
 
 
 

ARGUMENTO Nº43 
Abril de 1991 
 
Reprodução dos textos sujeita a autorização prévia do CCV. 

 



CINE CLUBE DE VISEU 

2 

ÍNDICE 
_________________________________________________ 
 
1 
GENÉRICO 
Alex 
 
2 
BD: STRANGERS IN THE NIGHT 
José Tavares 
 
3 
CICLO DE CINEMA BD E FANTASIA:  
DICK TRACY, DE WARREN BEATTY; CONAN, O DESTRUIDOR, 
DE RICHARD FLEISHER; FANTASIA, DE WALT DISNEY; 
BATMAN, DE TIM BURTON; AVENTURAS DO CAPITÃO 
AMÉRICA, DE ALBERT PYUN. 
 
4 
OPINIÃO: (OUTRAS) NOTAS DO (MESMO) RODAPÉ 
João Luis Oliva 
 
5 
OPINIÃO: CINEMA EUROPEU/CINEMA AMERICANO 
António Rocha 
 
Alguns dos assuntos que constam no índice não foram desenvolvidos em texto no 
boletim original, e por essa razão não reproduzimos mais informações além de os 
elencar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINE CLUBE DE VISEU 

3 

1 
GENÉRICO 
 
1. Num dos pontos do Genérico do mês passado, prometi que este Argumento 
incluiria o teor integral das várias posições à volta do diferendo FPCC/ 
FANTASPORTO. Peço desculpa aos leitores, mas não é possível cumprir o 
prometido. O dossier à volta desta polémica engrossou de tal maneira que nem um 
número inteiro do Argumento chegaria. A nossa posição foi de protesto em relação 
ao comunicado infeliz da reacção da Federação Portuguesa de Cine Clubes. De 
qualquer forma, como muitos leitores devem ter visto referências a este assunto 
em vários jornais, talvez seja bom dizer-se que a direcção do FANTASPORTO 
desistiu da ideia de levar a FPCC a tribunal, onde seria estimulante observar um 
juiz a ouvir debates sobre os méritos e deméritos dos filmes de série Z. Ponto final 
no assunto. Espera-se...  
 
2. As difíceis relações entre o Cinema & Banda Desenhada são o objectivo de 
estudo do ciclo que o CCV vai levar a efeito em Abril e Maio, depois de uma semana 
de férias a pretexto da ante-estreia nacional do último filme de Fonseca e Costa, 
que ocorreu no Auditório Mirita Casimiro, em 4 de Abril.  
Mesmo uma análise pouco alenta aos filmes deste ciclo faz ressaltar imediatamente 
a desigual qualidade dos mesmos. Será possível aos espectadores ficarem com uma 
ideia de como é passada a matriz literária (no caso, BD) ao cinema, com que 
eficácias, com que fidelidades, com que domínios das suas linguagens.  
Convém não esquecer que, por mais que pareça, BD não é uma sequência de 
planos cinematográficos congelados. De facto, a passagem de uma história de BD a 
filme não é fácil: basta ver os filmes de Asterix que para aí há completamente 
desastrados e comparar com os álbuns de Goscinny e Uderzo.  
Depois de alguns sobressaltos com a marcação do Pavilhão das Indústrias, o GICAV 
vai realizar o III Salão Internacional de Banda Desenhada, de 12 a 23 de Abril. Esta 
iniciativa merece uma visita e, especificamente no dia 20 de Abril, Vasco Granja vai 
intervir num Colóquio sobre a problemática das relações do Cinema & BD. Será 
uma oportunidade de estas questões serem aprofundadas.  
 
3. Strangers in The Night é o título de uma banda desenhada que publicamos neste 
Argumento. Da autoria de José Manuel M. S. Tavares, esta obra foi executada sob 
proposta da Escola de Tecnologias Artísticas de Coimbra para um livro a ser editado 
por essa escola com o título "Super-Heróis em Coimbra".  
Tendo logicamente a ver com o tema deste ciclo do CCV, o Argumento aqui deixa 
esta história de sedução que, como está a ser estudado na Casa de Serralves do 
Porto, é o exercício mais complexo que é dado a fazer ao olhar. Um bar, olhares em 
campo contra campo, saída para o encontro dos amores - a foz de todas as 
seduções. José Tavares é elemento do grupo de pintura "Anúncios Solúveis" e 
desenvolve actualmente trabalho na área de Design Gráfico no Núcleo de Estudos e 
Recursos Culturais da ACERT, de Tondela.  
 
4. Continua neste Argumento a saga do nosso Colóquio Viseu, Cidade Cultural, com 
um artigo de João Luis Oliva. Estas páginas continuam abertas ao debate. Como 
aquele sócio, também querem reivindicar a "autoridade da dúvida e interrogação", 
também querem contribuir para o cruzamento de opiniões sobre o nosso devir 
cultural. Aqui se deixa o convite. 
  
5. Para além dos dois filmes já marcados para Maio, outros completarão a nossa 
programação daquele mês de que se darão pormenores no próximo Argumento. 
 
© Alex 
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2 - BD 
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4- OPINIÃO 

(OUTRAS) NOTAS DO (MESMO) RODAPÉ 
 
Vêm estas notas a propósito (e na sequência) daquelas outras notas subscritas por 
J. P. Assunção insertas no último Argumento, por sua vez a propósito (e na 
sequência) do colóquio “Viseu, Cidade Cultural” promovido em Fevereiro pelo CCV.  
Este conjunto de a propósitos (e sequências) indicia alguns factos que importa (e 
agrada) registar. A saber:  
1. O colóquio foi importante (e eficaz). Marcou (e mexeu).  
2. O poder passou a considerar (ou foi obrigado a isso...) as questões e os aspectos 
culturais da vida social como parte integrante da sua intervenção política.  
3. Os intervenientes neste debate somos todos nós: os que estiveram no colóquio e 
os que não estiveram e os outros… (para não ser acusado de dicotómico ). Mais: a 
consciência dessa intervenção é, também, cada vez maior.  
É neste (e para este) registo que se escrevem as seguintes (se calhar longas) 
linhas; e se avança a presente (se calhar magra) contribuição.  
 

1.  
A importância e eficácia da realização do colóquio é atestada pelos muitos recortes 
de imprensa que folheei, pelas não sei quantas intervenções radiofónicas de que 
me falaram, pelas inúmeras conversas que me passaram pelos ouvidos e pela boca 
em momentos de (maior ou menor) lazer.  
Mas essa importância será, sobretudo, aferida pela continuidade que se der a este 
debate. Ainda se vai pedir nestas linhas ao CCV (que já cumpriu a sua parte) que 
empreste as páginas do Argumento a quem nele (no debate) quiser participar.  
Faça-se um ponto de ordem: não se estão a pedir prosas tolas como aquelas que, a 
propósito do colóquio, pirosamente procuraram atingir quem está nestas coisas de 
uma forma séria e consagrada (que não sagrada). Sobretudo quando têm como 
origem e veículo folhas preocupadas (e ocupadas) com possidónias mundanices 
sócio-empresariais; daquelas de lantejoulas a meio da tarde.  
Tenha-se, no entanto, a certeza (provavelmente a única) de que mesmo o pior 
jornal é agente de opinião (logo, ideológica e culturalmente eficaz), e que mesmo o 
melhor encenador é problematizável, sobretudo quando é, também, gestor cultural.  
Para já, começou este debate da melhor maneira: pelo lado do excesso, a partir de 
um limite; que (como todos os limites) é o que nos faz verdadeiramente pensar.  
 
2.  
Registe-se, então, a presença das autoridades políticas loco-regionais. Se não 
sistemática, pelo menos sintomática. E também a presença que o colóquio ainda 
hoje mantém nas reuniões institucionais dessas autoridades.  
Já lá vai o tempo em que, como bem lembrava o presidente da direcção do CCV, o 
pelouro da cultura era entregue à oposição autárquica local; agora é guardado em 
casa e encarado com política importância. Pese, embora (ou ainda...), alguma falta 
de prática (ou sentimento de culpa?) que desagua em infantil imaginação de 
cabalas, ciladas e perseguições; pesem, também, outras excentricidades 
(vocabulares?) que não se confundem com erudição.  
Mas se o poder metaboliza (com a devida vénia) politicamente as suas 
responsabilidades culturais, não podemos nós (que não somos mas temos poder) 
calar opiniões. Por exemplo, a opinião de que não merecemos uma política cultural 
situada entre o salazarento passado da «aldeia mais portuguesa de Portugal» e o 
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analfabeto presente dos «concertos para violino de Chopin» (falta adjectivo ao 
futuro...).  
Ou, se calhar, merecemos isso tudo; mas, então, vamos pedir para nos darem com 
uma cadeira pelas costas abaixo, que também o merecemos.  
Adiante:   
 
3. 
Que a gestão cultural é coisa em que todos temos voz, já JPA adiantava no artigo 
citado e inserto no anterior Argumento; que a consciência da necessidade de uma 
intervenção (que é corolário dessa voz que temos) é cada vez maior, estava 
subentendido, mas fica agora registado.  
É que a cultura é o elemento estruturante da gestão dos sentidos: o molde das 
formas de ouvir, ver, cheirar, palpar, saborear. A resposta às interrogações que ela 
(a cultura) suscita é, já, não uma resposta, mas um conflito de resposta, uma 
constelação de preocupações.  
Até por isso (ou sobretudo por isso) se sente a necessidade de comunicação e 
debate sobre estas questões. Se sente a necessidade de um meio de opinar, 
intervir, problematizar, discutir; mas de um meio que seja também (como diz um 
amigo meu) temperador de afectos, gestor de emoções. É nisto que eu e JPA nos 
aproximamos; e não nas plataformas de lazer (eventualmente semelhantes), nas 
opiniões e conteúdos de consciência (não necessariamente afins), ou nos 
desempenhos profissionais (manifestamente distintos). É por isto que sentimos que 
outros se aproximam de nós. É para isto que encaramos o Argumento e a sua linha 
editorial como um veículo de eleição e privilégio.  
Agora... (e não obrigatoriamente já!)  
Assim se encerram estas linhas cheias parênteses (acrescentos, hesitações, 
reticências). Prosa de incerteza mas que, repetidamente, apelou ao registo de 
outras incertezas (ainda que com possibilidade de serem certas). Discurso, enfim, 
que exprime a autoridade da dúvida e da interrogação.  
Porém… autoridade.  
 
© João Luis Oliva 
 
 
 
5 - OPINIÃO 

CINEMA EUROPEU 
CINEMA AMERICANO 
 
A dicotomia cinema europeu-cinema americano está muito na moda e uma certa 
política cultural de um certo país da Europa tem-lhe dado uma certa força. Estou a 
referir-me ao ministro da Cultura de França, o socialista Lang, e à sua política de 
defesa do cinema europeu, nomeadamente através do apoio à realização de co-
produções, de que já beneficiou aliás o nosso maior cineasta, Manoel de Oliveira, 
com o seu filme "Le Soulier de Satin".  
Deve-se para já afirmar sem ambiguidades que a dicotomia cinema europeu-
cinema americano não tem sentido. É realmente confrangedor que um crítico de 
renome, o Jorge Leitão Ramos, faça desta oposição um cavalo de batalha em 
defesa da sua dama, o cinema europeu. É que um crítico profissional tem mais 
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responsabilidades do que um modesto escrevinhador de um jornaleco de cine 
clube, como é o meu caso.  
Assisti, com efeito, no princípio do Verão passado, a uma conferência do citado 
Jorge Leitão Ramos, a propósito de uma mostra do cinema europeu em Viseu, no 
Auditório Minta Casimiro. Fiquei pasmado como um crítico inteligente e erudito, 
sem dúvida o crítico de cinema que mais amo e com quem mais me identifico, mete 
a pata na poça ao abordar uma problemática sem previamente se aperceber da sua 
falta de sentido e de fundamento.  
Em primeiro lugar, convém esclarecer que o cinema pode ser muitas coisas, uma 
obra de arte inconfundível ou uma repetição mecânica de um modelo comercial, 
com excepção, neste último caso, do tríptico "O Padrinho", que é mesmo um 
tríptico e não uma repetição. Portanto, o cinema pode ser arte ou lixo e esta para 
mim é a única dicotomia aceitável numa apreciação crítica do cinema em geral. E 
tanto a Europa como a América produzem arte e lixo, a par de obras cinzentas que 
não são carne nem peixe.  
Em segundo lugar, convém esclarecer que o cinema europeu e o cinema americano 
são expressões sem sentido, pois não correspondem a realidades tangíveis. É que o 
cinema europeu não existe nem o cinema americano aliás. O que existe do lado de 
cá do Atlântico é o cinema francês, italiano, inglês, etc. e do lado de lá, o cinema 
dos Estados Unidos, do México, do Canadá, etc. Quanto aos cinemas europeu e 
americano, eles só existem na conversa fiada de intelectuais presunçosos e 
esquerdistas quanto baste.  
 
© António Rocha 
 
 
 
 


