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1 
GENÉRICO 
 
1. Era Uma Vez Na América, de Sérgio Leone, é o melhor filme dos anos oitenta. 
Este foi o veredicto dos sócios do Cine Clube, veredicto que por definição é 
altamente esclarecido. De facto, este filme tem sido sistematicamente preferido em 
todas as consultas de opinião levadas a cabo no Cine Clube de Viseu e merece 
ombrear com Citizen Kane, Apocalipse Now ou Morangos Silvestres, para só indicar 
três monumentos do cinema que já ascenderam à condição de clássicos.  
A crónica falta de espaço do Argumento não me permite fazer a acta desta votação 
(veja as páginas 4 e 5). Telegraficamente indico que foram citados 85 filmes: 12 
co-produções (8 europeias, 2 americano/europeias e 2 entre países europeus e a 
Argentina) – 42 filmes citados são de produção americana, 27 de origem europeia e 
4 de proveniências mais “exóticas” (China, Japão, Mali, Índia). Este pequeno 
levantamento matemático da votação dos sócios para os Melhores Filmes dos Anos 
80, em que só considerei a nacionalidade da produção dos filmes não é gratuito. Os 
números indicam que a maioria dos sócios valoriza o intercâmbio de ideias que 
atravessam o Atlântico, repartindo por igual as atenções por ambas cinematografias 
que são hegemónicas em termos de mercado.  
Leone, Wenders e Kaufman, autores dos 3 filmes mais votados, representam 
condignamente o que melhor faz este “caldo de cultura” transatlântico. Leone é um 
italiano que conta uma história americana. É conhecido o fascínio que Wenders tem 
pela América, lembre-se Hammet ou Paris Texas ou ainda que, neste Asas do 
Desejo (infeliz título que Wenders permitiu como tradução para o mercado francês), 
o angariador de anjos é Peter Falk, um actor genuinamente americano, isto é, 
popular à escala planetária. Quanto a Philip Kaufman a votação é perfeitamente 
clara em relação à tendência atrás indicada: foi preferida a adaptação ao cinema do 
best-seller do checoslovaco Milan Kundera a Os Eleitos, um outro filme do 
realizador feito nos anos 80, epopeia sobre a conquista do espaço americana.  
 
2. Apesar das queixas de falta de espaço, a função do Argumento é servir de meio 
de circulação de ideias por todo o Cine Clube de Viseu pelo que reitero o convite à 
sua colaboração com artigos de opinião. 
 
© Alex 
 
 
 
2 - OPINIÃO 

NON OU A GLÓRIA DE CRITICAR 
 
Manoel de Oliveira é um génio o resto, com excepção do homenzinho da Casa 
Amarela, é pior que paisagem. O cinema português tem, provavelmente, os 
cineastas que merece, chatos, literários, presumidos, com graves artroses 
ideológicas no cérebro, ou então, jovens certinhos, funcionais, mas nada mais do 
que isso.  
E assim se compreende que as salas onde se exibe o cinema português se tenham 
vindo a transformar em áridos e cinzentos túmulos, com um rectângulo igualmente 
árido e cinzento ao fundo. Rectângulo que, aliás, normalmente nem serve para 
nada, pois, apesar do ar condicionado, a atmosfera é pesada, irrespirável, 
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cinematograficamente muito poluída. Comparados com este panorama realmente 
concentracionário, os filmes de Manoel de Oliveira são lufadas de ar fresco, no 
sentido linear e metafórico da expressão: neles fabrica-se a realidade de que nós 
somos feitos e não as abstractas generalizações dos parvos e presumidos cineastas 
bem pensantes da nossa praça.  
Por tudo isto que foi dito, é evidente que o último filme de Manoel de Oliveira tinha 
que suscitar as mais expressivas reservas dos nossos críticos. É que a nossa crítica 
cinematográfica, com a excepção honrosa do Jorge Leitão Ramos, está tão cheia de 
ressentimentos, presunções e frustrações como as medíocres luminárias que fazem 
o cinema português, com excepção, já se vê, do Manoel e também do homenzinho 
da Casa Amarela.  
Com efeito, três críticos de um semanário de grande responsabilidade como é o 
“Expresso”, dão só uma estrelinha ao “Non Ou Vã Glória de Mandar”. Como é 
possível que esses peralvilhos encartados apenas tenham dado a tal estrelinha se 
só o plano inicial do filme, o célebre movimento de câmara à volta da árvore, sendo 
um dos melhores planos da história do cinema, vale cinco estrelas sem qualquer 
favor.  
Seria preciso que o resto fosse mesmo muito mau para subtrair quatro estrelas a 
esse genial plano inicial, o que não é o caso. O caso é que os tais três críticos viram 
o filme com as palas dos seus seus preconceitos de meninos de coro bem 
comportados do imperialismo cultural norte-americano e, em conformidade, por 
entre golos de coca-cola, fizeram uma crítica a metro do seguinte estilo: em tal 
sequência, dizem eles, faltam x guerreiros, em tal outra sequência devia haver 
mais cavalos. Conclusão: para ter direito a cinco estrelas o filme teria que ter mais 
guerreiros e mais cavalos e com certeza os três críticos teriam que ser convidados 
para estes últimos papéis.  
Mas mesmo nesta perspectiva de produção bem cuidada, o filme de Oliveira está 
uns furos acima de, por exemplo, "Um Adeus Português". Basta comparar a 
foleirada monocromática da sequência da guerra colonial no filme de João Botelho, 
filmada aliás em Portugal, com a equivalente sequência no filme do Manoel. Não 
têm comparação possível, nem essas sequências nem os respectivos filmes e, no 
entanto, os críticos coevos estrelaram com bastante generosidade o filme do João, 
como se só agora, com o álbum do Rui Veloso não houvesse estrelas no céu.  
Outros críticos dão mais estrelinhas mas vão adiantando que o realizador é um 
ingénuo, um naif, um Rosseau do cinema, em suma o homem talvez seja genial 
mas também é um analfabeto, um pateta, um labrego, um tosco. Analfabetos, 
patetas, labregos e toscos são esses críticos, aos quais aconselho uma reciclagem 
urgente, com cursos intensivos de cinema durante os anos ou séculos que forem 
necessários para que nas suas massas cinzentas (deles críticos) entre o bom senso 
e o bom gosto de que actualmente estão totalmente desprovidos.  
 
© António Rocha 
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3 - OPINIÃO 

VÍDEO KILLS THE RADIO STAR 
 
Cada vez menos espectadores nas salas de Cinema e mais gente transportando 
caixas de plástico com cassetes de vídeo.  
Geralmente elas vão aos pares e a caminho de casa.  
Certamente que isto é uma constatação partilhada por muitos amigos. Os tempos 
que correm são assim: individualismo e facilidade. Mais cassetes a passear e menos 
pessoas nas salas, lugar de eleição para os encontros com o mundo maravilhoso, 
fascinante e falso do Cinema. É mais cómodo, a escolha é muito mais ampla, é 
mais económico e os que escolhem o vídeo ficam contentes. E fazem muito bem. 
Desfrutam ao seu modo. O vídeo não me satisfaz. Ainda lhe falta muito para ser 
comparável ao Cinema e nunca o será. São duas coisas distintas e talvez que 
possam vir a ser complementares.  
O Cinema é na sala escura, no" Silver Screen". Cinema é viver em grande. O vídeo 
não passa de uma pálida imitação. As tv’s do futuro (próximo) serão grandes, para 
pendurar na parede, com formatos respeitadores dos écrans de Cinema e o mais 
importante de qualidade de imagem capaz de rivalizar com a película (alta 
definição). Vamos aguardar a sua chegada. Claro que estes equipamentos vão ser 
caros, no início, depois a massificação fará baixar os custos. O meu fascínio pelo 
Cinema vem de longe. Muito pequeno e já fugia de casa para o Cinema. Com três 
anos é evidente que o não podia frequentar e por isso me limitava a olhar os 
cartazes, as fotografias e as grandes letras dos anúncios. Ficava-me pelo “Hal” e 
por vezes atrevia-me a chegar à porta de onde fluíam os sons maravilhosos 
daquele mundo. Lá estavam o polícia, o porteiro e aquela porta fechada para mim. 
Os amigos e vizinhos passavam o tempo a levar-me para casa e eu a regressar, 
logo que podia, para em bicos de pés admirar as imagens que tanto me atraíam.  
Cresci e a sala foi encerrada. Sim, as salas de Cinema a fechar não são coisa de 
hoje. Aquela sala era um Teatro e morreu talvez devido ao sucesso da TV. 
Inegavelmente o vídeo tem coisas boas. Só o vídeo permite apreciar algumas das 
mais belas jóias da 7a. Arte. Só o vídeo permite, a muitos ver e rever as imagens 
ao ritmo da vontade e disponibilidade. O Cinema exige uma entrega e um esforço 
maior, todavia é muito mais gratificante. Embora na obscuridade sentimos a 
presença dos outros e as suas reacções. As sensações vão percorrer a sala e 
contagiar os espectadores. Do cone de luz liberta-se magia e esta invade a sala 
rapidamente. O projeccionista é o mágico, o ilusionista que dirige o espectáculo da 
luz e da vida. Ele consuma o casamento feliz da película com a luz. Este é um 
momento único.  
Sejamos optimistas. O Cinema também poder ser melhor, ser ainda mais 
envolvente e sedutor, manter, recuperar, e ganhar novos amantes. 
 
© A.J. 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Aníbal Amílcar Ferreira de Sousa é o sócio nº 465 do Cine Clube de Viseu. É 
licenciado em História e professor do ensino secundário. Actualmente, trabalha no 
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Pólo de Viseu do Projecto Minerva, projecto que, como é sabido, vai desbravando 
caminho na introdução da informática no ensino.  
Pensei em fazer este Questionário de Proust com este sócio ao constatar o impacto 
que o último filme de Manoel de Oliveira teve quer a nível de público quer a nível 
de agitação nos média. Queria ouvir a opinião de um especialista em História. O 
Questionário decorreu assim: 
 
Argumento: Dê um exemplo ou defina o cúmulo da felicidade.  
Aníbal: Uma conjugação de inteligência, sensibilidade, emoção e beleza.  
A: E o cúmulo da miséria.  
Aníbal: A impotência, no sentido da incapacidade de agir.  
A: E do ridículo.  
Aníbal: A vaidade.  
A: Qual é a sua principal qualidade?  
Aníbal: Sinceramente, nunca me procurei definir.  
A: E o seu principal defeito?  
Aníbal: Remeto para a resposta anterior. Talvez os meus amigos possam dar uma 
resposta mais fundamentada.  
A: Seguindo este Questionário de Proust chega-se ao seu pelouro. Gostava que 
indicasse uma personagem histórica simpática e outra repelente.  
Aníbal: Por questão de formação, não costumo fazer juízos de valor sobre 
personagens históricas. Em termos gerais detesto todos os opressores e, 
normalmente, identifico-me com os que estiveram "avançados" em relação à época 
em que viveram.  
A: Sou obrigado a respeitar essa recusa de formular juízos de valor sobre actores 
históricos. Com muita prudência mas obrigado pela actualidade, pedia-lhe uma 
opinião acerca da leitura da História de Portugal feita no último filme de Manoel de 
Oliveira, Non ou A Vã Glória De Mandar.  
Aníbal: Acho-a muito esquemática, determinista e pretensamente didáctica.  
A: Deduz-se que não gostou do filme...  
Aníbal: Na perspectiva cinematográfica não desgostei; como leitura da história 
portuguesa, não gostei.  
A: Que faria num dia em que não tinha nenhuma obrigação, um dia completamente 
livre?  
Aníbal: Procurava ocupar-me.  
A: E quanto aos seus gostos musicais, que me diz?  
Anibal: Sou muito eclético. Depende do estado de espírito. Prefiro indicar géneros 
musicais em vez de músicos. Gosto muito de música irlandesa e norte-americana, 
principalmente blues, rythm & blues e folk.  
A: E escritores?  
Aníbal: Relaciono-me com a literatura da mesma forma que com a música.  
A: Quais são os seus realizadores preferidos?  
Aníbal: Também sou muito eclético a ver o cinema. Vejo obrigatoriamente os filmes 
de Kurosawa, de Wim Wenders e David Lynch.  
A: E quanto a actores e a actrizes?  
Aníbal: Gosto bastante de John Malkovitch, William Hurt e Harrison Ford. De 
actrizes a “selecção” é mais difícil ainda. Indico Isabelle Adjani, Isabella Rosselini e 
Meryl Streep.  
A: Qual foi o filme que viu mais vezes?  
Aníbal: Suponho que Paris Texas e Blue Velvet estão empatados.  
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A: Para concluir, quais são para si os cinco filmes de cinco estrelas, as cinco obras-
primas absolutas?  
Aníbal: Indico cinco sem os hierarquizar: Os Sonhos, de Akira Kurosawa; Blue 
Velvet, de David Lynch; As Asas Do Desejo e Paris Texas, ambos de Wim Wenders; 
O Meu Pé Esquerdo, de Jim Sheridan. 


