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1 
GENÉRICO 
 
1. O acto de ir a uma sala de cinema já não implica rituais de outras épocas. Criou-
se uma rotina que foi diminuindo o espaço de convívio. Os intervalos são reduzidos 
ao mínimo porque toda a gente tem pressa.  
A dinâmica das salas de estreia, com as suas muitas sessões com o mesmo filme, 
separou as almas gémeas admiradoras do mesmo cineasta ou do mesmo género, 
não havendo tertúlia que resista a este dividir dos cidadãos. É por isso que a sessão 
única do Cine Clube das quintas-feiras funciona também como espaço de encontro 
de pessoas que por vezes não se vêem mais durante a semana. É por isso que o 
nosso projeccionista se distrai durante o intervalo. De uma forma não deliberada, 
naturalmente, os intervalos das nossas sessões dão para dois cigarros e toneladas 
de conversa. Não digam nada a Macário Correia, por favor...  
 
2. Desde o mês passado, o Auditório Mirita Casimiro está equipado com uma nova 
máquina de projectar, com uma boa potência luminosa que se reflecte numa 
superior qualidade de imagem. Acrescenta-se que esta máquina faz leitura estéreo 
de som. É necessário saudar este esforço do Centro Cultura! Distrital de Viseu, 
proprietário do Auditório Mirita Casimiro, e tirar partido desta forma acrescida de 
tirar partido dos bons filmes que vão passando naquela sala. A dimensão 
espectacular do cinema está assim, ainda mais, ao alcance dos espectadores 
Viseenses. 
 
3. No dia 23 de Fevereiro, o CCV organizou o colóquio Viseu, Cidade Cultural, um 
sábado completo a debater o fenómeno cultural urbano com muita gente de 
diversas sensibilidades que deram extrema qualidade às intervenções e a polémica 
necessária aos debates para que a iniciativa não caísse num ritual aborrecido.  
O colóquio foi um êxito. A cultura, como factor importante de desenvolvimento, foi 
trazida para as páginas dos jornais, para as rádios, para a atenção dos políticos, 
para a preocupação das largas dezenas de pessoas que participaram nos trabalhos. 
São estes os resultados do colóquio Viseu, Cidade Cultural.  
Era só isso que pretendíamos. Com o nosso pioneirismo, o nosso rigor, a nossa 
capacidade de diálogo e colaboração com todas as sensibilidades da cidade.  
Logicamente, as leituras do que se passou naquele dia são (vão ser) as mais 
diversas pois se há algo que o mundo cultural tem horror é ao unanimismo. As 
páginas que neste boletim são dedicadas ao colóquio não representam a leitura 
oficial do CCV sobre o mesmo: nesta casa não há disso. Em números futuros pode 
deixar neste jornal a sua opinião sobre o que foi Viseu, Cidade Cultural. Para isso 
existe o Argumento. Pretendemos editar em bloco todas as intervenções e debates. 
Acreditamos que esse material servirá durante bastante tempo como referência a 
quem se quiser debruçar sobre o estado da cultura urbana nesta nossa cidade no 
dealbar duma década que se espera prodigiosa. O optimismo fica sempre muito 
bem nestas circunstâncias.  
 
4. Já com a paginação deste Jornal completa, foi recebido no CCV um comunicado 
da responsabilidade da Federação Portuguesa de Cine clubes (FPCC) a tomar 
posição acerca da polémica da Programação do Império dos Sentidos, pela nossa 
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RTP (vidé Moviola da página 8). A posição da FPCC -que foi nos inevitáveis ecos na 
Imprensa interpretada como opinião dos Cine Clubes - embora com aspectos 
formais duvidosos, é materialmente correcta ao defender a liberdade de acesso a 
todos os produtos audiovisuais. Mas, ao de uma forma completamente deslocada e 
disparada, num comunicado contra as censuras que se tentam impor ciclicamente à 
programação de cinema da RTP, inserir um parágrafo de critica ao FANTASPORTO, 
a FPCC prestou um mau serviço aos cine clubes. Não se vê, na minha opinião, o 
que é que a RTP tem a ver com o Fantas. No próximo Argumento serão dados mais 
pormenores, incluindo o teor integral das várias posições sobre este assunto. 
 
5. Para terminar este Genérico, urna palavra para o ciclo de Março dedicado a 
Harrison Ford que vai ter um conjunto de quatro filmes protagonizados por aquele 
actor americano. Não há necessidade de justificação deste ciclo pois HF é um dos 
grandes actores do cinema americano, que é o mesmo que dizer do cinema 
mundial. HF é capaz de todos os registos de actuação como ficará demonstrado no 
fim deste ciclo que - atendendo à sua qualidade - não deve perder. 
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

NOTAS DE RODAPÉ 
 
I  
Chegaram-me por amigos e jornais os ecos do colóquio "Viseu, Cidade Cultural". 
Ambos se referiram a antagonismos inconciliáveis entre as concepções urbana e 
rural de cultura. Alguns desdenharam do primarismo do Vereador Américo Nunes 
que recusou tal divisão zurzindo os “betinhos da cultura”. 
Seja!  
Todos foram, porém, unânimes em considerar de muito importante e de grande 
interesse a iniciativa do Cine Clube.  
Seja!  
Os meus parabéns aos promotores, aos palestrantes e também muito 
especialmente a todos os que estiveram no Auditório Mirita Casimiro.  
Não me tendo sido possível estar presente no colóquio, perguntei-me se seria 
legitimo intervir a posteriori. Este artigo dispensa-me de afirmar que respondi 
positivamente. Falando-se de "cultura e de Viseu" falou-se de mim, porque se falou 
de todos os de Viseu e também de todos (e porque não de tudo?) uma vez que, em 
última análise, todo o peso do conhecimento actual condicionou aquela reflexão.  
Não devo adiantar-me...  
 
II 
Parto do pressuposto que durante o colóquio se comunicou; contudo, gostaria 
primeiro de me certificar que tal aconteceu uma vez que falar é uma operação 
muito mais ilusória do que aquilo que se pode crer.  
Sendo a linguagem por essência diálogo, o dizer autêntico não só deve dizer 
alguma coisa como também deve ser dito por alguém a alguém, o que pressupõe 
um emissor e um receptor os quais não são indiferentes ao significado das 
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palavras. Assim, o objectivo a discutir deverá significar o mesmo para todos os que 
o discutem. Ora isto nem sempre acontece.  
Dou de barato (ainda que com algumas reservas) que todos tinham o mesmo 
entendimento de Viseu. Mas e de cultura? O que é isso de cultura?  
Penso que seria dificilmente rebatido se afirmasse que todo o homem é culto e que 
todas as sociedades geram e por isso têm uma determinada cultura. Porém, se esta 
afirmação ou outras do mesmo teor tivessem sido o tópico de cada intervenção ter-
se-ia, provavelmente, gorado o objectivo e o interesse do encontro.  
Como tal não aconteceu, pode ter-se perdido erudição mas ganhou-se, certamente, 
eficácia.  
Ainda bem!  
 
III 
Poder-se-ia enumerar pela negativa o que não é cultura (por exemplo, esta não é 
imenso saber, isto será sapiência, etc.) e após uma lista fastidiosa deixar cair a 
pergunta (à laia de tem juba e não é leão…) o que é então?  
Cumpre-me, no entanto, utilizar outra metodologia tentando obter uma definição 
que facilmente se tome consensual. Ninguém recusará juntar uma vertente activa 
ao conceito etnológico-etnográfico de cultura que atribui às sociedades e ao género 
humano o papel gerador de cultura (desempenhando a tradição um papel 
relevante). Esta vertente activa é algo subjectiva implicando a formação do homem 
pelo homem e a educação das suas faculdades corporais, intelectuais, morais e 
religiosas.  
Desta subjectividade, apesar do que ficou dito, e independentemente da busca de 
consenso para o enunciado de cultura, muitas são ainda as possibilidades para 
diferentes entendimentos.  
E mais, sobram ainda vários pretextos para a sua invocação... 
 
IV  
Deve entender-se que quem invocou a cultura estava de boa fé; quer dizer que 
todos os presentes no Colóquio se encontravam honestamente preocupados em 
perceber e em afirmar o primado do homem que se cultiva em Viseu. Isto é, aquele 
que se não limita a viver integrado pelas regras que lhe são impostas pela 
sociedade, mas sim, o que procura tomar consciência delas para melhor se elaborar 
e melhor elaborar estas mesmas regras no sentido de, ainda uma vez mais, 
conseguir uma melhor integração na sociedade.  
Disse dar de barato (com algumas reservas) que o entendimento de Viseu não 
levantaria controvérsias. Aceitando-se que Viseu hoje é um espaço urbano, com 
múltiplas vivências capazes de por si gerarem vários tipos de sensibilidade cultural. 
Não quer isto dizer que Viseu possa ignorar a sua origem e a sua tradição rurais 
nem que se pode dissociar esta origem no modo colectivo de se estar em Viseu. 
Torna-se, então, legitima a afirmação do Vereador da Cultura ao recusar a divisão 
entre as concepções rural e urbana de cultura, propondo-se abordar apenas na sua 
comunicação “Viseu e Cultura”.  
À concepção objectiva e passiva de cultura no sentido etnográfico-etnológico 
deverá ter contraposto um entendimento activo e permanente que muito contaria 
com a vivência de várias experiências, isto é, com o viver plural de e em Viseu.  
Parece-me que, no que concerne a esta questão, mal andaram (isto, se alguém 
andou) os que propuseram dimensões irreconciliáveis entre os vários 
entendimentos e manifestações culturais. Porém, um discurso já terá menos 
consistência quando invoca intencionalmente os betinhos para lhes assentar umas 
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quantas bengaladas nos costados. Costas largas, de algo ou alguém que ao não 
serem definidas e dada a carga pejorativa do termo, se tornariam alvo fácil de 
qualquer beirão que se preze. Terá sido um mero expediente para atingir alguém 
que se encontrava Colóquio?  
Admita-se.  
Mas assim sendo, mal andou quem, ao não assumir claramente as eventuais 
divergências, perverteu uma iniciativa que, julgo, pretendia fomentar a 
confrontação de ideias e não aboli-la. Mas, como disse, poder-se-á ter tratado tão 
só de entendimentos diferentes do tema em discussão. Então o que os jornais me 
trouxeram (nem sempre com a elevação desejável) poderá não ter passado de um 
mal entendido. O que nestas andanças sempre pode acontecer. 
 
V   
Há ainda a dizer que esta iniciativa do Cine Clube se revelou de grande utilidade 
uma vez que permitiu dignificar toda a actividade dos vários agentes divulgadores e 
produtores de cultura. Fê-lo quando conseguiu transferir para a comunidade a 
discussão do tema que propôs.  
A democracia legítima as diferentes vivências e os diferentes discursos 
fortalecendo-se o no seu confronto. Cumpre à Autarquia estar atenta, permitindo a 
diversidade de discursos mesmo os minoritários.  
Mas a democracia impõe também obrigações aos agentes uma vez que lhes deixa 
todo o campo aberto para se manifestarem.  
As várias propostas, ainda que legítimas, não podem transformar-se em iniciativas, 
que quer se queira quer não, têm de ser consumidas. Em última análise, é o 
confronto entre si que ditará a sua sorte.  
Esta asserção não pode ser, contudo, a eterna desculpa para cruzarmos os braços 
perante as carências que neste campo (cultural) se sabe existirem em Viseu. Não 
desculpa a Câmara, não desculpa os vários agentes e muito menos nos desculpa a 
nós, munícipes, que temos todos os mecanismos para participar nesta polémica.  
 
© José Pedro Assunção 
 
 
 
4 - OPINIÃO 

UM ACTO DE CORAGEM 
/UM ACTO NECESSÁRIO 
 
Pede-se-me um depoimento sobre o Colóquio "Viseu, Cidade Cultural" que o Cine 
Clube de Viseu promoveu no passado dia 23 de Fevereiro.  
Antes do mais, pedirei a benevolência dos eventuais leitores pois que não deve ser 
possível, embora o deseje, falar desapaixonadamente quem entrou no Auditório 
Mirita Casimiro pouco depois das 9h30 e (com intervalos para almoço e jantar, 
claro) de lá saiu pelas 23hOO, tentando estar atento ao que se passava e, melhor 
ou pior (outros o dirão), orientou os trabalhos do Colóquio. 
Penso, e por isso digo, que se tratou de um acto de coragem do Cine Clube. Porque 
é sempre necessária uma grande dose de coragem para ousar fazer coisas novas.  
Como penso também que foi um acto necessário. Porque, na verdade, de há uns 
tempos a esta parte, se vinha tornando necessário reunir, num fórum alargado, 
com a cultura urbana de Viseu. Ou seja, pôr em diálogo, franco e 
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despreconceituoso, as pessoas que produzem, proporcionam, fomentam ou 
simplesmente consomem bens culturais na cidade de Viseu.  
Foi gratificante verificar que aqui se deslocaram diversas individualidades que, de 
algum modo estiveram, ou estão ainda, ligadas à produção ou fomento de 
manifestações culturais na nossa cidade (casos, p.e., da Drª Ana Marin, ex-sub-
Directora-Geral da Acção Cultural da SEC e do Dr. José Marques Felismino, da 
Fundação Calouste Gulbenkian, atentíssimo espectador de todo o colóquio, bem 
como de outras aqui nascidas e criadas (o Prof. José Mouga), ou ainda de outras 
que, de modo inequívoco, vêm contribuindo para a valorização cultural da cidade 
(caso do Prof. Arquitecto Sérgio Fernandez, responsável pela Unidade Pedagógica 
de Viseu da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto). 
De igual modo, foi também importante a disponibilidade manifestada pela "prata da 
casa”, a começar pelo Exmo. Governador Civil de Viseu que acedeu a abrir os 
trabalhos e a acabar no Sr. Vereador do Pelouro da Cultura da C.M.V. que se dispôs 
não só a intervir como também a encerrar os trabalhos em representação do 
Presidente da Câmara.  
Em parêntesis, não deixarei de frisar, como de resto o fiz no colóquio, que acho que 
a C.M.V. e o seu Pelouro da Cultura não prestaram ao Colóquio a atenção que a 
importância do evento realmente merecia. Creio ter sido uma grave omissão a não 
presença, durante todo o dia, do Dr. Américo Nunes. Tanto mais que (imagine-se!) 
teria sido avisado, ao que disse, de que se pretendia "atraí-lo a uma cilada". Se 
tivesse estado presente verificaria, sem margem para dúvidas que as comunicações 
apresentadas, sem excepção, primaram pela positiva e quando, nelas ou nos 
debates, se falou em carências, nunca (que eu me desse conta) se apoucou a 
Câmara, o seu Pelouro da Cultura e ainda menos a pessoa do Dr. Américo Nunes.  
Mas, penso, outras ausências se fizeram igualmente sentir neste Colóquio. E estas 
de carácter organizacional. Como sejam a literatura (será que não há escritores em 
ou de Viseu?) e, não menos importante, o cinema dito comercial e o Museu de Grão 
Vasco, pese embora o Director deste último tenha sido um activo participante no 
Colóquio.  
Parece-me claro, porém, que não serão assacáveis ao Cine Clube outro tipo de 
criticas (que de resto até lá foram formuladas), de que o Colóquio poderia ou 
deveria abranger, igualmente, a cultura chamada tradicional, ou não urbana. É que, 
pelos próprios objectivos que persegue, o Cine Clube é uma instrução vocacionada 
para a cultura urbana, ou de inocência citadina, sendo certo, por outro lado, que 
outras instituições do Concelho e do distrito até, se perfilam muito mais 
vocacionadas para, se o quiserem, promoverem encontros ou colóquios sobre a 
cultura tradicional, pela qual, aliás, tenho o maior respeito e apreço.  
Gostaria ainda de referir que, do meu ponto de vista, o colóquio alcançou um nível 
de intervenções assinalável em que todos os oradores, sem excepção, fizeram jus 
ao prestígio de que gozam e é bem patenteado nos respectivos curricula.  
Permita-se-me, contudo que, sem menosprezo pelas restantes (antes pelo 
contrário) destaque 3 intervenções que particularmente me tocaram: a do Dr. 
Orlando Garcia, pela profundidade de tratamento de um tema de difícil abordagem 
e linguagem, rigorosa mas acessível, que utilizou; a de Ricardo Pais, pelo 
conhecimento profundo que demonstrou sobre a problemática da cultura urbana de 
Viseu e pelo modo como escalpelizou a matéria que se propôs tratar; a do Prof. 
José Mouga, pela singeleza que colocou nas suas palavras ao abordar um tema 
que, indubitavelmente, é de grande complexidade.  
E que destaque ainda, com o maior apreço, o conjunto de participantes pelo 
equilíbrio e brilhantismo que conseguiram imprimir aos debates.  
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Ao mais, penso que este colóquio "Viseu, Cidade Cultural" foi apenas o primeiro, o 
pontapé de saída para vários outros que, depois deste, o Cine Clube contraiu a 
obrigação de organizar no futuro.  
Assim as outras Entidades, públicas e privadas, com responsabilidades, directas ou 
indirectas, na área de cultura urbana de Viseu saibam, ou queiram, assumir 
também as suas responsabilidades.  
 
© António Augusto Ribeiro de Carvalho  

 
 
5 - OPINIÃO 

O SANGUE 
 
O filme “O Sangue" foi exibido recentemente no Auditório Mirta Casimiro com toda 
a pompa e circunstância, incluindo uma conferência-colóquio com a presença do 
realizador e de um dos actores. O filme não vale nada, mas isso nem é muito 
grave, pois trata-se de uma primeira obra, ainda por cima made in Portugal, 
embora neste simpático país de brandos costumes e poucas exigências seja 
possível realizar primeiras obras com grande valor e dignidade, como é o caso de 
"Uma Pedra no Bolso", de Joaquim Pinto, que é um filme como há muito tempo não 
víamos, puro, límpido, deslumbrante, com belíssimas interpretações do puto no 
papel principal e do actor viseense Manuel Lobão num importante secundário, só 
destoando do conjunto a prestação de Luís Miguel Cintra, cada vez mais teatral e 
canastrão.  
Mas estávamos a falar de “O Sangue" e é dele que infelizmente vamos continuar a 
falar. Este filme só não é o pior filme português de sempre, porque há filmes muito 
maus na longa história do cinema português. Mas suponho que se deve considerar 
o seu argumento como o pior argumento de sempre do cinema português. O que é 
engraçado é que o realizador, defendendo o argumento do seu filme, tenha 
considerado o argumento das obras primas que são "The Big Sleep" e 
"Casablanca", um bluff, como se realmente houvesse comparação possível entre os 
geniais argumentistas desses filmes e a mente raquítica deste deficiente mental, 
ainda por cima cheio de preconceitos contra o cinema americano.  
O que vale é que o cinema americano tem as costas largas e aliás a melhor 
resposta que se poderia dar a este pretensioso armado em cineasta é o acima de 
todos genial filme "Citizen Kane", primeira obra também mas de Orson Welles, 
realizador que nem é bom pôr em paralelo com o Pedro Costa, pois seria o mesmo 
que comparar um extraterrestre com um aborígene da Nova Guiné. Ora, essa 
primeira obra, que ainda hoje é considerado o melhor filme de todos os tempos, 
embora seja indiscutivelmente um filme de autor, é uma película totalmente 
americana, feita com os meios de produção em longa escala de uma grande 
cinematografia.   
O que esse menino mal falante que realizou “O Sangue” tem de meter na cabeça é 
que um filme é um conjunto de factores que incluem, argumento, produção, 
direcção artística, etc, etc. e não uma brincadeira de amigos para exibir em família. 
Este rapaz, que disse ter o Curso do Conservatório da Rua dos Caetanos, pelos 
vistos só tem esse curso, que no seu caso vale pouco, pois não tem talento, nem 
bom senso, nem sequer a humildade necessária para reconhecer os seus limites. A 
única coisa que se aproveita no seu filme é a fotografia, mas isso é pouco, pois o 
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cinema é a arte de narrar através de imagens e não um conjunto anárquico de 
imagens soltas. Mas pelos vistos nem esta verdade elementar lhe ensinaram numa 
escola de cinema onde o único Deus é o mestre da desconstrução narrativa, Jean-
Luc Godard. Mas Godard é realmente um Deus e não tem culpa dos medíocres 
prosélitos que nem categoria têm para lhe lamberem os pés. 
 
© António Rocha 
 
 
 
 


