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1 
GENÉRICO 
 
Nesta altura em que vou deixar a Direcção deste jornal, partilhar este página com o 
José Guilherme Lorena, é para mim uma enorme satisfação pelo simbolismo que 
implica em termos da continuidade do Argumento de passagem de testemunho.  
Desde Janeiro de 1987, tenho mantido este espaço de diálogo com os sócios do 
CCV e os leitores do Noticias de Viseu. Foram cinco anos em que contei com muita 
gente que colaborou para a riqueza de conteúdo deste jornal, para que o mesmo 
tenha servido para circulação de informação das actividades do Cine Clube, bem 
como das actividades do Cine Clube, bem como o cruzar de opiniões sobre o 
cinema, a fotografia, o vídeo, o… 
A todos os colaboradores e patrocinadores, sem excepção, deixo um sentido 
testemunho de gratidão. À futura Direcção do Argumento, uma palavra de estímulo 
e votos de felicidades.  
 
© Alex 
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A MELHOR NUVEM QUE PASSOU  
EM VISEU NOS ÚLTIMOS TEMPOS 
 
A primeira longa-metragem de Ana Luisa Guimarães estreou recentemente 
em simultâneo em 7 salas do país.  
O Auditório Mirita Casimiro foi um dos locais escolhidos, o que já vem 
sendo um saboroso hábito. "Nuvem", teve, neste Auditório na primeira 
semana uma enorme adesão por parte do público, o que desde logo 
justificou mais uma semana de exibição. 
 
Ana Luisa Guimarães terá ficado assustada, quando os nossos melhores críticos 
cinematográficos se referiam ao filme como algo de novo e singular.  
O Sete dedicava-lhe um suplemento especial dizendo "é o filme mais fresco e 
emocionante que o cinema português nos dá nos últimos anos". Maria João Martins 
no JL apresentava o filme assim: "Minhas senhoras, meus senhores, o momento é 
solene Nuvem, de A.L.G. ficará na história do cinema português". A verdade é que 
os críticos não exageraram. Nuvem é um filme lindíssimo.  
Para além da oportunidade da estreia, foi tempo também para conhecer a Ana 
Luisa Guimarães, pois esta escolheu Viseu para "tomar o pulso" ao público em dia 
de estreia. 
Aqui ficam aspectos da conversa/debate ocorrida no final da projecção. "Saber 
como as pessoas reagiam ao filme" foi logo a primeira coisa que Ana Luisa 
Guimarães disse quando começou a ser (timidamente) questionada pela assistência 
no final da estreia. Depois de um "barrento" período de conversa indefinida com a 
realizadora, começaram a surgir as perguntas, os comentários, aquilo que apetecia 
mesmo dizer sobre aquilo que se vira. E a quente que ainda era melhor!  
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Surgiu uma conversa precisa: a questão das "escolas". O culto que muitos 
realizadores portugueses fazem das mais rebuscadas e importantes escolas 
europeias, e não só, teria influenciado ou não Ana Luisa Guimarães? Dava a ideia 
que a escola seria outra - um novo estilo, uma narrativa excepcional, um misto de 
simplicidade e, quiçá, de complicados métodos para uma obra apreciável! "Em 
primeiro lugar interessava contar uma história", disse. Realmente conhecia as 
"escolas" do tempo da Escola. Analisara-as umas, com a sua primeira obra buscou 
a perfeição técnica para não se exprimir como outros, com filmes pesados, mais 
teatrais do que cinematográficos.  
Interessava introduzir uma certa "abertura". "Estamos muito fechados. Quis fazer 
um filme com acção, com bom trabalho de actores. Um filme que entrasse de outra 
maneira dentro das pessoas.” E realmente conseguiu-o. "Nuvem" entrou de facto 
de outra maneira: agradou mais por questões técnicas (som, fotografia, realismo 
bem ensaiado) do que pelo onirismo das mais complicadas teorias eventualmente 
utilizáveis por um receptor de som e imagens cinematográficas.  
Mas tanto "elogio" não seria tentar menosprezar uma primeira obra? "Elogiar pode 
significar estar contra?". "Há um lado agradável, quando se diz bem do filme", 
respondeu Ana Luisa Guimarães. "Eu também pensei que estava quase a funcionar 
como um D. Sebastião - vamos lá ver se é ela que vem resolver os problemas do 
cinema português - mas penso que há alguma crítica, que não gosta de 
determinados filmes, que tem ansiedade que se conte uma história, com actores, 
etc." Havendo uma tentativa de mudança e, diz Ana Luisa Guimarães, eles (os 
críticos) disseram "é agora!"  
"Fiquei, por outro lado, com a sensação do exagero. Pensei que estivesse a incutir a 
expectativa nas pessoas e que, depois, elas se desiludissem. O que eu quero é 
fazer cinema. Não o faço contra ninguém, não ataco filmes de colegas meus. O que 
percebo é que algumas pessoas que vêem o meu filme o achem diferente e 
marcante no panorama actual do cinema português. Mesmo assim devo dizer que 
já tive críticas más. Acontece também é que quando as pessoas não gostam "são 
simpáticas" e não me vêm dizer"!  
Depois, foi tempo para os comentários: que o filme, começava bem mas que tinha 
uma curva descendente, que não era acompanhado da mesma força do princípio ao 
fim.  
Para a realizadora há realmente uma parte em que o filme perde vida. Nas 
filmagens o argumento foi ligeiramente alterado mas não conseguiu evitar-se uma 
certa "lentidão" que é apenas passageira.  
"Mas o que acho do meu filme, e para ser mesmo sincera, é que tem um bom 
arranque, surpreende mesmo. No meio tem uma parte mais fraca e no fim melhora 
substancialmente. Eu sei em que passagens é que as pessoas começam a ficar em 
tensão..."; eis a opinião de Ana Luisa Guimarães. Não se poderia ser mais sincero e 
liberto de rodeios e imodéstias.  
Seguiram-se momentos em que se constatou o que muitos haviam já percebido: o 
grande cuidado estético na composição dos actores intervenientes, da imagem, da 
fotografia, etc. Ana Luisa Guimarães transmitiu uma segurança invejável. Em 
relação à sonorização do filme foi utilizado um processo de dobragem, forma mais 
ou menos dispendiosa, com a qual se podem evitar os mais frequentes erros do 
chamado "cinema português", salvo raras excepções. Com um orçamento total de 
cerca de 50.000 contos quase não se percebe como Ana Luisa Guimarães conseguiu 
a dobragem, a gravação em pistas, enfim processos “hollywoodescos” que não 
estão na mais frequente "imaginação" dos cineastas portugueses.  
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Houve também um trabalho de actores que teve o mérito de ter sido aplicado a 
principiantes. Exceptuando o caso de dois ou três actores mais conhecidos do 
grande público (o caso de S. José Lapa) todos os intérpretes de "Nuvem" são 
jovens seleccionados pela própria realizadora. O apuro foi tal que até as cenas de 
pugilato foram treinadas com um técnico conhecedor da matéria.  
 
© J.G. Lorena e Adriano Gonçalves 
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MORREU O HOMEM QUE PÔS TODOS OS 
EXTRA-TERRESTRES A FALAREM 
AMERICANO 
 
A 24 de Outubro de 1991, morria vítima de um ataque cardíaco, em Los Angeles, 
Gene Roddenberry, o criador de O Caminho Das Estrelas (Star Trek). Quando 
assistimos à reposição pelas maiores cadeias de televisão do mundo da série Star 
Trek - The New Generation, morre o seu criador, o homem que quando se alistou 
nas Forças Armadas norte-americanas em 1941 vivia já de certo modo as 
aventuras que mais tarde passará para o ecrã mágico, arvorando o verdadeiro 
espírito Americano de conquista e sabedoria. Quando a 8 de Setembro de 1966 
pela primeira vez o povo americano via o espaço povoado pelas missões gloriosas 
da Starship Enterprise, a um futuro de 200 anos, o fulgor da conquista do espaço 
era enorme. Ainda era inacreditável a ida ao espaço, já as lutas inter espaciais da 
equipa do Captain Kirk saíam-se vitoriosas como bons americanos que eram.  
Depois de nove meses de exibição a série fora considerada um fracasso e a NBC 
suspendera as emissões, já que não provocava em massa nem uma resposta 
optimista dos investidores em publicidade.  
Em 1969, nas vésperas de Armstrong ter pisado a Lua, a série era de vez cancelada 
para que no seu lugar, fosse posto um concurso de música country. Provocando um 
enorme alvoroço e uma campanha de protesto por aqueles que se auto-titulavam 
de trekkies, obrigando à produção de mais 79 episódios, cujo preço unitário 
oscilava já os 186.000 dólares. A partir daqui os negociantes começaram a 
instaurar um verdadeiro culto à série, vendendo réplicas das naves, vestimentas da 
tripulação da Enterprise e até, as famosas orelhas do Dr. Spock.  
Tendo sido transformado num autêntico fenómeno, Star Trek transformara-se já 
em best-sellers, jogos de vídeo e até programas de computador do poderoso 
Pentágono.  
Roddenberry, tivera sempre uma enorme capacidade de inventar um futuro 
fantástico revelado não só em Star Trek, onde o primeiro beijo inter galáctico entre 
um branco e um negro fora dado, mas também nos scripts das séries Naked City, 
Dragnet e Jane Wyman Theatre.  
Quis transpor para a tela a sua filosofia humanista, de harmonia racial e sexual, 
valores cristãos, que constituíram a base da sua educação no seio duma família 
puritana e conservadora.  
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Além do espólio cinematográfico que nos deixa, ficam palavras novas dum 
vocabulário ficcionista, "Kligon", "phasers on stun"…  
 
© Fernando Miguel Alagoa 
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ANIMEM-SE, CINÉFILOS NOSSOS 
 
É com orgulho que se é associado do Cine Clube de Viseu. Não só a vaidade numa 
das mais antigas associações culturais da região como também, e novamente, o 
facto de se pertencer a um organismo que tem marcado o seu percurso de três 
décadas com a decência dos que a algo se sabem dedicar.  
O cinema é o móbil da nossa actividade. O cinema é hoje, claro mais completo do 
que noutras eras. E ainda não fez 100 anos! De extraordinário meio de expressão 
artística, pode em curto espaço de tempo, passar a forma de perseguição 
ideológica, originando eventualmente a morte ou a privação da liberdade. 
Em Portugal respiramos liberdade. Agora um pouco alaranjada e às vezes nefasta 
mas não deixa de ser liberdade – e bastante apurada, diga-se, pois já se notam 
algumas das incongruências do sistema a que assiste, a democracia. 
No nosso pequeno mundo, em Viseu, surgem actualmente no CCV algumas 
questões rafeiras. Quem isto escreve ingressou nas ideias cine clubistas há poucos 
anos. Tem pasmado com tanta coisa boa como agora pasma com tão indesejáveis 
questões. Mas também compreende que, por vezes, em tempo de paz e de 
realizações surge, de repente, o desassossego pela porta da frente. A natureza 
humana é assim mas não deixa de ser desmoralizante constatar que falta poesia e 
dureza no nosso actual desassossego. De questões poedeiras se trata, ora! 
Quem é "nosso" agora, recentemente, ou sempre o foi, se desejar continuará a sê-
lo. Os deslizes e as iconoclastias de cada um não devem arrebatar, como o têm 
feito. A exemplaridade do Cine Clube, a sua vivência interna foi conseguida com 
esforço mas, naturalmente, com a elegância, o espírito de sacrifício, erudição e 
palavras simples dos seus associados… 
Não somos de ninguém, somos de todos e para todos os cine clubistas.  
E quem me dera ter escrito outra coisa…  
 
© José Guilherme Lorena 
 
 
 
  
 
 
 


