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1 
GENÉRICO 
 
1.Há exactamente 35 anos, em 16 de Dezembro de 1955, organizava-se a primeira 
sessão de cinema do Cine Clube de Viseu. Depois deste tempo todo, depois de 
milhares de horas de fascínio cinéfilo, o CCV continua actuante no tecido cultural da 
cidade. A sua actividade não se rege por lógicas de celebração de efemérides, mas, 
sintomaticamente, o dia de aniversário do Cine Clube é celebrado com uma 
organização da sua Secção de Fotografia - a exposição de B. Júnior. 
Simbolicamente, o cine clubismo na década de 90 assume características que 
extravasam o estudo do cinema, para formas de arte que lhe são próximas e que 
se poderiam chamar de audiovisual.  
2. Há 35 anos o primeiro filme exibido pelo CCV chamava-se Passaporte Para o 
Paraíso. Tirar sentidos a partir de títulos de filmes é um dos exercícios mais 
arbitrários que se pode fazer. Mas as sucessivas gerações de cinéfilos que 
aprenderam a amar o cinema nas sessões do CCV, que retiraram dos nossos 
programas a chave para compreenderem e amar a única forma de arte 
genuinamente nascida no século XX, terão na última sessão do CCV deste ano a 
oportunidade para (re) viverem todo o arsenal da memória, do fascínio, do mistério 
das salas escuras – falo logicamente de Cinema Paraíso, o filme de Tornatore, com 
que fechamos Cinematograficamente o ano. O significante repetido – Paraíso – não 
é, logicamente, um acaso.  
3. De qualquer forma, e embora o CCV não tenha razões de queixa, antes pelo 
contrário, é importante que o entusiasmo cinéfilo não escamoteie a progressiva 
desertificação das salas de cinema, a necessidade de se reflectir sobre os novos 
espaços de celebração colectiva (os estádios? os hipermercados?), a forma de 
inverter esta tendência. Quando escrevo este Genérico (8.12.90), em Lisboa os 
nossos melhores crânios debatem os Estados Gerais Do Cinema Português. Quando 
a Cinemateca Portuguesa tem uma dotação orçamental para 1991 no montante 
ridículo de 16.000 contos, já não é só o presente e o futuro do cinema que está em 
causa. É já a memória dos nossos paraísos que se vai progressivamente perdendo. 
 
© Alex 
 
 
2 - OPINIÃO 

CALLING DICK TRACY 
 
Chester Gould, o pai de Dick Tracy nasceu em 20 de Novembro de 1890 em 
Pawnee (Oklahoma /EUA), filho de um pintor. Aos sete anos deu os seus primeiros 
passos na arte do "cartoon". Teve uma formação escolar curta e iniciou o seu 
trabalho como desenhador ao serviço de um jornal desportivo de Oklahma City, 
depois emigrou para Chicago, cidade onde durante seis anos sobreviveu e procurou 
editor para os seus trabalhos. Não obteve sucesso. Vivia-se o início de uma época 
de violência, crime, corrupção, excessos – os anos 20. Mais tarde foi decretada a 
chamada "Lei Seca " - proibição de bebidas alcoólicas, a que se seguiu a época de 
ouro do gangsterismo, sobejamente tratada no cinema, ver " Os Intocáveis" -Brian 
de Palma, EUA, 1987. A corrupção, o crime, o contrabando de bebidas, a violência 
e os lucros fáceis e ilícitos invadiram as Cidades. Al Capone foi o rei em Chicago. 
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Chester decidiu criar o polícia capaz de fazer respeitar "A Lei e a Ordem". Num dia 
da Primavera de 1931 Chester sentou-se e começou a desenhar.  
Em Setembro o projecto estava concluído. Dick Tracy fez a sua estreia no "Detroit 
Mirror" na edição 4 de Outubro, uma prancha a cores. No dia 12 teve início a 
grande aventura, a preto e branco, “The Yorker Daily News". Durante 46 anos, até 
25 de Dezembro de 1967, sempre ao mesmo ritmo de uma página a cores aos 
domingos e uma tira a preto e branco, nos restantes dias. Depois deste dia Dick 
Tracy continuou pelas mãos dos colaboradores mais directos do seu criador. 
Chester Gould faleceu em 11 de Maio de 1985, Dick Tracy continua, nas páginas de 
centenas de jornais a sua luta quotidiana. Como explicar o sucesso e longevidade 
deste herói?  
Dick Tracy é o lutador incansável, o polícia incorrupto. É o defensor da Ordem e do 
Bem. Sempre em serviço e pronto para o confronto com as forças do Mal. Usa 
métodos expeditos, violentos, mas eficazes. Utiliza um relógio prodigioso. A cidade 
real é representada e os problemas da sociedade escalpelizados.  
Pelas histórias de Dick Tracy passou toda a História recente da América de 1931 até 
aos nossos dias. São visões exageradas, deformadas, mas fiáveis. A vida pessoal 
de Dick Tracy é credível, o herói teve uma noiva, casou em 25 de Dezembro de 
1949 e dois anos mais tarde o feliz casal teve a sua filha Bonnie Braids (nesta 
ocasião trezentos mil leitores enviaram os seus votos de parabéns ao casal).  
Dick Tracy apareceu na rádio em 1935, em Cinema em 1937. Foram produzidas 
pela Republic, de 1937 a 1941, quatro séries de 15 episódios - fazendo parte dos 
chamados filmes em 31 partes para serem apresentadas, como complemento, nas 
salas de cinema, ao ritmo de duas bobines por sessão, mantendo os espectadores 
em suspense quanto ao final e criando a curiosidade de ver as seguintes. No ano de 
1951 apareceu também no pequeno écran. Atacava simultaneamente em BD, rádio, 
cinema e TV, era o herói total. Em 1961 a U.P.A Pictures produziu para a TV uma 
série de desenhos animados “Dick Tracy Cartoon Show” composta por 130 
episódios de 5 minutos, actualmente em exibição, no Canal 2 da RTP. Neste ano de 
1990 produzido pela Touchstone Pictures (W. Disney), Dick Tracy voltou ao 
Cinema. Warren Beatty foi o realizador. Warren Beatty, nascido em 30 de Março de 
1937 em Richmond (Virginia /EUA), irmão de Shirley MacLaine, foi aluno da 
“Actor´s Studio”, escola que fez Marlon Brando, James Dean e Montgomery Clift. O 
seu primeiro filme foi o magnífico "Esplendor Na Relva" - Elia Kazan, EUA, 1961, 
com Natalie Wood. Ao longo da sua carreira foi nomeado três vezes para o óscar de 
Melhor Actor, pelo seu trabalho em "Bonnie and Clyde " - Arthur Penn, EUA, 1967, 
“O Céu Pode Esperar”  - W. Beatty e Buck Henry, EUA, 1978 e "Reds" - W. Beatty, 
EUA, 1981. Este último recebeu 12 nomeações para os óscares do ano, tendo 
obtido três, entre eles o destinado ao Melhor Realizador. Outros filmes em que 
participou foram: "Lilith e o seu destino" - Robert Rossen, EUA, 1963, “A Noite fez-
se para amar” - Robert Altman, EUA , 1971, “Shampoo” - Hal Ashby, EUA , 1975 
“Isthar” - Elaine May, EUA, 1986.  
Beatty vivia fascinado, desde jovem, pela figura do detective que era a sua BD 
preferida. Há muito que ambicionava trazer a personagem de volta para o cinema.  
As dificuldades eram muitas. Beatty desejava reviver a sua juventude e fazer “Dick 
Tracy” tal como o imaginara. Tarefa difícil sem dúvida porque a BD tem a sua 
própria vida e confinada à dimensão do papel. A época escolhida para o desenrolar 
do filme foi a da sua juventude e da sua irmã Shirley, também ela grande 
admiradora do detective.  
Para Dick Tracy foi criado um novo mundo e original. Era uma nova e única 
experiência, tornou-se necessário criar tudo. Todas as regras do realismo foram 
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alteradas e violadas: a atmosfera do filme é irreal e ao mesmo tempo romântica, as 
personagens simples e directas, as cores fortes e contrastadas (apenas dez), os 
enquadramentos simples e sem movimentos de câmara. A distinção entre o Bem e 
o Mal e os seus agentes é bem clara. 
A luta trava-se entre as cores quentes e as frias, entre o Belo e o Feio. O filme não 
provoca as grandes emoções, a acção é linear e as falas rápidas. Este é o filme que 
mais de perto se aproxima do espírito da BD, constitui uma abordagem pessoal, é 
diferente; veja-se outra personagem e outro filme “Batman” - Tim Burton, EUA, 
1989.  
Beatty soube rodear-se de uma excelente equipa. O elenco é notável: Al Pacino, 
Dustin Hoffmann, James Caan, Madonna, Gleme Headly, Charlie Korsmo, Charles 
Durning e Paul Sorvino. O Director de fotografia Vittorio Storaro (“Apocalipse Now”, 
“Reds – dez dias que abalaram o mundo”, “O ultimo imperador”) foi o idealizador 
da especial utilização da cor, cujo tratamento o distingue de todos os outros filmes. 
Utilizou, em algumas sequências, o “diopter shor”, recurso técnico que permite 
obter uma imagem perfeita para dois objectos muito afastados. Comprime ou 
melhor espalma a imagem fazendo desaparecer o efeito de profundidade de campo. 
Mais um recurso para a aproximação às vinhetas de papel. A caracterização dos 
vilões é espantosa e consegue retratar as figuras sinistras de modo fiel. Richard 
Caglione foi o seu criador. Se Al Pacino (big Boy Caprice) o "bandido filósofo" que 
pretende ser dono da cidade pode ser identificado, já outros actores bem 
conhecidos como Dustin Hoffmann, estão irreconhecíveis. Longas horas de trabalho 
e muito talento foram necessários para dar vida a estas figuras. Mais um desafio 
que foi vencido. Influence (Henry Silva), Flattop (Willian Forsythe), Pruneface (R.G. 
Armstrong), Mumbles (Dustin Hofman) e Little Face (Lawrence Steven Meyers) 
estão perfeitos. Os cenários, obra de Richard Sylbert, são espectaculares. As cores, 
sempre as mesmas, e a iluminação prolongam o efeito de irrealidade. Somos 
transportados para o mundo da fantasia característico da BD. Em todos os objectos 
foi posto um extremo cuidado, as viaturas utilizadas foram desenhadas e 
construídas expressamente para o filme, não copiam qualquer modelo real. As 
roupas são criação de Milena Canorero e obedecem à reduzida paleta de cores. A 
música funde-se perfeitamente com as imagens, limita-se a fluir e quando 
necessário sublinhar os acontecimentos. Stephen Sondheim recorre apenas a 
instrumentais. Criou as canções que Madonna interpreta com a perfeição esperada 
e o gosto especial de cantora de “Boite”. Os diálogos são inspirados nos filmes 
americanos das décadas 40/50, no mundo da BD e são exemplares. Atenção 
especial para a jovem Madonna -Breathless Mahoney. Papel talhado à sua medida e 
uma boa recompensa por não ter conseguido o papel de Marina no filme “Ata-me” 
Pedro Almodóvar, ESP, 1989. É a personificação do pecado, da tentação, o oposto 
(ou o complemento?) de Tess Truereart a noiva perfeita, pura, futura esposa e mãe 
perfeita. Madonna respira desejo e sensualidade. Cada uma das suas aparições 
revela uma nova faceta da personagem. Ora passiva e obediente ora ambiciosa e 
provocadora. É perfeita, no final, quando derrotada se confessa ainda, apaixonada. 
Está no melhor e ao nível de "Desesperadamente Procurando Susana" - Susan 
Seidelman, EUA,1985. 
 
© A.J. 
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3 - OPINIÃO 

A PROPÓSITO DE SONHOS DE AKIRA 
KUROSAWA 
 
Falar de sonhos remonta-nos imediatamente ao primeiro estudioso que abordou 
esta temática do ponto de vista científico: FREUD.  
Tratar o sono como um verdadeiro pensamento chocava tanto a ciência como o 
bom senso, que estavam de acordo em o relegar para o domínio do absurdo, do 
irracional ou do não significativo.  
Freud, enfrentando todos os desafios e obstáculos, avança os seus estudos criando 
uma teoria explicativa sobre a elaboração, manifestação, conteúdos, tipos de sonho 
e métodos de interpretação dos mesmos. Segundo ele, é através dos sonhos que 
temos um acesso ao real mundo do inconsciente, por isso há que percebê-los. 
"Interpretar os sonhos significa descobrir o seu sentido em relação a um 
pensamento inconsciente".  
Segundo este autor, o sono é a manifestação/realização, mais ou menos disfarçada 
ou inconsciente de um desejo recalcado.  
Durante o sono, o super-ego, cuja actividade poderíamos comparar à de um 
"polícia", fica menos atento, ou seja, os mecanismos de censura do super-ego 
fragilizam-se, deixando escapar pulsões inconscientes que aparecem sob a figura 
dos sonos. Trata-se da elaboração do sono que se traduz pelo seu conteúdo 
manifesto, isto é, aquilo que nos conta, a história e as ideias latentes, ou seja, 
aquilo está oculto, o seu verdadeiro sentido. Os desejos recalcados, aqueles que o 
indivíduo no seu estado de vigília afasta por os achar indecentes do ponto de vista 
moral, estético e social, estão na génese do sonho.  
Tendo o sono diminuído a força da censura, os desejos surgem do inconsciente e 
tornam-se, por assim dizer, "independentes". "Só o desejo inconsciente provoca o 
sonho". Um desejo consciente, por exemplo, uma preocupação, um problema não 
resolvido, só pode provocar o sonho se estiver associado a um desejo inconsciente 
que o desperta e vai reforçar.  
De entre os vários tipos de sonho que Freud considera, interessam-nos aqui os 
pesadelos e os sonhos penosos. Estes, característicos no filme de Kurosawa são 
aqueles que nos fazem sofrer pela angústia que encerram. A presença da angústia 
que se sente no pesadelo e nos sonhos penosos é a angústia perante a forca dos 
desejos que ultrapassaram a censura. "É a angústia que acompanha esta realização 
toma o lugar de censura". Em geral, o pesadelo provoca o despertar, o sono é 
interrompido antes que o desejo recalcado tenha podido realizar-se, apesar da 
censura. "Constata-se, muitas vezes, que um pesadelo é a realização franca e não 
deformada de um desejo recalcado".  
Depois de se ver e vivenciar o filme de Kurosawa, estranha e belíssima 
metamorfose de cores que suspende o olhar em pasmos de fascínio, como que uma 
paisagem que se rasga para nela nos embriagarmos na nudez da luz e das cores, e 
sem a pretensão de uma análise estritamente psicanalítica, ninguém pode deixar de 
se sentir inquieto e agitado.  
Através da elaboração onírica que talvez não seja aqui tanto a manifestação de um 
desejo inconsciente recalcado, mas mais um desejo consciente, fruto de uma 
reflexão cuidada e atenta, Kurosawa deixa bem clara uma mensagem de alerta à 
consciência colectiva.  
Recorrendo à tela, denuncia a loucura do mundo em que vivemos através de um 
bailado de cores que se distinguem e contrapõem em cada momento. Desde o 



CINE CLUBE DE VISEU 

7 

cinza, preto, branco (símbolo oriental do luto) são retratados os perigos iminentes 
de destruição, os horrores da guerra, a aniquilação da natureza, os desastres 
nucleares, as ameaças de morte, a hipocrisia militar, a desagregação das potências 
tecnológicas cada vez mais dominadoras e incompreensíveis, até ao contraste das 
tonalidades discretas e suaves do arco-íris, símbolo de paz, do reencontro do 
homem com a harmonia da natureza em que o monte é agora surtido como um 
prolongamento natural da vida, sedutoramente mostrado no último dos sonhos que 
compõem o filme.  
Trespassando todos os seus sonhos, Eras e Thanatos degladiam-se 
desesperadamente suplantando-se a cada passo. Thanatos: os fantasmas, a 
escuridão, o eco, o arfar doloroso e extenso dos caminhantes errantes, a navalha, o 
cão assanhado, os demónios de cornos dolorosos, os uivos de dor, a nuvem nuclear 
vermelha, o suicídio colectivo, para finalmente nos deixar na memória a "Aldeia das 
Azenhas" breve reminiscência do bom selvagem de Rousseau.  
 
© São Matos 
 
 
 
4 - EXPOSIÇÃO 

LUZES, VISEU À NOITE 
 
Benjamim Pereira Mendes Júnior. Nascido em 1969, São Paulo (Brasil). Estudante 
na Universidade de Aveiro. Fotógrafo não profissional. Exposição individual em 
Outubro/89, Auditório Minta Casimiro. Exposição Colectiva do IV Concurso Nacional 
de Fotografia do Cine Clube de Viseu/88.  
1º e 3º prémios P/B do Concurso de Fotografia da Feira de S. Mateus/88.  
2º prémio e Menção Honrosa , P /B do mesmo certame em 1989.  
Membro da Direcção do Cine Clube de Viseu e da sua Secção de Fotografia (1990). 
As fotografias desta exposição têm em comum a noite, as luzes da nossa cidade. 
Perante elas, depois do inevitável jogo de reconhecimento (o Rossio. a Rua do 
Comércio. etc.), temos que nos render à sua coerência, ao departamento técnico de 
Benjamim Júnior.  
O mais estimulante deste trabalho é a sua capacidade de síntese: não estamos 
perante uma mera reportagem de Viseu by night. O que se coloca ao juízo dos 
nossos olhos é um ensaio sobre a beleza da nossa cidade. Um ensaio feito com oito 
fotografias, isto é, muitas dezenas de horas de excelente trabalho.  
 
© Alex 
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5 

QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
António Rocha é o sócio nº 9 do Cine Clube de Viseu. Director da Biblioteca 
Municipal, licenciado em Direito, apaixonado por arte, livros e filmes, é o mais fiel 
colaborador do Argumento. Cine clubista desde sempre, no último número deste 
Boletim cascou fortemente nos críticos a propósito de Non Ou a Vã Glória De 
Mandar. Neste número responde ao Questionário De Proust:  
Argumento: Dê um exemplo ou defina o cúmulo da felicidade.  
António Rocha: Os raros momentos em que há consonância entre o ser interior e a 
realidade exterior.  
A: E o cúmulo da miséria.  
Rocha: O estalinismo e o fascismo e, duma maneira geral, todos os regimes 
opressivos. 
A: E do ridículo.  
Rocha: A vaidade.  
A: Qual é a sua principal qualidade?  
Rocha: Tal como Musil, considero-me um homem sem qualidades.  
A: E o seu principal defeito?  
Rocha: Tenho muitos defeitos mas o principal é ser visceralmente pessimista.  
A: Indique uma personagem histórica simpática e outra repelente.  
Rocha: Personagem simpática, Napoleão. Personagem histórica repelente, Hitler. 
Napoleão porque conseguiu estabilizar a Revolução Francesa acabando de destruir 
os privilégios dos nobres, criando um Código Civil e Administrativo novo e dando 
assim consistência à aspiração utópica à igualdade entre os homens. Quanto ao 
facto de Hitler ser repelente nem é preciso explicar...  
A: Que faria num dia em que não tivesse nenhuma obrigação, um dia 
completamente livre?  
Rocha: Faria o que faço nos outros dias. O homem é um animal de hábitos.  
A: Indique músicos do seu agrado.  
Rocha: Dentro da música erudita instrumental: Brahms, Beethoven, Bach, Mozart, 
Chopin. Também gosto, dentro da música operática, de Verdi, Rossini, Puccini e 
Wagner. No rock indico Pink Royd, Dire Straits, Smiths e os Doors. Gosto também 
da música e da poesia de Leonard Cohen. Da música portuguesa gosto dos 
Trovante, Fernando Tordo e de Rui Veloso. Em termos absolutos, Amália Rodrigues 
e Zeca Afonso são os maiores cantores portugueses.  
A: E escritores.  
Rocha: Shakespeare, Dostoievsky, Tolstoi, Proust, Hemingway, Steinbeck, Milan 
Kundera, Kafka, Charles Dickens, as duas Margaridas (Duras e Yourcenar) e Jorge 
Amado. Detesto Faulkner e Joyce porque não me proporcionam o prazer da leitura: 
são herméticos, confusos, sem um tecido narrativo claro.  
A: E portugueses?  
Rocha: Eça de Queirós é o único grande romancista português.  
A: Quais são os seus realizadores preferidos?  
Rocha: Gosto muito do cinema clássico americano: John Ford, Raoul Walsh, Howard 
Hawks, Nicholas Ray, Orson Welles, John Huston, Billy Wilder, Mankiewicz, Elia 
Kazan, Frank Capra, Hitchcock. Do cinema europeu, gosto muito do expressionismo 
alemão (Fritz Lang, em primeiro lugar) e do neo-realismo italiano, especialmente 
de Rosselini. Não podia deixar de referir, ainda, a Nouvelle Vague com Truffaut, 
Godard e Eric Rohmer nos primeiros lugares da minha preferência Do Oriente 
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lembro Mizoguchi, Ozu e Nagisa Oshima. Fora de escolas, mas fazendo escola, Wim 
Wenders.  
A: E agora actores e actrizes.  
Rocha: O maior, James Stewart. Mais alguns ainda: Cary Grant Marlon Brando, 
John Wayne, Henry Fonda, Humphrey Bogart, Lawrence Olivier, Gene Kelly, Fred 
Astaire. Quanto a actrizes, gosto de Ingrid Bergman, Betty Davies, Catherine 
Hepburn, Gloria Swanson, Lilian Gish e Marlene Dietrich. E para não indicar só 
nomes do cinema clássico, ai vão dois contemporâneos: Robert De Niro e Meryl 
Streep.  
A: Qual o filme que viu mais vezes?  
Rocha: Com toda a sinceridade o filme que vi mais vezes foi A Canção De lisboa 
que considero a melhor comédia portuguesa. A seguir, posso acrescentar que vi 
mais de dez vezes Ivan, O Terrivel, de Sergei Eisenstein, para o que muito 
contribuiu a genial partitura musical de Sergei Prokofief.  
A: Indique cinco obras-primas, cinco filmes de cinco estrelas.  
Rocha: A Sombra Do Caçador, de Charles Laughton; A Paixão Dos Fortes, de John 
Ford; Pedro, o Louco, de Jean Luc Godard; Os Contos da Lua Vaga, de Mizoguchi; 
Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman. 

 
 
 
 
  
 
 
 


