e a europeia, o prelector reflecte-nos para o terceiro filme, 
“Império do Sol”. Spielberg sem qualquer esforço “propositado” de reelaboração, 
reproduz objectiva e explicitamente em jeito de reportagem, o romance de J. 
Ballard. Pronunciando-se sobre este ponto, o Dr. Coutinho e Castro disse que 
Spielberg “ao situar-se com a câmara no centro dos acontecimentos, mostra-nos 
com a exactidão do flash fotográfico, episódios bélicos da segunda guerra mundial”.  
Fazendo-nos notar as diferenças entre o cinema americano, um cinema 
fundamentalmente caracterizado pela “muita acção”, tiros, movimentações, 
perseguições, etc., bem presente no filme de Spielberg e o cinema 
caracteristicamente europeu, mais lento e segundo a opinião vulgar “sem acção”, o 
Dr. Coutinho e Castro emitiu a opinião de que é importante rever o conceito de 
“acção”, sendo, para tal, necessário estabelecer a diferença entre acção física, 
mecânica, aquela que é imediatamente percepcionada pelo espectador e a acção 
interior que corresponde ao movimento subjectivo das ideias que conduz à reflexão 
e, portanto, aquilo que anteriormente definiu como acto de cultura. Para ilustrar o 
que acaba de ser dito citou palavras de uma entrevista dada por Spielberg onde 
este taxativamente diz: “os europeus agarram histórias sobre seres humanos, as 
condições de raça humana e seus sentimentos. Contam as histórias interiores das 
pessoas. Na América, nós fazemos filmes “externos” sobre acontecimentos ou 
mecanismos. A diferença é que os europeus dirigem-se à cabeça e ao coração ao 
passo que aqui, na América a técnica preocupa-nos mais”.  
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Para finalizar, gostaria o Cine Clube de, uma vez mais, deixar expressa a sua 
gratidão ao Dr. Coutinho e Castro pela sua simpatia e disponibilidade, que a todos 
nós proporcionou muitos elementos de reflexão e de critica que, certamente, em 
muito irão enriquecer a nossa cultura cinematográfica. 
 
© São Matos 
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FÚRIA DE VIVER 
 
 “Viver depressa, morrer jovem e ter um cadáver bonito” é o leit motiv dos mais 
belos filmes de Nicholas Ray, aqueles em que ele se debruça sobre a juventude 
inquieta do seu tempo e lhe traça um ideal de existência à flor da pele, à flor do 
nervo, à flor da morte.  
No mundo em ebulição que é o mundo de Nicholas Ray, viver depressa significa 
viver sem método nem ordem nem finalidade, como se a vida fosse acabar logo ali 
ao virar da esquina, num dia a dia anárquico que não anseia pelos frutos maduros 
de uma maturidade no sentido hegeliano e muito menos pelas folhas caídas desse 
Outono atroz que é a velhice, antecâmara do Inverno e da morte.  
Viver depressa também significa viver sobretudo (ou totalmente) nas margens da 
sociedade, ser assassino (“Os Filhos da Noite”, “O Crime Não Compensa”) ou, 
simplesmente viver uma existência perigosa (“Idilio Selvagem”) ou ainda combater 
os pais, os professores, as instituições, mas combater aparentemente por 
combater, estilo arte pela arte, sem qualquer fundamento sério, contestar tudo 
apenas porque se é jovem e, portanto, rebelde (“Rebel Without a Cause”).  
Viver depressa é viver no fundo como os Byrons e os Keats, é escrever com a carne 
e o sangue o poema que os românticos ingleses escreveram com a paixão, a 
doença, a inspiração e o quanto baste de erudição e cultura, é ser-se o poeta 
existencial de uma curta e intensa curtição, que é ao mesmo tempo sonho, 
pesadelo, realidade mutante e tempo heraclitiano em continuo devir.  
A moral convencional desses anos ainda tinha muita força, o Maio de 68 ainda 
estava muito distante, mas as instituições já tremiam e o mundo estava a ser o 
palco das transformações estruturais que culminariam num universo de droga, de 
sexualidade desregrada e de Sida e num consequente regresso da lei, da moral e 
da ordem.  
Embora a evolução seja feita de avanços e recuos, a revolução juvenil de que 
Nicholas Ray foi o principal porta-estandarte parece ter chegado ao fim. Revolução 
que não foi aliás totalmente frustrada, pois por detrás da sua aparente gratuitidade 
(without a cause) havia um sentido de justiça e de afirmação de novos valores que 
catapultaram a juventude para o centro do mundo.  
Ao Estado e à família caducos contrapunham os jovens uma nova ordem e uma 
nova família, novos laços sociais, novos pais, novas mães. Tudo isto é visível em “O 
Crime Não Compensa”, “Idilio Selvagem”, “0 Fugitivo” e em “Fúria de Viver”, filmes 
de jovens e para jovens à procura dos pais paradisíacos que a sociedade lhes 
recusou. Todos os filmes de Nicholas Ray, com excepção dos menores (“Sangue 
Cigano”) e das superproduções que ele também realizou, são engalanados com 
belas frases que no fundo todas elas significam viver depressa, mesmo quando 
proferidas por um indivíduo maduro (Humphrey Bogart), que no entanto em “Matar 
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ou Não Matar” vive a paixão com a velocidade de um carro de corridas e só não 
morre nem tem um cadáver bonito porque a morte e o cadáver bonito são privilégio 
dos jovens. Bogart será apenas um cadáver adiado e é Turkey, no “Johnny Guitar”, 
que depois de enforcado, irá ter um cadáver bonito.  
Quando neste filme (Johnny Guitar) o jovem bandido do bando de Dancing Kid 
(Turkey) propõe a Viena (Joan Crawford), a dona de um saloon do Oeste, ficar com 
ela para a proteger, ela responde-lhe que ele é demasiado jovem e por sua vez 
pergunta-lhe “e quem te protege a ti?” E quando o adolescente riposta que ele já é 
um adulto ela profere a frase que é a trave mestra dos filmes de Nicholas Ray: “até 
os adultos tiveram o privilégio de ser jovens uma vez na vida”. É que a condição de 
jovem é mais importante que a de adulto, é mesmo a única condição, necessária e 
suficiente, para se ser herói (ou anti-herói) nos filmes de Nicholas Ray. 
 
© António Rocha 
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OS ANOS LOUCOS DE FRANK 
 
Realizado por Nuno Tudela e co-produzido pelo Cine Clube de Viseu (Secção de 
Vídeo e Cinema não Profissional) e pela FPCA, está em fase de pós-produção um 
vídeo de ficção (média metragem) “Os Anos Loucos De Frank”, cuja exibição está 
prevista para Novembro. O autor, sócio do CCV, foi já premiado em diversos 
concursos de vídeo, nomeadamente o Prémio Tema Livre Novos Valores da cultura/ 
Instituto da Juventude. Actualmente frequenta a Escola Superior de Cinema/Lisboa. 
O vídeo foi inteiramente rodado no Distrito de Viseu. A maioria dos actores é sócia 
do Cine Clube. 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Maria Margarida de Lemos Soares é a sócia nº 341 do Cine Clube de Viseu. Vê 
todos os filmes que são exibidos pelo nosso Cine Clube o que a torna logo, por 
definição, uma cinéfila. É evidente que a frase anterior é um elogio, elogio não 
endereçado exclusivamente à Maria Margarida mas também à qualidade dos nossos 
filmes.  
Recentemente, a convidada deste Questionário de Proust esteve na rodagem do 
filme de Nuno Tudela, “Anos Loucos De Frank”, onde fazia uma personagem 
aculturada, uma espécie de “emigra punk rural”, se ajuízo bem a partir de uma 
dúzia de takes que me foi dado espiar. Cá se fica à espera do visionamento do 
citado filme. Para já, vamos ao Questionário de Proust.  
Argumento: Dê um exemplo ou defina o cúmulo de felicidade. 
Margarida: Chegar ao fim dos meus dias a sentir que valeu a pena. 
A: E o cúmulo da miséria?  
M: Reparar que muita gente ainda insiste em usar “palas” nos olhos.  
A: Quanto ao cúmulo do ridículo... 
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M: O comportamento das pessoas torna-se ridiculo quando determinado pelo gosto 
e pela moral dos outros.  
A: Qual é a sua principal qualidade?  
M: Insatisfação. Se é qualidade, não tenho muita certeza.  
A: E principal defeito?  
M: Sou incapaz de esperar. Dito duma forma não tão radical, odeio esperar. 
Prende-se com o meu carácter insatisfeito. É qualidade? É defeito?  
A: No ritual que este questionário é, esta é a altura de uma incursão na história. A 
ideia é que indicasse aos nossos leitores uma personagem histórica simpática e 
outra repelente.  
M: Para mim, a personagem histórica mais repelente é Adolf Hitler, ainda bem 
marcada na memória de todos nós. Personagem hist6rica simpática é Joana d 'Arc. 
Acho-a uma “mulher de armas”. 
A: E que faria num dia em que não tivesse absolutamente nenhum compromisso, 
nada que fazer?  
M: Um dia desses seria de certeza aproveitado por mim para pôr os pensamentos 
(os sonhos, entenda-se) em dia.  
A: Agora gostava que indicasse músicos do seu agrado. 
M: Gosto muito de música erudita e música cigana. Dentro da música erudita gosto 
muito de Beethoven, Paganini, Debussy, Bartok, Pedro Caldeira Cabral; Paco de 
Lucia tem aquela garra cigana que eu aprecio muito. Gosto também de Astor 
Piazzola e Carlos Paredes.  
A: E escritores preferidos. 
M: Na minha mesa de cabeceira tenho sempre um livro. Por lá têm passado 
Marguerite Duras, Mishima, Milan Kundera, Ernst Hamingway, Margerite Yourcenar, 
Alberto Moravia, Gabriel Garcia Marquez. Também por lá passam portugueses: Élia 
Correia, Maria Graciete Bessa, Filomena Cabral, José Cardoso Pires.  
A: Embora a imagem não se ajuste lá muito bem, mas aproveitando a sua resposta 
anterior, pedia-lhe uma lista de realizadores “de cabeceira”.  
M: Estou com um enorme embaraço de escolha. Avanço, para já, com os seguintes 
nomes: Ingmar Bergman, Sergio Leone, Alfred Hitchcock, Jean-Jacques Annaud, 
Wim Wenders, Almodovar, Fassbinder, Fernando Solanas. Palpita-me que, vou 
mexer muito nesta lista até saída do Argumento. O que vale é que os leitores não 
se vão aperceber dessas alterações.  
A: E actores e actrizes.  
M: Não sou muito seguidora do "star sistem". Muitas vezes nem fixo nomes. 
Guardo rostos, gestos, olhares.  
A: Não me chega. Os leitores querem nomes, há que lhes fazer a vontade.  
M: Paul Newman, Robert De Niro, Jack Nicholson, Marcello Mastroiani, Robert 
Redford. São alguns nomes que me ocorrem. De actrizes gosto de Ingrid Bergnan, 
Isabella Rossellini, mãe e filha. Mais um nome Meryl Streep. Já chega.  
A: Qual o filme que viu mais vezes? 
M: O filme que vi maia vezes foi a “Insustentável Leveza Do Ser”. Não é talvez o 
que gostaria de ter visto mais vezes, embora goste muito.  
A: Nesse caso a pergunta impõe-se. Qual é a videocassete que quer receber no seu 
dia de anos?  
M: Sem sombra de dúvida, “A Máscara”, de Ingmar Bergman. Se me pudessem dar 
duas prendas, se não fosse pedir muito, gostava de “As Asas Do Desejo”, de Wim 
Wenders.  
A: Quais são os filmes absolutamente obras-primas, de cinco estrelas.  
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M: Logicamente, dois já estão indicados na resposta anterior. À lista acrescento: “O 
Nome Da Rosa”, de Jean-Jacques Annaud, “Tangos – O Exílio de Gardel”, de 
Fernando Solanas e “A Janela Indiscreta”, de Alfred Hitchcock. 
A: A Margarida fez há pouco tempo a sua estreia como actriz num filme de Nuno 
Tudela. Que tal achou a experiência?  
M: Para começar, é bom colocar esse actriz entre aspas. A experiência é 
interessante, gira, senti-me bem. Não senti dificuldades em fazer o papel. Gostaria 
de repetir. 

 
 
 
 
  
 
 
 


