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Editorial

ão nos rega só a água da chuva.

Assim sobrevivemos a 65 Verões, este ano fará, e quantas 
outras secas, por mãos zelosas e livres, cuja dedicação hon-
ramos só continuando o seu trabalho, resistindo às estações, 
oscilações, jurisdições, competições… Porque o nosso com-
promisso é com o que fica: o público e o cinema.

E é por isso também que por vezes nos empenhamos em resgatar coisas que quase 
se perdem, finas cores desbotadas, como algum do património imaterial da região 
Dão Lafões, que acompanhámos o realizador Luís Brás a documentar, e cujos 
relatos em primeira pessoa aqui reproduzimos na sua essência, como motivo de 
reflexão acerca da sua importância para quem somos, para o nosso presente tão 
clamorosamente colorido, tão fluorescente, que faz o passado mais vivo pálido.

Ainda sobre memória, sobrevivência e Primavera, temos, neste Argumento 164, 
as impressões afectivas de Manuel S. Fonseca sobre “a obra de Joaquim Pinto”, 
expressão estranha para os mesmos ouvidos que ladeiam a Retina.

No n.º 158 publicámos um ensaio de Maria do Carmo Piçarra, “Cinema Império”, 
sobre imagens coloniais, tema de uma iniciativa da Cinemateca em colabora-
ção com a Aleph — Rede de Acção e Investigação Crítica da Imagem Colonial, 
em 2015, da qual resultou, mais tarde, o livro homónimo A Colecção Colonial da 
Cinemateca: Campo, contracampo, fora-de-campo, que contou com o apoio à edição 
do Cine Clube. Desse volume publicamos aqui a contribuição de Rui Lopes, um 
texto sobre Macao, de Sternberg e Ray.

Temos ainda o sublime deleite de iniciar um novo capítulo kinekósmiko, com 
Não Sou Nada/The Nothingness Club, a nova aventura pessoana de Edgar Pêra, 
que generosamente se abre — mas não muito — com o nosso — mas não muito — 
repórter Eduardo Ego.

No Observatório, um trabalho que aqueles de nós que visitaram a exposição co-
memorativa dos 35 anos do Argumento já conhecem (e em Tamaño Natural — vide 
Subsolo), a serigrafia de Nando Murio, cartaz do filme Nuestro Tiempo, de Carlos 
Reygadas.

Verão também, algures no meio destas páginas, um convite para participar num 
próximo número do Argumento, esse, que será dedicado a um tema nosso insepa-
rável, o dos sempre novos desafios da distribuição e exibição do cinema, uma arte 
cujas formas de fruição e consumo sofreram e sofrem revoluções brutais, que uns 
abraçam e outros amaldiçoam… Esta será uma convocatória ibérica, direccionada 
sobretudo aos estudantes e académicos de áreas relacionadas com o tema, mas 
aberta a todos os que considerarem ter um contributo relevante a fazer. Em breve 
todas as informações estarão disponíveis online. 

Gosto sempre de pensar no primeiro filme que vi em cada ano, não com grande 
superstição, mas como um marco orientador. Desafiaria o leitor a perguntar tam-
bém, qual Baptista-Bastos, a quem for encontrando pela rua: qual foi o primeiro 
filme que viste este ano? Eu, foi o J’Accuse, do Polanski. Não percam, dia 13, no 
Cine Clube!
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onto de encontro e 
colaboração entre 
realizadores libaneses 
e internacionais, assim 
como cineclubes e ou-
tras instituições ligadas 
ao cinema, o Beirut 
Film Society (BFS) é 

uma associação sem fins lucrativos fun-
dada pelo professor de cinema e produtor 
independente Sam Lahoud em 2007 para 
promover a indústria cinematográfica no 
Líbano. Procura sensibilizar os públicos 
para problemas sociais através do cinema — 
uma das ferramentas mais poderosas para 
desenhar comunidades e provocar mudanças 
reais nelas — proporcionando o encontro 
entre jovens cineastas locais e internacionais 
que escolhem fazer filmes por uma causa, 
“cinema responsável”. 

Os nossos sócios são sobretudo cineastas e 
estudantes de cinema, mas também pessoas 
ligadas a outros meios artísticos. Cada mem-
bro contribui simbolicamente com o equiva-
lente a €30 por ano, mas não é obrigatório.

O nosso financiamento vem, na sua tota-
lidade, do sector privado e de organizações 
internacionais, como a UNICEF e unidades 
culturais de embaixadas. A maior parte do 
patrocínio reflecte-se em serviços, como 
hotéis, restaurantes, transportes, etc., para a 
realização das nossas actividades.

A celebrar o seu 12.º aniversário, o BFS 
está hoje numa posição sólida: muitos even-
tos de referência na área do cinema, desde 
festivais a seminários, passando por oficinas, 
reuniões cineclubísticas ou formações, têm 
a nossa assinatura, seja na organização, na 
programação ou no apoio, além da colabora-
ção com um círculo alargado de associações, 
festivais e outras entidades internacionais. 

Algumas das nossas actividades mais 
emblemáticas: 

O Beirut International Women Film Festival 
reúne anualmente cineastas e cinéfilos de 
todo o mundo para ver e discutir filmes sobre 
mulheres ou feitos por mulheres, homena-
geando, além disso, figuras proeminentes que 
tenham marcado o cinema no mundo árabe, 
como a actriz e produtora Elham Chahine, 
ou a actriz Wafaa Tarabay, por exemplo. 

O Beirut International Children & Family 
Film Festival procura construir uma consciên-
cia local acerca de temas relacionados com 
as crianças e a família, lembrando que todas 
as crianças têm direito a educação, amor e 
paz. Para além das projecções, os convida-
dos e o público do BICAFF são envolvidos 
em debates, oficinas e outras actividades de 
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conscientização acerca de temas como a vio-
lência doméstica, o bullying, a dependência 
da internet, etc. 

Lançado em 2017 em Montreal e Ottawa, e 
depois expandido para outras cidades do Ca-
nadá e dos Estados Unidos, o Lebanese Film 
Festival in Canada, organizado em colabora-
ção com diversas entidades e comunidades 
no Canadá, é uma iniciativa que visa apresen-
tar cinema libanês de elevado valor artístico 
a um público norte-americano constituído 
tanto por leigos como por profissionais do 
cinema, fortalecendo assim também as possi-
bilidades de cooperação entre os países. 

Dedicado a realizadores arménios e filmes 
relacionados com a história e a cultura armé-
nias, o Golden Grenade Armenian Film Festival 
in Beirut visa ir ao encontro das necessidades 
culturais da grande comunidade arménio-li-
banesa que integra o tecido sócio-económi-
co libanês. Um dos objectivos do festival é 
promover o diálogo, a tolerância e o perdão, 
retirando lições da história. 

Em 2019 lançámos o Koura Cinema Days 
para impulsionar o cinema local. Além de 
uma projecção modesta de algumas curtas 
e longas nacionais, apoiámos a produção de 
uma longa na região Norte do Líbano. É nossa 
intenção estender este apoio a outras regiões, 
no sentido de desenvolver a indústria nacional, 
oferecendo à comunidade todos os benefícios 
culturais, sociais e económicos que daí advêm.

A entrada nas sessões da maior parte dos 
festivais que organizamos ronda os €4, sendo 
o valor da bilheteira integralmente entregue 
aos cinemas, que generosamente nos cedem 
as suas salas.

Com o apoio da UNICEF, em 2018 lan-
çámos ainda um programa de formação de 

quatro dias para raparigas em situações de 
vulnerabilidade entre os 13 e os 18 anos, 
o Girls for Change. Neste programa, que já 
envolveu libanesas, sírias e palestinianas, 
as meninas aprendem sobre as várias fases 
de produção de um filme, desde a escrita do 
argumento à edição, realizando duas curtas 
em conjunto.

Para a organização de todas estas activi-
dades contamos com cerca de vinte pessoas 
na nossa equipa, que trabalham em regime 
voluntário ou mediante uma remuneração por 
projecto, segundo a disponibilidade de recur-
sos. Durante os eventos de maior dimensão 
também acolhemos muitos voluntários e esta-
giários, sobretudo estudantes universitários.

De acordo com a sua visão e com a sua 
missão, o BFS organiza actividades no Líbano 
e pelo mundo, com o objectivo de fazer valer 
a cultura cinematográfica como uma ferra-
menta de reflexão criativa acerca dos direitos 
humanos e da ética, dando, em particular, 
aos jovens e às mulheres uma plataforma 
para se expressarem, partilhando livremente 
os seus medos, dificuldades, sonhos e am-
bições. O compromisso com a melhoria da 
indústria cinematográfica, apoiando o talento 
e a criatividade, é continuamente renovado, 
de acordo com a responsabilidade social que 
consideramos que temos no Líbano e fora. 
Vários realizadores libaneses em início de 
carreira encontram no BFS uma plataforma de 
conexão com fundos e apoios internacionais, 
que lhes permitem lançar as suas carreiras.

Em busca da compreensão mútua, o BFS 
desenvolve este trabalho de diplomacia cul-
tural, que promove a troca de ideias, línguas, 
artes, cultura e cinema entre o Líbano e
o mundo.

Bilhete-Postal
Uma cartografia do movimento cineclubista
e projectos afins: o que fazem, para quem e com
que objectivos trabalham. Pelo mundo fora.
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A equipa e os participantes do festival Girls for Change 2018

Beirut Film Society



vermelho é a cor arquetípica, a pri-
meira a ser dominada e reproduzida 
pela humanidade em pinturas pari-

etais e adornos corporais. Vinculado ao fogo 
e ao sangue desde épocas remotas, desdo-
bra-se num labirinto cromático particular-
mente fecundo e ambivalente. Marginali-
zado por Newton e renegado pela Reforma 
Protestante, perde o seu estatuto de primei-
ra cor e torna-se demasiado vistoso, e até 
imoral. Permanecerá, no entanto, como a 
cor do erotismo, da alegria e da revolução.”

O
squelético, febril, doente, quase 
sem dar sinais vitais, nasci. O am-
biente psicológico em casa não

podia ser pior e Karin, a minha mãe, na 
altura do parto, encontrava-se no mais 
desolador estado depressivo. Nasci num 
domingo, o que já de si é um bom augúrio. 
Uma criança nascida num domingo, segun-
do a tradição sueca, terá o dom de ver mais 
longe, de alcançar outro horizonte.”

Um romance biográfico sobre aspectos 
menos conhecidos da vida de Bergman.

E

INGMAR
BERGMAN
— O CAMINHO
CONTRA O
VENTO
---
CRISTINA CARVALHO
---
RELÓGIO D'ÁGUA
192 PÁGS.
2019
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“ ais do que tudo, Medem perten-
ce àquela estirpe de homens que 
atraem toda a sorte de circunstân-

cias, personalizando aquilo que nos atreve-
remos a chamar de homens-documento. É 
que a vida do cineasta basco é, em si mesma, 
um verdadeiro repositório da história da 
sociedade espanhola dos últimos cinquenta 
anos. Não será por acaso que é também de 
um espanhol, José Ortega y Gasset, a céle-
bre frase: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si 
no la salvo a ella no me salvo yo.»”

M

---
RAUL PEREIRA
---
CINECLUBE
DE GUIMARÃES
37 PÁGS.
2019
---
DISPONÍVEL ONLINE
https://cineclube
guimaraes.org/

ENQUADRAMENTO
#17: JULIO MEDEM
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“ “

esenho, escrevo, esculpo, vitralizo, 
danço, teatralizo, cinematografizo 
e, se a minha arte não falar por

qualquer destas vozes, que havemos nós de 
fazer? Façam de conta que eu já morri —
e que deixei essas obras póstumas.”
(Almada Negreiros, 1942)

O cinema marcou profundamente artis-
tas do séc. XX como Almada Negreiros. 
Este volume reúne textos, desenhos, entre-
vistas, projectos, que revelam a pre sença 
do cinema na sua vida e obra.

---
JOSÉ DE ALMADA
NEGREIROS
---
ASSÍRIO & ALVIM
168 PÁGS.
2019

SOBRE
CINEMA

---
MICHEL PASTOUREAU
---
ORFEU NEGRO
288 PÁGS.
2019

VERMELHO
— HISTÓRIA
DE UMA COR

ma deambulação pela cidade atra-
vés das imagens e ideias de uma 
série de filmes. Construído a par- 

tir da transcrição de intervenções em ses-
sões de visionamento dedicadas à arqui-
tectura do ciclo Topografias Imaginárias 
— organizado desde 2015 pela Videoteca do 
Arquivo Municipal de Lisboa —, o mapa re-
sulta da sobreposição de duas topografias: a 
topografia dos filmes e a topografia da cida-
de. Este livro é um mapa, simultaneamente 
real e imaginário, da cidade de Lisboa.”

UM MAPA
DE LISBOA
NO CINEMA

U
“

osta do verde? Na Europa, cerca 
de uma em cada seis pessoas tem o 
verde por cor preferida, mas quase 

dez por cento detestam-no ou pensam que 
ele dá azar. O verde mostra-se uma cor 
ambivalente, se não ambígua: símbolo de 
vida, de sorte e de esperança, por um lado; 
atributo da desordem, do veneno, do diabo 
e de todas as suas criaturas, por outro. Nos 
capítulos que se seguem, tentei contar a 
longa história social, cultural e simbólica 
do verde nas sociedades europeias.”

G

---
MICHEL PASTOUREAU
---
ORFEU NEGRO
320 PÁGS.
2019

VERDE
— HISTÓRIA
DE UMA COR

“

---
INÊS SAPETA DIAS
ALEXANDRA AREIA
INÊS MONTEIRO
---
DAFNE
264 PÁGS.
2019
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“

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE
O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES
DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS
ESTANTES, A CADA TRIMESTRE.
UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA,
NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS. 
LEITURAS DE CINEMA E DAS IMAGENS.

LIVROS
doTRIMESTRE

BAISERS VOLÉS, DE FRANÇOIS TRUFFAUT (1968)



O

facto de o cinema di-
vidir um segundo em 
vinte e quatro partes 
é uma coisa em que 
temos que pensar. Um 
segundo vale vinte e 
quatro partes. Um dia 
vale vinte e quatro 

horas. Cada hora vale o que lhe acontece. 
Cada parte de um segundo vale o que lhe 
acontece.
Uma imagem tirada a um segundo impede 
que o segundo aconteça.
As coisas plenas — inteiras.
Não esquecer.
É bonito ver o barco que consegue passar 
tão integrado na água.
O cinema também pode passar por tudo 
sem tocar em nada, integrado.

Um dia achei que o cinema servia para 
anunciar a morte das pessoas. E que o
trabalho do realizador era o trabalho de
um sádico, e decidi não fazer mais cinema.
Proibi-me pensar nisso.
Qualquer actor sabe que um dia vai morrer.
Eles sabem que não são as imagens que os 
matam, sobrevivem-lhes e anunciam a sua 
sobrevivência, mas os bons actores tiram 
prazer nisso. É o precipício deles. E é por
isso que são bons.
Os actores bons jogam a vida.
Foi quando a Roby morreu que pensei nisto 
pela primeira vez.
O Bergman tem inveja da fé do Tarkovsky,
é ele quem o diz.
Com esperança, dedica o Tarkovsky o
Sacrifício ao seu filho, e depois morreu.

Regar as árvores mortas. Obsessão
Tarkovskiana e vencedora, claramente.

Homens e mulheres senza paura.
Mão na mão.
Bravo.

Antes arrastam-se.

Se eu olhar agora para uma parede branca, 
fechar os olhos um segundo, e se quando 
os voltar a abrir a parede estiver toda preta, 
ganhei. Vivo de jogar isto. O intervalo negro 
entre cada imagem. O intervalo de gerar 
surpresas.

E agora mostra-te de relance abrindo a por-
ta da luz de rompante, e volta para o buraco 
escuro de onde só sais quando queres.
Andamos devagar até chegarmos lá.

Arrisca tudo.
Entrega-lhes as armas e diz-lhes que para 
ganhares não precisas de objectos cortantes.
Claro que é mentira, mas o teu golpe é assim. 
É assim que os conquistas, sem nada nas 
mãos que faça mal.

Do teu lugar não os consegues magoar.
Não és a que magoa.
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EXCERTO

série Ph. é uma coleção de referên-
cia dedicada à fotografia portugue-
sa contemporânea. Estas edições

incluem sempre ensaios de especialistas 
em português e inglês e pretendem dar a 
conhecer a obra dos autores, apresentan-
do os territórios expandidos e múltiplos 
da Fotografia. O livro Ph.04 – Fernando 
Lemos, com texto de Filomena Serra, 
centra-se na obra fotográfica deste artista 
pluridisciplinar com 93 anos e inclui cerca 
de 10 obras inéditas.”

A

---
FERNANDO LEMOS
(FOTOGRAFIA)
FILOMENA SERRA
(TEXTO)
---
INCM —
IMPRENSA NACIONAL
CASA DA MOEDA
136 PÁGS.
2019

PH.04 —
FERNANDO
LEMOS

or vezes sobe e desce escadas ou 
ascensores — o solo move-se. Pro-
cura a entrada da luz. Abaixa a 

cabeça e espreita a maquete, quando existe 
já. Ou nem isso. É necessário percorrer 
mentalmente e sem esforço o projecto, 
dentro e fora, até alcançar a convergência 
de interior e exterior - para poder desenhar 
o mais oculto pormenor. E é indispensável 
desenhá-lo.”

Terceiro de um conjunto de 3 volumes 
de escritos de Siza Vieira.

P

---
ÁLVARO SIZA
---
PARCERIA
A.M. PEREIRA
146 PÁGS.
2019
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“

ostuma dizer-se que todas as histó-
rias começam com um corpo, seja 
num corpo visto, num corpo sen-

tido, na sua unidade ou na sua fragmenta-
ção. Helena Almeida, cuja obra não cons-
truiu nunca nenhum tipo de saga, sempre 
desenvolveu pequenas narrativas que são 
protagonizadas por um corpo — o seu.” 
(Delfim Sardo)

Ph.03 – Helena Almeida percorre as obras 
de 1968-2018, desenhos do seu processo cria-
tivo e um ensaio inédito de Delfim Sardo.
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HELENA ALMEIDA
(FOTOGRAFIA)
DELFIM SARDO
(TEXTO)
---
INCM —
IMPRENSA NACIONAL
CASA DA MOEDA
136 PÁGS.
2019

PH.03 —
HELENA
ALMEIDA

“

---
TERESA VILLAVERDE
---
LIVROS COTOVIA
80 PÁGS.
2019

SEM FIORDES
— CAOS E/OU
PROCESSO
CRIATIVO

“



Ele tem medo.
Ele não vai.

Ela sabe muito antes de mim que ele não
se vai mexer e que ela não tem safa.
Ninguém a virá salvar.

Difícil.

Ainda tenho a caneta na mão e posso mudar 
o que escrevi.
Embirro com a caneta, culpo a caneta por 
tudo o que escrevi.
Ela também duvida. Bateu-me outra vez à 
porta, de novo veio sozinha. Dei-lhe espaço 
para se sentar, confiou e sentou-se no lugar 
que lhe apontei. Fiquei-lhe agradecida.

Mas ficou calada muitos anos.
Pediu-me a caneta.
Fiquei a olhar para ela.
No coração. Escreveu: no coração.
Eu deixei-a estar sentada. Eu tive medo dela.

O filme vai no barco que não toca na prata, 
começa a anoitecer. Fico a ver da margem. 
Não arrisco mexer em nada.

Ela não me deixou ler o que escreveu.
Eu vou ter que adivinhar tudo.
Ela ajuda-me à maneira dela,
escondendo-me coisas.

Um dia, lá, aconteceu-me uma coisa na casa 
onde morreu e acabou de escrever os Irmãos 
Karamasov, Dostoievski. Mas a casa está 
muito mudada, esteve fechada muitos anos. 
Supostamente voltaram a pôr tudo como es-
tava antes. Há-de estar parecido, mas ele não 
tocou naquelas paredes porque são novas. 

Por isso, o que me aconteceu não conta.

No teatro, o método é todo outro. Vou ter 
que fazer mil perguntas. Mas quero fazer 
também teatro. Gosto que me convidem para 
fazer coisas que eu ainda não sei fazer.

O tempo ainda é indefinido numa criança. 
Por isso quero fazer tudo com crianças. Um 
jardim infernal de crianças que abanam por 
entre as luzes cabeças arrancadas a bonecos 
iguais a bebés.

No cinema, um jardim infernal de crianças 
arrasa.
No teatro não sei, mas talvez ainda mais — 
porque as crianças estão ali, e os espectácu-
los são à noite, e as crianças têm sono.

Agora é o filme, isso não é para agora.

Não tem explicação a falta que eu sinto
da natureza.
A actriz ganhou os gestos dela, fala-me tam-
bém de árvores como se vivesse na floresta e 
eu ouço-a com a atenção máxima.

Tento perceber. Ela tem dúvidas em relação 
a uma coisa que eu não entendo o que é.
Ela diz que não consegue dormir. Diz que 
toda a noite andou às voltas. Diz que acal-
mou depois de ter aberto a janela e posto
a cabeça de fora. Diz que ficou quase toda
a noite a apanhar o vento na cara.

Não conseguimos dormir com
tantas dúvidas.

Vou para onde estão os vivos, os que dor-
mem, dizemos as duas quase em uníssono. 

Vamos visitá-los.
Agora vou dizer-lhe o que ela já sabe:
Há muitas pessoas no mundo a dar tudo por 
tudo para viverem um só dia mais, e seja em 
que condições for.

Ela espera sempre uma saída. Hiberna,
fica à espera. Sabe.

As florestas na Alemanha e em França são 
tratadas com carinho, é onde estamos agora 
todos os que vamos fazer o filme.

Com a lama presa às botas tenho pensado 
muito no lodo. Os atolados. É duro, é o teste 
do pânico. Se esperneares atolas-te num 
instante, se tiveres calma e não te mexeres, 
atolas-te na mesma, mas leva mais tempo e 
alguém pode vir salvar-te.

Estou muito confusa, mas ainda não
exactamente perdida.

Com a vaga de calor, falta-me o gelo, mas o 
gelo para mim já não tem o mesmo mistério. 
Já o filmei.

A vida também é as coisas irem perdendo
o seu mistério.
Mas sobra sempre tanta coisa.

Quando filmo uma obsessão, perco essa 
obsessão. Mas não a queria perder. Mas 
pode-se viver com mil obsessões? Deve ser 
impossível, ou intolerável, insuportável.
A pessoa deve querer estender os braços
e pedir, por favor injectem-me com tudo
quanto há. E não chega.

Nunca tinha visto assim: Cristo, um
obcecado que não conseguia livrar-se das 
suas obsessões e por isso aceitou morrer 
sangrando preso com pregos a uma cruz.
Prova imensa de coragem.

Eu acho que um dia aconteceu uma coisa 
extraordinária.
Aquela coisa de o tempo parar, aconteceu.
À frente dos nossos olhos. Nós os dois 
vimos.
Vi-te. Vi-te a ver e vi-te.

Há ouro em toda a parte.

Há ouro em toda a parte.
É preciso descansar.
Há qualquer coisa que está a faltar ao filme.
Calma.

Um/a realizador/a que não se apaixone
pela sua actriz não está a fazer bem
o seu trabalho.
Ser realizadora tem as suas complicações,
no plateau tens coração, mas não tens sexo.
E se tiveres sexo, não estás a fazer bem
o teu trabalho.
Sinto isso, mas não sei explicar. Ou não
quero explicar porque me dá trabalho,
e agora não quero ter esse trabalho.

“Eu nunca tinha imaginado o som do gelo a bater no casco do navio quebra-gelo porque 
eu ainda não tinha precisado dessa imagem. Era óbvio que faria um barulho surdo, 
seco, molhado, mas eu não tinha ainda imaginado nada disso. Eu não tinha precisado 
dessa imagem. Não era uma falta, foi um acrescento. E serviu para adiar da minha vida 
o som do glaciar a desmoronar.” Os textos de Sem Fiordes foram escritos por Teresa 
Villaverde após as duras filmagens do seu filme Transe (2006).

7ARGUMENTO N164 BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU



Joaquim Pinto
e Nuno Leonel
em E Agora?
Lembra-me (2013)

E S C O L H E R  A
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á obras que asso-
ciamos à perfeição. 
Outras, à sinceridade. 
A obra de Joaquim 
Pinto, entre uma e 
outra coisa, entre esse 
nada que é a perfeição 
e a dor que é a sinceri-

dade, escolheu ser sincera. Estava, depois 
de as escrever, a ler em voz alta estas pala-
vras, «a obra de Joaquim Pinto», e pare-
ceram-me francamente exageradas, tão pou-
cos, se excluirmos documentários, foram 
os filmes de ficção pura que assinou, não se 
desse o caso de a escassez poder também 
ser a força de um autor. 

De onde vem, se não da raridade, a força 
de Isidore Ducasse, autor que escondeu a 
dúbia identidade na máscara literária de um 
improvável Conde de Lautréamont? 

E a comparação peca menos por forçada 
do que por desajustada. Nada há, na obra de 
Joaquim Pinto, que a aproxime da revolta e 
maldição, da subversão e ferocidade que con-
vulsivamente agitam Os Cantos de Maldoror, 
essa obra quase única de Lautréamont. 

As personagens tão jovens que desfilam 
de Uma Pedra no Bolso a Das Tripas Coração, 
passando por Onde Bate o Sol, na sua aparen-
te simplicidade (tão simples como simples 

eram os heróis de They Live by Night, de Nick 
Ray), e na sua indecifrável e incomunicável 
complexidade, têm a reverberação poética 
que me obriga a convocar outra obra, a de 
Rimbaud, tão curta e acidentada como a de 
Joaquim Pinto. 

Tomo mesmo a liberdade de pensar que a 
direcção de som, que emprestou a Manoel de 
Oliveira, a João César Monteiro, a Werner 
Schroeter ou a Téchiné, a Paulo Rocha ou a 
João Botelho, foi a sua aventurosa e rim-
baudiana Etiópia. Tê-lo-á desviado da sua 
obra, como as viagens, o tráfico de armas, as 
febres desviaram Rimbaud dos versos, mas 
não necessariamente da mesma aventurosa 
juventude a que é impossível não associar 
Joaquim Pinto. 

«O tempo anda ao contrário como um 
filme a rebobinar» diz a voz-off de Joaquim 
Pinto em E Agora? Lembra-me, repetindo 
o que disse — diz ele também — o Cláudio 
antes de morrer. E eu lembro-me, rebobi-
nando o filme, que também eu era ainda 
muito novo quando se estreou Uma Pedra no 
Bolso. E lembro-me de muito me ter tocado 
essa sinceridade, perfume que se soltava da 
narrativa desenvolta, contida e lírica e das 
personagens que a sustentavam. 

Num filme, Uma Pedra no Bolso, em que vi 
o mesmo reflexo de eternidade que Rimbaud 

nos faz sentir em versos que juntam mar e sol 
(«Quoi ? — L'Éternité. / C'est la mer allée /
Avec le soleil»), Joaquim Pinto apontou ao 
cinema português um caminho inovador. Foi 
o que então me pareceu, por quatro razões 
que cito. 

Primeiro, redescobrindo a sensualidade
da paisagem. 

Segundo, fazendo os actores encarar as 
emoções num plano estritamente físico — 
uma das dissonâncias mais motivadoras do 
filme talvez seja a que opõe o naturalismo 
desabrido de Manuel Lobão, o pescador, à 
tensa candura de Bruno Leite, o miúdo, e à 
obscura contenção de Inês de Medeiros,
a criada. 

Terceiro, reintroduzindo no “tempo por-
tuguês” de cada plano o mistério da ficção, 
que passa tanto pelas “histórias” de Miguel 
com cada um dos outros personagens, como 
pela recriação de um clima. 

Quarto, reequilibrando a relação do filme 
com o espectador, dando a este, em cada 
plano, um interlocutor válido, que tanto 
pode ser uma personagem, como um cenário 
(os degraus de uma íngreme escadaria, uma 
varanda riscada a vermelho), ou a luz azul e 
branca do litoral.

E onde chegou, agora, o cinema de Joa-
quim Pinto? Mesmo no mergulho na doença, 
e na conversa de olhos nos olhos com a 
morte, E Agora? Lembra-me pertence a um 
cinema que se obriga a estar vivo. 

Pode estar-se vivo de modos diferentes. 
O tempo e o modo de Joaquim Pinto não 
são os de um estar vivo adulto — são, ainda 
e sempre, os de um estar vivo adolescente, 
amoroso e perplexo. 

H

Em Junho, mais
24 páginas de
amor ao cinema.

Mesmo a tempo das
férias, mais 24 págs.
de amor ao cinema.

Das combinações
que se querem:
cinema e argumento.

Ao bom cinema
não faltará
o Argumento.

Um bom filme
não dispensa de um
bom argumento.

Fazer filmesk

24 páginas de amor ao
cinema, já em Junho.
Novo Argumento!

Já em Junho,
+24 páginas de
amor ao Cinema.
A cinefilia

Cinema sem

Na Retina, por Manuel S. Fonseca



Imagens de Uma Pedra no Bolso (1988)
e Das Tripas Coração (1992)
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BREVÍSSIMA BIOGRAFIA

Nasceu no Porto, a 20 de Junho de 1957, e antes de ser autor de 
uma obra singular, Joaquim Pinto destacou-se como director 
de som, ou engenheiro de som, de muitos filmes portugueses e 
estrangeiros. Trabalhou com Manoel de Oliveira, João César 
Monteiro, Paulo Rocha, João Botelho, com António Reis e 
Margarida Cordeiro, mas também com Werner Schroeter e 
Alain Tanner. Em menos de uma década, de 1979 a 1987, foi ele 
que ajudou a conceber e desenhou o som de cerca de 40 filmes.

Joaquim Pinto foi também produtor, com destaque para 
Recordações da Casa Amarela, de João César Monteiro, filme que 
obteve o Leão de Prata no Festival de Veneza (1989).

Em 1988, Joaquim Pinto estreou-se na realização, com a 
mesma reservada inspiração poética de Nick Ray. O seu filme 
Uma Pedra no Bolso, a fechar os anos 80, é uma primeira obra to-
cada pela mesma humildade com que Os Verdes Anos, de Paulo 
Rocha, parecia abrir novos caminhos ao cinema português. 

Em 2003, co-realiza nos Açores, com o seu companheiro, 
Nuno Leonel, o documentário Rabo de Peixe, a que volta, em 
nova versão, em 2015. Em 2013, realizou uma obra pessoa-
líssima, E Agora? Lembra-me, confronto com a sua doença, a 
hepatite C em co-infecção com o vírus
do HIV, e o risco da morte, numa
tradição de que é exemplo
o filme de Hervé Guibert ou
o de Derek Jarman.

FILMOGRAFIA

Uma Pedra no Bolso (1988)
Onde Bate o Sol (1989)
O Fogo: Das Tripas Coração (1992)
seleccionado para o Festival de Locarno

Rabo de Peixe (2003)
E Agora? Lembra-me (2013) 
O Novo Testamento de Jesus Cristo
Segundo João (2013)
Fim de Citação (2013)
Rabo de Peixe (2015)
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nosso intrépido repór-
ter, Eduardo Ego, des-
locou-se, em inícios de 
Janeiro de 2020, à Rua 
de Camões, em Guima-
rães, para entrevistar 
Edgar Pêra. Encontrou 
o cine-artista mais 

uma vez a foto-filmar bandas desenhadas de 
diferentes nacionalidades. Na mesa, frente 
a uma máquina de escrever Regminton dos 
anos 30, uma parafernália de livros de e 
sobre Fernando Pessoa.
Terminado Kinorama — Beyond the Walls
of the Real/Cinema Fora de Órbita, o que
o ocupa agora?
Estou há um ano a preparar a minha próxi-
ma longa-metragem, Não Sou Nada/The No-
thingness Club, cujas rodagens estão previstas 
para Março e Abril de 2020, em Lisboa, Vila 
das Aves, Guimarães e Santo Tirso.
Mais um filme pessoano portanto?
Sim, acertou em cheio, meu karo jovem, 
Não Sou Nada/The Nothingness Club são duas 
frases de Fernando Pessoa. Li a expressão 
“nothingness club” num livro de fragmentos 

de Pessoa, e “Não sou nada” é o primeiro 
verso do célebre poema de Álvaro de Cam-
pos, “Tabacaria”. Peço desculpa mas vou 
ter de me socorrer do livro... [Pêra pega num 
livro, quase destruído, da obra de Álvaro de 

Campos.] Comprei este livro na adolescência, 
na altura o Campos era o meu heteróni-
mo favorito, o mais vanguardystikamente 
ultrajante. Depois passei a ler mais Bernardo 
Soares e o seu Livro do Desassossego. Agora, 
para este filme, viajo entre todos os autores 
fictícios que Pessoa inventou. [Pêra deixa cair 
as folhas do livro, que entretanto se desfez 

nas suas mãos. Finalmente descobre o poema 

“Tabacaria”.] Aqui está: “Não sou nada / Não 
posso ser nada / Não posso querer ser nada 
/ À parte isso trago em mim todos os sonhos 
do mundo”.
Mas antes disso, tinha trabalhado em dife-
rentes filmes que abordavam a obra pessoana, 
como Zombietown 23, The Master Person Ta-
pes, Mar Portuguez e sobretudo a epopeia 3D 
Lisbon Revisited: qual é a diferença principal 
entre este novo filme e os anteriores? 
Esta é a primeira vez que farei uma ficção, 
cujo único ponto de partida é a obra e a vida 

(real e imaginada) de Fernando Pessoa, o 
Super-Camões do Século XX. 
Quando surgiu essa ideia?
Geralmente quando começo a preparar as 
rodagens de um filme, estou já a pensar no 
próximo. Em 2014, quando tive luz verde 
para o Caminhos Magnétykos, pus-me a pen-
sar qual seria o próximo projecto. Tive então 
a ideia de materializar todos os heterónimos, 
personas literárias e mediúnicas do poeta. 
Essas personagens viviam todas numa casa 
com o formato icónico da cabeça de Fer-
nando Pessoa. Elaborado o conceito, pedi à 
Luísa Costa Gomes (ko-argumentista de O 
Barão) que escrevesse uma ficção que tivesse 
como ponto de partida a existência de um 
serial killer de heterónimos pessoanos nesse 
edifício do Nothingness Club.
Parece-me o tipo de ideia que irá 
escandalizar os especialistas pessoanos...
Não estou a ver porquê. A obra de Pessoa 
permanece intacta, independentemente dos 
filmes ou peças de teatro que se façam a 
partir dela. Gosto sempre de citar Raymond 
Chandler, que, quando lhe perguntaram o 
que achava ele do que Hollywood tinha feito 

O

P • A • R • T • E

Não
sou nada

Cine-cosmos, por Edgar Pêra
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aos seus livros, se virou para a prateleira 
atrás dele, onde estavam os seus romances 
protagonizados pelo Philip Marlowe, e 
respondeu: “Hollywood? Não fez nada. Os 
meus livros continuam ali.” Trabalhar a par-
tir da obra de Pessoa é um privilégio a que 
hoje todos temos acesso. 

Bom, com a sua interrupção desneces-
sária, perdi-me. Onde é que eu ia? Ah... o 
argumento... mais tarde o produtor do filme, 
Rodrigo Areias, levou-me a uma gigantesca 
fábrica em Vila das Aves, que no seu pri-
meiro andar tem escritórios com dezenas de 
gabinetes dos anos 30. Naquele momento, 
decidi começar o projecto praticamente do 
zero e reescrever todo o guião em função 
daquele cenário. Nascia o Nothingness Club.
Em que consiste esse clube?
Este clube é fruto de uma colaboração 
intensíssima com o director de arte, Ricardo 
Preto, a que acresce depois o trabalho com 
o director de fotografia, Jorge Quintela, com 
a caracterizadora, Bárbara Brandão, a dese-
nhadora do guarda-roupa, Susana Abreu, e 
ainda a música burokrátyka de Jorge Pren-
das. E como a maioria dos cenários ficou 

pronta três meses antes da rodagem (o que é 
um luxo), poderemos fazer os ensaios no sítio 
onde iremos filmar.
Não pode dizer mais nada sobre esse 
misterioso Nothingness Club?
Sem querer desvendar demasiado sobre a 
narrativa do filme, posso dizer que neste 
clube se cumprem todos os sonhos, artísticos 
e comerciais, de Pessoa. Quem vive no clube 
neste universo imaginário não é Pessoa, é 
um Super-Pessoa.
[Subitamente excitado] E haverá uma
Super-Ofélia?
[Manifestamente incomodado] Isso já não posso 
adiantar. Talvez na nossa próxima conversa.
Então o que pode adiantar sobre o filme?
Será um filme em que o espectador terá 
dificuldade em distinguir entre o real e o 
imaginado, o sonho e a vigília. O filme tem 
como objectivo entrar dentro da cabeça 
do poeta-pensador onde se desenrola esse 
“drama-em-gente”. Um jogo de espelhos, 
transmigrações, sonhos dentro de sonhos, a 
obra multíplice de Pessoa num só filme. Não 
Sou Nada resulta da conjugação entre dife-
rentes níveis de realidade, do choque entre 

a literatura e os pensamentos de Fernando 
Pessoa.
Isso é muito vago...
Não vou dar mais informações sobre o 
filme. Lamento, meu Karo Ego.
E sobre o casting?
Quem fará de Fernando Pessoa?
Um minuto, que vou telefonar à produção. 
Não sei se é a altura correcta para divulgar 
essa informação. Ainda estamos no pro-
cesso inicial, os contratos ainda não foram 
assinados. Tem havido novidades todos os 
dias. Eu próprio acabo por fazer o papel 
de Pessoa, que mudava frequentemente 
de opinião e atribuía ora a um ora a outro 
heterónimo a autoria dos seus textos. Acabo 
por mudar muitas vezes de ideias quanto ao 
casting, e escolho um actor para um papel, 
mas depois penso que faria melhor outro 
heterónimo. É um processo em constante 
mutação, à imagem da obra de Pessoa, que 
nunca terá um texto fixo.
Estou a ver que este é um projecto
muito sigiloso...
Este filme é um ping-pong entre mim e todos 
os departamentos, com afinação constante 
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com o sector de produção. É uma metodolo-
gia Hollywood, mas de vanguarda. Pretende-
mos todos criar uma ponte com o espectador, 
sem fazer concessões à idiotice reinante, 
geralmente associada aos blockbusters. Todos 
os pormenores são previamente pensados, e 
todas as decisões de comunicação afectam o 
futuro (e o passado — se pensarmos do ponto 
de vista quântico) do filme.
[Pêra afasta-se para telefonar. Leva consigo a 

câmara e uma misteriosa caixinha da Marvel para 

o quarto. Regressa 45 minutos depois.]

Ora bem, se tudo correr de acordo com o 
previsto, o Pessoa é o Miguel Borges, a Ofé-
lia é a Victoria Guerra, o Álvaro de Campos 
é o Albano Jerónimo, o Barão de Teive é 
o António Durães, o lírico Ricardo Reis 
é o Vítor Correia, o falso ingénuo Alberto 
Caeiro é o Miguel Nunes, a especialista em 
livros de toilette Olga Baker é o Paulo Pires, 
o visionário Senhor Pantaleão é a Leonor 
Keil, o astrólogo Raphael Baldaya é o Paulo 
Calatré, o pagão (e machista) António Mora 
é o Ivo Bastos, o electrizante Dr. Faustino, 
director do gabinete psiquiátrico do Clube, 
é o Miguel Moreira, o sonâmbulo e sorum-
bático Bernardo Soares é o Dinis Gomes. E 
muitos mais actores-heterónimos, que agora 
não me recordo. A lista de autores fictícios 
de Pessoa quase que chega a centena e meia. 
O nosso Clube é mais restrito e só tem 80 
sócios. Até os figurantes deste filme têm um 
nome de um heterónimo específico.

Quando está prevista a estreia deste 
ambicioso projecto?
2021. E estou a...
Não me vai dizer que já está a pensar
no filme seguinte, pois não?
[Visivelmente incomodado] Sim, como adivi-
nhou? Começo a ser previsível... Bem, estou 
a terminar o guião do filme a seguir.
Pode adiantar o tema?
Não. Mas podemos dizer que se trata de 
um tema explosivo. E que pretendemos que 
estreie em 2024, a tempo de comemorar os 
50 anos do 25 de Abril.
Mas diga mais qualquer coisa sobre esse 
filme, fica entre nós...
Meu Karo Ego, vou ter de fazer outro telefo-
nema, estes projectos baseiam-se no seu ine-
ditismo, não queremos estragar a surpresa.
[Pêra só responde depois de um telefonema de 

66 minutos com o produtor Areias, que envolveu 

comentários abundantes sobre o almoço, que 

tardava.]

Esse filme é inspirado em factos reais e com-
bina as minhas memórias de lutas campais, 
contra neo-nazis, no meu liceu, com a vida 
de um pacífico colega meu, que morreu 
linchado pela população durante um assalto 
a um banco. E já estou a dizer demais...
Muito obrigado. Assim sendo, espero então 
que me convidem para as rodagens de Não 
Sou Nada/The Nothingness Club.
[Pêra prepara-se para ligar de novo à produção, 

mas Ego apressa-se a sair.]

CINE-COSMOS NÃO SOU NADA



13ARGUMENTO N164 BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

SÉRGIO RODRIGUES: Este edifício [Sanató-
rio], além das marcas indeléveis do trabalho, 
tem as marcas do sofrimento. Aqui, onde 
estavam os doentes, onde esperavam grande 
parte das vezes a morte, a ideia era ver se se 
curavam. E com a equipa de médicos que 
houve aqui, que foram referências, fizeram-se 
verdadeiros milagres. Esta estância sana-
torial foi um marco no país, e foi sobretudo 
um apoio também moral e social a gente que 
vinha para aqui, que normalmente era de 
condição baixa. 

Mas isto era para pessoal de toda a 
sociedade, desde os ricos aos pobres?

SR: Sim, sim.
MACARINHO: Para veres as grandes figuras 
que aqui estiveram, por exemplo, falam do 
Fernando Farinha, um dos grandes fadistas 
daquele tempo. Não quer dizer que fosse, 
como é que hei-de dizer isto, uma grande 
figura política, mas pertencia àquela coisa…
SR: Nessa altura tinha alguma influência. 
M: E porque isto tem a ver com Salazar, quer 
queiram, quer não. 
SR: As ligações que a família Lacerda tinha à 
situação naquela altura, ou nomeadamente ao 
Doutor Salazar, permitiu que um médico com 
um sonho se lançasse num projecto destes.
M: Salazar deu um apoio incondicional a esta 
história aqui dos sanatórios do Caramulo, e 
por isso é que ainda aí está o museu. Conhe-
cem? Ah, e acho que até lá está o carro dele,
o carro antigo.
SR: Sim.

M: Porque ele também era daqui, não era?
Era de Santa Comba.
SR: Exacto. A verdade é que o empreendi-
mento ficou, redimiu a doença, e é pena que 
hoje esteja na situação em que está; isto devia 
cair aqui uma meia dúzia de milhões para 
fazer do Caramulo a beleza que era.
M: Havia um cemitério especial, só para 
quem tinha morrido de tuberculose. Aqui 
em cima, no alto do Caramulo, porque havia 
para aí essa história de que era uma doença 
contagiosa, mesmo no fim de morrerem. 
Onde estão figuras, lá está, figuras de outros 
lados de Portugal, e algumas ilustres. E 
depois tem a ver com trabalho. Aqui era o 
epicentro do quem trabalhava há 50 anos 
atrás. Talvez metade da população lá de 
baixo trabalhava aqui.
SR: Não era só lá de baixo. Daqui também, 
vinha gente de São Pedro do Sul, de Vouzela, 
da parte de Águeda. 
M: Quem foi grande mestre aqui? Mestre, 
antigamente, era o empreiteiro. E o gran-
de mestre foi o Ricardo, que era irmão 
do Adriano Henriques. Toda a gente em 
Molelos trabalhava para ele. A primeira 
camionete que eu vi na minha vida era dele. 
Para subir a serra todos os dias, aquelas ca-
mionetes duras, feias, mas potentes. E então 
trazia o cimento lá de baixo todos os dias, 
e carregadinho de pessoal em cima, não é? 
Porque ele era irmão do Adriano Henriques, 
que tinha também uma empresa que fornecia 
materiais de construção. Na minha época 
vínhamos carregados, não só com o farnel, 
que era a bolsa às costas, uma côdea de pão 

lá dentro, mas trazíamos também as tintas, 
a subir a serra. As tintas, que eram feitas à 
mão. Na altura não havia tintas. 

Com que idade, Macarinho?
M: É com doze anos, a partir da escola.
SR: A partir dos dez anos, a vida era traba-
lhar. Primeira, segunda, terceira, quarta clas-
se. Onze anos, acabou, a seguir é trabalhar.
M: Quem fazia a escola aos onze anos, a partir 
dali, oito dias em casa e logo se começava 
a trabalhar. Porquê? Porque se ganhava 
dinheiro. Não era aprender uma arte, era a 
necessidade de ganhar dinheiro. Recebíamos 
à quinzena, éramos o galfarrito, como eu 
chamo, na linguagem [galramento]. Levava 
porrada em tudo o que era sítio. Tinha que 
carregar cá para cima o material, subir tudo 
para o Caramulo, depois tinha que fazer o 
comer. Servia dez desses trabalhadores. Dez 
artistas, como a gente lhes chamava. Eles 
traziam os mantimentos — uma batata, um 
bocadinho de bacalhau —, e a gente, uma 
grande fogueira, e tínhamos que aviar com 
dez púcaros. Se estivesse mau, era logo duas 
agoiradas. Um tempo terrível. Mas isto tinha 
um seguimento, depois o rapazito que come-
çou a levar porrada aos doze anos, quando 
tinha dezassete, já dava aos outros.
SR: Quando nós fazemos análise a outras 
situações, até de abusos que hoje há, dizemos 
sempre: o que foi agredido vai ser agressor. 
Normalmente nessa situação era sempre. Da 
primeira vez que o galfarrito conseguisse dar 
uns valentes cachaços no colega do lado, já 
tinha meio estatuto.
M: Já era chamado o artista.

O património imaterial da região, o que representa e de que forma
sustenta a comunidade que somos. Documentário produzido
no contexto da Rede Cultural Viseu Dão Lafões.

Imaterial e transmissível

Caramulo, Tondela

m Maio e Junho de 
2019, o realizador Luís 
Brás e uma equipa do 
Cine Clube de Viseu 
partiram para as filma-
gens de um documen-
tário sobre aspectos do 
património imaterial 

da região. Num acto de identificação com os 
protagonistas e de resistência contra a des-
possessão da memória e da cultura imaterial, 
o documentário apropria-se das narrativas, 
memórias e imagens que serão esquecidas, 
“apagadas”.

Neste percurso, encontramos também 
alguns aspectos culturais e tradições indis-
sociáveis da região, como o galramento de 
Molelos, ex-votos, baldios, romarias — como 
os depoimentos recolhidos pelo realizador e 
pelo Cine Clube deixam entender.

E

DOSSIER



Não há ninguém lá em baixo que não tenha uma história para contar do Caramulo

SR: Dava-se cachaços em alguém. E isto era 
a universidade da vida, sobretudo à base da 
agressão, da dureza.
M: Compreendíamos bem aquilo que eles 
estavam a fazer. Portanto, nunca houve aquele 
ódio primitivo a quem nos batia. Era uma 
questão de cultura. “Você está-me a dar? 
Pronto, eu um dia destes, quando…” — tem 
a ver com isto. No Inverno saíamos de noite, 
entrávamos de noite, e tinham essa cultura de 
bater. E se a gente se queixava aos pais, isto 
no meu caso, ainda levávamos outra vez, por-
que o meu pai dizia aos colegas (foi sempre 
caiador, foi um grande artista), dizia “vocês 
quando ele precisar dêem-lhe”.
SR: Havia um incentivo, uma motivação. 
M: Isso era a cultura de bater.
SR: E eu, ligado à educação, ao ensino 
também, nos primórdios, quando comecei a 
trabalhar, essa também era a ideia: “ó senhor 
professor, dê-lhe, se ele precisar dê-lhe”.
M: E a respeito do galramento, que é para isso 
que também estamos aqui, há duas palavras 
que são muito importantes nesta maneira de 
falar e que têm a ver com a história do caiador 
e a história dos galfarritos — a história, que 
não sei de onde é que ela veio, perde-se na 
noite dos tempos… É “augaciar” e “polasse”. 
Tudo anda à volta de “augaciar” e “polasse”. 
E eu tenho uma pequena poesia. Tem a ver 
com o mocas: “augaciar polasse o mocas”, o 
que quer dizer “atenção, está aí o padre”. E 
quantas vezes é que a gente, num lado qual-
quer, estávamos entretidos e ele aparecia, mas 
havia um que estava sempre “augaciar polasse 
o mocas”, e a conversa mudava logo.

Na sua altura, quando vinha para cá,
falava-se ainda o galramento?

M: Claro que falava. Era essa a linguagem. 
Tem a ver com, dizem os antigos, uma espécie 
de código — isto antes do 25 de Abril, quando 
havia a polícia, a PIDE; em qualquer lugar 
em que havia pessoas com um grande chapéu 
preto, os chamados bufos, eram aqueles que 
estavam a tentar buscar gente que falava con-
tra a situação. E esta maneira de falar era uma 
espécie de código para eles não compreen-
derem, tanto para esses como também para 
os patrões. O patrão, quando chegava, havia 
sempre alguém da talaia, e “augaciar polasse 
o caneiro”, e ele não percebia nada, toda a 

gente distraída começava a trabalhar porque 
vinha aí o patrão. Segundo dizem os mais 
velhos, tem a ver com a política: estávamos na 
taberna, havia muita gente contra a situação, 
e só através desta maneira de falar é que se 
conseguia sair ileso, digo eu, porque muita 
gente foi engatada aí, por essa polícia, só por 
falar contra Salazar. 
SR: Quase poderíamos dizer que o Caramulo 
dorme nos braços dos caístas de Molelos.
M: Sim, sim. Não há ninguém lá em baixo 
que não tenha uma história para contar do 
Caramulo, até com raparigas, que aqui era 
um sítio privilegiado para… a gente chama 
“mandata” — é criada, criada de serviço, mas 
na linguagem —, raparigas novas que traba-
lhavam nestes sanatórios todos e quando era 
os bailaricos lá em baixo, estávamos à espera 
delas, tinham uma maneira de ser, tinham 
um ar, um ar mais senhorial… Até nisso o 
Caramulo marcou… A história dos caiadores 
lá em baixo, e alguns até casaram com algu-
mas raparigas que estiveram aqui. Mais uma 
vez, foi um marco histórico em toda a região, 
mas particularmente em Molelos.

Sérgio, só voltando àquilo que estava a di-
zer, os tempos que já são outros, ainda há 
memória mas já não há a vivência (e ainda 
bem) da dureza desses tempos que levavam 
ao surgimento do galramento, mas começa 
a perder-se essa memória.

SR: Falar uma linguagem destas exige uma 
calma, exige um tempo, um convívio. Hoje o 
convívio acabou, o convívio é feito pelos de-
dos, não há diálogos. Há diálogos, sim, mas 
são diálogos à velocidade da luz. Este tipo de 
linguagem exige um dar e receber. Por que 
não o académico ir procurar, sobre o galra-
mento, se tem 200 palavras ou 50, aprofun-
dar a génese desta gíria, deste dialecto, mas 
sobretudo aprofundar também, e a sério, as 
vivências que suportaram o aparecimento 
desta linguagem. 

Dir-me-ão “pronto, e vai desaparecer o 
manto, aquele manto que há à volta deste 
galramento, desta linguagem, vai desapa-
recer”, está bem, mas, se para ele viver for 
preciso decifrar esse código, eu acho que é a 
única solução. 

Estamos literalmente em terra de baldios: 
falemos da importância que tem para a 
comunidade esta forma de organização
do território.

ANTÓNIO BORGES: Portanto, a formação 
dos baldios, reza a história que foram doa-
ções dos nossos reis e de algumas classes da 
nobreza que doavam terrenos para algu-
mas povoações poderem usufruir deles no 
pastoreio e na recolha de lenhas. Ao longo 
dos tempos houve a evolução do sistema, 
criaram-se aglomerações de moradores, os 
conselhos directivos dos baldios. E esses 
conselhos organizam os baldios da mesma 
maneira que é gerida uma colectividade. Têm 
assembleias gerais, têm poder deliberativo, 
mas aqui, e segundo rezam as crónicas, não, 
e eu, como Presidente da Junta, não encontro 
qualquer documento escrito em como este 
território tenha sido gerido por compartes. 
Ainda andei à volta da década de 1940, 
quando foi decretado que o Estado poderia 
apoderar-se dos terrenos, dos baldios, para 
reflorestação. Isso provocou a indignação e o 
levantamento de muitas populações, contra a 
ocupação dos baldios pelo Estado — estamos 
a falar em pleno regime salazarista. E quem 
tiver dúvidas e se queira esclarecer melhor 
sobre o que foi a luta dos povos pelos baldios, 
leia uma obra de Aquilino Ribeiro que se 
chama Quando os Lobos Uivam. Nessa obra 
podemos ver a importância que os baldios 
tinham para as populações, e ainda hoje têm. 

E aqui não há tradição de gestão
por compartes…

AB: Não temos grande tradição da gestão 
pública, diga-se popular, dos baldios, porque 
estes baldios são propriedade da Junta de 
Freguesia, mas nós, Junta, uma das linhas 
de orientação que temos é precisamente 
preservar e melhorar os baldios. Para isso, 
aqui neste terreno envolvente, já temos cerca 
de 3.000 árvores plantadas, carvalhos e 
pinheiro manso. E o projecto é para atingir 
as 15.000 árvores. A importância dos baldios 
é fundamental para a recolha de lenha e para 
o pastoreio do gado. Aqui ainda se faz, nos 
Fiais da Telha, onde estamos, ainda temos 
meia dúzia de rebanhos. 

E onde é que poderíamos encontrar
essa gestão por compartes?

AB: Mais a norte do distrito, principalmente 
nos concelhos de Vila Nova de Paiva, Castro 
Daire, essencialmente. Talvez Vouzela 
também tenha, mas onde é uma realidade é 
precisamente nos concelhos de Vila Nova de 
Paiva e Castro Daire.

E por que é que a tradição é diferente?
AB: É como eu lhe disse, lá houve essa insti-
tucionalização de os baldios serem geridos 
sempre pelas populações, e aquilo fez-se lei. 
Portanto, há uma relação local, e muitas das 
vezes os próprios tribunais também têm em 
atenção os usos e as tradições locais. Nós 
aqui, como eu já disse, não há memória, não 
há registo nenhum de termos sido geridos 
por compartes. 

Em Oliveira do Conde há duas frentes 
importantes, dois aspectos que convivem: 
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Habitantes de Molelos, Tondela
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JORGE CARVALHO: Pondo aqui um ponto de 
ordem, até há cinco, seis anos, o Conselho Di-
rectivo era a Junta de Freguesia, porque nós, 
Fráguas, ainda éramos Junta. Quando houve 
união das freguesias, Vila Nova, Alhais e 
Fráguas ficaram agregados. Como o conselho 
directivo era a Junta, nós quisemos fazer…
CARLA PAIS: Com um bocadinho de
receio até…
JC: Sim, mas o que é que quisemos fazer… 
Temos património e ninguém nos garante que 
amanhã esse património não possa ser usado 
para os Alhais ou para Vila Nova de Paiva, e 
nós quisemos preservá-lo. E aí é que constituí-
mos um conselho directivo com compartes. 
ALBERTO FIGUEIREDO: Há sete anos.
JC: E foi esse o principal objectivo, por isso é 
que hoje temos um Conselho Directivo com 
compartes, a Comissão de Fiscalização e a 
mesa da Assembleia Geral.
CP: As nossas maiores verbas vêm dos 
arralamentos (desbastes). Mas é assim, agora 
ainda dá para fazer os arralamentos, daqui 
a uns anos já não, por isso é que estamos a 
fazer como aqui na Cabeça da Aira, estamos 
já a fazer plantação, para no futuro os outros 
também colherem desses arralamentos de que 
nós, hoje, também estamos a usufruir. Neste 
lugar, Cabeça da Aira, foram agora plantados 
2000 pinheiros. Somos contra os eucaliptos: 
ou é pinheiros ou castanheiros, mas essencial-
mente pinheiros. Já aqui estão 2000, numa 
área de nove hectares…

Qual é a área de terreno de baldios
que tem esta associação de compartes? 

AUGUSTO VIDEIRA: Deve… só somando 
pelas fichas que temos de cada baldio, porque 
temos 136 folhas de baldio.
CP: Podemos precisar mais as 200. Já não 
temos muito pouco. É limpar, é plantar, é 
fazer caminhos…

Então e de onde é que vem o dinheiro
e como é que sai o dinheiro?

AV: O dinheiro vem da floresta, dos cortes. 
Temos uma mata lá em baixo, tem três hec-
tares. E só lá fizemos um arralamento, para 
caminhos, deu 12.000.
JC: A nossa grande fatia é do ICNF (Instituto 
de Conservação da Natureza e da Floresta), 
quando há… eles automaticamente depo-

esta gestão de um terreno comunitário, 
que é o baldio, por um lado, e por outro, as 
casas e quintas brasonadas, que também 
formam parte da identidade, até da arqui-
tectura e da traça da vila.

AB: Exactamente, como disse, convivem. 
Oliveira do Conde é uma vila, já foi sede do 
concelho, mas nunca perdeu o título de vila, 
obteve o primeiro foral no reinado de D. 
Dinis. Temos o pelourinho e as casas braso-
nadas, em qualquer canto se respira história. 
Qualquer edifício tem uma história para 
contar. E posso-lhe dizer só assim uma que 
toca, se calhar, a maior parte das pessoas. 
Um dos carrascos de Dona Inês pernoitou na 
Quinta dos Soares de Albergaria, em Oliveira 
do Conde. D. Pedro, quando soube da notí-
cia, mandou salgar a quinta, a quinta foi toda 
salgada e durante muitos anos não produziu 
absolutamente nada.

As casas brasonadas têm uma importância 
grande, a vários níveis.

AB: Ainda hoje temos remanescências. Oli-
veira do Conde resistiu, de certa maneira, aos 
atentados urbanísticos que se verificaram nos 
anos 70, 80. Eu direi que está quase intacta, 
e agora houve um ressurgimento da cultura 
vinhateira. Uma grande percentagem, se 
não quase a totalidade da produção de vinho 
do concelho, situa-se em modernas quintas, 
precisamente, que estão associadas a essas 
casas brasonadas.

E diz-nos que essa resistência de Oliveira 
do Conde a uma febre de construção se 
deve também à existência de quintas, de 
parcelas grandes…

AB: Exactamente, a partir do momento 
em que acabaram os morgadios, começou 
a divisão da terra, e uma divisão cada vez 
maior em pequenas parcelas. Houve algu-
mas famílias que conseguiram resistir a isso 
e mantiveram quantidades significativas de 
terrenos. E isso deu origem ao ressurgimento 
de vinhas, que estão a aparecer aí por todo o 
lado, e cada vez há mais procura de grandes 
extensões de terreno. Actualmente, temos 
uma pessoa que adoptou a nossa freguesia 
como ideal para o seu investimento e já tem 
mais de 20 hectares, neste momento está a 
caminho dos 30 hectares de vinha.

sitam esse dinheiro na conta, depois nós 
gerimos, limpamos caminhos.
AV: Ninguém mete o nariz, nem Junta, nem 
nada. Somos nós.
JC: Nós como somos um meio pequeno, nós 
somos tipo uma família. Por acaso nós temos 
o Conselho Directivo, temos a Assembleia, 
temos a Comissão de Fiscalização, mas 
trabalhamos em consonância todos. Nós não 
fazemos nada sem primeiro dizermos “olha, 
vamos fazer isto”.
AF: A diferença que há entre uma Junta de 
Freguesia e uma Comissão de Compartes é 
que a Assembleia da Junta de Freguesia são 
seis ou sete membros, foram eleitos numa 
eleição, e neste caso não, a Assembleia é o 
povo todo, é todos os compartes. São convo-
cados, e o povo todo está lá, e quando se faz 
um plano de actividade, é votado, apresenta-
ção de contas… são eles que aprovam tudo, 
eles é que são os donos. 

Quem é que pode ser comparte?
AF: Os compartes podem ser todos os maio-
res de 18 anos residentes há mais de meio 
ano ou pessoas de outras freguesias que, de 
momento, tenham terrenos cá.

Quais os vossos deveres como compartes, 
digamos assim?

JC: Os principais objectivos de qualquer 
Comissão de Compartes são a gestão e a ad-
ministração dos baldios. É tentarmos, dentro 
das nossas possibilidades financeiras, manter 
isto o mais limpo possível, fazer a desmata-
ção, fazer a plantação… São os objectivos 
principais, e por causa do quê? Isto é uma 
zona muito afectada por incêndios; quando 
é ano de incêndios, se tivermos isto limpo, o 
incêndio chega aqui, até pode consumir tudo, 
mas chega aqui, abranda, e os bombeiros já 
podem atacá-lo daqui. Se isto estiver como há 
aí zonas que estão, o fogo passa… 
CP: Limpeza, caminhos rurais, plantação e 
abertura de caminhos, é essencialmente isso.

Mas mudou ao longo dos tempos, não 
é, os baldios eram essencialmente para 
pastagem do gado…

AF: Era zona de pastoria aqui.
JC: Isto já foi uma povoação com 300 cabeças 
de vacas; neste momento não tem nenhuma, 
zero. Agora imaginem o que é esse gado todo 
andar sempre na serra, estava sempre tudo 
limpinho. Os baldios estavam normalmente 
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lado e para o outro? A gente ainda traz coisas 
para cá: é preciso trazer esponja, aquela traz 
líquido, panos para limpar a louça, é preciso 
sacos nas casas-de-banho, então?
AIDA: A gente está sempre a trazer — alguma 
coisa que falte lá vem das nossas casas.

Portanto, é uma fé que vocês têm? Não 
tiram muitas regalias sem ser ver isto…

AIDA: Só tenho gosto e brio naquilo que 
temos cá na nossa terra.
BELÉM: Temos ali os artigos religiosos, mas 
depois aqui em frente vai-se montar outra bar-
raca onde podemos vender isso tudo: as ceras, 
os pés, as mãos, as cabeças, as botas, tudo ar-
tigos religiosos — ainda agora um fornecedor 
veio trazer uma encomenda que nos faltava.

E depois é canalizado o dinheiro disso para 
as obras e tudo o que o Santuário precisa?

BELÉM: Claro. Todas as peças que não 
ardem a gente volta a vender, não é? Se estão 
boas vende-se; se não está, vai para cera — 
para ser vendido para cera.

E da cera fazem novos moldes?
BELÉM: Claro, têm de fazer novos moldes. 
Encomendamos cera para vender — são 500 
quilos? 400 este ano. 

O que me interessava era que dissessem
o que é que pensam disto para o futuro.

BELÉM: A gente queria era que houvesse 
muita gente que viesse para aí trabalhar.
AIDA: Está aí, está aí. Isto, mais ano, menos 
ano, acaba por ter que se entregar à Câmara 
ou à Junta, porque a povoação é os idosos. Os 
novos, uns têm um emprego, outros emigram 
ou assim, e acaba por haver pouca gente que 
se disponibiliza para este trabalho.

Acham que vai acabar a figura do
mordomo? Ou vai começar a ser pago?

AIDA: A ganhar dinheiro é capaz de haver 
quem se ofereça!

E não há aí casamentos que tragam
alguma receita?

AIDA: Há. Durante o Verão fazem aí muitos 
casamentos.
BELÉM: Este ano vamos para 70 euros. Eu no 
ano passado até falei em 100, disseram que 
eu, que era maluca — ficou em 50, mas este 
ano já pedi 70: pedi não, eu falei em 70.
AIDA: Porque nós temos que vir limpar a 
capela, ao fim temos de vir limpar o lixo que 
elas deixam.
BELÉM: Só temos um bem, que é quando 

limpos, como qualquer terreno, depois os agri-
cultores cultivavam leiras quase todas à volta. 
AF: E serviu como apoio aos mais pobres 
para cultivo.
JC: Quem não tinha, por exemplo, terrenos 
para cultivar e queria cultivar, cultivavam os 
baldios. Para tirarem de lá sustento para eles, 
batatas, milho, para se alimentarem.

E já vinham desse tempo os 200 hectares
de baldios ou foram acrescentando?

CP: Nós tínhamos muito mais.
JC: É azar, nós aqui não tivemos sorte com o 
projecto das eólicas. A freguesia de Touro tem 
uma pequena fortuna só na renda das eólicas.

Vamos agora ao outro lado e falar do que é 
que vocês esperam que se passe no futuro.

JC: Isso é uma incerteza.

O Santuário do Nosso Senhor dos Cami-
nhos sempre foi tratado por mordomos?

SR. HENRIQUE: Foi sempre tratado por 
mordomos.

Tinha familiares que eram mordomos? 
Por exemplo, do seu lado?

SH: Tive uns avós. Aqui a povoação, de dois 
em dois anos, muda de mordomos, e corre 
por todos. Mas este ano é um problema, 
ninguém quer pegar nisto, dá muito trabalho, 
e às vezes são obrigados a ficar os mesmos, 
porque não há outros que queiram, que quei-
ram servir. É assim a vida.

Se calhar sempre foi difícil haver pessoas…
SH: Antigamente havia muita gente, era fácil 
de arranjar. Agora o pessoal é pouco, os jo-
vens não querem saber, não querem trabalho. 
Houve, por exemplo, um mordomo que este-
ve aqui alguns dez anos e não queria sair.

Também há o contrário, então…
SH: Não queria sair, mas isto tem de correr por 
todos, ele não era dono disto. Até porque de-
pois começa a parecer… até pode não ser, mas 
não fica bem, dez anos. Depois começa a apa-

nhar muitas poses, já pensa que isto que é dele. 
Nós é dois anos, às vezes três, mas porque não 
apareceu outro. Não é à vontade do que cá 
anda, mas às vezes não aparece ninguém.

Estou curioso… É normal serem casais?
Costuma ser assim?

SH: É normal ser casal porque há muito 
trabalho para as mulheres. É verdade que há 
muito trabalho para as mulheres. As mulhe-
res trabalham tanto ou mais que nós. Pois é. 
Quando é para varrer aqui o chão, elas tam-
bém vêm ajudar, trabalham mais do que nós. 
É por isso que o que seja solteiro ou o que 
seja viúvo já não dá certo. Também trabalha, 
mas havia falta de boa pessoa.

Diga-me uma coisa, já não vêm aqui
trazer os ex-votos?

BELÉM: Vêm. Há pessoas que vêm trazer, 
deixam aí. Há pessoas que deixam na capela e 
depois a gente põe aqui [Museu do Santuário].

O que é que significa ser mordomo?
AIDA: Ó Belém, explique cá você, que você 
sabe. Explique cá aos senhores o que signifi-
ca ser mordomas.
BELÉM: Olhe, trabalho e mais trabalho e 
mais trabalho!
AIDA: Significa a gente orientar a capela, o san-
tuário, tudo… orientar todo o trabalho que é 
preciso fazer no santuário. Olhe, é mesmo isso.

Mas não há malta jovem a vir
para aqui fazer isto?

BELÉM: Ai jovem, isto dá muito trabalho! A 
gente prende aqui muito tempo, não se pode 
dizer o contrário. E as pessoas não querem; 
têm trabalho, isto e aquilo, e não querem.
Mas isto não pode ficar sem ninguém, não é? 
Se isto não tiver ninguém, começa a crescer 
mato por todo o lado.
BRANCA: Fecham as portas.
BELÉM: Mas vai chegar uma altura em que 
isso vai acontecer.
AIDA: A população é cada vez mais idosa, não 
é? E menos gente há. Vai chegar a um ponto 
em que tem de ser a Câmara ou a Junta…
BELÉM: Há muita gente que gostava de ser, 
mas era chegar aqui e mandar…
BRANCA: E ter salário ao fim do mês.

Mas salário vocês não têm, não é?
BRANCA: A gente paga para trabalhar! Quem 
é que paga a gasolina para uma pessoa andar 
para baixo e para cima? Quem é que paga 
os telefones para a gente telefonar para um 
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ou batiam nas pessoas… era assim uma situa-
ção bastante parva. A Lira então é que passou 
pior, porque deu uma entrevista, e queixou-se, 
quer dizer, andaram há que séculos a lutar 
pelos direitos de as pessoas poderem votar, e 
finalmente quando se podia votar, íamos para 
uma terra onde não nos deixavam votar. A 
Lira ficou muito escandalizada com isso. Ui, 
as pessoas daqui chamaram-lhe uma data de 
nomes, teve direito a uns cartazes aí na rua: 
“Vai-te embora, víbora, vai para a tua terra”. 
Depois passou, até dá vontade de rir, porque 
realmente a evolução dessas coisas depois 
revela às tantas uma data de oportunismos e 
de coisas que estão escondidas, pronto, agora 
está tudo muito sossegado. 

O meu pai é que ainda fez algumas obras, 
mas poucas. Fez um projecto ali para o 
mercado, mas que não se concluiu e ficou só a 
fachada, fez uma farmaciazinha ali para esse 
tal amigo dele que era médico, e fez uma casa 
para um senhor, um nobre das sucatas, aqui à 
saída de Canas, um tipo que fez uma grande 
fortuna durante a guerra a vender e a comprar 
sucatas. Era um senhor capaz de coisas que 
a gente acha engraçadas: comprou um barco 
desses de transporte de tropas do fim da guer-
ra que se vendiam. Os sucateiros sabiam disso, 
comprou o barco e convidou os amigos para 
irem tomar uma bica ao Brasil, meteram-se 
no barco e foram ao Brasil e tal. E depois dava 
umas festas lá em casa dele, a casa tinha um 
hall grande com uma escada, eu lembro-me 
sempre daquele filme do Sunset Boulevard em 
que vem a Gloria Swanson a descer a escada 
— aquilo dava perfeitamente para fazer um 
filme desses. As pessoas quando desciam a 
escada ficavam com aquele aparato. Depois o 
meu pai e a minha mãe tinham amigos intelec-
tuais que vinham cá passar umas férias com 
eles, o Abel Manta, que é de Seia, o Aquilino 
Ribeiro, que era amigo do Abel Manta e dos 
meus pais também, vinha aqui uma vez ou ou-
tra; o Bento Jesus Caraça, o José Gomes Fer-
reira, pronto, uma porção de gente conhecida, 
a Irene Lisboa, Ilse Losa, assim escritores e 
artistas, passavam aqui umas temporadas e 
isso era engraçado. Mas era assim dentro de 
casa, quer dizer, não extravasava para a terra, 
julgo eu, não é… era assim, pronto.

Vamos olhar para estas casas, a valência 
cultural, o grupo de teatro, o alojamento 
local…

FRANCISCO KEIL DO AMARAL: Pois, o alo-
jamento local foi uma das coisas em que a gente 
apostou. Tínhamos de ter algum rendimento 
para manter isto e inscrevemo-nos nessas 
coisas do alojamento local, que tem levado uma 
data de voltas (era o turismo no espaço rural, 
depois era não sei quê, depois não sei que mais). 
Ainda tentámos concorrer àqueles subsídios 
que havia, até a “fundo perdido”, para edifícios 
históricos. Fomos falar com os tipos da Líder, 
mas não deu nada. Não sei se a gente bateu à 
porta errada, aquilo foi um bocado misterioso, 
porque deram-nos sempre sopa. De maneira 
que fizemos só o que pudemos fazer, transfor-
mámos umas casitas das ovelhas e dos porcos 
para os turistas, enfim, foi uma promoção boa 
em relação aos porcos e às ovelhas. Tentámos 
dinamizar mais coisas, mas isso então é muito 
complicado. E Canas de Senhorim tem uma 
receptividade diferente das outras coisas que 
a gente conhece. Nelas é quase zero, cultu-
ralmente as pessoas não aderem, nem para 
criarem um grupo de teatro; fazer exposições 
também pouco ou nada dá. A disparidade 
entre Canas e Nelas é impressionante.

E não sabe porquê?
FKA: Não sei porquê. Pronto, tenho umas teo-
rias, Canas teve muito operariado, teve quase, 
sei lá, quase 3000 operários entre as minas 
e os fornos eléctricos, tinha uma população 
diferente, enquanto Nelas era a tradição, 
era a Câmara, a burocracia. Enquanto aqui 
havia uma dinâmica, as minas tinham a casa 
do pessoal, faziam actividades culturais, foi 
sempre muito mais aberta a essas coisas de 
cultura. Os bombeiros também tinham uma 
actividade muito engraçada. É mesmo aqui 
em frente, do outro lado da rua. Aquilo em 
tempos foi do meu avô, aquele edifício, depois 
ele deu-o aos bombeiros. E tinha uma sala de 
teatro com palco, onde foram os primeiros 
filmes e tudo. Com o tempo, os bombeiros 
foram-se profissionalizando, e o dinheiro 
que têm não chega nem para as ambulâncias. 
Foram deixando cair essas coisas e agora só 
raramente é que têm actividades culturais, e 
é pena, chegaram a ter museu, chegaram a ter 
uma biblioteca, que está fechada, têm ali um 
auditório que se conseguiu, aqui há uns anos,
que eles recuperassem, onde se fazem os es-

pectáculos, mas nin-
guém puxa por isso. 
Apesar de tudo, Canas 
ainda tem receptivida-
de, e a gente se fizer aí 
qualquer coisa, apare-
cem pessoas a assistir. 

Então, voltando às 
casas dos viscondes, 
falemos do percurso 
recente.

FKA: Quisemos fazer o 
tal turismo de habita-
ção, e tínhamos de ar-
ranjar um nome, então 
chamámos As Casas
do Visconde, porque eu 
tinha aqui duas casas.
Não sei se fizemos bem
ou mal, porque as pes-
soas devem pensar “ah, aqueles pretensiosos e 
tal”, as pessoas quando não se conhecem umas 
às outras podem pensar o que quiserem. Nós 
não temos pretensões nenhumas dos viscon-
des, nem nada. O meu avô comprou um título 
ao D. Luís, e era republicano e activo. Depois, 
na implantação da república, chegou a ter que 
fugir, porque pensaram que estava envolvido 
também na morte de D. Carlos, e teve que 
fugir para Espanha disfarçado de não sei quê, 
de almocreve, uma coisa assim — uma história 
muito rocambolesca. Mas depois o título era só 
para ele, não tinha continuidade: para ter con-
tinuidade tinha que se pagar. A minha avó, coi-
tada, convenceu o meu pai, o meu pai foi muito 
contrariado — também era muito republicano 
— e pronto, como a mãe fazia muita questão, lá 
pagou não sei quanto. Mas depois ficou por ali, 
já não tenho nada que ver com os títulos; a não 
ser que quisesse pagar também, mas não que-
ro, era o que faltava agora, estar a dar dinheiro 
para ter um título não sei para quê. 

O meu pai escreveu um livro, histórias à 
Margem de um Século de História — histórias 
com h pequeno e um Século de História com 
H grande. Encontrou histórias muito engraça-
das. Uma é aqui na terra: havia duas famílias 
aristocráticas, digamos assim, a casa Abreu 
Madeira, que tinha propriedades agrícolas 
muito grandes, e aqui a casa do meu avô, e os 
Abreu Madeira eram muito monárquicos, e o 
meu avô era todo republicano. Depois havia 
aquelas escaramuças tipo guerra civil, ainda no 
tempo das lutas liberais, e eles, embora fossem 
politicamente de campos diferentes, eram 
amigos. Então sabia-se que havia aí uma coisa 
qualquer, uma escaramuça, e que andavam a 
matar as pessoas, e iam para casa uns dos ou-
tros. Portanto, se era uma coisa republicana vi-
nham para cá os vizinhos; se era ao contrário, 
os meus antepassados iam lá para casa deles. 
Ainda era assim, tudo muito cavalheiresco… 

No 25 de Abril não havia cá ninguém,
não houve grande agitação.

FKA: Não, não houve assim muita coisa, isto 
aqui foi sempre bastante pacífico. A não ser 
“Canas a concelho”, isso é que dinamizou 
muito aí o pessoal e tal. Quando chegámos 
estava no auge, boicotavam as eleições todas, 
desde que a gente veio para cá, houve cinco 
eleições em que a gente não pôde votar porque 
ou roubavam as urnas, ou fechavam as portas, 

vêm os escuteiros — pelo menos a mim, que 
me calharam o ano passado, tive um bem: eu 
vinha todos os dias limpar as casas-de-banho, 
e eles limpam — têm papel higiénico, têm 
tudo —, e quando saíram deixaram tudo nesse 
dia… limparam tudinho! Eu vim para limpar, 
limparam tudinho! Eles limpavam todos os 
dias as casas-de-banho. Eu chegava de manhã: 
já não é preciso, vamos embora. Foram os úni-
cos que eu gabo — que me calharam a mim, 
aos outros não sei como é que foi. Agora estes 
grupos grandes só vêm para deixar lixo… 
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1982 e Costa 2013). Vale a pena, no entanto, 
considerar outras dimensões desta produ-
ção, incluindo o esforço por construir uma 
especificidade de Macau enquanto espaço, o 
modo como projecta a componente portugue-
sa dessa identidade e o discurso subjacente 
sobre o colonialismo português. Na década 
de cinquenta, Macau torna-se no território co-
lonial português mais proeminente da ficção 
cinematográfica norte-americana, servindo 
de localização para tramas de crime e espio-
nagem em Smuggler’s Island (1951), Forbidden/
Amor Proibido (1953), Dragon’s Gold (1954), 
Soldier of Fortune/O Aventureiro de Hong Kong 
(1955), Flight to Hong Kong (1956), Hong Kong 
Confidential (1958) e The Scavengers (1959), fa-
zendo ainda uma breve aparição no melodra-
ma Love Is a Many-Splendored Thing/A Colina 
da Saudade (1955). Se é verdade que a litera-
tura anglo-saxónica já estabelecera, ao longo 
dos séculos, uma aura de mistério e romance 
associada a Macau (Pitts/Henders 1997; Puga

filme Macao 1 (1952) 
está longe de ser um 
objecto desconhecido, 
resgatado da obscuri-
dade do arquivo. Para 
além de contar com o 
envolvimento de vários 
nomes aclamados do

período clássico de Hollywood, esta obra 
tende a ser recordada devido à sua produção 
atribulada, incluindo brigas de bastidores 
entre Howard Hughes (que controlava a 
produtora, RKO Pictures), o realizador Josef 
von Sternberg (que acabou por ser substituí-
do por Nicholas Ray) e membros do elen-
co, como Robert Mitchum, Jane Russell e 
Gloria Grahame. O filme já foi exibido dez 
vezes na Cinemateca, cujas folhas de sala 
realçam alguns desses aspectos, bem como 
o alinhamento de Macao com outros filmes 
de estúdio da época e com a obra mais vasta 
de Josef von Sternberg (por exemplo, Lopes 
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2009), este súbito interesse de 
Hollywood explica-se também 
por factores histórico-geográfi-
cos concretos. Na sequência da 
revolução chinesa de 1949, Macau 
torna-se parte da chamada “corti-
na de bambu” da Guerra Fria, ou 
seja, da fronteira entre o mundo 
comunista e o bloco ocidental, 
gerando-se na colónia portugue-
sa um verdadeiro epicentro de 
contrabando regional (a China 
contorna assim sanções impostas 
pela ONU após a sua intervenção 
na guerra da Coreia — Fernan-
des 2000: pp. 92-106). Para além 
disso, devido à recusa portuguesa 
em ratificar o acordo monetário 
de Bretton Woods, o comércio do 
ouro não está sujeito a taxas de 
conversão fixas, o que encoraja 
ainda mais o tráfico de metais pre-
ciosos, bem como a proliferação 
de redes de pirataria e crime or-
ganizado, fenómenos destacados 
num marcante artigo da revista 
Life (1949). Estes elementos, asso-
ciados ao interesse do grande 
público pela Ásia (suscitado pelo 

clima político da altura) e ao facto de, após o 
triunfo comunista na China, Macau ser o úni-
co local da região onde o jogo é permitido (a 
Coreia do Sul só começa a investir em casinos 
na década seguinte — Variety 1963), fazem da 
colónia um lugar apelativo para enredos de 
intriga e aventura. 

O filme de Josef von Sternberg é uma 
resposta clara a este apelo. O argumentista 
Bob Williams vende os direitos da história à 
RKO Pictures no Verão de 1949, e o projecto 
é posto em marcha no ano seguinte, quando 
as grandes produtoras decidem apostar em 
todo o tipo de narrativas passadas no sudes-
te asiático, de modo a aproveitar a atenção 
gerada pelo conflito militar na Coreia (Variety 
1950). Não obstante, Macao não contém uma 
única alusão explícita ao contexto de guerra, 
aproximando-se antes de uma certa tradição 
de aventura romântica exótica associada a 
revistas pulp, tipicamente consideradas como 
ficção escapista. O filme gira em torno de três 
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americanos acabados de chegar a Macau: o 
veterano deambulante Nick Cochran, o co-
merciante Lawrence C. Trumble (na verdade, 
um polícia disfarçado) e a cantora sensual 
Julie Benton, que é contratada pelo gangster 
Vincent Halloran, poderoso dono de um 
casino local. No centro da labiríntica intriga, 
marcada por sucessivos enganos e traições, 
estão, por um lado, um triângulo amoroso 
entre Nick, Julie e Vincent (tornado ainda 
mais complicado pela namorada ciumenta 
deste último) e, por outro lado, um esquema 
para vender ilegalmente um colar de diaman-
tes, através do qual Lawrence procura atrair 
Vincent para fora de Macau. 

Somos imediatamente confrontados com 
uma suposta identidade distinta de Macau: 
o filme abre com planos de barcos e sampa-
nas na solarenga costa macaense, enquanto 
uma voz-off introduz a colónia em estilo de 
documentário propagandístico (“mancha 
fabulosa na superfície terrestre”), incluindo 
laivos luso-tropicalistas (“encruzilhada do 
Extremo Oriente, a sua população, uma 
mistura de todas as raças e nacionalida-
des”). Mudando para imagens nocturnas, 
as câmaras mostram-nos então ruas escuras 
e populosas, à medida que o narrador nos 
explica que Macau tem “duas faces: uma 
calma e aberta, a outra coberta e secreta”. 
Nesta colónia, milhões em ouro e diamantes 
mudam de mãos (“alguns nas mesas de jogo, 
outros misteriosamente na noite”), e fugitivos 
encontram abrigo longe do alcance da polícia 
internacional. As duas faces são reforçadas 
visualmente ao longo do filme: algumas cenas 
mostram-nos uma cidade onírica e pitoresca, 
incluindo os planos lânguidos da chegada ao 
porto ou as imagens de fundo projectadas 
durante o interlúdio amoroso entre Julie 
e Nick; outras cenas são enquadradas por 
sombras sinistras evocativas do expressionis-
mo alemão e do film noir, sobretudo durante a 
perseguição no último acto. Para além desta 
dualidade, Macau distingue-se pela noção de 
que o jogo, mais do que um passatempo, é o 
centro da vida na colónia: um agente da alfân-
dega declara que em Macau “tudo é um jogo 
de azar”; o empregado do hotel esclarece que 
as salas de jogo não têm horários de abertura 
pois nunca fecham; Julie queixa-se de que os 
seus números musicais não desviam a atenção 
dos jogadores por muito tempo. 

Apesar da tentativa de conferir ao filme 
uma atmosfera oriental (evidente, desde 
logo, no design do título e na banda sonora), 
também a dimensão portuguesa está pre-
sente, não só a nível estético (a decoração do 
casino de Vincent Halloran combina dragões 
chineses e guitarras portuguesas; a mise-en-
-scène e o olhar de Nick chamam a atenção 
para uma tabuleta onde se lê “LARGO DO 

PAGODE DA BARRA”) mas, sobretudo, nas 
abundantes referências à incompetência e 

corrupção das autoridades coloniais, per-
sonificadas pela personagem de um polícia 
com o nome improvável de Felizardo José 
Espírito Sebastian, ao serviço de Vincent. O 
guião descreve Felizardo como charmoso e 
astuto (Rubin/Schoenfeld, 1952: p. 15), porém 
o actor Thomas Gomez realça as suas facetas 
de fanfarrão, lascivo e submisso. O diálogo re-
lembra-nos constantemente que Macau é uma 
terra de baixa reputação, quase sem lei. Ao 
chegar à cidade, quando Lawrence pergunta a 
Julie se esta é a sua primeira viagem a Macau, 
ela responde: “Pelo que eu oiço, uma vez é 
uma vez a mais”. Aliás, a própria premissa da 
história assenta na ideia de que os crimino-
sos só podem ser punidos fora da jurisdição 
portuguesa. A justiça, negligenciada pelas 
autoridades locais, é imposta ou por corajosos 
agentes americanos ou pela eficiente polícia 
internacional (liderada por um oficial britâni-
co, de Hong Kong). 

Esta perspectiva era ainda mais clara no 

guião de rodagem — que abordava directa-
mente o racismo e a violência dos colonos 
— mas foi suavizada a pedido da Production 
Code Administration, o gabinete de censura 
da indústria cinematográfica dos Estados 
Unidos, segundo o qual as produções de 
Hollywood tinham a obrigação de respeitar a 
história, as instituições e os cidadãos de todas 
as nações, pelo que não se deveria enfatizar 
demasiado a desonestidade e crueldade dos 
portugueses. Estes censores requereram, por 
exemplo, a remoção de planos em que Felizar-
do espezinhava as mãos de um chinês (Breen 
1950A) ou aparecia a conduzir um luxuoso 
Rolls-Royce (Breen 1950B). Outras cenas 
cortadas incluem uma sequência inicial em 
que Nick salvava um trabalhador asiático de 
afogamento enquanto um capitão português 
se queixava de que não valia a pena atrasar o 
navio por tão pouco (Rubin/ Schoenfeld 1952: 
pp. 3-6), uma cena com um aristocrata que 
proclamava que um dia Macau se veria livre 
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de homens como Vincent e Felizardo (pp.105-
108), e um final em que Felizardo, despedido e 
caído em desgraça, deixava a colónia, fazendo 
uma referência irónica à expressão com que 
a descrevera anteriormente: “E assim digo 
adeus à bela Macau — sempre amigável e 
hospitaleira.” (p. 123). Para além destes cortes, 
foram feitas alterações mais superficiais, 
como a tentativa de contrabalançar a perso-
nagem de Felizardo através da inclusão de 
um agente português da polícia internacional, 
em cena durante 22 segundos, de costas para 
a câmara, e com uma única fala, irrelevante. 
Ainda assim, a RKO estava ciente de que era 
na conotação com perigo e vício que residia 
grande parte do apelo exótico de Macau, pelo 
que, apesar de alguns compromissos para 
apaziguar a censura americana, o produto 
final é algo com certeza muito aquém do 
aceitável pela censura portuguesa, mantendo 
referências a subornos alfandegários e ao facto 
de a colónia ser parcialmente controlada por 

Vincent (já para não mencionar o tom erótico 
ou sórdido de diversas falas e planos). De resto, 
contrariando o optimismo da revista de cine-
ma Imagem, que em finais de 1950 previa que 
Macao fosse “apresentado no nosso país no 
decorrer do próximo ano” (Imagem 1950), nada 
parece indicar que este filme tenha sido sequer 
considerado para distribuição em Portugal. 

Dado o contributo de múltiplos argumen-
tistas e realizadores, bem como as interfe-
rências de Howard Hughes e da Production 
Code Administration, compreende-se o fascí-
nio da crítica por analisar a lógica estilística e 
narrativa de Macao, mas também a sua lógica 
temática merece atenção. Por um lado, o filme 
adopta a abordagem comum de Hollywood 
perante regiões e povos colonizados — mos-
trando-os como estranhos, imorais, assus-
tadores e carentes de dominação ocidental 
—, abordagem essa que reflecte as próprias 
origens da indústria cinematográfica na era 
do imperialismo e a sua inspiração em obras 

de exploradores e romancistas europeus (Ber-
nstein/Studlar 1997; Marchetti 1993; Shohat/
Stam 1994). Por outro lado, se é verdade que 
as convenções visuais e fórmulas narrativas 
asseguram a perpetuação de estereótipos 
orientalistas, após a segunda guerra mundial 
o cinema integra progressivamente um dis-
curso cada vez mais ambíguo em relação ao 
colonialismo (Cowans 2015), uma tendência 
discernível no olhar crítico de Macao sobre o 
projecto colonial português. Não obstante, de 
certo modo o filme acaba por pôr em causa 
esse projecto mais por ser português do que 
por ser colonial. Em última instância, os pró-
prios portugueses são tidos como inferiores, a 
meio caminho entre colonizadores e coloniza-
dos, incapazes de impor a ordem e os valores 
da sua autoproclamada civilização sem ajuda 
externa — o império português aparece assim 
como subalterno e semi-periférico, para 
utilizar os termos mais tarde empregues pelo 
sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2002). 
Nesse sentido, embora o filme pouco nos re-
vele sobre a experiência colonial de Macau — 
cidade que, em Macao, é tão artificial como a 
Casablanca de Casablanca (1942) ou a Lisboa 
de The Conspirators (1944) —, permite-nos 
vislumbrar o modo como esse colonialismo 
foi sendo encarado e apresentado ao longo 
dos tempos. 

1. A maioria das ideias e informações referidas neste 
texto foram desenvolvidas no artigo “‘A fabulous 
speck on the Earth’s surface’: Depictions of colonial 
Macao in 1950s’ Hollywood”, Portuguese Studies 32/1 
(2016), pp.72-87.
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amaño Natural é um 
objecto singular na 
filmografia de Luis 
García Berlanga, na 
medida em que não 
se vislumbra neste o 
habitual tom paródico, 
o diálogo escorreito e

certeiro, ou as paisagens desenhadas pelas 
fronteiras atribuladas da História recente de 
uma Espanha cujas entranhas pretendia fitar 
e revelar. É o seu lado mais íntimo e amar-
go que aqui se expõe, com o atrevimento 
desconfortável da liberdade que não precisa 
de pedir licença. Filme híbrido, inevitavel-
mente atolado na sua própria complexidade, 
é geralmente inserido na cinematografia eró-
tica europeia da época, na qual não se pode 
enquadrar totalmente, pelas suas particulari-
dades de objecto não identificável e teimoso 
na vontade de fuga às terminologias e aos 
engavetamentos. Não habita nenhuma geo-
grafia, nem se encosta a nenhuma cronologia 
que não a do García Berlanga mais escondi-
do, tão refinado como retorcido.

Sem escapar às polémicas do contexto 
em que germinou, é encarado por muitos 
como um doloroso e patético retrato de 
uma dependência obsessiva que, mais do 
que amorosa, constitui uma substituição 
patológica desse sentimento por algo que 
se procura ainda compreender, como uma 
misógina objectificação da mulher, e como 
sinal da degeneração social representada 
pelas perversões sexuais que proliferam 
numa modernidade condenada à decadência. 
Surgido já na fase agonizante da ditadura 

T

franquista — data de 1973, mas estreou em 
Espanha apenas em 1978 — mas ainda assim 
um filme que o regime jamais toleraria, teve 
de ser filmado em França, em jeito de exílio 
criativo, um país que o acolheu com a aber-
tura que necessitava para rodar tão peculiar 
exercício cinematográfico.

Perante a censura, o humor foi sempre 
uma possibilidade de evasão com riquíssi-
mas potencialidades, contudo, este objecto 
bizarro, sob a sua aparente carga humorís-
tica, encerra uma visão bem mais negra da 
sociedade, do carácter ritualista de muito 
daquilo que são os pilares dos relacionamen-
tos entre seres humanos, numa determinada 
comunidade. Berlanga sempre disfarçou as 
suas concepções subversivas através de uma 
sátira certeira, mas nunca chamou para si 
o papel de ideólogo, ou um qualquer posi-
cionamento bem alinhado numa qualquer 
barricada moral ou estética. O seu humor 
é incontrolável, irreverente, de um deleite 
libertário, atacando todos por igual, não 
poupando vítimas entre aqueles que encabe-
çam a tirania da autori-
dade e da sua intrínseca 
essência corruptora. 

Brilhante alegoria 
sobre a incomunicabili-
dade, em escalas com-
plementares — a de uma 
intimidade sufocante, 
em sucessivos monólo-
gos, a do desconforto do 
casal afundado no ma-
rasmo do quotidiano, e a 
da sociedade adoecida

nas suas células de quase autista individua-
lismo — retratadas de forma sublime na 
relação obsessiva que o médico aqui repre-
sentado por Michel Piccoli vive com uma 
muito realista boneca de látex que encomen-
dou do Japão. Antes desse momento, vivia 
uma rotina sem sobressaltos ou razões para 
se sentir descontente: um excelente emprego, 
uma boa casa, uma mulher bonita, e ainda 
assim, era assolado por um vazio endógeno, 
uma infelicidade anónima e inclassificável.

É na solidão que consegue resgatar a sua 
posição de domínio, afastando-se da inquie-
tante inércia de uma existência sem riscos. 
Apesar de o filme se focar nas relações entre 
marido, mulher e amante, e sucessivas subs-
tituições e alterações de papéis, a boneca é 
o seu refúgio do mundo exterior e seus habi-
tantes, substituto de humanidade numa espi-
ral de obsessão e isolamento auto-destrutivo. 
Se as mulheres são castradoras e opressivas, 
não é menos verdade que também esse des-
conforto se nota face aos homens. Trata-se, 
nesse sentido, de um problema mais vasto, 
uma desadequação mais profunda, e, mesmo 
procurando a felicidade nesta substituição da 
mulher pela boneca, não consegue escapar 
às marcas que a sociedade lhe imprime, à 
repressão de uma identidade não autorizada, 
e como tal, também ele é uma vítima, ao 
contrário do que uma visão mais simplista 
(como as que mencionámos anteriormente) 
poderia fazer crer.

O “terror vaginal” é uma noção presente 
ao longo do filme, sendo que as mulheres 
são encaradas como um ser superior, seja 
física, biológica, intelectual ou sexualmente. 
Assim, o universo feminino é fonte de um 
temor arcaico, um pavor irracional que faz o 
homem estremecer e refugiar-se numa bone-
ca, uma sua versão inanimada e inofensiva, e 
como tal, incapaz de lhe infligir esses danos, 
reais ou imaginários. A entrada em cena 
desta boneca, que tudo permite e a que tudo 
se sujeita, reafirma o papel de dominação do 
homem, que, até então, se via perigosamente 
posto em causa. A mulher como produto 
descartável, e a sua substituição por um 
outro ser, mais adequado às necessidades do 
marido-consumidor, são simultaneamente 
uma encarnação do mais sórdido machis-

Subsolo, por Manuel Pereira

NOME MAIOR DA RENOVAÇÃO DO CINEMA ESPA-
NHOL APÓS A GUERRA CIVIL, DESENVOLVEU UMA 
OBRA MARCADA POR UMA ACUTILANTE CRÍTICA 
AO PODER, NAS SUAS MÚLTIPLAS MANIFESTA-
ÇÕES. HERDEIRO DA SÁTIRA À BURGUESIA E DE 
UM HUMOR RETORCIDO QUE LHE PERMITIU FINTAR 
A CENSURA FRANQUISTA AO LONGO DE TODA A 
SUA CARREIRA, EMPREENDEU, PELA LIBERDADE 
DA IMAGINAÇÃO E DA INTELIGÊNCIA, UMA PRO-
FUNDA INCURSÃO NA PSICANÁLISE DA PÁTRIA.

Filmografia seleccionada:
¡BIENVENIDO, MISTER MARSHALL! (1952)
EL VERDUGO (1963) • TAMAÑO NATURAL (1973)
LA ESCOPETA NACIONAL (1977)

LUIS GARCÍA 
BERLANGA



À esquerda, a boneca do artista
Oskar Kokoschka, por volta de 1919.
No fundo da página, uma das bonecas
do surrealista Hans Bellmer.
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mo, e um questionar dos atávicos modelos 
replicados pela tradição franquista, assentes 
num longo passado de definição de papéis 
e expectativas no matrimónio, em que, tal 
como no caso deste marido, o carácter auto-
ritário dos maridos se evidencia, procurando 
modelar as esposas à sua medida e vontade.

Como em Tamaño Natural, também ao 
longo da História da Arte temos exemplos 
destas figuras de substituição, como a bo-
neca que o artista austríaco Oskar Kokos-
chka encomendou, com vista a colmatar a 
ausência da sua amada entretanto falecida, 
Alma Mahler, ou as mais conhecidas bone-
cas criadas pelo surrealista Hans Bellmer, 
substitutos de um amor impossível por uma 
prima de 16 anos. Estas são figuras que se 
desdobram em equívocos anatómicos, mul-
tiplicando orifícios, redesenhando erotismos 
na pele descoberta pela imaginação mais 
retorcida, procurando assim inventar acroba-
cias sexuais, reconfigurar pontos de contacto 
que o incómodo do contacto humano jamais 
permitiria.

A actriz está à distância de um olhar 
lascivo, mesmo que condenado ao recato e à 
reclusão, e a boneca inanimada constitui-se 
como ídolo arcaico, objecto de adoração 
que acumula em si toda essa dinâmica de 
erotismo retorcido, de intimidade impossí-
vel, o momento sublime e irrepetível em que 
condensa em si toda a essência do paradoxo 
entre os mitos ancestrais da fertilidade e o 
hedonismo irreprodutivo. Nesse ponto de 
contacto há uma sincronização perfeita entre 
a performatividade da boneca e a voz condu-
tora, mesmo que silenciosa, do homem que 
a tolhe, orienta e redefine. É a encarnação 
mais crua do sonho de dominação absoluta 
de qualquer cineasta, a plena submissão da 
actriz ao automatismo do guião, replicado no 
ritmo entranhado do corpo na montagem.

Critica-se especificamente o contexto 
onde a personagem se enquadra, assente 
na decadente herança da manutenção de 
privilégios que pouco fez para merecer, e 

que evita questionar, e que se materializa em 
caprichos egoístas, na satisfação pessoal, no 
prazer imediato, na edificação de um mundo 
paralelo em se concretiza tudo aquilo que lhe 
está vedado no mundo real. Representam o 
culminar dessa dinâmica o ponto definitivo 
e irreversível de ruptura com os ténues laços 
que ainda o ligam ao mundo dos homens 
e mulheres, e, mais que isso, os traços de 
humanidade que ainda o definem como um 
dos seus habitantes. É na solidão, arredado 
de todas as presenças indesejadas, que a sua 
voz se volta a fazer ouvir, constituindo-se o 
monólogo como pilar em torno do qual se 
desenvolve o filme. Os seus pensamentos 
em voz alta fluem de forma mais ou menos 
errática, materializando as fantasias mais 
sórdidas, libertando-se verdadeiramente 
quando se autoriza a esses rituais privados, 
ao brotar dessa identidade escondida sob 
o invólucro do socialmente aceite. Quando 
esta repressão permanente se elimina, são 
notórias as patológicas carências sociais, e 
consequentes manifestações de infantilida-
de, na forma como não se sabe relacionar 
com o outro. Como uma criança com os seus 
brinquedos, cria um universo onde a linha 
entre fantasia e realidade é ténue ou mesmo 

inexistente, e esta boneca dócil e passiva per-
mite-lhe fazer tudo o que jamais seria aceite 
por uma mulher de carne e osso. É a mulher 
perfeita: não envelhece, não formula ou con-
testa opiniões, não tem caprichos, doenças 
ou vontade própria. Assim, é a transposição 
directa das fantasias masculinas, da imagem 
que o homem cria em torno desta, sendo que, 
quando passa de uma condição inicial, em 
que surge intocada e virginal, até à violação 
colectiva perto do final do filme, o homem 
não sabe lidar com essa transfiguração, o 
que em grande medida conduz ao desfecho 
trágico da narrativa.

Visão profética acerca dos modos de rela-
cionamento pós-modernos, circunscritos aos 
minúsculos ecrãs e regidos pela impenetrável 
lógica dos algoritmos, complexos e omni-
presentes, e de como estas práticas absurdas 
espelham uma inquietação existencial irre-
solúvel. É uma humanidade condenada ao 
adiar da idade adulta até à morte, sintoma de 
uma infantilização generalizada que é tam-
bém a crítica à imaturidade e alheamento da 
burguesia enquanto classe que se pode dar 
ao luxo de viver nesse universo paralelo, para 
quem a realidade é toldada pela sua peculiar 
a adoecida visão dessa mesma realidade. 

O fetichismo, mais que mero retrato 
das maleitas da sociedade, ou pragmático 
mecanismo que permita o consumar da 
sexualidade, é, neste erotismo berlanguiano, 
uma introspeção submersiva, que se alimen-
ta da solidão, e que no combate árduo pela 
dignidade do homem que consome fantasias 
sexuais, e tantas vezes se deixa consumir por 
elas, é empurrado para o reduto da privaci-
dade e da vergonha. Perfeitamente identifi-
cado com este médico e a sua boneca, foi o 
mais próximo que Berlanga esteve de falar de 
si mesmo, da sua própria sexualidade como 
ritual devidamente encenado, como cerimó-
nia consentida entre indivíduos comprometi-
dos com essa mesma descoberta, e como tal, 
como a mais perfeita, e a mais cinematográ-
fica, das intimidades.



Do autor: Pantano, serigrafia,
seis cores, 60x80 cm.

seu trabalho desenvol-
ve-se sob influência da 
ilustração e da apro-
priação da imagem, 
fazendo actualmente 
parte da Oficina de 
Serigrafia da Casa da 
Cultura Ignacio Mena

Rosales, na sua Querétaro natal, no México, 
a três horas de carro da capital. Conta com 
mais de meia centena de exposições colecti-
vas e individuais entre México, Suécia e Bél-
gica, e coordena oficinas que designa como 
“adaptação social”: muralismo e cartazes, 
algumas realizadas em zonas de acolhimento 
para refugiados, na Suécia.

Desenhou, com Rafael Rodríguez, o 
cartaz publicado neste número, para o filme 
Nuestro Tiempo, de Carlos Reygadas (2019). 
Vale a pena sublinhar que o cartaz foi produ-
zido em 2019, por ocasião da estreia do filme 
na Cineteca do Estado de Querétaro. Em 
ocasiões especiais, a Cineteca, dirigida por 
Gabriel Hörner García, convida artistas a de-
senhar cartazes para os filmes programados.
---

COMO SURGIU A OFICINA DE SERIGRAFIA 

NU E ESTA SUA TRADIÇÃO DE DESENHAR 

CARTAZES DE CINEMA? 

A oficina de serigrafia NU cumpriu quarenta 
anos de trabalho sem interrupções. Foi fun-
dada por um grupo de jovens ambiciosos nos 
trabalhos artísticos, e que em meados dos 
anos 1980 conseguiram criar um cineclube 
universitário que a Cineteca Nacional apoia-
va, proporcionando cópias de filmes. Mais 
tarde mudaram este cineclube para a Casa 
da Cultura, onde a oficina de Serigrafia está 
situada, e o projeccionista era o exactamente 
o mestre de serigrafia Julio César Cervan-
tes, com o artista Gerardo Esquivel. Juntos 
asseguravam todas as tarefas do cineclube, 
desde a curadoria, o desenho dos cartazes, 
as respectivas impressões e distribuição, 
arrumação da sala, organização de lugares, 
e uma ou outra vez também se encarregavam 
de contar o final de um filme em virtude de 
o último rolo de película estar danificado, 
ganhando os apupos da plateia. Este cine-
clube teve o seu epílogo em finais dos anos 
1990, quando a carreira artística de Gerardo 
Esquivel atingiu o ponto mais alto e foram 
surgindo outros projectos que lhe exigiam 
mais disponibilidade.
ENTRETANTO, TU PRÓPRIO CONHECES A 

OFICINA, QUE SE TORNA FUNDAMENTAL 

NO TEU TRABALHO.

Ingressei em 2010 na oficina NU e senti 
imediatamente um golpe directo no coração 

ao ver todo o trabalho realizado para o 
cineclube. Quando tinha dezoito anos e 
poder de compra para adquirir DVDs, a 
primeira coisa que fiz com um amigo foi 
pedir um espaço na casa da cultura do 
bairro para programar um filme por semana. 
Esse pequeno projecto durou três anos 
(2005–2008). Enquanto aprendia a técnica 
de serigrafia, estabeleci como meta retomar 
o cineclube dos meus mestres. Em 2011, 
fundei com o artista Calexico Ramírez um 
pequeno cineclube ao qual chamámos Los 
Peliculeros, e retomámos a arte de imprimir 
cartazes com os nossos desenhos e colá-los 
na rua, e muitas vezes duravam minutos, 
porque as pessoas gostavam do trabalho e 
ficavam com eles. De alguma forma, a minha 
carreira como artista começou graças a estes 
cartazes colados nas paredes.

Los Peliculeros durou apenas um par de 
anos, a tarefa é mais difícil do que parece. 
Desde conseguir os filmes, desenhar, 
imprimir e esperar que não falhe nada no dia 
da projecção, além do surgimento das formas 
mais acessíveis e cómodas de ver cinema, 
a chegada de uma nova vaga de cineclubes 
comerciais em cafés e bares, e a nossa falta 
de tempo… Tudo isso deu por terminado o 
percurso pelo mundo dos cineclubes, sem 
dúvida a melhor etapa da minha juventude.

Observatório
A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e um
olhar sobre o estado das artes e do cinema na primeira pessoa.
A desafiar os convidados, um tema comum, a cinefilia.

O
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COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES:
ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA, ANA 
OLIVEIRA, ANDRÉ CARRILHO, ANDRÉ COELHO, 
ESGAR ACELERADO, JUAN CAVIA, L. FILIPE 
DOS SANTOS, LUÍS BELO, LUÍS MANUEL 
GASPAR, LUÍS TROUFA, NIKITA KAUN, 
PATRÍCIA MATOS, PEDRO SERPA, RAQUEL 
BALSA, RICARDO REIS, ROSÁRIO PINHEIRO. 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO: SUSA MONTEIRO

Nando Murio
O QUE É MAIS IMPORTANTE NA ARTE

DE DESENHAR?

É uma pergunta difícil, mas creio que ter 
uma voz própria é fundamental, e também 
garantir que não é alterada durante o pro-
cesso, para que a ideia que queres transmitir 
não mude no caminho.
O PANORAMA DA ILUSTRAÇÃO E DA 

ARTE ESTÁ EM MUDANÇA CONSTANTE. 

O TALENTO CONTINUA A SER 

FUNDAMENTAL?

Creio que o virtuosismo dentro da plástica 
ficou no Renascimento, a preocupação pelo 
rosto mais realista e perfeito já não é útil. 
Existem muitas ferramentas que se podem 
usar para comunicar melhor o que se quer 
dizer, e na serigrafia, apesar de ser uma téc-
nica muito estrita, lançamos mão de todos 
os subterfúgios ou truques para gerar uma 
imagem, como colagens, fotocópias, cópia 
de texturas, etc. A mensagem será sempre o 
mais transcendente numa ilustração.
SOBRE CARLOS REYGADAS, O MAIS 

CONHECIDO CINEASTA MEXICANO A PAR 

DE ALFONSO CUARÓN E IÑARRITU, O QUE 

TEM O SEU TRABALHO DE DISTINTO PARA 

CHEGAR A ESTE RECONHECIMENTO 

INTERNACIONAL? E QUE MÉXICO VEMOS 

NO CINEMA DE REYGADAS?

O México que ele reflecte, pelo menos neste 
último filme, é um México ao qual eu não 
pertenço. Trata-se de um filme muito pessoal 
para o realizador, um contexto de classe alta, 
de ranchos, touros, excessos, drogas, via-
gens. Não me vejo nesse México nem nessas 
circunstâncias. 

Sem dúvida que o cinema de Reygadas é 
diferente, desafia o espectador, contraria o 
conservadorismo no cinema actual, e com 
isso o público divide-se drasticamente entre 
os que o amam e os que não entendem abso-
lutamente nada do seu cinema. Confesso que 
foi difícil realizar o poster sem ter visto o fil-
me antes, e ter de imaginar tudo a partir do 
título. Creio que me tinha contado um filme 
totalmente diferente na minha cabeça. 
---
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