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1 
GENÉRICO 
 
1. 22 de Julho de 1991. Adro da Sé. Concerto dos Madredeus. Milhares de pessoas 
(pagantes) assistiram ao momento mais mágico das noites culturais deste Verão, 
em Viseu. Para além da qualidade do concerto, a liturgia duma música única fruída 
por um auditório único.  
O Argumento, depois das férias, regressa ao convívio dos leitores. Com vontade de 
noticiar as actividades do CCV, embora não exclusivamente. Assim deve ser 
entendido o seu conteúdo plural e que não se limita à análise cinéfila. Colabore.  
 
2. Fernando Solanas é um realizador argentino. Fez "La Hora dos Hornos", "El Sur", 
"Tangos, o Exílio de Gardel”. Destes, o último correu nas salas portuguesas. É uma 
extraordinária reflexão sobre a condição do exílio, em que a bondade do tema não 
fez Solanas esquecer que um filme tem que ter coluna vertebral narrativa para 
funcionar. E Tangos funciona.  
Nos finais de Maio, na televisão, denunciou a camarilha menemista que governa a 
Argentina. Resultado: foi metralhado nas pernas por dois pistoleiros disfarçados 
com narizes de palhaço. O diário "Página 12" denunciou-os como membros da 
guarda pessoal de Menem. Os inquéritos policiais não têm levado a resultados. Os 
capangas que fizeram aquele serviço sujo estão em liberdade. Solanas há-de ter 
forças para ficcioná-los com a crueldade dos mestres: fará uma obra-prima que 
os eternizará no que fizeram.  
 
3. Uma das ideias que pesquei do turbilhão que representou a estadia de Jean-Luc 
Godard em Portugal foi a afirmação do mestre francês em que associava a pujança 
das diversas cinematografias à necessidade de afirmação da identidade nacional. 
Assim, o apogeu do cinema alemão correspondeu ao período pós 1º Guerra 
Mundial; na União Soviética depois de 1917; da Itália o período pós 2ª Grande 
Guerra. Nesta ordem de ideias faz sentido a qualidade constante do cinema 
americano, país que procura a sua identidade desde o século XVIII. Primeira 
constatação óbvia: já não é o cinema que tem o papel cimentador da ideia de 
nação pois perdeu a característica de fenómeno de massas. Segunda constatação 
igualmente óbvia: aturámos milhares de análises a cerca do nosso sentir nacional, 
do nosso destino como povo. Podem-se citar os 99% de NONs do cinema português 
ou a música dos Heróis do Mar ou os textos de Miguel Esteves Cardoso ou... Depois 
dessas toneladas de ideias, ao fim e ao cabo, os portugueses talvez só confiem 
(não esquecer que todas as confianças são transitórias) em dois intelectuais: 
Eduardo Lourenço ou Carlos Queirós.  
 
4. O ciclo de Outubro do Cine Clube Viseu obedece à designação de Ciclo de Cinema 
Português e a História. Integra-se nas comemorações do VI Centenário do 
Nascimento de EI-Rei D. Duarte, promovidas pela Câmara Municipal de Viseu e que 
vão ter o seu ponto forte durante este mês. São quatro filmes históricos, três da 
década de oitenta, o último da década de cinquenta.  
Seria inútil lastimar o facto de não termos tido acesso a outros filmes que dariam 
outra perspectiva de como o cinema português constrói visualmente a nossa 
memória. Um dos filmes que nos apetecia sobremaneira rever era Revolução de 
Maio, de António Lopes Ribeiro, como paradigma de um certo cinema de 
propaganda fascista cinematograficamente muito bom e de que o realizador citado 
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foi o maior expoente. Como substituição, fica Chaimite, de Jorge Brum do Canto, 
desmesurado projecto pessoal sobre as campanhas de "pacificação" dos Vátuas, em 
Moçambique, na segunda metade do Séc. XIX. África, sempre África, a marcar a 
História de Portugal, como facilmente se deduzirá da dominante temática dos filmes 
deste ciclo.  
Como diria La Palice, um filme histórico é uma história sobre a História. Há sempre 
muito trabalho dos consultores para evitarem anacronismos tipo relógio de pulso de 
figurante numa corrida de quadrigas, ou erros na escolha de fardas que existem, 
pelo que se diz, numa outra superprodução portuguesa que está para estrear - 
Aqui D’El Rei, de António Pedro de Vasconcelos.  
Se fazer um filme histórico impõe problemas bicudos à incipiente capacidade 
industrial do cinema português, constata-se uma boa capacidade de mobilização de 
recursos para filmes como NON ou o citado filme de António Pedro de Vasconcelos 
(ambos passaram a barreira dos 5 milhões de dólares).  
Hipótese godardiana: será que há um novo período de necessidade de afirmação 
nacional que vai gerando obras do tipo das indicadas?  
Porque, claro, não há escritas bacteriologicamente puras sobre o passado. 
 
© Alex 
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ENTREVISTA A JOSÉ G. LORENA 
 
Entidadimagens é um conjunto de 21 fotografias que estiveram expostas no 
Antigo Antiquário entre 7 e 18 de Setembro. Vinte e uma fotografiaS de José 
Guilherme Lorena numa organização da Secção de Fotografia do CCV.  
O assunto: personalidades apanhadas em situações-tipo da encenação da vida 
pública. Um olhar irónico sobre os políticos a que foi acrescentando algum picante, 
ao atribuir-se a cada fotografia um titulo de um filme para multiplicação de leituras 
cruzadas. As reacções das pessoas a este dispositivo original foram extremamente 
variadas como o livro de Honra da Exposição atesta. A página seguinte inclui 
algumas dessas reacções.  
Resumindo, a arte do José Guilherme Lorena nesta Exposição não temeu o efémero 
(como é sabido, o espectáculo da política é suposto assentar na rotação dos seus 
actores) e correu o risco dos políticos não terem fair play. 
Esta entrevista não avalia nada disso. Tão irónico como o tom da Exposição é a 
situação de um jornalista da Agência Lusa - por se ter metido connosco – ter-se 
que se sujeitar a esta troca de papéis: não é ele quem pergunta; é o Argumento. 
Não verbalizei esta situação durante o acto da entrevista mas tive esse facto 
sempre bem presente e as perguntas questionam deliberadamente o que pensa o 
Jornalista do acto de Informar:  
 
Argumento: Vamos tentar prender desde já a atenção dos leitores. No 
questionário de Verão do Público, perguntava-se às pessoas se publicavam 
a fotografia da mulher do primeiro-ministro em topless. Se fosses tu, 
publicavas?  
Lorena: Publicava se valesse a pena! Mas é claro que tinha de ter em atenção o 
momento que se estivesse a viver. Para esta exposição que agora fiz em Viseu, 
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tinha preparada uma fotografia onde aparecia a mulher do actual primeiro-ministro 
num comício em Viseu, há uns anos. Por cima da cabeça da senhora saltavam dois 
dedos em V: os dedos do próprio primeiro-ministro a incitar à vitória. A leitura para 
mim era simples assim como poderia ser a da praia em topless.  
 
P: Não apresentaste essa fotografia na Exposição. Porquê?  
R: Foi um receio que tive. Posteriormente vim a confirmar a minha atitude. Nesta 
pequena mostra tive apenas o objectivo de, aproveitando o momento político (a 
campanha e pré-campanha eleitoral), caricaturar alguns dos actores da política 
nacional e local. Houve reacções negativas de algumas pessoas que viram a 
exposição. Pensaram que, pela maneira como eram fotografadas as pessoas, se 
estaria a criticar esta ou aquela força politica. Penso que seria interferir na mente 
da gente simples apresentar fotografias mais ousadas. 
 
P: Tu és um jornalista da agência Lusa. Como caracterizarias o teu trabalho 
em relação a um jornalista de, p. exº, um diário? 
R: Um jornalista de jornal, ou outro qualquer, tem que contar sempre uma história. 
Escrever para um jornal ou fazer uma peça de rádio são atitudes diferentes da do 
jornalismo da agência um - género que se implantou há muito no mundo e que 
requer em primeiro lugar o crivo da utilização de determinadas fórmulas na escrita. 
Há sempre uma fórmula para relatar qualquer tipo de acontecimento. Sintetizar é o 
objectivo primeiro no trabalho de Agência, facto que pode levar a uma anulação da 
personalidade de quem escreve. Mas o meu trabalho em Agência tem-me 
sobretudo ensinado a dizer o essencial, o que me facilita o trabalho em qualquer 
expressão jornalística.  
 
P: Apurou também o teu espírito de síntese fotográfico? Será que essa 
coisa existe?  
R: O fotografar e ser um escriba aconteceu por ter adquirido o gosto pelas duas 
coisas. Penso que não acontecem por acaso; essas duas formas de expressão 
complementam-se em mim. Por vezes, entro em primeiro lugar como jornalista e 
levo a máquina fotográfica. Aquilo que vejo, quando é significativo, e merece ser 
captado. Noutras ocasiões não se podem descrever determinadas situações mas há 
meia dúzia de imagens que me levam a compreender aquilo que escrevo. Contudo 
acho que a fotografia deve estar separada do texto jornalístico. 
  
P: Não é uma ilustração de texto? 
R: Quando digo isto quero apenas separar estas minhas duas actividades. Acho que 
a fotografia deve por si só surgir num texto e vice-versa, ou seja, há textos que 
podem ajudar a compreender uma fotografia. Mas voltando atrás, não consigo 
imaginar o espírito de síntese fotográfica.  
 
P: Um acidente da RN na Estrada Nacional nº 2. O rolo só dá para três 
fotografias. Como contarias a história?  
R: Não com três mas apenas com espaço para cinco fotografias isso já me 
aconteceu...  
 
P: A pergunta ocorreu-me porque no Verão de 90 o distrito de Viseu 
apareceu na informação nacional por coisas do género e que de certeza 
tiveste de cobrir...  
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R: ...acho que de um trabalho de reportagem fotográfica se devem retirar as 
fotografias mais significativas. O exercício quase diário da foto-reportagem é 
importante para adquirir a atenção necessária para mostrar às pessoas aquilo que 
querem ver quando há um desastre, uma tragédia ou a visita de uma 
personalidade... Tanto a escrever como a fotografar deve-se satisfazer a 
curiosidade do público. 
 
P: Mesmo a apetência mórbida pelo gore da tragédia?  
R: Sim, porque no fundo as pessoas também gostam de ver isso. Às vezes a 
“mensagem" passa primeiro, e mais facilmente, com isso tipo de introdução através 
da imagem.  
 
P: Numa região como a de Viseu acontecem coisas?  
R: Por mais pequeno que seja o meio acontecem sempre coisas. Não há diferença 
alguma entre a fotografia que se mata numa sessão aquecida do Conselho de 
Segurança da ONU ou numa que de uma forma feliz se eterniza durante a 
inauguração de um regadio na Beira Alta. 
 
P: Falaste em inauguração o que lembra políticos, a matéria-prima desta 
tua exposição. Não te vou perguntar o que pensas da classe política, mas 
aquilo que achas que o cidadão comum dela pensa.  
R: Em primeiro lugar e com muita tristeza, devo dizer que Entidadimagens devia 
ter sido um conjunto de fotografias publicado a seu tempo num jornal de Viseu. 
Quis mostrar o que é possível fazer-se com fotojornalismo. Infelizmente não há 
editoras na nossa zona que estimulem a prática do fotojornalismo. Depois – para 
ser mais conciso – acho que a maioria das pessoas desta região nem sequer 
conhece os seus políticos, os seus representantes, quanto mais pensar alguma 
coisa deles.  
 
P: De quem é a culpa dessa invisibilidade? Dos jornalistas?  
R: Poderá ser dos jornalistas enquanto indivíduos com a obrigação de dar a 
conhecer os poucos ao grosso da coluna e o não façam sistematicamente. Isso 
acontece porque não há espaço e os tais directores e editores asseguram que isso é 
desnecessário. Por outro lado, os políticos têm receio de serem conhecidos por 
muita gente. Só se lembram das pessoas de quatro em quatro anos e durante esse 
tempo receiam que se saiba o que andam verdadeiramente a fazer. Se num país 
tão pequeno como o nosso são conhecidas as principais personalidades da vida 
política portuguesa, porque não inventar um meio de comunicação que em Viseu 
desmonte e ponha a nú os nossos políticos?   
 
P: A tua exposição, composta de vinte e uma fotografias de personalidades 
em situações mais ou menos bizarras, tinha uma retalhada numa espécie 
de puzzle. Era a única com este tipo de intervenção e o retratado era o 
senhor Luís Martins. E claro que cada visitante fez a sua interpretação 
perfeitamente legitima e válida. Mas, para terminar esta entrevista, 
importa ouvir a opinião do autor.  
R: Eu acho que o Luís Martins é uma figura referencial para o distrito de Viseu, 
nestes anos da dita democracia. As pessoas tem aquilo que merecem e, 
politicamente, Viseu - um castelo do PSD - tem tido a defender (ou não) os seus 
interesses aquele que é conhecido pelo deputado Luís Martins. É um indivíduo que 
admiro pela visão que demonstra do fenómeno que é a luta política. Não defendo, 
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nem tenho que defender, o que o homem faz para atingir objectivos dentro do seu 
partido. Se há pessoa que se tenha que fotografar na actividade política de Viseu, 
Luís Martins é um deles.  
Às vezes a minha máquina não perde oportunidades para tirar fotografias 
memoráveis. Há uma, que não consegui encontrar, em que o Luís Martins aparece 
no centro da bandeira portuguesa. Na fotografia retalhada que apresentei, optei 
por, mais do que a pessoa, experimentar uma técnica fotográfica que é a do 
mosaico. Achei piada às leituras. Houve quem se aproveitasse para denegrir o Luis 
Martins dizendo que daquela forma ele aparecia entre grades. A imaginação é fértil 
e essa ideia não me ocorreu. Da vulgaridade da própria fotografia...  
 
P: Vulgaridade porque era uma fotografia de pose enquanto a maioria 
delas era de instantâneos, apanhados?  
R: Exactamente. O retrato foi feito por provocação ao fotógrafo, que teve tempo de 
a elaborar. Tentei, e só, demonstrar alguma imaginação na reprodução da uma 
imagem de um político da terra.  
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CICLO DE CINEMA PORTUGUÊS  
E A HISTÓRIA 
 
Non, ou a vã glória de mandar 
O lançamento deste filme no mercado representa um dos exemplos mais felizes de 
como deve ser procurado público para o cinema português. Desde a cobertura 
televisiva, ante-estreia solene na Gulbenkian, T-Shirts, postais, dossiers de 
imprensa, etc, etc, tudo foi utilizado pela Atalanta Filmes para pôr os portugueses a 
ver esta história das batalhas perdidas de Portugal, apesar das furiosas invectivas 
do presidente da comissão para a comemoração dos Descobrimentos.  
É claro que NON é visualmente uma desilusão, bastando para tal lembrar o 
imprevisto kitsh do episódio da Ilha dos Amores. Este filme pode servir sempre 
para a avaliação das (in)capacidades industriais do cinema português que -quando 
finalmente dotado de meios e este filme é a sua mais cara produção de sempre -
não consegue ultrapassar o convencional.  
Viva Manoel de Oliveira - radicalmente original e pioneiro, apesar da modéstia de 
meios - de Aniki.Bobó e Os Canibais!  
 
O processo do rei 
Sequência avassaladora: um sermão de Vieira (Filipe Ferrer); referência a Sara, à 
infertilidade e à necessidade de um filho varão; enquanto as palavras do padre 
ecoam pela igreja, a câmara -majestosa, geométrica -circula pelo povo, dignitários, 
celebrante, a rainha, rei, infante. Fixa-se no rei adormecido. Ponto final. Tudo dito.  
Há neste filme de João Mário Grilo um grande rigor pictórico. A fotografia soturna 
dá a atmosfera das linhas de água, dos duelos à noite, das meias tintas dos 
personagens. A luminosidade forte do tribunal -o sítio onde se deve fazer a luz da 
verdade -é temperada pelos recitativo hesitante, frágil dos depoimentos.  
A intriga gaulesa poderia ter sido melhor tratada. A personagem do Senhor de 
Preyssac merecia mais densidade psicológica, para além do papel repetitivo de 
teorização do jogo imperial. É uma das (poucas) reservas que se podem pôr a este 
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O Processo do Rei que nos faz recordar que há contextos em que a cama das 
pessoas é assunto de estado, como na altura bem lembrou Paulo Nogueira, no 
Independente. 
 
Um adeus português 
Em 17 de Abril de 1986 estreou UM ADEUS PORTUGUÊS, primeiro filme português 
que tratava directamente a guerra colonial.  
A citação inicial de Alexandre O'Neil "esta pequena dor à portuguesa tão mansa 

quase vegetal” introduz-nos imediatamente na atmosfera desta história de 
silêncios, de dor calada.  
Este filme organizado a dois tempos e locais - África, 73, p&b; Portugal, 85, cor - 
representa uma coerente descrição da capacidade das pessoas viverem com a dor, 
não a verbalizando, não a gritando, sobrevivendo por isso na recusa dos grandes 
gestos que, podendo ser libertadores, podem também ser traumáticos. E o espírito 
português descrito nos versos de Natália Correia. "...não nos dão o animal / que 
espeta os cornos no destino."  
O dispositivo narrativo de João Botelho assenta na secura das personagens, onde 
os conflitos, os sentimentos, os gestos são de uma contenção, de uma interioridade 
ímpar no cinema português. Sem dúvida, o melhor filme deste ciclo. 
 
Chaimite 
Basta ler a ficha técnica precedente para perceber que estamos na presença de um 
filme de um homem - Jorge Brum do Canto. Uma boa oportunidade para dar a 
palavra ao autor. São declarações de Jorge Brum do Canto à revista "Filme nº 9”, 
de Dezembro de 59:  
Sempre acalentei o sonho de fazer um filme sobre a epopeia de Mouzinho, eu que 

já tratara praticamente todos os géneros! Não calcula como é terrível fazer um 

filme sobre um assunto que embora pertença à história, ainda está muito perto de 

nós: excessivamente perto para se ter fixado e excessivamente para saltar à vista.   

Gastei quatro anos de estudo desde que me propuseram a realização deste filme! E 

o filme é praticamente todo meu: até tive de interpretar o Paiva Couceiro.  

Para compreender melhor esta época da história da colonização de África, sugiro a 
leitura do longo estudo de Vasco Pulido Valente, dedicado à personalidade de Paiva 
Couceiro, na K de Setembro. 
 
© Alex 
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AS AVENTURAS DO ESPIÃO ACÁCIO 
 
Pouco passava das 21.30, ainda com o sabor do café, tomado à pressa na boca, 
quando me desloquei ao ajuntamento noctívago, que se concentrava em frente do 
palco montado no parque da cidade.  
Agendada, estava a prestação ao vivo dos locais Major Alvega e a estreia dos  
novatos Ex-Libris.  
Raramente se dá a oportunidade a bandas saídas da garagem, de actuarem num 
palco com espaço e de usufruírem de uma série de condições, como condições 
técnicas de som e de luz profissionais.  
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Na verdade foi o extremo apuro técnico do som, a única coisa que se salvou duma 
prestação fraca mas não inglória dos Ex-Libris.  
Colados em demasia a sonoridades que vingaram no início da década de 80, tendo 
como pontos de referência aquilo que poderemos chamar de "rock-fanzine", 
lembrando o que há dez anos atrás os Bastardos do Cardeal ou os Agitação 
Clandestina faziam, um pouco melhor. É no entanto de congratular o aparecimento 
de nova gente a tocar neste pequeno burgo e em particular a oportunidade de se 
poderem apresentar em tão benéficas condições como as que foram dadas aos 
Ex.Libris.  
…um curto intervalo e, surgiam então os aguardados major, de seu nome Alvega. 
Formados há cerca de um ano, julgo a altura exacta de repensarem a sonoridade 
que os tem caracterizado, ao ponto de tomarem determinadas opções que mais 
tarde ou mais cedo se vão tornando irreversíveis. 
Munidos por uma máquina rítmica dançante de excelente qualidade, terão de optar 
se prosseguir abafando este seu maior trunfo com guitarras mais apropriadas a 
outros géneros musicais ou então seguirem por uma via mais apetecível a corpos 
dançantes, ao que realmente é destinada toda a estrutura musical.  
A fusão por que toma rumo a maior parte das composições, de modo algum os 
lança para um campo vetado à originalidade, provoca antes uma desarmonia 
melódica um pouco desconcertante.  
De resto, e o espectáculo em si, foi óptimo, em especial a prestação do front-man, 
menos hesitante e mais só, já que a posição dos restantes, arredados a um canto, 
permitiu um amplo espaço à sua movimentação.  
Além do espectáculo que decorria no palco, algumas atenções estavam cometidas 
para um buraco trespasseiro, onde frequentemente caíam os menos prevenidos. 
"Dentro dum buraco, um homem e um saco!” 
 
© Alagoa 
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A DÉCADA DA ESTAGNAÇÃO 
 
E, aqui estamos nós, neste inibido final de século, onde já nada se cria, mas tudo 
se restaura.  
Afinal um final de século como tantos outros, onde a responsabilidade herdada das 
décadas anteriores, na prossecução rumo à evolução pesa sobre uma sociedade 
que da forma mais fácil harmoniza todas as contradições que assomaram o período 
áureo da centúria.  
Plastifica-se a extravagância em sensatez, a provocação deixa de ser exuberante 
para se tornar concertada.  
São os anos da concertação, da conciliação das formas, ao fim ao cabo do 
consenso, não como facto mas como acto, que não é mais do que a grande vitória 
da chamada democracia social. Na sua mais inexequível forma se consagrou às 
maiorias, que dita e desdita a engrenagem da teia social de forma a se estereotipar 
as condutas, os gestos.  
Os motivos outrora radicais, revolucionários são agora simplesmente restaurados 
ao estereótipo, ditando a capitulação da novidade.  
Veta-se o absurdo à elegância, e não se crê nas revoluções.  
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Simplesmente já nada se faz com paixão. As revoluções foram polidas, o 
comunismo é agora socialismo, ou até social democracia, Mozart é pop star, são 
agora reinventadas sobre valores que se estereotiparam, e estagna-se na 
hegemonia de padrões, de entropia cuja longevidade é fácil de determinar.  
Espera-se o caos, só ele poderá determinar o novo, o inédito (já nada é inédito!), 
as formas apassionantes de criação, o risco de vitalidade onde se encontra a 
decadência social (puritana e conservadora).  
A decadência da liberdade enquanto opressão de maiorias, como cúmplice da 
instituição (social, religiosa, cultural, económica e política).  
O autoritarismo das massas. A pretensão da democracia social, em ser monarquia a 
forma áurea e a mais eclética de todas as manifestações dos mais distintos 
géneros, no século das repúblicas.  
São os anos das colagens de atitudes, o furto subtil, imitação, o "mix-appel" género 
pesquisa dos gestos mais de bom grado.  
Do caos nasce a paixão, só com ela se poderá fecundar o Novo, germinar a 
liberdade como ofensa à pré-determinação. O fim da sociedade mecanicista, a 
valoração da imprevisibilidade da criação humana, essencialmente a nível cultural.  
 
© Alagoa 
 
 
 
 
  
 
 
 


