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1 
GENÉRICO 
 
1. A paisagem audiovisual portuguesa vai, aos poucos, mudando. A partir de 
meados dos anos oitenta aconteceu o boom do vídeo, com o mercado de aluguer 
de videocassetes perfeitamente entregue à bicharada, em que valeu tudo, desde o 
milagre da multiplicação das cópias piratas, à praga de toda a espécie de 
subprodutos a monopolizarem as prateleiras dos vídeo clubes. A primeira conclusão 
a tirar é que a distribuição de cinema (para as salas) - apesar de todas as 
condicionantes - faz uma triagem fantástica a muito do lixo que a índole mundial do 
audiovisual vai produzindo.  
O vídeo, ao introduzir a portabilidade das imagens e dos sons e facilitar o seu 
manuseio, devia ter democratizado os canais de produção, devia de qualquer forma 
ter fornecido a um muito maior número de pessoas formas de intervenção e 
invenção sobre as suas imagens. Ora, o que é usual ver-se fazer são reportagens 
sobre eventos mais ou menos marcantes da vida das pessoas (casamentos, festas, 
viagens, etc.) que são, por definição, invisíveis. O constante aumento de aparelhos 
de registo de imagens não introduziu no audiovisual um novo circuito que mostre 
imagens novas, nossas, das nossas caras, das nossas ruas.  
A excepção que confirma a regra resume-se em Portugal praticamente à acção do 
Núcleo de Cineastas Independentes que vai mostrando o que de mais vanguarda se 
produz por esse mundo. Pode-se destacar a mostra de novos autores de vídeo 
portugueses que passou no Padrão dos Descobrimentos, Casa de Serralves, Centro 
de Estudos Cinematográficos de Coimbra. Esse programa incluía duas vídeo-
curtições do Nuno Tudela que também já cá pudemos ouver, atendendo à 
conhecida militância cine clubista do autor. Ouver é uma palavra adequadíssima ao 
audiovisual e que é usada com frequência por José Duarte num dos melhores 
programas da RTP 2: Outras Músicas, sábados, +/- 20 horas.  
Não é de estranhar que não exista em Viseu para já o hábito de visionamento deste 
novo modo de fruir imagens e sons. Exemplar do estado da circulação de 
informação pela nossa cidade é a virtual ausência do negócio de software: onde 
comprar livros? onde adquirir filmes em vídeo de venda directa? revistas 
minimamente actuais? discos não colocados nos tops? Um singular autismo 
empresarial às novas realidades sociais – que diabo, já há na cidade uns milhares 
de estudantes universitários! - vai aumentando o fluxo de tráfego da IP5, onde os 
viseenses circulam, p. exº, para o Porto para terem acesso aos mais elementares 
alimentos do espírito, aproveitando a circunstância para carregarem outro tipo de 
abastecimentos mais prosaicos nos hipermercados. A perca para a cidade, cidade 
que é suposto ser comercial, é óbvia.  
 
2. Vagamente relacionado com esta situação - não tenho uma visão conspirativa 
das coisas, como é sabido - tenho assistido ultimamente à repetição de um discurso 
construído sobre as contradições entre vanguarda/popular, elites/povo, 
intelectual/simples que faz as delícias de certos candidatos a líderes de opinião que 
sistematicamente escamoteiam que a fruição cultural pode ser individual, pode ser, 
uma celebração à escala da dimensão duma pequena seita ou dum pequeno grupo, 
ou pode ser os milhares inevitáveis dum concerto de Rui Veloso. O falso axioma de 
que se parte é normalmente da ordem do Instituto Nacional de Estatística. Como 
não entende, não conhece, nunca ouviu falar, não gosta ou receia que ponha em 
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causa os telhados de vidro da sua pequena capela, o aprendiz de analista cultural 
condena tudo o que se faz à dimensão de algo feito para minorias, elites (haverá 
disso na Cidade?).  
A ideia (melhor, a miragem), pela sua recorrência, pela sua repetição até em 
círculos inesperados, vai adquirindo foros da verdade resultante duma mentira mil 
vezes repetida, vai erodindo, causando desgaste nos agentes culturais.  
Desculpem-me os leitores mas na apresentação dos vídeos “Os Anos Loucos de 
Frank”, “Ao Fim E Ao Cabo Nada!” e “Nuno E Os Peixes”, só estavam umas cento e 
cinquenta pessoas (talvez mais as tais vinte ou trinta do costume). Por 
consequência, imagine-se que uma espécie de grau zero de lucidez (estas coisas 
são contagiosas) faziam defender que, doravante e ad unum, (a inclusão do 
latinório perceber-se-á no contexto), o CCV programasse exclusivamente filmes 
americanos premiados ou candidatos a óscares e todos os que fizeram mais de 50 
milhões de dólares. Só essas obras dão garantisas dos necessários banhos de 
multidão afastando uma vez por todas a eventual suspeição que exista no Cine 
Clube algum perigoso submarino com o vírus da intelectualidade. Isto é, passaria 
felizmente a ficar sempre em minoria nas reuniões da Direcção do CCV.  
 
3. A inclusão neste número do artigo As Drogas Através dos Tempos, de José Luis 
Nunes, demonstra que a linha editorial do Argumento embora privilegie textos 
sobre o audiovisual está aberta a reflexões sobre outros temas. A opção de 
colaborar connosco é do leitor.  
 
4. Depois de terminado o ciclo de Cinema, BD & Fantasia que permitiu ajuizar a 
qualidade das relações entre o cinema e a banda desenhada, a nossa programação 
deste mês é completada com três filmes não agrupados em nenhum ciclo. São eles 
“El Dorado”, de Carlos Saura, “Histórias de Gangsters”, dos irmãos Coen e “O 
Cozinheiro, O Ladrão, A Sua Mulher e O Amante Dela”, de Peter Greenaway.   
São três filmes de cinematografias, temáticas e estéticas diferentes. Nessa 
variedade encontro o motivo para convidar o leitor a não os perder.  
 
© Alex 
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4 - OPINIÃO 

AS DROGAS ATRAVÉS DOS TEMPOS 
 
Cumpre-nos não ser alarmistas, pelo facto de tentarmos ser agentes de Saúde, 
mas não pode deixar de nos causar arrepio o facto de olharmos os dados 
estatísticos.   
Em Portugal as autoridades apreendem cada vez mais quantidade de substâncias 
convencionalmente chamadas “drogas”. Esta é sem dúvida uma pequena parte 
detectada do imenso iceberg que é o narcotráfico.  
Como agentes de saúde pública cumpre-nos reflectir este fenómeno.  
Sabemos que esta temática da droga, transcende a medicina e até a saúde, que 
tem um passado e um triste presente. É sobre este passado que hoje pretendemos 
debruçar-nos.  
Não nos é difícil imaginar que o homem primitivo, na busca de alimentos tropeçou 
em coisas que com elas se envenenou (parcialmente). E encontrou substâncias que 
fizeram o homem sair do seu "juízo perfeito". Ora esse homem primitivo vivia 
angustiado por perigos vários e como tal, parafraseando o Prof. Miller Guerra (A 
Angústia é a mãe do mito) o homem foi criando os seus mitos, as suas superstições 
e criou-se a mentalidade de “Alimentos Sagrados” Alcool, Alucinogénios, Excitantes, 
etc., que são parte integrante de rituais de iniciação; culto dos mortos; 
matrimónio; de exorcização; etc. A arte de trabalhar com estes “alimentos” era 
pertença de Xamâns; Mágicos; Sacerdotes; Feiticeiros.  
Nós Portugueses através dos Descobrimentos, fizemos vastas transferências de 
alimentos de clima para clima. Levámos a banana do Oriente para a América Latina 
e desta trouxemos para o resto do Mundo, a batata, o feijão e o milho, o que 
representou uma melhoria acentuada na alimentação do homem. Simultaneamente 
também divulgamos os “Alimentos sagrados” aqueles que têm mágico poder de 
propiciar a comunicação com o sagrado.  
Foram principalmente os intelectuais no século XIX, Rimbaud, Baudelaire, etc. que 
manuseando Drogas pesadas criaram a ideia que elas alimentam uma forma de 
imaginário, beneficiam qualquer forma de encanto pessoal, actuam como 
desinibidor erótico e estimulam a criatividade. Conseguiram que houvesse uma 
aceitação tolerante, ao reconhecerem-lhes estes efeitos. No entanto, hoje sabe-se 
que isto não corresponde inteiramente à verdade.  
Sem querer, estava-se no prelúdio de uma contracultura que tem o sinal da morte 
e destruição.  
Já neste século, antes da 2ª Guerra Mundial, foi formado o Sindicato do crime e 
paracrime nos E.UA que estava mergulhado no mundo da droga. 
Mas foi principalmente nos anos 50 e 60 que se construíram poderosas máquinas 
que geraram "Polvos" antigos e de agora.  
Quem não se lembra de Luky Lucien, de Al Capone, de Noriega, para não falar de 
bancos criados com a finalidade de "lavarem o dinheiro sujo" que advinha do 
tráfego, investindo em variados sectores económicos. Quem não se lembra do filme 
"Era uma vez na América ".  
Se assistirmos à emergência e triunfo dos barões do narcotráfico, verificamos 
também que estes gansters, graças à acção dos mass média, se instituíram como 
perigosos modelos para largas camadas de jovens. 
A partir dos anos 60, as drogas passaram a desempenhar uma função na economia 
duma cultura juvenil. O movimento hippy vem generalizar o consumo da droga. 
Vivia-se um período de “libertação” optimismo, após expansão rápida da economia. 
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Consome-se droga numa atitude critica em relação aos valores vigentes e uma 
recusa de integração social. Elas colaboram em busca de valores alternativos, são 
um passaporte para um revigorado entusiasmo e também um meio para conhecer 
zonas ocultas da mente. A droga era sempre um rito iniciativo quase obrigatório. 
Eram preferidas a Marijuana e Alucinogéneos (L.S.D.).   
Nos anos 70, regista-se um choque petrolífero com inevitáveis efeitos de recessão 
económica generalizada, desemprego, e o jovem vai procurar o Paraíso na Terra; o 
que é já em si, uma atitude de desistência num refúgio no Paraíso inferior, químico 
e efémero, proporcionado pelo abuso de heroína, geralmente associada à 
delinquência e prostituição.  
Nos anos 80, surge uma recuperação da economia, com um certo "apagamento das 
ideologias" substituído pelos valores de eficácia, de operacionalidade, competição 
exacerbada, e vem a preponderância das substâncias estimulantes, Anfetaminas e 
Cocaína as quais aumentam a resistência à fadiga.  
Da breve síntese cronológica anterior, que não deve ser interpretada de modo 
forçosamente linear, podemos concluir que as transformações sócio-culturais 
através do tempo, ajudam a compreender a diferença na escolha das drogas 
prevalecentes. No entanto, pensamos que o factor social mais crítico na 
disseminação do consumo duma droga é a própria abundância da droga e os 
caudais de angústia que ela calará.  
 
© José Luis Nunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


