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1 
GENÉRICO 
 
1.Começa um novo ano. 1991. Parafraseando o Padre António Vieira, ou se 
preferirem NON de Manoel d'Oliveira, terrível ano este que lido da frente para trás 
ou de trás para a frente lê-se sempre 1991.  
Em termos de projecto para este ano a aposta do CCV é fundamentalmente de 
continuidade. Logicamente. A acção do CCV continua a ser vital para a oferta 
cultural disponível aos viseenses e estes têm acorrido às nossas actividades com 
uma assiduidade que cada vez mais nos motiva.  
Importa explicar a actualização das quotas: dois anos seguidos com o mesmo valor 
foram diminuindo cada vez mais o peso das quotas no volume global de despesas 
feitas pelo CCV. E, de facto, mesmo só contando com a nossa programação de 
cinema, ver quatro filmes por trezentos escudos continua a ser muito barato.  
 
2. Janeiro, cinematograficamente, vai ser dedicado a África. O continente negro 
perdeu toda a década de 80 – foram dez anos para esquecer, com os termos de 
troca das suas produções constantemente a deteriorarem-se em relação aos 
produtos do norte. Governado por regimes políticos assentes nas pontas das 
baionetas, às voltas com o tribalismo e uma ordem pós colonial caótica. Com o fim 
do mundo alinhado em dois pólos capitaneados pelas duas ex-superpotências, o 
centro das atenções mundiais vai-se transferir inteirinho para os deserdados do 
desenvolvimento, para aquilo que já nem os eufemismos dos discursos oficiais têm 
a coragem de chamar países em vias de desenvolvimento.  
É desses países que vêm os quatro filmes que vamos ver, de cinematografias 
desconhecidas como as do Burkina Faso, da Guiné Bissau, do Mali, do Senegal. O 
facto de haver quatro filmes disponíveis na exibição comercial, marcáveis e fazendo 
o circuito das salas de cinema portuguesas com público interessado é de realçar. 
Aparentemente aos poucos cinematografias pequenas vão encontrando caminhos 
para o público e que este vai descobrindo outro cinema que se afasta do paradigma 
americano e que traz uma nova forma de olhar e contar histórias, uma nova forma 
que se pode considerar, no mínimo, estimulante. São quatro filmes a não perder.   
 
3. Para terminar este Genérico, deixo um convite para que participe nas actividades 
do CCV, para que nos faça chegar as suas sugestões e/ou colaboração. Em artigos 
no Argumento, por exemplo. 
 
© Alex 
 
 
3 - OPINIÃO 

ERA UMA VEZ NA AMÉRICA 
 
Na minha perspectiva, o melhor filme da década é sem dúvida o genial filme de 
Wim Wenders "As Asas Do Desejo". Não quero com isto dizer que a votação dos 
sócios do Cine Clube de Viseu tenha sido discutível ou sequer polémica, pois "Era 
Uma Vez Na América" é uma inesquecível obra-prima de cinco estrelas. É aliás 
deste filme e do cinema de John Ford, que se tem visto bastante na nossa RTP, que 
vou falar neste artigo. O filme de Sergio Leone é um monumental fresco épico, uma 
saga grandiosa sobre um povo que foi grande para o melhor e para o pior, mas é 
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um fresco épico e uma saga digamos que "a contrário sensu", pois nela apenas se 
destacam os valores negativos, como se a América fosse somente um país de 
bandidos e de assassinos.  
A América também foi isso mas não foi só isso e não foi principalmente isso. Basta 
ver os filmes de John Ford para nos apercebemos com enlevo e amor de uma outra 
América de valores positivos, orgulhosa, moralista, militarista ("Forte Apache", "Os 
Dominadores") ou humana, compreensiva, abrangente (“0 Último Combate”. E 
mesmo nos chamados filmes revolucionários (“A Estrada do Tabaco” e 
principalmente "As Vinhas Da Ira"), Ford mostra-nos sempre uma América digna, 
digna mesmo na revolta, digna mesmo na profunda indignidade da sua vida 
indigna. E é assim que no fim de "As Vinhas Da Ira", a mãe de Tom Joad afirma, 
com orgulho, que só nós somos eternos, pois só nós somos o povo. 
"Era Uma Vez Na América" é precisamente o contrário disto tudo, é uma América 
marginal, suja e imoral, uma espécie de Lusíadas de piratas e bandidos e não de 
mitos deuses e heróis. E embora aquela ambiência seja sedutora (a Nova York que 
eu gostaria de conhecer é aquela e não a de hoje), nós vemos o filme com um 
certo horror e se a música não fosse tão bela e a realização tão fulgurante, talvez 
detestássemos aquele mundo e devíamos afinal detestá-lo pois é de crimes e de 
crimes horrendos que o filme nos fala.  
Portanto, preferir John Ford, como eu prefiro, é, mais que uma opção estética, uma 
opção moral. A América que eu amo é essa América que o realizador nos retrata, a 
América em busca da estabilidade, da justiça e da liberdade. Vendo os seus filmes, 
e especialmente "Young Mister Lincoln", que era o filme preferido de Sergei 
Eisenstein, eu compreendo perfeitamente o milagre americano de uma só pátria no 
meio de tão diversas gentes, uma só pátria no sentido físico mas principalmente 
uma só pátria no sentido dos valores profundos de uma civilização que nasce.  
Agora que a Europa de leste rejeitou o comunismo e que na própria União Soviética 
se dão as primeiras cisões num império a caminho da liberdade, como não pensar 
nessa América em que todos os habitantes têm orgulho em ser americanos, ao 
contrário do que acontece na pátria de Lenine em que, pelo contrário, parece que 
ninguém, ou muitos poucos, quer ser soviético. É certo que os contextos são 
abissalmente diferentes e que a União Soviética, depois da longa noite do czarismo 
e do estalinismo, está a dar os primeiros passos no caminho da democracia, 
enquanto os Estados Unidos sempre foi, embora com nuances, uma civilização 
aberta, um povo livre.  
Este fascínio pelos States tem obviamente a ver com o génio de uma nação que vai 
à frente no progresso material e na tecnologia de ponta, mas também tem a ver 
com a cultura e, dentro desta, principalmente com o cinema, que é a arte mais 
eminentemente popular. Os americanos que amam John Ford sentem com certeza 
orgulho em ser americanos, mas é tal o fascínio do seu cinema que até eu, que sou 
português e patriota, me emociono até ao âmago do meu ser quando vejo nos seus 
filmes as sagas desse povo corajoso, optimista, voluntarioso, são.  
Povo que paradoxalmente também é o povo de gangsters e de crápulas do "Era 
Uma Vez Na América". O homem realmente oscila entre a condição de anjo e a de 
animal e os povos, que são feitos de homens, têm igualmente os seus seres divinos 
e os seus diabos. Não admira que tivessem existido homens como aqueles que 
habitam o "Era Uma Vez Na América", pois até alguns anjos (e aqui volto ao filme 
"As Asas do Desejo") preferem ingressar na vil condição humana, à semelhança do 
diabo que, como se sabe, é um anjo caído.  
 
© António Rocha 
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4 - OPINIÃO 

PRETTY WOMAN 
 
Pela época do Natal foi estreado nos EUA "The Godfather III" de Francis Ford 
Copolla, tal como os "The Godfather" / 1972 e "The Godfather, Part II"/1974. Al 
Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia e Joe Mantegna - estão implicados neste 
regresso da família Corleone.  
Em 1972 "The Godfather" marcou o começo de uma nova época. Foi então um 
enorme sucesso que destronou "Gone With the Wind”/1939, Victor Fleming. Marlon 
Brando com a sua interpretação, com a recusa do "Óscar" e o seu gesto em favor 
dos índios americanos não fez mais que certificar essa nova era. Terminara a época 
do filme de juventude de que "Easy Rider”/1969, Dennis Hopper e 
"Woodstock"/1970, Michael Wadleigh são bons exemplos.  
A "tendência " dos produtores para aproveitar um êxito e fazer "continuações" não 
é nova e tem muito exemplos. A série de "Nightmare in Elm Street" vai já no VI e 
"Rocky V" já voltou ao combate. Outra técnica é a do "remake" e neste momento 
nada menos que cerca de 30 fitas deste tipo estão em rodagem ou em preparação 
nas "fábricas" de Hollywood. Deste modo os produtores procuram reduzir os riscos 
deitando mão a histórias que já foram sucesso e são novidades para as novas 
gerações. A "americanização", variante do "remake", consiste na adaptação de 
filmes de outras cinematografias à cultura e ao gosto dos americanos e está em 
franco progresso. Do original guarda-se o enredo essencial e retiram-se todas as 
referências indicativas da sua origem.  
Em 1985 a Disney comprou os direitos de "Trois hommes et un couffin", da 
francesa Coline Serreau e dele nasceu "Three men and a baby"/1987, Leonard 
Nimoy (ambos vistos recentemente na RTP). Coline fez o trabalho e entretanto já 
se mudou para a Califórnia onde trabalha em novo projecto de género. Os laços 
entre o moderno cinema americano e europeu são bem evidentes. Em 
“Breathless”/1983, Jim MacBride - com Richard Gere e Valéry Kapisky, refazia-se "A 
bout de souffle"/1959, Jean Luc Godard - com Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. 
Ainda mais cedo em 1970, no "Willie and Phil" de Pau Mazursky, se reescreveu 
"Jules et Jim"/1962, François Truffaut - com Jeanne Moreau, Oskar Wemer e Henri 
Serre. Uma outra tendência é volta do "cinema prazer", vão regressar os grandes 
espectáculos e os grandes musicais. Vamos assistir ao regresso do filme para 
todos.  
No ano findo a Touchstone Pictures (Walt Disney) produziu um novo conto de 
fadas, à moda de Hollywood, "Pretty Woman" de Gany Marshall - com Richard Gere 
e Julia Roberts. Trata-se de uma versão, anos noventa, de Cinderella ou Gata 
Borralheira, muito bem escrita, realizada e de impecável interpretação. Julia 
Roberts revela-se como uma grande actriz de comédia, depois do seu trabalho em 
"Steel Magnolias"/1989 - Herbert Ross. Richard Gere confirma, de modo claro, 
todas as suas qualidades - afirmou-se em "American Gigolo"/1977, Paul Schrader e 
ganhou estatuto planetário com "Officier and Glentleman"/1982 de Taylor Hackford. 
Julia explode no écran, Gere é comedido, eficaz e fascinante.  
"Pretty Woman" teve origem num projecto abordado chamado "3000" (dólares), 
um filme dramático de final pessimista e cujo título refere a quantia pedida por uma 
prostituta, como pagamento de uma semana dos seus serviços, a um bem sucedido 
homem dos negócios. Como o filme não se fez, os direitos foram cedidos à Disney 
que refez a história, escolheu o novo título e contratou um novo realizador. Ao 
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toque da varinha mágica, tudo se transformou e a história ficou encantadora e 
muito divertida.  
O príncipe aparece ao volante de um Lotus, que mal sabe conduzir, perdido na 
grande cidade. Ocasionalmente encontra a princesa, perdão, a prostituta, a quem 
pede ajuda para regressar ao Hotel. Movido pela curiosidade o homem acaba por 
contratar os seus serviços. Por necessidade, social, acaba por prolongar o contrato 
por uma semana. Durante este tempo a prostituta revela-se como uma verdadeira 
princesa e no final do contrato (ambos apaixonados) nenhum deles consegue viver 
como amantes. Trocaram informações, viveram experiências e concluiram que 
afinal o seu mundo era semelhante. Ambos viviam do engano e não havia motivos 
para continuar a “viver” daquela maneira. Depois de muitas dúvidas o príncipe 
acabou por vencer os seus preconceitos e vai salvar a sua princesa. Finalmente 
trepa à torre do Castelo e leva-a consigo. Final feliz, um sonho bom. "Welcome to 
Hollywood, land of dreams”. 
 
© A.J. 
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QUESTIONÁRIO DE PROUST 
 
Adriano Gonçalves é o sócio nº 355 do CCV. Ex-colaborador da Área Urbana, 
lecciona Teatro na Escola Secundária Alves Martins e trabalha nos Serviços 
Culturais da Câmara Municipal de Viseu.  
Considerou este Questionário de Proust como um desafio à sua capacidade de 
inventariar os seus gostos em pouco tempo. Eis o resultado do seu espírito de 
síntese: 
 
Argumento: Dê um exemplo ou defina o cúmulo da felicidade.  
Adriano: A felicidade não tem cúmulo. São sempre momentos, pequenos 
fragmentos, nuances.  
A: E o cúmulo da miséria.  
Adriano: Não sei, nem quero saber, e tenho raiva...  
A: E do ridículo.  
Adriano: A consciência de estar a sê-lo.  
A: Qual é a sua principal qualidade?  
Adriano: Ter sempre uma qualidade à mão, embora prefira qualidades boas nas 
mãos.  
A: E o seu maior defeito?  
Adriano: Deixa essa para o fim.  
A: Agora pretendia que indicasse uma personagem histórica simpática e outra 
repelente. 
Adriano: Não há personagens que sejam só simpáticas, nem só repelentes.  
A: Que falia num dia completamente liberto de compromissos?  
Adriano: Corno é raro ter um dia desses, dormia o dia todo (convém dar a 
impressão que um gajo trabalha muito).  
A: Qual é a música e os músicos do seu agrado?  
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Adriano: Gosto de muita coisa: clássica, jazz, rock. Alguns nomes: Wagner, Mozart, 
Count Basie, Weather Report, Armstrong, Parker, Doors, David Bowie, Talking 
Heads, Art Of Noise, L.aurie Anderson, Nick Cave, etc.  
A: E escritores?  
Adriano: Os que mais li foram Pessoa, Eça, Milan Kundera, Henry Miller, Steinbeck, 
Shakespeare e Kafka.  
A: Quanto a realizadores...  
Adriano: Visconti, Tarkovski, Wenders, Orson Welles, Sergio Leone, John Ford, 
Hitchcock, Coppola, Kurosawa e Bergman.  
A: Faça, por favor, uma lista de actores e de actrizes do seu especial agrado.  
Adriano: Em primeiro lugar, Henry Fonda e Marlon Brando. Depois, Bogart, Anthony 
Perkins, Robert Duvall, De Niro, Dennis Hooper, Donald Sutherland, Jeremy Irons, 
Peter Lorre, Cary Grant. Quanto a actrizes, gosto de Marlene, Ingrid Bergman, Liv 
Uhlman, Sofia Loren, Jennifer Jones, Jacqueline Bisset, Nastassia Kinski, Kim Novak 
e Laureen Bacall (a muller/voz mais bonita da história do cinema).  
A: Qual o filme que viu mais vezes?  
Adriano: Paris Texas, Asas do Desejo e Apocalipse Now devem estar empatados.  
A: Para terminar, pedia-lhe que indicasse os cinco filmes que para si são as cinco 
obras-primas absolutas.  
Adriano: Stalker, de Tarkovski; Duelo ao Sol, de King Vidor; Persona, de Ingmar 
Bergman; A Sede do Mal, de Orson Welles e Matou, Fritz Lang. 
 
 
 
  
 
 
 


