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1 
GENÉRICO 
 
1.Uma das formas que a indústria do cinema se tem socorrido para tentar superar 
a concorrência que lhe é imposta pela televisão é a introdução de dispositivos 
técnicos que reforcem a componente espectacular do cinema na sala escura: o 
cinemascope e o dolby surround foram as tecnologias que mais se divulgaram. 
Houve tentativas que não vingaram mas deixam alguma nostalgia, como o cinema 
de 3D para o qual eram fornecidos uns óculos aos espectadores para poderem 
aperceber-se da tridimensionalidade das imagens. A RTP, há uns anos, fartou-se de 
vender TV Guias com uns óculos deste tipo para as pessoas observarem o mesmo 
efeito durante a exibição televisiva de O Monstro da Lagoa Negra. O resultado foi 
desastroso, com as pessoas frustradíssimas já que o efeito de relevo da imagem 
não teve impacto nenhum no pequeno écran.  
Continua a ser na sua vertente espectacular que o cinema (em sala) supera a 
televisão. Uma tecnologia nova, o CDS (Cinema Digital Sound) acaba de chegar à 
Europa. É a introdução no cinema das características únicas de pureza de captação 
e reprodução digital de sons. Parecendo-me uma tecnologia intermédia até que 
todo o processo de projecção seja electrónico quando a tecnologia de alta definição 
ultrapassar a definição do celulóide, como afirma Nuno Tudela na sua entrevista 
inserta neste Argumento, é de saudar a chegada de uma forma acrescida de se 
tirar prazer de uma obra – os críticos afirmam que ouver um filme com som digital 
é uma experiência inesquecível.  
 
2. Apesar de todas melhorias introduzidas na forma tradicional de ver cinema, cada 
vez mais um filme verá reduzido o seu ciclo de rentabilização sala/aluguer em 
vídeo/venda directa/passagem na televisão.  
Os critérios de ordem financeira tenderão a reduzir em termos temporais este 
circuito ao mínimo e a desvalorizar a importância do circuito de aluguer em vídeo a 
favor do da venda directa. Não se vê como a indústria possa contornar a exibição 
em sala, fonte de receitas que, embora perdendo gradualmente peso no bolo 
global, continua a ser extremamente relevante.  
Se a realidade do mercado é o que é, não sendo fácil remar eternamente contra a 
corrente, faz sentido ir introduzindo o audiovisual como termo que melhor define o 
que a indústria das imagens e sons vai lançando no mercado, pois cada vez mais 
uma produção necessita dos circuitos de divulgação electrónica dos seus produtos 
(vídeo e televisão). As próprias televisões vão intervindo cada vez mais na 
produção de filmes - até a nossa RTP vai assumindo esse papel (para indicar só um 
exemplo, apoiou financeiramente NON, Ou a Vã Glória de Mandar, de Manoel 
d'Oliveira, o filme português mais caro dos já estreados).  
A situação dos circuitos de distribuição dos produtos audiovisuais, pela necessidade 
de investimentos brutais na produção e em marketing e pela necessidade de 
rotação de capitais cada vez mais rápida, impõe nas salas um cada vez maior 
número de cópias do mesmo filme criando-se situações aflitivas de ausência de 
diversidade dos filmes a ver: é a situação de monopólio perfeitamente controlado 
pela cinematografia hegemónica - a americana.  
Mas a relativa instabilidade que se vive na indústria, o aumento da necessidade de 
horas de ficção introduzida no mercado pela proliferação de canais de televisão, o 
refinamento da oferta que nos anos 90 já se pode dar ao luxo de dar atenção às 
minorias, foram introduzindo nos últimos anos profundas modificações no 
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panorama exibicional português, que têm directamente a ver com o aparecimento 
da Atalanta Filmes. Para além de ter introduzido o conceito de lançamento no 
mercado de clássicos (Jules e Jim, de Truffaut, Senso, de Visconti, A Bela de 
Dia, de Buñuel), a Atalanta tem mostrado obras de cinematografias periféricas, por 
exemplo a portuguesa que tantas dificuldades tinha em chegar às salas. 
Recentemente, ao assegurar tudo o que de interessante passou no Festival de 
Cannes, incluindo a Palma de Ouro, Barton Fink, dos irmãos Cohen e o curioso In 
Bed With Madonna, esta distribuidora aumentou a parada, esperando-se com 
muita curiosidade a forma como vai lançar os filmes no mercado. 
Com as dificuldades resultantes de não resumirem exclusivamente a sua 
programação às locomotivas americanas, é profundamente interessante ver salas 
de cinema com uma programação que provocatoriamente adjectivo de culta – o 
pioneiro Quarteto está agora acompanhado pelo Fórum Picoas, King Triplex, 
Oxford, Cine Gaia e claro o Auditório Mirita Casimiro, são alguns exemplos. O 
lançamento do Padrinho III foi complementado por um ciclo Coppola na King 
Triplex e o próprio Cinema S. Mateus fez um ciclo dedicado aos Óscares. Os tempos 
do divórcio entre os circuitos de distribuição cultural de cinema (exclusivamente 
alimentados pelos Cine Clubes e a Cinemateca) e os distribuidores acabou. Agora 
são as próprias estruturas comerciais que vão descobrindo que vender filmes não é 
a mesma coisa que vender salsichas. A necessidade entenda-se, a diminuição de 
espectadores aguça o engenho! 
 
3. No próximo mês de Julho, na usual colaboração CCV/Câmara Municipal de Viseu, 
começa o Cinema no Parque que se vai prolongar durante seis sextas-feiras. É o 
reencontro com o hábito ecológico de fruir histórias num dos espaços mais bonitos 
de Viseu. A lista de filmes seleccionados para este ano acima. Eis uma óptima 
forma de começar os seus fins de semana.  
 
4. A programação de Junho do CCV é dedicada a uma das personalidades mais 
controversas do cinema, da cultura mundial - Jean-Luc Godard. Vamos ver três 
filmes: a sua primeira longa-metragem O Acossado, de 1959; Eu Vos Saúdo, 
Maria, de 1984 e Atenção à Direita, de 1987. Este mini ciclo não pretende dar 
uma amostragem significativa do que é a obra de Jean-Luc Godard, para isso 
seriam precisos largos meses, mas permitirá aos espectadores viseenses 
conhecerem melhor um dos papas da NouvelleVague. São filmes a não perder.  
 
© Alex 
 
 
 
2 

ENTREVISTA A NUNO TUDELA 
 
No dia 1 de Maio foi a estreia. O Auditório Mirita Casimiro quase que encheu de 
pessoas para verem a estreia mundial de Os Anos Loucos De Frank. Esta obra 
está integra o programa de Novos Autores de Vídeo Portugueses no Ciclo de Vídeo 
"Na Margem - imagens em movimento", do Núcleo de Cineastas Independentes. 
Esteve em 1 de Junho no Padrão de Descobrimentos, no dia seguinte na Casa de 
Serralves e no dia 5 de Junho no Auditório da Associação Académica de Coimbra. 
Assim vai cumprindo o seu destino: ser vista pelas pessoas, no caso das estruturas 
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indicadas, pressupondo um conjunto de espectadores exigentes. Vai recolhendo um 
património de opiniões que, quando passadas a escrito, na afirmação de Andi Engel 
que reproduzo na Moviola deste Argumento (ver página 8), “ passarão a fazer parte 
da nossa cultura artística”. Se vão surgir muitos escritos sobre estes Os Anos 
Loucos De Frank é algo que o Argumento não pode antever - pode, é claro, 
disponibilizar as suas colunas para reflexões sobre esta obra.  
No anterior número deste jornal, inseriu-se um extracto da planificação deste vídeo 
para os leitores tomarem contacto com o processo de concepção da obra. Para 
completar o tratamento informativo deste vídeo produzido em Viseu, importava 
ouvir o seu responsável. Nuno Tudela, o autor, durante esta entrevista, não se 
refugia no alibi das limitações técnicas para justificar as debilidades da obra, 
confira-se a resposta acerca da captação de som. Assume-as tranquilamente na 
certeza que se encontra em trajecto de aprendizagem e que o fazer ficção envolve 
riscos. Nuno Tudela considera a vertente realista do cinema como mais importante 
que a vertente fantástica: Lumière mais importante que Meliès, talvez 
abusivamente, interpreto eu. Confessa uma irresistível atracção pelos 
independentes americanos e não mostra preconceitos quanto ao vídeo como forma 
de expressão. O melhor é ler:  
 
Argumento: Que coisas já fizeste em vídeo? Ou perguntado de outra 
maneira, como apareces com uma câmara na mão?  
Nuno Tudela: A primeira vez que filmei foi num rally, em 1982. Foi uma 
experiência breve que teve sequência quando fui solicitado pela Área Urbana para 
fazer a cobertura da estadia/residência da Companhia de Dança de Lisboa, em 
Junho de 86. Gravei a maior parte dos ensaios na Escola de Artes, o ensaio geral e 
o espectáculo foi monitorizado em vídeo. 
Durante o serviço militar estive incumbido de filmar as "manobras"; contrariamente 
ao que se pode imaginar, a tropa para mim foi-me útil, pois fui aumentando a 
minha prática na manipulação de imagens e sons. Quase no final do serviço militar, 
já em 88, fiz "Diálogo Com a Intimidade". Rodei-o em, sensivelmente, 15 dias 
expressamente para o concurso "Novos Valores da Cultura", promovido pelo na 
altura FAOJ. Acabei a montagem dois dias antes do termo do prazo. Recebi o 
prémio "tema livre", que não foi "bingo". Foi "linha". O "bingo" não foi para 
ninguém. 
 
P: Em "Diálogo Com a Intimidade" o protagonista, o Jorge Humberto, 
falava com a dita em forma da sua imagem electrónica num monitor, um 
cinescópio já é isso? Na intimidade já somos imagens televisivas?  
R: Acho que o produto televisivo já faz parte de nós. Embora frequente uma Escola 
de Cinema, sou favorável às novas inovações técnicas do vídeo. 
 
P: Antonioni fez “Mistério de Oberwald” em azuis e vermelhos electrónicos. 
Del Monte introduziu a rodagem em alta definição com o medíocre “Julia e 
Julia”. Wenders, Coppola, Greenaway, Godard utilizam o vídeo 
regularmente. Vem aí o fim do celulóide?  
R: Dura e realisticamente, acho que sim nos circuitos de divulgação e distribuição e 
por razões económicas. A guerra na procura da excelência entre a definição do 
suporte químico e do suporte electrónico vai ser ganha por este. 
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P: As poucas imagens que nos chegam de vídeo-arte, clips, etc., têm 
montagens que utilizam inúmeros efeitos electrónicos. Para ti, parece-me 
que o vídeo não tem uma gramática própria. Quando contas as tuas 
histórias usas a linguagem do cinema. Será assim?  
R: E verdade. Ainda que recorra ao documentarismo, eu estou sempre a utilizar a 
linguagem cinematográfica. O cinema deve imenso ao documentário. Evito usar de 
uma forma gratuita a vastidão de efeitos electrónicos disponíveis no vídeo. Por 
exemplo, em "Diálogo com a Intimidade" recorri a uma lente anamórfica para criar 
distorção que normalmente é criada num ADO*. “Os Anos Loucos de Frank” é um 
filme em suporte vídeo com podia ser em película. 
 
P: Quando te referes a documentarismo é para demonstrares alguma 
preocupação "realista"? Uma Imagem pode reproduzir o real?  
R: Uma imagem de cinema é sempre a realidade aprisionada, ainda que seja um 
produto de ficção.  
 
P: Mesmo o monolito de 2001, Odisseia no Espaço? 
R: Embora não comungue em pleno com Godard, concordo com a sua ideia de que 
o cinema é sempre produto duma realidade filmada. O monolito teve existência 
física para um dia ser ficção.  
 
P: Nos " Anos Loucos de Frank" as três personagens principais - Frank de 
Sousa, Katherin Silva e Hélene de Jesus - são emigrantes de segunda 
geração. Fizeste pesquisa sociológica a essa "fauna" (muito entre aspas, 
claro!) tão abundante nas Beiras?  
R: O facto das emigrantes falarem frantuguês foi decisivo para a construção dos 
diálogos. Sendo beirão, conheço muitas famílias que estiveram emigradas. De 
qualquer forma, Frank é um emigrante atípico. Tem muito de mim, muito do César, 
algo do Tom Waits; e o resto é fruto da imaginação. 
 
P: Uma pergunta inevitável. No início do filme, Frank folheia discos. Tom 
Waits, Tom Waits, John Lurie, Tom Waits. Sai o album Franks Wild Years. E 
a pergunta sobre as influências. Os amores. Esta gente - Jarmush, Tom 
Waits, Lurie - é assim tão importante para ti ?  
R: Quando vi "Strangers Than Paradise" foi como um click em mim. A falta de 
recursos não implica que se faça um mau produto. "Os Bons Amantes", de Spike 
Lee, veio fortalecer essa ideia. Identifico-me muito com o tipo de linguagem que os 
independentes americanos usam. Além de pensar que eles são um marco 
importante no contexto cinematográfico dos anos 80, não me refiro só à estética 
por eles criada, refiro-me também à expressão de uma forma de estar que 
caracterizou essa década.  
 
P: Em “Vencidos pela Lei” há um personagem, o italiano, sempre a 
tropeçar nas palavras. É como os teus emigrantes?  
R: Tal como Roberto em "Down By Law" transforma o filme criando situações 
hilariantes, eu tentei fazer o mesmo com a introdução da personagem Hélene. Não 
fui tão bem sucedido como Jarmush. Mas, tal como nos filmes dele, eu gosto de 
colocar os personagens fora do seu ambiente natural.  
 
*Processador de vídeo. 
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P: Quando filmas Viseu vê-se perfeitamente que queres filmar Nova York. 
À falta do Empire State logicamente atiras-te ao edifício do MAS. São vistas 
aéreas, contra-picados, planos diurnos, planos nocturnos. Está esgotado 
como assunto aquele caixote?  
R: Ainda posso vir a fazer um vídeo em que caia alguém lá de cima. Não sei...  
 
P: Visualmente, a sequência mais bela para mim é a da Farmácia 
Confiança. Implicou aparato, de certeza. Trânsitos, logísticas, afasta 
curiosos. Descreve os bastidores da rodagem.  
R: Está tudo gravado em vídeo. Foi o plano mais difícil de preparar do filme e só 
tive a pena de não ter havido maior participação dos amigos para a figuração. Tive 
que pedir a escada Magirus aos Bombeiros Voluntários e a PSP vedou a rua 
(mediante pagamento, claro!). Só tinha meia hora para gravar com luz que me 
interessava -a chamada magic hour- a última meia hora de sol. A preparação do 
plano começou cerca das sete horas duma tarde de finais de Agosto, mas a partir 
das duas eu já estava com um aperto no estômago. Acabámos por volta das nove 
da noite, ao fim de seis takes. 
 
P: Em relação à banda sonora, há duas ideias particularmente conseguidas. 
Um raccord de motorizada/máquina de barbear/motorizada e outro de 
breque de bateria para barulho de fogo de artifício. É já arte apanhada na 
Escola de Cinema uma vez que andas a estudar na área de som?  
R: Na planificação original o Frank não estava a fazer a barba, estaria a tocar 
acordeon. E a bateria também não está na planificação. Ambas as ideias surgiram 
depois de já estar a frequentar a Escola (e a montagem do vídeo foi já a meio da 
frequência do segundo ano).  
 
P: De qualquer forma, o filme tem problemas a nível de som…  
R: De facto, aquando da captação, não tive preocupação de a fazer correctamente. 
Em produções do género de "Os Anos Loucos de Frank", onde uma pessoa se tem 
que preocupar com todas as áreas, em que a equipa não tem formação técnica, é 
natural que surjam descuidos graves como foi o de captação de som. Na montagem 
já não foi possível, salvar esse aspecto.  
 
P: A sequência do arraial em Colo de Pito era um projecto impossível. 
Como fizeste direcção de actores com aquela gente toda?  
R: Utilizei o megafone de papelão que o Frank usa no arraial (risos). Inicialmente 
as pessoas estavam desconfiadas. Ao fim do primeiro dia, estava ganha a confiança 
dos locais, de tal forma que acederam fazer um arraial fora da época. Quero 
lembrar um facto curioso: fiz um vídeo sobre o tema de emigração numa aldeia em 
que só há um emigrante em toda a população.  
 

P: O genérico deste filme é graficamente anacrónico. Usas imagens e 
grafismos que se viam em revistas dos anos 50, quando a história é de 
anos 80. De qualquer forma, a lista que nele aparece de nomes de actores, 
colaboradores, patrocinadores, etc., é enorme. Vinte e sete minutos de 
ficção fizeram-te mobilizar muita gente interessante desta cidade, além 
das pessoas de Colo de Pito. Como conseguiste empenhar tanta gente boa 
numa coisa destas?  
R: Primeiro o genérico: os anos oitenta esteticamente foram uma miscelânia. No 
próprio filme que é uma referência a esta década, por exemplo, as roupas das 
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personagens também têm elementos revivalistas. Foi a amizade que fez mobilizar 
tanta gente. As colaborações no filme foram essencialmente de amigos meus e da 
população de Colo de Pito que confiou nos meus intentos. Sem eles todos, "Os Anos 
Loucos de Frank" não tinham sido vividos. 
 
P: O personagem Frank de Sousa merecia ser mais aprofundado. No 
princípio do filme canta que quer ir “Straight to the top”. Julgo que se pode 
entender top ten. Carrega três relógios e a pressa de viver antes de se 
casar. A Katherin, nesse caso, acha-o careta. Canta várias músicas, 
incluindo a "Tentação". Acaba - é a última fala do filme - a cravar 500 paus 
ao repórter musical. Onde vai estar Frank daqui a dez anos ?  
R: No filme, o top não é o top ten mas é o arraial - uma vez que a intenção dele, 
ao contactar o grupo pop-kitsch na capital, é fazer uma festa surpresa à Katherin e 
não uma tentativa para atingir o estrelato.  
Como está iminente o final dos “Anos Loucos…”, eles tentam viver ao máximo esse 
suposto último Verão. Tinha pensado concluir o filme de outra maneira: após o 
genérico final, a música seria interrompida com o som do braço do gira-discos a 
riscar as espiras (ainda sobre o último quadro do genérico). Seguir-se-ia a última 
cena (mais uma referência a "Down by Law") onde Katherin e Frank, anos mais 
tarde, eventualmente casados, teriam uma discussão conjugal queixando-se 
Katherin do facto de Frank passar o tempo a ouvir o mesmo disco. Ela tirava o 
disco do prato, partia-o, e atirava os bocados a Frank comodamente sentado numa 
cadeira, injuriando-o em alemão. À saída dela, Frank diria uma das frases de Tom 
Waits em "Down by Law": “Ahh! Buzz Off”. Era o que Frank diria dez anos depois. 
 
 
 
3 

CICLO JEAN-LUC GODARD 
 
O Acossado 
O ACOSSADO é um dos filmes mais estudados da história do cinema, 
representando um dos seus marcos incontornáveis. Directamente inspirado no filme 
negro americano, este filme introduz uma nova forma de montagem em que a 
banda imagem e a banda sonora têm uma relação que, à falta melhor, se pode 
definir como conflituosa. 
A história de Michel, aliás Lazlo, ladrãozeco transformado em assassino, perseguido 
pela polícia, coloca agudos problemas ao mecanismo de identificação do espectador 
com o herói. O herói godardiano não é uma personagem subversiva, é um 
guerrilheiro do campo de batalha que deve ser um filme, na espantosa intuição de 
Samuel Fuller: “Um filme é um campo de batalha. Ódio, violência, acção, morte. 
Numa palavra, emoção”. 
A ver com o entusiasmo dos objectos únicos. 
 
Eu vos saúdo, Maria 
Filme cuja exibição em França foi extremamente acidentada com a reacção de um 
certo fundamentalismo religioso que não percebeu a espiritualidade desta obra no 
mesmo sentido em que, por exemplo, o Júri Ecuménico e o Júri da Organização 
Católica Internacional de Cinema, que o premiaram no Festival de Berlim de 1985.  
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Por cá, seguidamente à descabelada iniciativa do Eng. Nuno Abecassis de convocar 
uma manif para a Cinemateca, a exibição do filme decorreu com toda a 
naturalidade, pois os portugueses felizmente já interiorizaram que a .tolerância é 
um dos valores mais importantes da nossa sociedade e, nestas coisas, quem quer 
vê, quem não quer, não vê.  
O visionamento deste filme interessa-me para avaliar a forma como o cinema 
incorpora o imaginário religioso, a dualidade do corpo e da alma, do destino e da 
salvação. Se Scorsese mostrou na Última Tentação de Cristo uma incapacidade 
inesperada de contar a história de Cristo com ideias de cinema, espero que Godard 
o consiga ao contar a história de Maria e da sua solidão.  
Uma distribuição perfeitamente descuidada, não permite ao espectador português 
conhecer a cinematografia católica polaca, onde, por exº, se pode encontrar uma 
das mais profundas reflexões sobre Deus, em O Imperativo, de Zanussi. 
 
Atenção à direita 
Se a capacidade de interrogação e inovação de Godard sobre a gramática do 
cinema parece ter chegado ao fim, repete-se agora o mestre com a soberana 
capacidade de quem tem um arsenal infindável para botar a mão. Este filme 
exasperante e intangível tem uma óbvia vertente autobiográfica: um autor de 
filmes toma um avião para vender o seu filme e tem uma viagem atribulada… 
Este projecto de resumo da história seria tão confortável! Ora o que vai acontecer é 
que cada espectador retirará a sua história da floresta de histórias e referências (à 
literatura, à política, ao sexo, etc, etc.) que enxameiam o filme.  
A distribuidora chama este filme, um filme de alta comédia. Quem será que ri de 
quem? - pergunta o crítico do Expresso, Jorge Leitão Ramos. Seremos nós que 
rimos do filme ou o filme que se ri de nós?  
Quando as coisas são postas assim, o mínimo que se pode dizer é que temos a 
nossa curiosidade despertada. Nem que seja para no fim dizermos mal de Jean-Luc 
Godard, porque anos sucessivos de imagens (e sons) domesticadas e delicodoces 
nos desabituaram da sua "radicalidade desconcertante", usando as palavras de 
Ricardo Pais (ver pág, 6). 
 
Depoimento  
Foi por telefone, sem qualquer espécie de preparação, que o ARGUMENTO pediu ao 
encenador RICARDO PAIS o depoimento sobre Jean-Luc Godard que se segue: 
  
Argumento: Que pensa de Jean-Luc Godard e da sua obra?  
Ricardo Pais: É o génio mais universalmente francês que conheço. A minha 
relação com o trabalho dele varia entre a mais profunda paixão, a adesão mais 
entusiástica e a maior repulsa. O problema, obviamente, é meu.  
A: Qual é, para si, o melhor filme de Jean-Luc Godard?  
R.P.: Definitivamente, por esta ordem: "Une Femme Est Une Femme", "Le Mépris" 
e "Sauve Oui Peut(La Vie).  
A: E o que menos gosta?  
R.P.: "La Chinoise". O cinema de Godard quando aparenta ser menos construído, 
quando se constrói menos sobre os seus próprios processos, é quando me agrada 
mais.  
A: Que pensa do trabalho de Godard sobre a banda sonora?  
R.P.: É um homem que cuida a componente sonora tanto como qualquer das 
outras; faz do processo de montagem e das misturas um acto plural dum 
radicalismo por vezes desconcertante.  
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A: Para terminar, como o acha na direcção de actores?  
R.P.: O uso e a manipulação dos seres de que ele faz o seu cinema exerce-se muito  
para além de um conceito possível de direcção de actores. É impossível imaginar 
alguém que vá mal num filme de Godard, mas não é da arte de representar que 
nos lembramos quando pensamos no cinema dele.  
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TRAZER AS ALDEIAS (SUB-CULTURAS) 
AO(S) ROSSIO (S) 
 
A cidade é um chão de palavras pisadas  
A cidade é um céu de palavras paradas 
A cidade tem praças de palavras abertas  
A cidade tem ruas de palavras desertas   
Ary dos Santos (1971)  
 
Viseu, cidade cultural será um mosaico de palavras pisadas, paradas, abertas e 
desertas, mas neste momento queremo-la cidade de palavras "cruzadas" e é por 
isso que estamos hoje, aqui.  
Contrariamente ao animal, o homem carece de instintos que lhe digam o que tem 
que fazer. Por outro lado, actualmente, já não tem tradições que lhe digam o que 
deve ser, e o caos volitivo instala-se, por vezes. Então, ou faz o que os outros 
fazem (conformismo), ou faz o que os outros querem (servilismo), ou resolve ser 
ele próprio, falar a sua língua, praticar as suas crenças, isto é, aceitar o desafio da 
transição antiguidade/modernidade sem se aviltar.  
Também sucede o mesmo com as cidades, pensamos que os desafios que se lhes 
colocam são o crescimento, a estagnação, e o desenvolvimento (crescimento à 
medida do homem).  
Há quem afirme que as cidades em Portugal são agrocidades, teríamos assim 
cidades sui-generis, com agros cidadãos. Talvez! Aceitando esta afirmação como 
verdadeira, isso poderia significar que o português para se adaptar à cidade, 
necessita de trazer, tal como o caracol, o seu habitat (campo) às costas, isto é, as 
sub-culturas rurais simbólicas ou reais. Resistiria assim à sobre densificação 
populacional, ao processo acelerado de competição económica, à divisão do 
trabalho, aos vínculos afectivos, destruídos - à solidão... e aos custos humanos 
desta.  
Hoje, é comum afirmar-se categoricamente que a urbanicidade "per si" não é 
produtora de colapsos psicológicos ou de desordens mentais;  
- Desde que o urbanita, à semelhança do rural, também se organize, sub-
culturalmente em mundos próprios que funcionem como amortecedores do stress 
urbano;  
- Desde que se formem redes sociais de suporte (grupos de amigos, familiares, 
vizinhos,...tertúlias) que promovam os sentimentos de ser amado, valorizando a 
pertença a teias de comunicação que o levam a escapar ao isolamento e ao 
anonimato;  
- Desde que se implementem morfologias de construção facilitadoras de 
comunicação interpessoal, ou seja, espaços que activamente promovam as 
oportunidades de contactos sociais. 
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Assim, a urbe acaba por ser um espaço de gestão de afectos e conflitos. É desta 
dialéctica que se alimenta, a heterogeneidade urbana (caldo cultural), por oposição 
à obrigatória homogeneidade rural.  
E Viseu?  
Nó rodoviário desde tempos românicos, está geo-fisicamente fadada a ser Cidade. 
Caldeada do verde, que avós lúcidos nos legaram, mesmo com ventos inquisitórios 
à espreita, Viseu ainda é linda, embora já verde acinzentada. Aliás, o culto do 
neutro, do imparcial, do insípido e até de um certo basismo, é um guarda-chuva de 
que os interesses se servem para salvaguardar controles do "lucro fácil". O cinzento 
do betão, pelo betão, a impunidade, a corrupção, corre o risco de a apodrecer, se a 
cultura, a afectividade, o sonho, o orgulho do passado e sobretudo a transparência, 
não emergirem. 
O cinzento é a cor do nevoeiro e este parece ser a essência nacional há quatro 
séculos. Por isso sonhamos Viseu capital do verde, da luz, e vislumbramos o 
aeroporto de chegada dos que sabem dizer não ao nevoeiro do litoral.  
Para tal precisa de "gente" que seja terra da terra e não de plástico, que saiba 
burilar o pessimismo da razão com o optimismo da vontade. Mas para atrair gente, 
necessita de se arriscar a ser policromática, a ser "mosaico cultural", a ser urbana. 
É necessário o assumir desta atitude de uma vez por todas.  
Para tal, Viseu necessita de ser Ibérica, isto é pedir a Sr.ª do Almortão para não 
virar costas a Castela! Isso implica ser cais atraente do IP5, onde 
confraternizaríamos com irmãos espanhóis a nossa caldeirada de ideias e 
experiências. Em nós, o sonho de hospedá-los em nossas casas, em casas que com 
eles construiríamos, quisessem eles, mas fundamentalmente conversaríamos... 
conversaríamos. Assim varreríamos o tédio e a letargia que nos apoquenta e 
aguçaríamos a inteligência. Aprenderíamos a dar sentido às arrobas de dinheiro 
sofrido da "emigra", que são vertidas no litoral e a largar os nossos preguiçosos 
contratos a prazo, guloseima de alguns.  
Para tal Viseu necessita de espaços centrípetos. Uns existem (Rossio, Fontelo, 
Fórum, Cine Clube, Auditório Mirita Casimiro...). Outros, há que criá-los: Palácio de 
Congressos, complexos de lazer...feiras… Enfim, necessita de espaços amplamente 
culturais (espaço de encontro em que as pessoas comuniquem, (se entendam) 
deixem o olá, como está! e possam fazer amigos (partilhar a intimidade).   
Viseu necessitará também de mais e melhor instrução, mas, sobretudo, para que 
Viseu seja tem que - na afirmação, do direito a diferença - manter-se "praça de 
palavras abertas". 
 
© José Luis Nunes 
 
 
 
 
 
 
 


