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Editorial

presença de Acácio de Almeida em Viseu, no mês de Maio, 
para apresentar Colo, o mais recente filme de Teresa Villa-
verde, resultou numa sessão linda e numa entrevista não 
menos inspiradora. Celebramos aqui os seus 80 anos, feitos 
no mês passado com a leveza e o deslumbramento de quem 
começa sempre de novo.

Na sua entrevista, opõe, sem os incompatibilizar, profis-
sionalismo a amor: “É importante não ser só profissional. 

Digo que sou um amador profissional porque continuo a ter a mesma ligação 
afectiva muito grande com as coisas e a procurar sentir”.

Os cineclubes são lugares por excelência de amadores e de amantes; felizmen-
te, sabemos exactamente a que se refere Acácio de Almeida; ainda usamos, como 
terminologia de trabalho, expressões como “muito bonito”. Somos um reduto, 
não há dúvida, e por isso ouvimos aquelas palavras com a euforia contida de 
quem partilha um segredo. 

Depois do breve parênteses democrático de Atenas, no séc. V a.C., com a cres-
cente especialização de cada arte, a política passa a ser também uma profissão, já 
não um dever de todos os cidadãos. Os sofistas, como Górgias — interlocutor de 
Sócrates num diálogo de Platão desejavelmente estudado por qualquer político 
ou outro sofista dos nossos dias —, encontram na mensurabilidade monetária da 
retórica, como nova ferramenta, uma oportunidade de negócio desavergonhada 
e irresponsável. Pelo menos, na visão de Sócrates, que repudia o discurso vazio 
de significado e a displicência no uso do poder. Ora, que diria Sócrates de certas 
respostas nervosas, altivas e paternalistas dadas em praça pública, já agora apro-
veitadas para fazer propaganda com palavras vazias, que enchem os ouvidos e só, 
a cartas que pedem esclarecimentos sobre atribuições de apoios públicos insatisfa-
toriamente justificadas?

Já desde esse tempo longínquo que escasseiam os políticos amadores: o dis-
curso foi privatizado; o poder, alienado. Mas o tom intimidante e as ameaças e 
as cobranças, o alarde ridículo de meras obrigações, salivados com a leviandade 
dos oligarcas, deformam tanto as suas figuras, fazem-nas tão torpes, que qualquer 
desgraçado, sem profissão e sem amor, se horroriza e enjoa.

Neste número do Argumento, recebemos um postal do Reino Unido, escrito na 
primeira pessoa, pelo Cinema for All, e implicando amavelmente uma segunda; 
Edgar Pêra dá-nos a ler o seu diário — e é como se estivéssemos lá, enquanto se 
faz cinema; o César deixa-nos ver Blast of Silence através da sua Retina miriádica 
e privilegiada; e retomamos os mergulhos às profundezas pela mão do Manuel 
Pereira, desta vez com Doren O. 

No espaço de ensaio, Maria do Carmo Piçarra fala-nos de “desejo[s] de cinema” 
e outros traumas; e, no Observatório, Patrícia Matos explora a sua “inclinação 
natural para o retrato” a partir de Persona, no ano do centenário de Bergman.

Além destas leituras, temos outras propostas de Verão: convidamos todos a 
aparecer na Praça D. Duarte ou no claustro do Museu Grão Vasco nas noites de 23 
a 27 de Julho, onde vamos projectar filmes, ouvir música, partilhando uma sala de 
cinema sem tecto, nessa mesma intimidade que liga estas páginas, do início ao fim.

Quem tem ouvidos para ouvir ouça. 
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"Todos" significa TODOS: nenhuma comunidade será excluída.

undado em 1946, o 
Cinema For All (antes 
designado como Fe-
deração Britânica de 
Film Societies) apoia 
comunidades do Reino 
Unido na organização 
de sessões de cinema, 

e encoraja-as a exibir o tipo de filmes que 
lhes interessa. Há mais de 70 anos que 
representamos este sector a nível nacional, 
trabalhando com uma grande variedade de 
organizações, desde distribuidoras a insti-
tutos culturais, com o propósito de garantir 
que os cine clubes [no original, film society, 
pois ao contrário de países como Espanha, 
França ou Portugal, no Reino Unido, os cine 
clubes assumiram uma designação dife-
rente] e os cinemas comunitários são bem 
representados e apoiados.

O Cinema for All é um recurso valioso 
para equipas de voluntários que querem 
levar cinema às suas comunidades, pro-
videnciando serviços como aluguer de 
equipamento, licenças de filmes e consul-
toria. Com sede em Sheffield, no norte de 
Inglaterra, prestamos apoio a mais de 1100 
grupos comunitários de cinema, graças ao 
trabalho de uma pequena equipa de cinco 
pessoas dedicadas, lideradas por Deborah 
Parker, e graças ao apoio de voluntários 
espalhados pelo país. Em conversa com os 
grupos, reparamos na variedade de razões 
que os leva a acreditar na importância de 
dinamizar um cinema nas suas comunida-
des. Para alguns, é a única maneira de levar 
as pessoas ao cinema. Para outros, é uma 
maneira de partilharem a sua paixão por 
cinema independente e internacional com 
mais pessoas. Nos últimos cinco anos o 
número de membros do Cinema for All au-
mentou 88%, e neste momento temos cerca 
de 400 membros pagantes espalhados pelo 
Reino Unido, numa amostra diversa que vai 
desde cinemas comunitários em áreas rurais 
a startups em áreas urbanas.   

Em 2007, criámos um plano de distribui-
ção de DVD/Blu-ray para facilitar o acesso 
dos cinemas comunitários a uma programa-
ção diversa. Este projecto oferece o melhor 
do cinema internacional, filmes britânicos, 
longas-metragens independentes e docu-
menários por um preço fixo. Graças ao 
nosso trabalho com pequenas distribuidoras 
independentes, neste momento temos cerca 
de 800 filmes disponíveis para aluguer. Os 
filmes mais populares no ano passado foram 
The Florida Project, Loveless, A Oliveira do 
Meu Avô, Loving Vincent, e Moonlight.

F

Os nossos associados têm também be-
nefícios como descontos em conferências e 
sessões de coaching, descontos em seguros 
e no aluguer de equipamento de projecção, 
acesso à nossa newsletter mensal e ofertas 
de festivais de cinema.

A nossa conferência nacional é a única no 
Reino Unido que permite que film societies 
e cinemas comunitários se juntem para 
celebrar este movimento. A conferência 
inclui workshops, filmes em ante-estreia e, 
claro, uma festa fabulosa! O ponto alto, no 
entanto, são os Prémios de cine clube do 
ano, cerimónia já com 49 anos. Nessa noite, 
é divulgado o trabalho dos voluntários que 
gerem os cinemas comunitários do país, e 
são destacadas as sessões mais inovadoras. 
Até já tivemos o prazer de receber convida-
dos internacionais da Noruega, Dinamarca 
e Estónia.

O grande vencedor do ano passado foi o 
Cine Clube de Leigh, um grupo inspirador 
que chega à sua comunidade através de 
trabalho árduo, dedicação, mas acima de 
tudo, de um espantoso sentido de humor. 
As sessões deles abrangem todas as secções 
da comunidade, concentrando-se especial-
mente em trazer pessoas que possam estar 
sozinhas ou isoladas.

Para muitos de nós, o amor pelo cinema 
começou com um cine clube universitário. O 
vencedor do prémio de Melhor Cinema Es-
tudantil foi a Film Unit, de Sheffield, por dar 
a conhecer à sua audiência cinema clássico, 
internacional e filmes de culto. 

O Deptford Cinema, em Londres, venceu 

o prémio de Melhor Programação, pela 
exibição de filmes importantes, cativantes 
e divertidos. Nessa programação, é feito 
uso do extenso conhecimento de cinema 
dos programadores, e do seu conhecimento 
prático da comunidade, que é envolvida na 
operação do cinema.

“Foi a minha primeira vez [na conferên-
cia], mas senti-me como se já fosse há anos. 
Parabéns pela organização de um evento tão 
inspirador e acolhedor.”

Este ano a conferência tem lugar entre 7 
e 9 de Setembro. Teríamos todo o gosto em 
contar convosco!

Os cinemas criados pela comunidade, e 
orientados para a comunidade, contribuem 
inestimavelmente para a cultura do cinema, 
e continuam graças à paixão, generosidade e 
empenho de voluntários em todo o país. 

Em 2014, adoptámos o nosso lema, 
Cinema para Todos, como nome oficial, 
espelhando a nossa crença de que “todos” 
significa TODOS: nenhuma comunidade de-
verá ser excluída, numa nova era de trabalho 
que procura ser o mais abrangente possível. 
Começámos a trabalhar com grupos mar-
ginalizados ou com dificuldades, para lhes 
permitir acesso aos benefícios de ver filmes 
em conjunto. O nosso trabalho estende-se a 
grupos de pessoas com dificuldades audi-
tivas, grupos lgbtqi, pessoas com perdas 
de memória, sobreviventes de avc, adultos 
isolados, e pessoas que cresceram longe 
da família. Estamos empenhados no nosso 
ideal de que Cinema for All significa para 
TODOS. Descubram mais no nosso website.

Bilhete-Postal.
Como vão os cine clubes? Uma cartografia do movimento
cineclubista: o que fazem, para quem e com que objectivos
trabalham os cine clubes pelo mundo fora.

Cinema for All
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DA NOSSA HISTÓRIA: JULHO 2006

PROGRAMA

Cinema para Carlos Paredes, curtas-
-metragens de Edgar Pêra, Pedro Sena 
Nunes, Rita Nunes, João Nuno Pinto,
José Miguel Ribeiro, Video House Stars 
Mais um dia de noite de António
José de Almeida 
A arca russa de Alexander Sokurov 
Marnie de Alfred Hitchcock
Curtas vencedores do
Festival de Vila do Conde 

Cinema no Museu

ais uma vez, o Cine Clube de 
Viseu, em parceria com o Museu 
Grão Vasco, volta a escolher este

belo espaço para organizar um ciclo de 
cinema mais alternativo, à semelhança 
do que aconteceu o ano passado. Desta 
vez, com uma fórmula diferente que pode 
incluir jantar no restaurante do claustro, 
e ver o filme a partir de uma das varan-
das. Uma forma diferente de ver cinema 
neste Verão, aproveitando as noites fres-
cas para ver bons filmes. A não esquecer, 
também a exposição comemorativa do 
cinquentenário do ccv no Museu Grão 
Vasco com a participação da artista plás-
tica Joana Lobão, e palestra de um dos 
fundadores do ccv, Sr. Humberto Liz, no 
dia 24 de Maio.
in EDITORIAL ARGUMENTO 121

PEQUENO CINEMA

Pré-inscrições abertas!

REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES

M

O Cine Clube pela região

este Verão, por toda a região 
(mesmo), teatro e cinema pela 
mão da Rede Cultural Viseu  

Dão Lafões e cim Viseu Dão Lafões.
O Cine Clube de Viseu marca presença 
em Castro Daire (05 Julho), Tondela
(10 Julho), Sátão (02 Agosto), Vila Nova 
de Paiva (09 Agosto), Mangualde (16 
Agosto), Aguiar da Beira (23 Agosto), 
Carregal do Sal (30 Agosto), Penalva do 
Castelo (06 Setembro), São Pedro do Sul 
(09 Setembro). 

N

A REDE CULTURAL É UM PROJECTO DE SEIS ESTRUTURAS DA REGIÃO, ACERT, BINAURAL/NODAR, CINE CLUBE, COMPANHIA PAULO RIBEIRO, TEATRO DO MONTEMURO, TEATRO 
VIRIATO, QUE DESDE 2013 APOSTAM NUMA REGULAR ARTICULAÇÃO ENTRE SI — REFLECTINDO SOBRE A INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO, DIVULGANDO DE FORMA ARTICULADA 
AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DE CADA UMA DAS ESTRUTURAS CULTURAIS, E INTENSIFICANDO A TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE PROJECTOS E RECURSOS. O QUE IMPORTA, 
AGORA, É ENVOLVER A COMUNIDADE, E DAR A VER A CRIAÇÃO ARTÍSTICA, NA SUA DIVERSIDADE. VENHAM OS ESPECTÁCULOS, O MAIS POSSÍVEL.

bertas pré-inscrições para a edição de 
2018/2019 do Pequeno Cinema.
Até 30 de Julho.
---
Vagas limitadas.
---
Este é um projecto de sensibilização para 
o cinema e audiovisual do cine clube de 
viseu destinado a crianças do Pré-escolar
e 1.º ceb. Em 2017/2018 decorreu a séti-
ma edição do projecto Pequeno Cinema: 
20 turmas participantes, com sessões de 
curtas-metragens, oficinas de construção de 
brinquedos ópticos e iniciação ao cinema de 
animação.
---
INFORMAÇÕES: CINEMAPARAASESCOLAS.PT
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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.

presente publicação reúne dez das 
vinte e três comunicações apresen-
tadas durante as X Jornadas Cine-

ma em Português. Dedicada ao Cinema de 
Moçambique, esta décima edição das Jorna-
das Cinema em Português trouxe a debate 
questões atuais e pertinentes para a reflexão 
sobre as produções e relações cinemato-
gráficas entre os diversos países que falam 
em português, procurando reunir esforços 
para ensaiar hipóteses de leitura conjunta e 
complementar. 

CINEMA EM
PORTUGUÊS
— X JORNADAS
---
FREDERICO LOPES
PAULO CUNHA
MANUELA PENAFRIA
---
LABCOM.IFP (UBI)
160 PÁGS.
2017

OT
odo o cinema narrativo, todas as 
narrativas — mesmo que apresentem 
um mundo espacial — desenrolam-

-se de forma temporal. O Cinema marca a 
passagem do tempo na sua apresentação de 
momentos — sejam eles apresentados de for-
ma sequencial ou contígua ou como flashba-
cks ou flashforwards — e no entanto também 
revela a disjunção de perspetivas opostas 
de tempo: a ordem objectiva imposta pelo 
próprio tempo e a experiência subjetiva e 
parcial que a audiência tem dessa ordem.

---
MORRIS BEJA
ELLEN CAROL JONES
CECILIA BEECHER MARTINS
JOSÉ DUARTE
SUZANA RAMOS
---
LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
121 PÁGS. 2017

CINEMATIC
NARRATIVES:
TRANSATLANTIC 
PERSPECTIVES

m particular dentro do cruzamento 
de vestuário e cinema, quero aqui 
analisar um género cinematográfico 

híbrido como a etnoficção, entre documen-
tário e narração ficcional, que guarda den-
tro de si corpos que revelam significados 
através dos seus revestimentos. O ponto 
crucial da investigação é que uma das ferra-
mentas à disposição para melhor compreen-
der um filme de etnoficção é, entre outros 
fatores, o uso do vestuário. Não o traje em 
si mas o uso que deste é feito.

E

---
CATERINA CUCINOTTA
---
LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
285 PÁGS.
2018

VIAGEM
AO CINEMA
ATRAVÉS DO
SEU VESTUÁRIO

rítica de Cinema. Reflexões Sobre um 
Discurso é o resultado de um Semi-
nário que teve lugar na Univer-

sidade da Beira Interior a 22 de março de 
2017, organizado em conjunto com a Uni-
versidade de Salamanca e a Universidade 
de Coimbra. Para além de representantes 
dessas universidades, o evento contou com 
a presença de outros investigadores que par-
tilharam do objetivo central do seminário: 
questionar o discurso mais visível sobre os 
filmes, a crítica de cinema.

CRÍTICA
DO CINEMA.
REFLEXÕES
SOBRE UM
DISCURSO
---
PAULO CUNHA
MANUELA PENAFRIA
---
LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
121 PÁGS.
2017

C

OS CINCO
MAGNÍFICOS
— HOLLYWOOD
E A SEGUNDA 
GUERRA
MUNDIAL
---
MARK HARRIS
---
EDIÇÕES 70
638 PÁGS.
2018

A
presentaram-se ao serviço com
tanta ingenuidade como entusias-
mo, quase como se fossem novatos 

subitamente escolhidos para protagonistas.
Despediram-se da família, do conforto das 
suas carreiras e entraram para as Forças 
Armadas prontos para servir, mas não para 
comandar. A guerra tinha começado, mas 
as palavras que Ford usara para descrever o 
que estava a acontecer — “a presente emer-
gência” — pareceram de alguma forma mais 
apropriadas no pós-Pearl Harbor.

ualquer livro que se proponha estu-
dar a figura e a obra de Howard 
Hawks encontra sempre justificação 

no caráter fascinante de ambas. Na verdade, 
o cineasta foi uma figura central do cinema 
americano durante quatro décadas e meia, 
do final do cinema mudo até ao final do 
período áureo do cinema americano, que ter-
mina nos anos 60, com o final do sistema dos 
grandes estúdios. Durante todo esse tempo, 
os filmes de Hawks contaram-se entre os 
melhores da produção americana e mundial.

CINEMA
CLÁSSICO
AMERICANO
— GÉNEROS
E GÉNIO EM 
HOWARD HAWKS

Q
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---
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ste trabalho de investigação não 
pretendeu apenas estabelecer uma 
cronologia dos acontecimentos 

relacionados com o cinema em Guimarães, 
mas sobretudo abordar a tipologia e sociolo-
gia dos públicos, a arqueologia e a geografia 
dos espaços, a evolução das referências ci-
nematográficas na sociedade vimaranense. 
Partindo de um estudo de caso numa escala 
reduzida e localizada, pretende também 
contribuir para a revisão da história do 
cinema e da cinefilia em Portugal.

CINEMA E
CINEFILIA EM 
GUIMARÃES
1895—1957
---
PAULO CUNHA
---
CINE CLUBE
DE GUIMARÃES
212 PÁGS.
2018

E

coleção "As Folhas da Cinemateca" 
é relançada numa nova série, com a 
publicação de dois volumes 

dedicados às obras de Fernando Lopes 
e Paulo Rocha,  prosseguindo a série de 
edições iniciadas em 1994. As "folhas" da 
Cinemateca designam os textos originais 
dos seus programadores que acompanham 
a projeção dos filmes, sessão a sessão, desde 
o início das suas sessões regulares, consti-
tuindo um lado importante da atividade de 
programação da Cinemateca.

A

---
MARIA JOÃO MADEIRA
(ORGANIZAÇÃO)
---
CINEMATECA PORTUGUESA
— MUSEU DO CINEMA
102/114 PÁGS.
2018

AS FOLHAS DA 
CINEMATECA
— PAULO ROCHA/ 
FERNANDO LOPES

RETRATOS
---
ANDRÉ RUIVO
---
MMMNNNRRRG/
THE INSPECTOR
CHEESE ADVENTURES
12 PÁGS.
2018

rande e pleno, com onze retratos 
onde o pastel não teme sujar o pa-
pel. Retratos como eram os dos reis,

do clero; mais tarde dos ricos comerciantes 
e burgueses; depois do povo, dos vizinhos, 
da família, preenche o olhar do leitor com a 
expressão celular do pastel de óleo. Obriga-
-nos a ver a pele das páginas, completa-nos 
a interpretação dessa coisa inusitada que é 
olhar o olhar dos outros pela luz da criativi-
dade. E, estranhamente, fá-lo de um modo 
«clássico». É Grande e Colorido! 

G

---
LEONEL DE CASTRO
---
ESTAÇÃO IMAGEM
80 PÁGS.
2018

um trabalho, não será de mais repe-
ti-lo, feito de gente, mesmo que as 
pessoas não apareçam. Se um barco

de regresso atrai gaivotas é porque homens 
o encheram de peixe, se as artes da pesca 
— a cordoalha, as redes, os anzóis enfi-
leirados em linhas — são fotogénicas, tal 
devem a quem as criou, fabricou, manuseia. 
O que aqui temos é a crónica dessa gente, a 
memória viva e apelativa de pessoas que se 
sacrificam por um negócio em que o grande 
lucro cabe a outros. 

MINHOTOS
DE PELE
SALGADA

É

orque é que as pessoas gostam
de ver filmes de terror e melodramas 
se, nas suas vidas reais, evitam o

o medo e o sofrimento? Como é que o cine-
ma lida com as supostas particularidades 
deste novo milénio como o politicamente 
correcto, o consumismo, a influência dos 
mass media? O que é que o cinema realizado 
a partir de 2000 diz sobre o nosso incons-
ciente colectivo? E sobre o consciente, diz 
alguma coisa? Ama-se e morre-se igual?
O que marca a era e emerge no seu cinema?

SONHOS
PÚBLICOS
---
JOANA AMARAL DIAS
---
D. QUIXOTE
287 PÁGS.
2018

P

revista Sinais de Cena ocupa uma 
posição de destaque entre as publi-
cações especializadas em teatro e

artes performativas em Portugal. O número 
de 2018 é dedicado ao tema «Teorias da Crí-
tica», com a participação de vários críticos 
internacionais e nacionais. Para além de vá-
rios ensaios sobre artes performativas, neste 
número destaca-se uma longa entrevista à 
bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro 
Freitas e um portefolio dedicado ao traba-
lho cenográfico da mala voadora.

SINAIS DE CENA
— REVISTA DE 
ESTUDOS DE 
TEATRO E ARTES 
PERFORMATIVAS
SÉRIE II
NÚMERO 3

A

O DESIGN
QUE O DESIGN
NÃO VÊ
---
MÁRIO MOURA
---
ORFEU NEGRO
224 PÁGS.
2018

iz-se que o melhor design é o invi-
sível, o neutro. Mas é ilusão, claro. 
Seria paradoxal uma disciplina tão

dedicada à identidade não ter também a sua. 
Esta construção de identidade é o design 
que o design não vê: um processo contínuo, 
contraditório, obsessivo, instituído, mas in-
consciente.» Nos doze ensaios que compõe 
o livro, Mário Moura convoca a crítica do 
design para analisar a cultura contempo-
rânea, à semelhança da melhor tradição da 
crítica literária e da crítica de arte.

D

---
VÁRIOS AUTORES
---
ORFEU NEGRO
376 PÁGS.
2018

KLIMOWSKI
POSTER
BOOK
---
ANDRZEJ KLIMOWSKI
---
SELFMADEHERO
128 PÁGS.
2018

os anos 70, o artista e designer 
Andrzej Klimowski começou a tra-
balhar para companhias polacas de 

teatro e cinema, para as quais criou alguns 
dos mais icónicos cartazes da época.
Influenciado pela arte tradicional polaca, 
pelo Surrealismo e pelo trabalho do seu 
mentor Henryk Tomaszewski, os cartazes 
coleccionados neste livro incluem trabalhos 
para filmes de Scorsese, Jim Jarmusch, 
Hitchcok e Tarkovski, e peças de Brecht, 
Beckett e Shakespeare.

D
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ste livro propõe uma reflexão sobre 
o cinema em Portugal durante o 
Estado Novo. Relaciona a oposição 

entre "velho cinema" e "novo cinema". A 
introdução do conceito de "modo de produ-
ção" procura contribuir para uma revisão 
historiográfica deste tema, contrariando 
uma visão dominante que desconhece, 
desconfia ou ignora fontes históricas que 
são fundamentais para revelar as relações 
entre o poder político, a prática cultural e a 
indústria cinematográfica neste período.

UMA NOVA
HISTÓRIA DO 
NOVO CINEMA 
PORTUGUÊS
---
PAULO CUNHA
---
OUTRO MODO
COOPERATIVA
CULTURAL
256 PÁGS.
2018
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m dos mais célebres 
diálogos do cinema, 
quanto mais não seja 
porque a sua intensi-
dade emocional se diz 
através da máxima 
brevidade, acontece no 
filme ET — O Extra-

terrestre (1982), de Steven Spielberg. São 
duas palavras, de facto. O frágil visitante 
de outra galáxia vai finalmente regressar 
a casa, separando-se do seu amigo Elliot, 
e faz-lhe um derradeiro pedido: «Vem...» 
Elliot sabe que a separação está iminente e 
responde: «Fica...»

Que acontece naquelas fracções de se-
gundo? Pois bem, o reconhecimento de que 
o pequeno ET e Elliot pertencem a lugares 
diferentes, com histórias também diferen-
tes, que apenas se cruzaram. O que os une é 
a partilha do mesmo princípio fundador das 
suas identidades. Que princípio é esse? O 
desejo de voltar a casa.

Provavelmente, contamos histórias 
para não nos perdermos, para sinalizar o 
caminho de regresso a casa ou, por vezes, 
em cenários de maior angústia, para reen-
contrar esse caminho. No cinema, essas 
histórias envolvem um prodígio que os 
nossos avós e bisavós descobriram no mais 
puro maravilhamento: os filmes dão-nos a 
ver lugares, reais ou imaginados, que nos 
ensinam a compreender que a história, a 
grande história (e não será obrigatório usar 
a maiúscula) se faz tanto dos movimentos 
colectivos como das odisseias individuais, 
observa o aparato das multidões e revela o 
recato intimista.

Vale a pena revisitar alguns momentos de 
mais de um século de cinema para tentar-
mos detectar ou, pelo menos, pressentir 
os muitos modos de fazer história através 
dos filmes. Na certeza que não se trata de 
encarar o cinema como uma máquina de 
reprodução ou ilustração de um saber que 

já estava garantido pelos livros de história. 
Nada disso. Sobretudo ao longo do século 
XX — o «século do cinema», de acordo 
com a mais optimista das mitologias —, o 
cinema foi também uma via de reconversão 
e recriação dos próprios modos de fazer his-
tória. Mesmo com extraterrestres, é sempre 
a nossa humanidade que o ecrã nos devolve.

CAPÍTULO I: A HISTÓRIA FILMADA

No Festival de Cannes de 2017, na Quin-
zena dos Realizadores, o filme Geada, do 
lituano Sharunas Bartas, confrontou os seus 
espectadores com uma das mais primitivas 
interrogações inerentes à relação cinema/
história: quando filmamos a história, que 
história estamos a contar? Ou ainda: que 
significa dizer que existe uma história, um 
objecto de conhecimento a que damos o 
nome de «história», e em que consiste trans-
formá-la em narrativa cinematográfica?

Não é um filme simples. Ou melhor, é um 
filme que nos convoca a partir daquilo que, 
ilusoriamente, tendemos a tratar como da-
dos adquiridos do nosso presente, acabando 
por desafiar a simplicidade com que inte-
gramos tais dados na percepção corrente 
do mundo à nossa volta. Nele encontramos 
Rokas (Mantas Janciauskas) e Inga (Lyja 
Maknaviciute), um par de jovens lituanos 
que se voluntariam para conduzir um veicu-
lo com ajuda humanitária para a Ucrânia. 
Os sobressaltos da viagem através da região 
do Donbass obrigam-nos a sucessivas 
mudanças, decorrentes da pressão muito 
concreta das situações que vão encontran-
do: quanto mais se aproximam das zonas de 
guerra, mais a transparência inicial da sua 
missão se vai dissipando, dando lugar a uma 
rudimentar estratégia de sobrevivência.

Em boa verdade, tal sinopse revela 
muito pouco da perturbação inerente ao 
desenvolvimento de Geada. E isto porque 
é fundamental sentir e compreender a 
dimensão cinematográfica — quer dizer, 

que decorre dos elementos da linguagem 
específica que Bartas aplica — da odisseia 
de Rokas e Inga. O crescendo dramático 
do filme está longe de depender apenas, ou 
mesmo sobretudo, da acumulação dos mais 
diversos sinais de violência com que o par 
se confronta. Pouco a pouco, vai-se insta-
lando uma subtil e inquietante, tanto mais 
inquietante quanto mais subtil, sensação de 
perda de coordenadas: vacilam as fronteiras 
dos países e, além disso, a mais básica iden-
tificação dos lugares. No limite, o especta-
dor é levado a experimentar uma sensação 
dramaticamente cúmplice da angústia dos 
protagonistas: em que espaço nos estamos 
a mover? O que implica o retorno a uma 
pergunta primordial: que história estamos 
a viver?

Na sua sofisticação narrativa e densidade 
simbólica, o exemplo de Geada é tanto mais 
pedagógico quanto nos obriga a questionar 
o mais velho, e também mais persistente, 
lugar-comum com que tendemos a referir, 
inventariar e pensar o chamado cinema 
histórico. Diz esse lugar-comum que a his-
tória se faz ou, neste caso, se filma quando 
estamos perante uma narrativa que nos 
coloca numa posição de claro distanciamen-
to (temporal) dos factos narrados.

Em termos esquemáticos, mas nem por 
isso menos reveladores, lembremos que 
ninguém hesitará em considerar O Último 
Imperador (1987), de Bernardo Bertolucci, 
um filme histórico. É mesmo sintomático o 
modo como o recuo temporal que conduz 
à evocação da vida de Pu Yi (1906–1967), 
derradeiro líder da China imperial, surge 
encarado como a razão fundamental da sua 
historicidade. Daí a habitual valorização da 
chamada reconstituição histórica, celebran-
do a duplicação dos elementos cenográficos, 
de guarda-roupa, etc. 

Ao mesmo tempo, o senso comum resiste 
a encarar, por exemplo, American Sniper 
(2014), de Clint Eastwood, como um filme 
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responde: «Fica...»

Que acontece naquelas fracções de se-
gundo? Pois bem, o reconhecimento de que 
o pequeno ET e Elliot pertencem a lugares 
diferentes, com histórias também diferen-
tes, que apenas se cruzaram. O que os une é 
a partilha do mesmo princípio fundador das 
suas identidades. Que princípio é esse? O 
desejo de voltar a casa.

Provavelmente, contamos histórias 
para não nos perdermos, para sinalizar o 
caminho de regresso a casa ou, por vezes, 
em cenários de maior angústia, para reen-
contrar esse caminho. No cinema, essas 
histórias envolvem um prodígio que os 
nossos avós e bisavós descobriram no mais 
puro maravilhamento: os filmes dão-nos a 
ver lugares, reais ou imaginados, que nos 
ensinam a compreender que a história, a 
grande história (e não será obrigatório usar 
a maiúscula) se faz tanto dos movimentos 
colectivos como das odisseias individuais, 
observa o aparato das multidões e revela o 
recato intimista.

Vale a pena revisitar alguns momentos de 
mais de um século de cinema para tentar-
mos detectar ou, pelo menos, pressentir 
os muitos modos de fazer história através 
dos filmes. Na certeza que não se trata de 
encarar o cinema como uma máquina de 
reprodução ou ilustração de um saber que 

já estava garantido pelos livros de história. 
Nada disso. Sobretudo ao longo do século 
XX — o «século do cinema», de acordo 
com a mais optimista das mitologias —, o 
cinema foi também uma via de reconversão 
e recriação dos próprios modos de fazer his-
tória. Mesmo com extraterrestres, é sempre 
a nossa humanidade que o ecrã nos devolve.

CAPÍTULO I: A HISTÓRIA FILMADA

No Festival de Cannes de 2017, na Quin-
zena dos Realizadores, o filme Geada, do 
lituano Sharunas Bartas, confrontou os seus 
espectadores com uma das mais primitivas 
interrogações inerentes à relação cinema/
história: quando filmamos a história, que 
história estamos a contar? Ou ainda: que 
significa dizer que existe uma história, um 
objecto de conhecimento a que damos o 
nome de «história», e em que consiste trans-
formá-la em narrativa cinematográfica?

Não é um filme simples. Ou melhor, é um 
filme que nos convoca a partir daquilo que, 
ilusoriamente, tendemos a tratar como da-
dos adquiridos do nosso presente, acabando 
por desafiar a simplicidade com que inte-
gramos tais dados na percepção corrente 
do mundo à nossa volta. Nele encontramos 
Rokas (Mantas Janciauskas) e Inga (Lyja 
Maknaviciute), um par de jovens lituanos 
que se voluntariam para conduzir um veicu-
lo com ajuda humanitária para a Ucrânia. 
Os sobressaltos da viagem através da região 
do Donbass obrigam-nos a sucessivas 
mudanças, decorrentes da pressão muito 
concreta das situações que vão encontran-
do: quanto mais se aproximam das zonas de 
guerra, mais a transparência inicial da sua 
missão se vai dissipando, dando lugar a uma 
rudimentar estratégia de sobrevivência.

Em boa verdade, tal sinopse revela 
muito pouco da perturbação inerente ao 
desenvolvimento de Geada. E isto porque 
é fundamental sentir e compreender a 
dimensão cinematográfica — quer dizer, 

que decorre dos elementos da linguagem 
específica que Bartas aplica — da odisseia 
de Rokas e Inga. O crescendo dramático 
do filme está longe de depender apenas, ou 
mesmo sobretudo, da acumulação dos mais 
diversos sinais de violência com que o par 
se confronta. Pouco a pouco, vai-se insta-
lando uma subtil e inquietante, tanto mais 
inquietante quanto mais subtil, sensação de 
perda de coordenadas: vacilam as fronteiras 
dos países e, além disso, a mais básica iden-
tificação dos lugares. No limite, o especta-
dor é levado a experimentar uma sensação 
dramaticamente cúmplice da angústia dos 
protagonistas: em que espaço nos estamos 
a mover? O que implica o retorno a uma 
pergunta primordial: que história estamos 
a viver?

Na sua sofisticação narrativa e densidade 
simbólica, o exemplo de Geada é tanto mais 
pedagógico quanto nos obriga a questionar 
o mais velho, e também mais persistente, 
lugar-comum com que tendemos a referir, 
inventariar e pensar o chamado cinema 
histórico. Diz esse lugar-comum que a his-
tória se faz ou, neste caso, se filma quando 
estamos perante uma narrativa que nos 
coloca numa posição de claro distanciamen-
to (temporal) dos factos narrados.

Em termos esquemáticos, mas nem por 
isso menos reveladores, lembremos que 
ninguém hesitará em considerar O Último 
Imperador (1987), de Bernardo Bertolucci, 
um filme histórico. É mesmo sintomático o 
modo como o recuo temporal que conduz 
à evocação da vida de Pu Yi (1906–1967), 
derradeiro líder da China imperial, surge 
encarado como a razão fundamental da sua 
historicidade. Daí a habitual valorização da 
chamada reconstituição histórica, celebran-
do a duplicação dos elementos cenográficos, 
de guarda-roupa, etc. 

Ao mesmo tempo, o senso comum resiste 
a encarar, por exemplo, American Sniper 
(2014), de Clint Eastwood, como um filme 
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histórico. Nele se faz um retrato de Chris 
Kyle (1974–2013), com base num livro 
autobiográfico, considerado o mais letal 
sniper do Exército dos EUA: abateu mais de 
duas centenas de inimigos, cento e sessenta 
oficialmente confirmados pelo Departamen-
to de Defesa, durante a Guerra do Iraque 
(2003–2011). Muitas reacções ao filme passa-
ram ao lado da sua matéria principal. A sa-
ber: a gélida interiorização da verdade indi-
zível da morte; no limite, o seu esvaziamento 
humano e o seu apagamento simbólico como 
componente visceral de qualquer gesto de 
guerra. Nem sequer pesou o facto de a obra 
de Eastwood ser tradicionalmente reconhe-
cida, e muito frequentemente celebrada, 
como uma das mais depuradas encarnações 
do classicismo de Hollywood. Subitamente, 
importava apenas avaliar se a representação 
dos factos era «correcta» e, mais do que isso, 
de que lado estava Eastwood (no pressuposto 
de que só haveria dois lados, sendo o «justo» 
aquele em que, sem hipótese de contestação, 
se colocava o próprio formulador da dúvida 
ideológica).

Estes dois exemplos estão longe, muito 
longe, de ser casos isolados. Até porque, 
convém não o esquecer, a dimensão histórica 

dos filmes vai sendo apagada ou reforçada, 
esquematizada ou transfigurada, com o 
avançar da própria... história. Lembremos 
o caso emblemático de Casablanca (1942), 
de Michael Curtiz, um dos primeiríssimos 
títulos de Hollywood a assumir um claro 
discurso de propaganda antinazi, há muitas 
décadas integrado em todas as listas de gran-
des referências do cinema clássico (america-
no ou não). Será que conseguimos encontrar 
alguma abordagem, histórica ou crítica, que 
conteste o romantismo do par Humphrey 
Bogart/Ingrid Bergman em nome do radi-
cal artifício dos espaços em que eles se mo-
vem? E, no entanto, a Casablanca que nos é 
apresentada pouco ou nada tem que ver com 
qualquer dispositivo realista de reconstitui-
ção histórica, antes decorre de um conceito 
cenográfico e um sistema dramatúrgico 
ligados a matrizes de encenação dos estúdios 
da Warner Bros. na década de 1940. Na prá-
tica, encontramos variações dessas mesmas 
matrizes nos mais diversos títulos que o 
estúdio produziu na mesma época, desde O 
Gavião dos Mares (1940), também de Michael 
Curtiz, com Errol Flynn a protagonizar uma 
espectacular epopeia marítima do século xvi, 
até A Estranha Passageira (1942), de Irving 

Rapper, um dos mais belos e trágicos melo-
dramas protagonizados por Bette Davis.

Que faz, então, com que O Último Impe-
rador, de Bertolucci, seja encarado como um 
mergulho no passado, uma simples viagem 
de reconhecimento através de um tempo 
(histórico, precisamente) considerado como 
coisa fixa e definitiva? E porque é que, ao 
realizar American Sniper, Eastwood surge 
assinalado — e, por vezes, demonizado — 
como um perigoso ideólogo, apenas porque a 
nossa memória colectiva reconhece ainda os 
sinais próximos do contexto em que a acção 
decorre?

Escusado será dizer que aquilo que está 
em jogo pouco ou nada tem que ver com o 
facto de os filmes referidos (e uma infinidade 
de outros passíveis de evocações semelhan-
tes) poderem suscitar diferentes valoriza-
ções, afinal inerentes a qualquer reflexão 
sobre qualquer filme, em qualquer contexto. 
Além (eventualmente aquém) das hierar-
quias de valor, importa reflectir sobre a 
fragilidade, tão plural quanto fascinante, do 
conceito de história — entenda-se: de fazer 
história — que associamos a uma determi-
nada narrativa cinematográfica.

É por isso que o filme de Bartas nos 
envolve de modo tão peculiar. Porque aquilo 
que encontramos em Geada é a sensação, de 
uma só vez racional e pulsional, consciente 
e inconsciente, de que a história não é uma 
entidade automaticamente disponível para o 
nosso conhecimento — muito menos para a 
sua cândida reprodução em filme. No limite 
(e é um limite existencial, tanto quanto de 
pensamento), a história é esse continente 
de factos e silêncios, significados e signifi-
cações, de que não é possível sair. Exacta-
mente como o tempo: podemos especular 
infinitamente sobre as dimensões, especi-
ficidades ou percepções do fluxo temporal. 
Mas uma coisa é certa: não é possível sair 
do tempo para dizer aquilo que o tempo é 
«objectivamente». 
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crã negro. Uma voz 
off imponente. Um 
pequeno ponto branco 
que vai lentamente 
aumentando de tama-
nho. Uma palmada e o 
choro de um recém-
-nascido: através do 

som, assistimos a um nascimento, o de 
baby boy Fankie Bono, informa-nos a voz. 
E o negro a ser tomado pela luz: carris de 
comboio, um túnel; sim, estamos perante 
um nascimento.

Surge então o título: Blast of Silence: 
paradoxo. O comboio chega à estação e dele 
sai Frankie. A voz situa a acção no espaço 
(Manhattan) e, logo após um coro começar 
a entoar “Silent Night”, no tempo (com um 
irónico “The railroad company makes sure 
you don’t forget you’re coming to town on 
Christmas.” Para logo acrescentar: “It gives 
you the creeps.”) 

Desde o início que a personagem que 
comanda o filme é caracterizada à volta de 
três palavras: solidão, ódio, recordação. E, 
à medida que a narrativa se desenrola, sabe-
remos mais um pouco sobre ela: assassino 
contratado, homem de passado conturbado 
(e nunca cabalmente explicado), a infância 
passada num orfanato, um solitário. Uma 
personagem perfeita para um film noir tardio 
— e Blast of Silence bem poderá marcar o 
ocaso do noir “clássico” em vez de Touch 
of Evil (Orson Welles, 1958), trazendo já 
algumas actualizações (afinal, era o dealbar 
dos anos 60), nomeadamente na violência 
e no tom a roçar o documental (muito mais 
incisivo do que na breve tendência surgida 
no final dos anos 40, em filmes como T-Men, 
Anthony Mann, 1947, ou The Naked City, 
Jules Dassin, 1948).

Frankie chega à grande metrópole para 
um trabalho e o contacto tem lugar a bordo 
de um barco que vai para Staten Island; 
business as usual: Frankie deverá matar um 
mafioso de segunda chamado Troiano. Ins-
tala-se na cena uma atmosfera de desolação 
que vai perpassar toda a obra: o belo preto e 
branco da fotografia, a água e as gaivotas, o 
deck deserto do barco em dia de Inverno, o 
vento. Para o assassino, esta é, igualmente, 
uma oportunidade para recordar o passado 
ao pousar o olhar sobre a cidade na margem 
do rio. “Remembering”, sublinha a voz off, a 
primeira palavra que foi enunciada no filme 
e que será repetida diversas vezes, refor-
çando a importância para a personagem 
do passado e da memória — e poderá Blast 
of Silence ser, todo ele, um longo flashback 
post-mortem? E o que representa essa voz off 
(que utiliza sempre a segunda pessoa do sin-
gular)? O coro das tragédias gregas que vai 
comentado os acontecimentos? O alter-ego 
de Frankie? Deus?

Frankie estuda a vítima e os seus hábitos 
(“You have to know a man like a brother 
to kill him”) e cedo confirma que, para lá 
da aparência de “normalidade” — casa nos 
subúrbios, família, saída para o “empre-
go” sempre à mesma hora — Troiano tem 
uma vida paralela (negócios ilegais, uma 
amante). A normalidade que Frankie odeia. 
Também ele poderia ter uma casa destas se 
o desejasse (o seu trabalho é, afinal, lucrati-
vo). Também ele poderia ter uma profissão 
respeitável e viver num subúrbio respeitável. 
Mas não, Frankie Bono odeia as pessoas, a 
cidade, o Natal. Nele, os gritos e a dor são 
mais fortes do que tudo o resto. 

Assassino cauteloso, Frankie não traz 
consigo arma, pelo que tem de comprar uma 
(e um silenciador). Desloca-se, então, a casa 
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de um antigo conhecido. Ralphie e o seu 
apartamento: um, enorme (e o diminutivo só 
pode funcionar como ironia), o outro, exíguo 
— porém, e em paradoxo, um é o reflexo me-
tonímico do outro — ambos repelentes, abso-
lutamente abjectos (e as ratazanas transfor-
madas em animais de estimação são apenas 
um pormenor). Após negociação, acordam 
um preço, mas Ralph vai, posteriormente, 
mostrar-se um empecilho em vez de um 
apoio; quando, por mero acaso, vê o seu 
cliente num night club onde Troiano celebra o 
aniversário (e, onde são tocadas canções em 
ritmos latinos com versos como “Deep in-
side I know I’ve died”), adivinha quem será 
a vítima e torna-se demasiado ganancioso, 
exigindo mais dinheiro. Seguindo-o até ao 
seu asqueroso apartamento, Frankie mata-o 
brutalmente. Não há qualquer demonstração 
de sentimentos, trata-se apenas de mais um 
trabalho, de uma rotina, do vazio. 

Allen Baron não tinha experiência prévia 
em realização, mas estudara arte (era ilus-
trador e pintor). Essa experiência permi-
tiu-lhe imbuir o filme de uma sensibilidade 
visual notável, presente no cuidado posto 
na composição dos planos, na colocação da 
câmara, no modo como são filmadas as per-
sonagens e, sobretudo, a cidade. Veja-se, por 
exemplo, os planos em que Frankie “mata 
tempo” ou, quando deixa o night club e segue 
Ralph: as ruas, as pessoas, as iluminações 
de Natal, os sons, tudo, dir-se-ia, filmado 
de modo documental (próximo de Shadows, 
de John Cassavetes,1958) mas que, em 
simultâneo e paradoxalmente, transcende a 
realidade e atinge uma aura poética, quase 
de sonho, como se Frankie estivesse, ele pró-
prio, a transcender a sua realidade. 

Com a morte de Ralph, o assassino sabe 
que tem de ter cuidado redobrado. Mas o 

encontro com um antigo companheiro de 
orfanato e, mais importante, com a irmã 
deste, traz desordem a um mundo que tinha 
fechado todo o contacto emocional com os 
demais. Dúvidas dissipadas: estamos peran-
te uma personagem que, como assassino, 
necessita de um autocontrolo férreo, mas 
que sabe que se encontra perigosamente à 
beira do desequilíbrio. E é esse desequilí-
brio que acaba por vencer; talvez a quadra 
natalícia tenha trazido para a luz memórias 
que agora se recusam a regressar à escu-
ridão, talvez fosse o calor de uma mulher, 
talvez a ansiedade do que seria o seu último 
trabalho, talvez todas estas razões. 

Frankie deixa-se convencer a ir à festa 
de Natal em casa de Lori e, lá, apesar da 
aversão a festas e a bons sentimentos, acaba 
por ceder: dança com ela, aceita o desafio 
de Peter de voltarem a jogar um jogo de 
infância, como se, por fim, admitisse que lhe 
falta a proximidade com os outros. Contudo, 
esta proximidade poderá acarretar outras 
consequências: no dia seguinte, regressado a 
casa de Lori, de um beijo passa a uma quase 
violação, numa cena em que a violência e 
a dureza de sentimentos necessários para 
o seu “ofício” vêm ao de cima, mas que 
também revelam a necessidade de amor — e 
Lori está longe de ser uma prostituta (“If 
you want a woman, buy one. In the dark, so 
she won’t remember your face”). O sonhado 
relacionamento acaba por ser um fracasso e 
uma humilhação: para além de amar outro 
homem, ela apenas se aproximou dele por 
pena. E eis Frankie, agora personagem paté-
tica que, tendo finalmente deixado para trás 
a alienação social e confessado uma muito 
humana necessidade de amor, se vê, mais 
uma vez, rejeitado e alvo de piedade.  

Pressentindo que está a vacilar, Frankie 

assume que não quer realizar o trabalho, 
que já não se sente capaz, e telefona a anun-
ciar a sua decisão. Porém, o compromisso 
de um assassino contratado não pode ser 
anulado, tal como o passado não pode ser 
anulado. Ameaçado, Frankie retoma o seu 
posto de vigia, agora que tudo regressou à 
rotina após o Natal; do cimo de um edifí-
cio, plano em contrapicado, sente-se Deus, 
com o destino de Troiano nas mãos. É que, 
tal como as freiras do orfanato lhe diziam, 
“God moves in mysterious ways”. 

Frankie aguarda, transformado em 
sombra, que Troiano percorra o corredor 
do apartamento (da amante) e o trabalho é 
feito: em rápida sucessão de planos — as-
sassino, em contrapicado, a disparar, vítima, 
abraçada a um enorme peluche, a receber os 
tiros e a escorregar pela parede. O assassino 
olha a vítima e com um pé empurra-a para 
o chão. Não há outro sentimento a não ser 
desprezo. 

Após a fuga, num plano fugaz e com as 
personagens a uma distância segura, perce-
bemos a relevância do passado no orfanato, 
quando Frankie contribui para o peditório 
de rua levado a cabo por uma freira, uma 
forma de retribuir o amor que recebeu, 
uma forma de buscar um qualquer tipo de 
redenção.

Falta receber o resto do pagamento, e 
numa planície desenhada com canais de 
água e trilhos de madeira, num labirinto, 
Frankie irá recebê-lo. Como afirma a voz 
off, irá regressar, por fim, ao lar, onde nem 
gritos nem dor existem. Talvez o diminutivo 
não fosse ironia, talvez Frankie nunca tenha 
conseguido deixar para trás a infância, tal-
vez esta tenha lançado uma enorme sombra 
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fter-Punk. Nos dias 
seguintes às rodagens 
da segunda fase foi a 
Grande Ressaka e a 
Grande Ynkógnita: o 
que vai ser este filme 
afinal? Entre o sonha-
do e o filmado há uma 

distância abissal. O meu lema na montagem 
é “o material é que manda”. Procuro sempre 
esquecer o que imaginei antes de filmar, 
para depois poder olhar para o filme como 
se fosse material de arquivo alheio. Agora 
tenho de aceitar de braços abertos o que 
filmei sem chorar pelos planos derramados, 
isto é, pelos planos que não pude filmar por 
falta de tempo. E de sabedoria. Mais uma 
vez vou ter de assumir outra persona, para 
poder montar sem pensar nas lacunas, e ver 
nisso uma força, não um problema, porque 
é muitas vezes graças aos obstáculos que se 
descobrem novas linguagens. 

1 JULHO 

Vou experimentar diferentes transforma-
ções de imagem, para testar a resistência 
do material. Muitas das vezes experimento 
coisas que sei que têm poucas hipóteses 
de funcionar mas que revelam as forças e 
fraquezas do material filmado. Esse é o ver-
dadeiro cinema experimental: sequências 
fílmicas que apenas obedecem a impulsos 
estéticos. Comecei por experimentar o FX 
Radyal Blur nos planos objectivos e sub-
jectivos do protagonista (já tinha utilizado 
este Blur nos planos do Tó Trips, criados 
para o totem dos Resistentes). Podemos 
também criar posteriormente zonas de 
desfoque apenas em secções dos planos, 
mas para isso necessito de mudar de sof-
tware, algo que evito fazer antes do fim da 
montagem. 

5 JULHO 

Não devo ter medo de usar a linguagem de 
outros meus filmes mais “vanguardistas”. 
Acho que em Caminhos Magnéticos ter-se-á 
de processar uma transformação ciclópica, 
tal como aconteceu com as inversões de 
cor (e a escolha de textos de Pessoa) em 
Lisbon Revisited, que foram apenas pensadas 
durante a montagem. Como neste momento 
apenas consigo ver os erros das rodagens, 
só consigo imaginar uma revolução, que 
resgate o filme da ditadura daquelas ima-
gens e sons. 

7 JULHO

Estava errado. Duvido que a estratégia 
de alteração da qualidade intrínseca das 
imagens funcione, dado que os efeitos foram 
realizados durante a captação das imagens, 
quer através das mudanças de cor dentro do 
mesmo plano quer através das projecções 
live e pré-montadas. Parece-me que o filme 
resiste à utilização de efeitos especiais de 
pós-produção à excepção de efeitos realistas 
como (spoiler alert) a explosão da ponte
25 de Novembro e os grafitis e tiros nas pare-
des das ruas de Lisboa e na Gare Marítima 
de Alcântara. 

13 JULHO 

Embora sejam dois filmes 
muito diferentes, tanto Lisbon 
Revisited como Caminhos Mag-
néticos têm algo em comum: o 
facto de (re)descobrir a cine-i-
dentidade do filme só depois 
de filmar. Pode-se dizer que 
isso aconteceu em quase todos 
os meus filmes, todos eles se 
definem durante a montagem, 
sobretudo aqueles que não têm 
uma estrutura previamente 
definida como Lisbon (o que 
parte de uma atracção pelo 
3d). Caminhos Magnéticos 
aproxima-se mais de O Barão, 
não só porque também parte 
de um conto de Branquinho da 
Fonseca, mas sobretudo pela 
linguagem comum dos enca-
deados e sobreposições. Com 
as sobreposições e encadeados 
o espectador fica com a sensa-
ção de que as sequências não 
têm cortes, como nos sonhos. 
São intermináveis planos-se-
quência, como em Speed Racer, 
por exemplo, mas sem os efei-
tos especiais de transformação 
de um plano noutro. 

14 JULHO

E se fizesse o filme todo com 
encadeados, com apenas algu-
mas excepções para confirmar 
a regra? Já sei que vou acabar
por fazer um exagero de sobreposições, para 
depois retirar o excesso. Mas este é deci-
didamente um filme ultra-baronesko, em 
que levarei mais longe a estética das sobre-
posições e lentos encadeados, dado que o 
protagonista de Caminhos Magnéticos está 
num estado de confusão mental muitíssimo 
superior ao do narrador de O Barão.

23 JULHO

Em filmes de grandes equipas raramente sou 
o Homem-Kâmara, sou apenas o Senhor 
Ego. Neste filme fui por vezes o H-K, mas 
duvido que restem muitos planos meus na 
montagem final. O filme tem uma lingua-
gem que vai eliminando tudo o que não lhe 
pertence, e decididamente os planos à mão 
são a excepção e não a regra. 

4 AGOSTO 

Cine-dieta. O entusiasmo cresce à medida 
que me aproximo de um esboço de filme. 

12 AGOSTO

Um mês e meio depois, conseguimos termi-
nar a primeira maket. Não estava à espera de 
montar em tão pouco tempo uma versão de 
87 minutos (curiosidade numerológica: tanto 
A Janela (Maryalva Mix) como O Barão têm 
87 minutos). A estratégia que utilizei é bem 
simples: 
Somar para subtrair. Montar apenas com 
os planos master gerais e só depois encurtar 
textos e acções em vez de montar primeiro 
as cenas no seu interior. 

Purificar e Renovar. Decidir quais as cenas 
que resistem (em termos de narrativa) e que 
acções sobram de cada cena. Ir retirando 
planos e só depois acrescentar outros planos 
de forma a que o filme nunca ultrapasse os 
87 minutos. 

25 AGOSTO 

Vejo o filme em casa, numa tv. Sigo a técni-
ca Brian Eno de misturar no melhor estúdio 
e depois ouvir o resultado num transistor, 
para ver o que resistiu, que ruína dá aquela 
música. (Teoria das Ruínas de Albert Speer: 
um bom edifício tem de dar uma boa ruína. 
Lema Pêra: um bom filme tem de dar boas 
cine-ruínas. Cada elemento tem valor por si 
só). Sem o impacto da projecção, é possível 
detectar melhor os defeitos. Penso: “Que fa-
zer face a este abismo de Imperfeição? Como 
lidar com este sentimento de desesperança? 
Que dizer à voz que te chama de impulsivo e 
disruptivo?” Bom... vou ter de lhe dizer que 
ainda não sei pensar fora da caixa e que terei 
de encontrar o ritmo certo, o equilíbrio entre 
os planos. Batalhar pela Harmonia. 

FLASHBACK 2-14 JUNHO

Antes da segunda fase da rodagem, cravei 
o Miguel Borges para passar no Neurolab 
e gravar algumas frases de O Banqueiro 
Anarquista, que poderão vir a servir como 
diálogos dos insurrectos. Também filmei 
(em modo Homem-Kâmara 3D) o Tó Trips a 
tocar um dos temas do filme (Esmoriz). São 
imagens para incluir no totem de televisores 

D I Á R I O S  D E  U M  F I L M E  •  C A P Í T U L O  4

A KAMINHOS
MAGNÉTYKOS

Cine-Cosmos, por Edgar Pêra.



Fotograma de Caminhos Magnéticos (director de fotografia, Jorge Quintela).
O actor: António Durães, interpretando sagazmente o Primeiro-Ministro Integralista Alfredo Caetano

12
2017: 27 — 29 JUNHO

fter-Punk. Nos dias 
seguintes às rodagens 
da segunda fase foi a 
Grande Ressaka e a 
Grande Ynkógnita: o 
que vai ser este filme 
afinal? Entre o sonha-
do e o filmado há uma 

distância abissal. O meu lema na montagem 
é “o material é que manda”. Procuro sempre 
esquecer o que imaginei antes de filmar, 
para depois poder olhar para o filme como 
se fosse material de arquivo alheio. Agora 
tenho de aceitar de braços abertos o que 
filmei sem chorar pelos planos derramados, 
isto é, pelos planos que não pude filmar por 
falta de tempo. E de sabedoria. Mais uma 
vez vou ter de assumir outra persona, para 
poder montar sem pensar nas lacunas, e ver 
nisso uma força, não um problema, porque 
é muitas vezes graças aos obstáculos que se 
descobrem novas linguagens. 

1 JULHO 

Vou experimentar diferentes transforma-
ções de imagem, para testar a resistência 
do material. Muitas das vezes experimento 
coisas que sei que têm poucas hipóteses 
de funcionar mas que revelam as forças e 
fraquezas do material filmado. Esse é o ver-
dadeiro cinema experimental: sequências 
fílmicas que apenas obedecem a impulsos 
estéticos. Comecei por experimentar o FX 
Radyal Blur nos planos objectivos e sub-
jectivos do protagonista (já tinha utilizado 
este Blur nos planos do Tó Trips, criados 
para o totem dos Resistentes). Podemos 
também criar posteriormente zonas de 
desfoque apenas em secções dos planos, 
mas para isso necessito de mudar de sof-
tware, algo que evito fazer antes do fim da 
montagem. 

5 JULHO 

Não devo ter medo de usar a linguagem de 
outros meus filmes mais “vanguardistas”. 
Acho que em Caminhos Magnéticos ter-se-á 
de processar uma transformação ciclópica, 
tal como aconteceu com as inversões de 
cor (e a escolha de textos de Pessoa) em 
Lisbon Revisited, que foram apenas pensadas 
durante a montagem. Como neste momento 
apenas consigo ver os erros das rodagens, 
só consigo imaginar uma revolução, que 
resgate o filme da ditadura daquelas ima-
gens e sons. 

7 JULHO

Estava errado. Duvido que a estratégia 
de alteração da qualidade intrínseca das 
imagens funcione, dado que os efeitos foram 
realizados durante a captação das imagens, 
quer através das mudanças de cor dentro do 
mesmo plano quer através das projecções 
live e pré-montadas. Parece-me que o filme 
resiste à utilização de efeitos especiais de 
pós-produção à excepção de efeitos realistas 
como (spoiler alert) a explosão da ponte
25 de Novembro e os grafitis e tiros nas pare-
des das ruas de Lisboa e na Gare Marítima 
de Alcântara. 

13 JULHO 

Embora sejam dois filmes 
muito diferentes, tanto Lisbon 
Revisited como Caminhos Mag-
néticos têm algo em comum: o 
facto de (re)descobrir a cine-i-
dentidade do filme só depois 
de filmar. Pode-se dizer que 
isso aconteceu em quase todos 
os meus filmes, todos eles se 
definem durante a montagem, 
sobretudo aqueles que não têm 
uma estrutura previamente 
definida como Lisbon (o que 
parte de uma atracção pelo 
3d). Caminhos Magnéticos 
aproxima-se mais de O Barão, 
não só porque também parte 
de um conto de Branquinho da 
Fonseca, mas sobretudo pela 
linguagem comum dos enca-
deados e sobreposições. Com 
as sobreposições e encadeados 
o espectador fica com a sensa-
ção de que as sequências não 
têm cortes, como nos sonhos. 
São intermináveis planos-se-
quência, como em Speed Racer, 
por exemplo, mas sem os efei-
tos especiais de transformação 
de um plano noutro. 

14 JULHO

E se fizesse o filme todo com 
encadeados, com apenas algu-
mas excepções para confirmar 
a regra? Já sei que vou acabar
por fazer um exagero de sobreposições, para 
depois retirar o excesso. Mas este é deci-
didamente um filme ultra-baronesko, em 
que levarei mais longe a estética das sobre-
posições e lentos encadeados, dado que o 
protagonista de Caminhos Magnéticos está 
num estado de confusão mental muitíssimo 
superior ao do narrador de O Barão.

23 JULHO

Em filmes de grandes equipas raramente sou 
o Homem-Kâmara, sou apenas o Senhor 
Ego. Neste filme fui por vezes o H-K, mas 
duvido que restem muitos planos meus na 
montagem final. O filme tem uma lingua-
gem que vai eliminando tudo o que não lhe 
pertence, e decididamente os planos à mão 
são a excepção e não a regra. 

4 AGOSTO 

Cine-dieta. O entusiasmo cresce à medida 
que me aproximo de um esboço de filme. 

12 AGOSTO

Um mês e meio depois, conseguimos termi-
nar a primeira maket. Não estava à espera de 
montar em tão pouco tempo uma versão de 
87 minutos (curiosidade numerológica: tanto 
A Janela (Maryalva Mix) como O Barão têm 
87 minutos). A estratégia que utilizei é bem 
simples: 
Somar para subtrair. Montar apenas com 
os planos master gerais e só depois encurtar 
textos e acções em vez de montar primeiro 
as cenas no seu interior. 

Purificar e Renovar. Decidir quais as cenas 
que resistem (em termos de narrativa) e que 
acções sobram de cada cena. Ir retirando 
planos e só depois acrescentar outros planos 
de forma a que o filme nunca ultrapasse os 
87 minutos. 

25 AGOSTO 

Vejo o filme em casa, numa tv. Sigo a técni-
ca Brian Eno de misturar no melhor estúdio 
e depois ouvir o resultado num transistor, 
para ver o que resistiu, que ruína dá aquela 
música. (Teoria das Ruínas de Albert Speer: 
um bom edifício tem de dar uma boa ruína. 
Lema Pêra: um bom filme tem de dar boas 
cine-ruínas. Cada elemento tem valor por si 
só). Sem o impacto da projecção, é possível 
detectar melhor os defeitos. Penso: “Que fa-
zer face a este abismo de Imperfeição? Como 
lidar com este sentimento de desesperança? 
Que dizer à voz que te chama de impulsivo e 
disruptivo?” Bom... vou ter de lhe dizer que 
ainda não sei pensar fora da caixa e que terei 
de encontrar o ritmo certo, o equilíbrio entre 
os planos. Batalhar pela Harmonia. 

FLASHBACK 2-14 JUNHO

Antes da segunda fase da rodagem, cravei 
o Miguel Borges para passar no Neurolab 
e gravar algumas frases de O Banqueiro 
Anarquista, que poderão vir a servir como 
diálogos dos insurrectos. Também filmei 
(em modo Homem-Kâmara 3D) o Tó Trips a 
tocar um dos temas do filme (Esmoriz). São 
imagens para incluir no totem de televisores 

D I Á R I O S  D E  U M  F I L M E  •  C A P Í T U L O  4

A KAMINHOS
MAGNÉTYKOS

Cine-Cosmos, por Edgar Pêra.

Fotograma de Caminhos Magnéticos (director de fotografia, Jorge Quintela).
O actor: António Durães, interpretando sagazmente o Primeiro-Ministro Integralista Alfredo Caetano

D I Á R I O S  D E  U M  F I L M E  •  C A P Í T U L O  4

13ARGUMENTO N158 BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

do acampamento dos insurrectos. À noite 
filmámos, em modo mikro-equipa com o 
Jorge Quintela, alguns subjectivos do Ray-
mond nos carris do eléctrico. Sei também 
que preciso de escrever mais monólogos 
que indiciem os pensamentos de Raymond. 
Acabei por optar apenas por frases do Bran-
quinho. Mas ainda falta inventar uma frase 
que inclua Caminhos Magnéticos...

6 SETEMBRO

A montagem corre cada vez melhor, apesar 
de ainda haver muito por fazer. Há certos 
filmes em que quase basta tirar as claquetes 
e juntar os planos, com uma metodologia à 
John Ford de filmar apenas o essencial de 
forma a que os estúdios de Hollywood não 
possam montar de outra maneira. E real-
mente já fiz algo de semelhante num filme 
de encomenda, Virados do Avesso, em que 
que não tinha direito ao final cut, filmando 
muitas das cenas em planos sequência, que 
não podiam ser montados de outra manei-
ra. De resto, tento sempre deixar tudo em 
aberto, filmando peças Lego, que se podem 
juntar das mais diferentes formas. O que 
não quer dizer que não se pense antes de 
filmar. Mas pensa-se sempre em mais do 
que uma solução para o mesmo problema. 
Cineastas como David Cronenberg usam
este método orgânico de recusa de uma
(só) planificação.

7 SETEMBRO 

Como ainda tenho à minha frente uma ter-

ceira fase de rodagens, posso 
imaginar as peças que faltam a 
este puzzle: diálogos, monólo-
gos e acções que estabelecem 
elos, que aumentam a fluidez 
da narrativa, e a levam para 
caminhos inesperados. E, 
mesmo que já não tenha acesso 
aos cenários do filme, posso 
sempre filmar em estúdio e so-
brepor as imagens dos actores 
às imagens desses cenários.

8 SETEMBRO 

Re-re-re-re-leio Álvaro de 
Campos e deparo com uma 
frase que poderia ser dita em 
Caminhos Magnéticos: “E o 
caminho vagabundo da minha 
existência...”. A palavra “cami-
nho” é referida insistentemente 
por Branquinho em muitos dos 
seus livros. Vou seleccionar 
mais frases com esta palavra, 
para filmar e só mais tarde, na 
montagem, escolher em função 
das peças que me faltarem. É 
um ‘caminho’ que sempre que 
posso sigo, mas foi numa con-
versa com Peter Callas que me 
apercebi melhor da possibilida-
de de que cada plano pode ser 
uma peça de Lego, sem relação 
aparente com os outros planos, 
para além da sensibilidade 
comum que os possa unir. 

9 SETEMBRO 

Quando sabemos que temos todas as peças? 
Acho que nunca. Mas como ainda vou fil-
mar durante mais três dias, tenho mais uma 
oportunidade de criar “acidentes felizes” 
(para utilizar o termo de Guy Maddin), 
dentro de uma estratégia de “Mistake-ism” 
(“ideologia” de Harmory Korine), procu-
rando errar para descobrir o inesperado.  

11 SETEMBRO 

Preciso aproveitar as próximas rodagens 
para amplificar o universo do fantástico e 
do sobrenatural, do artificial, do território 
do imaginário. E seguir os lemas do Ho-
mem-Kâmara:
1. Para se filmar é preciso sentir.
2. Mais importante do que pensar num 
plano antecipadamente é saber reagir em 
tempo real ao que se está a filmar. 
3. Mais importante do que um pensamento 
(que pode cristalizar algo de espontâneo...) 
é um sentimento ou uma sensação. 
4. Mais importante do que planificar é 
criar uma persona, uma cine-identidade e 
depois filmar de acordo com essa vontade 
de sentir.

23 OUTUBRO 

Finalmente começo a conseguir pensar na 
banda sonora como um todo. Vai começar 
a “janelifikação” do filme, com (vozes de) 
pensamentos à beira da loucura, tal como 
com António, o protagonista de A Janela 
(Maryalva Mix). 

25 OUTUBRO 

Como mostrar, sem ilustrar, o magnetismo 
em Caminhos Magnéticos? Como resolver 
este enigma através da relação entre ima-
gens e sons? Esta é uma questão que me per-
segue desde que comecei a pensar no filme, 
em 2006. Suponho que só tenha a resposta 
quando terminar o filme...

31 OUTUBRO

Finalmente arranjei tempo para escrever 
sobre o meu método de rodagem. Sopa da 
Pedra: A receita da Sopa da Pedra tem ori-
gem numa lenda. Abreviando: Um certo dia, 
um frade esfomeado e sem dinheiro anun-
ciou que ia fazer uma sopa com uma pedra, 
o que suscitou a curiosidade dos aldeãos. À 
medida que a sua curiosidade aumentava, o 
frade ia pedindo mais ingredientes, para dar 
melhor sabor à sopa da pedra. No final todos 
tinham contribuído para uma excelente sopa 
e o frade levou consigo a barriga cheia e a 
pedra no bolso, para poder fazer nova sopa. 
O método que utilizo tem algo de semelhan-
te: começo com algo de muito tosco e indefi-
nido, e a cada take acrescento um pormenor: 
mais uma cor ali, mais um gesto acolá, uma 
frase inventada no momento, inspirada nesse 
gesto, um movimento de câmara inesperado. 
À quarta ou quinta take acrescentou-se o 
número de ingredientes necessários. 

Agora resta-me preparar os ingredientes 
da Sopa da Pedra das próximas (e definiti-
vamente últimas) rodagens, que serão em 
princípio nos finais de Novembro, já depois 
de ter uma montagem bem definida. A ver 
vamos, porque depois de filmar, toda a mon-
tagem será alterada: não só as sequências 
novas mas todas as outras, porque tudo se 
influencia, “o futuro pode influenciar o pas-
sado” (para citar a explicação quântica de 
Robert Anton Wilson em Manual de Evasão 
lx94), isto é, o plano do minuto 51 pode pro-
vocar uma reinterpretação pelo espectador 
de um plano do minuto 23. 

1 NOVEMBRO

Tudo parece tão simples antes de começar-
mos a filmar. Mas depois, nada é como pen-
sámos (o que não é necessariamente mau), 
tudo demora mais tempo do que previsto (o 
que também não é necessariamente mau, 
porque dá mais tempo para pensar), os cená-
rios não têm a escala que imaginámos, etc., 
etc. Tudo acaba bem quando se aceita o que 
se encontra à nossa disposição e esquecemos 
o que tínhamos imaginado, sem esquecer o 
filme que se pretende fazer. A imaginação 
não passa de um acumular de coisas que já 
vimos, combinadas de forma diferente. Já o 
imaginário, é algo que irrompe onde menos 
se espera. A meu ver, um filme só pode ver-
dadeiramente ser livre quando segue os ca-
minhos do imaginário e esse não é pertença 
de ninguém. Reafirmo a minha ignorância: 
não sei que filme resultará da conjugação 
das imagens com os sons, apenas sei que “o 
material manda” e não tentarei impingir as 
minhas ideias pré-concebidas ao filme, antes 
pelo contrário, é o material filmado que me 
indicará o caminho (magnético) a seguir.

continua...
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«Tive filmagens 
em locais onde 
filmei três vezes, 
com realizadores 
diferentes. E são 
locais diferentes,
nos filmes. Nunca 
contei ao realizador 
que já filmei ali.»

Com alguns dos mais fabulosos trabalhos de direcção de imagem da história
do cinema português, Acácio de Almeida é um dos nomes obrigatórios das últimas 
décadas do nosso cinema. Procura estar disponível, a cada momento, para sentir
os actores, a luz, o espaço, e para olhar. Recomeça a cada filme e leva pouco
passado atrás. A propósito do seu mais recente trabalho, Colo de Teresa
Villaverde, conversa com o já lendário director de fotografia.
Entrevista de Rodrigo Francisco, fotografia de Rafael Farias.
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ascido em S. João da 
Pesqueira, radicou-se 
em Lisboa nos anos 50 
para estudar cinema. 
Surge associado aos 
primeiros filmes de An-
tónio de Macedo (Sete 
Balas para Selma, 1967,

o seu primeiro trabalho como director de 
imagem), António da Cunha Telles (O Cerco, 
1970), João César Monteiro (Quem Espera 
por Sapatos de Defunto Morre Descalço, 1971). 
Mas também a Manoel de Oliveira, Raoul 
Ruiz, António Reis e Margarida Cordeiro, 
António Campos. 
Perceber o critério do Acácio de Almeida 
para escolher os projectos que integra, 
olhando os mais de 100 filmes no currículo, 
é um desafio...  
Sim, houve um critério de escolha que tem 
a ver com a minha sensibilidade, aquilo que 
gosto, o que é que o realizador me diz, o que 
me dizem os projectos que ele faz e qual o 
universo em que está inscrito... 
E é importante ter tudo detalhado, pelo rea-
lizador, ou aceita uma ideia... 
Não, pelo contrário, quanto menos detalha-
do estiver mais livre sou de escolher [risos]. 
Aquilo que já está escolhido previamente 
tem maior dificuldade em ser contextualiza-
do de outra forma. O que ainda está numa 
intenção é susceptível de se adaptar mais 
facilmente. 
Também pode trazer surpresas. 
Há surpresas, sem dúvida. Mas as vantagens 
são maiores que as surpresas. Porque o facto 
de não estarmos manietados já a uma ideia, 
a uma decisão pré-estabelecida, nós pode-
mos em todo o momento criar uma nova e 
integrar tudo o que acontece naquele mo-
mento. Se já está arquitectada é mais díficil.  
E já se confina a um trabalho
meramente técnico.
E menos inventido. Eu gosto da invenção 
do momento. E a maior parte dos realiza-
dores com quem trabalhei tem esse pendor, 
de andar à procura. Gosto mais de andar à 
procura, e encontrar nessa procura, do que 
saber onde está. 
O trabalhar sem projecto fechado à partida, 
permitir um trabalho colectivo, na fotogra-
fia, som, interpretação, é uma herança que 
vem do cinema novo?   
Sim, um dos primeiros que fiz, Sete Balas 
para Selma, do António Macedo, uma espé-
cie de remake do 007 da altura, sem meios, 
tentando subverter esse lado tecnológico e 
de grandes meios que o Bond tinha, para 
coisas mais artesanais. Enfim, nem sempre 
se descobriu o humor nisso, e resultou num 
filme pobre. Hoje, passado todo o tempo 
ressalta alguma coisa, não envelheceu e 
tornou-se um objecto de culto. A seguir fiz 
O Cerco. Foi outra aventura, não havia nada, 
havia uma ideia, um realizador falido, trau-
matizado. Havia um guião, relativamente 
bem estruturado. Só que não havia dinheiro. 
Havia uma actriz que era a secretária dele, a 
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Maria Cabral, havia um director de foto-
grafia que era eu, tinha feito poucas coisas 
com António da Cunha Telles, o único 
automóvel que tínhamos era um mini, que 
era simultaneamente o carro para ir buscar a 
actriz, para transportar os materiais, para ir 
ao laboratório. 
Esse é um dos filmes em que parece que
os realizadores, actores, equipa, apesar de
todas as dificuldades, vivem o momento cer-
to para fazer o filme certo, quase um estado 
de graça. Talvez como no Passado e Presente 
ou Os Mutantes. 
Sem dúvida. Em O Passado e o Presente foi 
uma dádiva. Aí está, desde cedo, com pro-
blemas vários na rodagem, percebi que não 
podia levar tudo definido, senão no acto
de filmar. 
Tem vários casos de filmes únicos.
Não há muitos estados de graça, mas quan-
do acontece digo, “É, estamos nisso, vamos 
aproveitar”. É importante estar receptivo a 
isso e senti-lo, se não não integra. O estado 
de graça é qualquer coisa que está a nosso 
favor, o fluxo de energia que circula, que é 
necessário agarrar. 
Também acontece isso com A Sombra dos 
Abutres, que é filmado, entre outros locais,
no Douro Internacional? Passaram-se vinte
e tal anos. O que é que aconteceu com o 
filme? 
[pausa] O meio do cinema é hostil, às vezes, 
a trabalhos que fazem concorrência. Por 
outro lado, um novo realizador a fazer uma 
primeira obra que recebe sete, oito prémios, 
é hostilizado. 
Foi uma aposta do Acácio de Almeida.
O Leonel Vieira era muito novo.
Era desconhecido. Escreveu o guião, enviou 
para vários produtores, eu li, gostei e disse 
“Gosto, é um guião a fazer.” O Leonel 
veio a Lisboa falar comigo, disse “eu fiquei 
admirado, ninguém me respondia”, e fiz a 
produção do filme. Houve um outro produ-
tor, que tinha recebido também o guião, que 
lhe disse que comprava os direitos e fazia ele 
o filme. O Leonel não aceitou. Eu só soube 
da história 25 anos depois. 
E chegamos à ideia muito portuguesa das 
capelinhas do cinema (português).
O cinema sempre foi de capelinhas. São 
castas, são famílias que se defendem, nas 
estéticas que defendem e nos interesses, um 
trabalha com o outro, eu gosto do teu filme, 
apoio o teu filme. Mas tudo isto faz parte 
da vivência do cinema. O cinema não é uma 
arte popular, é uma prática de elites cultas. 
O António Campos talvez não pertencesse a 
essa elite culta, daí que o seu cinema é mais 
popular, mas também mais sincero. Uma 
e outra forma de cinema são necessárias 
neste diálogo constante com as pessoas. Um 
cinema que não é visto e é só feito para nós 
é pouco. O cinema, como outras formas de 
cultura, é para chegar às pessoas, para ques-
tionar as pessoas. Não tendo de acontecer 
no imediato.
Um cinema como o de António Campos, que 

referiu, é um testemunho artístico e docu-
mental que fica, apesar de poucas pessoas 
conhecerem.
São memórias que estão registadas para 
sempre. Duram enquanto o suporte for 
preservado.
Falámos do cinema novo português, o que 
é inevitável por ser nesse contexto que o 
Acácio de Almeida tem o seu contacto com o 
cinema. Olhando o cinema actual, vê conti-
nuidades ou vê sobretudo mudanças relativa-
mente aos realizadores do cinema novo? 
Há mais mudanças porque são novas gera-
ções, novos contextos sociais, novas pro-
blemáticas, novas evoluções tecnológicas. 
Filmar está mais acessível a muita gente.
A elite mudou.
Hoje já não é elite. Está democratizado 
o acto de filmar. Independentemente de 
apoios oficiais, de ser reconhecido, há filmes 
que aparecem, filmes curiosos, com olhares 
muito interessantes. Isto tem também a ver 
com a grande quantidade de estruturas aca-
démicas e graus de ensino. Veio trazer um 
outro grau de conhecimento a vários níveis, 
e faz com que as pessoas procurem autono-
mizar-se e fazer o seu cinema, por ser difícil 
obter apoio oficial têm de se afirmar por si. 
Quer uns quer outros debatem-se com o 
mesmo problema: como difundir. Quer o 
apoiado, quer o não apoiado, não têm nada 
garantido. Mas no meio de tanta produção 
e gente aparecem talentos, e não é só nas 
elites. 
É uma perspectiva animadora essa de
uma maior abertura.
Significa também que temos muita banalida-
de. Mas essa banalidade começa também já 
nas televisões. 
Já se tentou um formato de produções de 
telefilmes para televisão, mas uma vez mais, 
as opiniões no sector dividiram-se muito...
É uma forma de cultivar o gosto pelo cinema 
português. É uma forma de fazer evoluir a 
exigência da televisão. 
…entre os que viam uma banalização da pro-
dução, com uma linguagem excessivamente 
televisiva, e os que apreciavam a possibili-
dade de um espaço em horário nobre para 
realizadores nacionais, em estreias… 
Um grande defeito, uma responsabilida-
de, que recaiu sobre o cinema erudito foi 
menosprezar a televisão. Quando a televisão 
aparece, e dizem, bom, é cinema de cozi-
nha, ou de caçarola, claro que era efectiva-
mente outra forma de comunicação com as 
pessoas, e se o cinema tivesse acompanhado 
ou tivesse presente ideias de pessoas mais 
formadas ou cultas, e não tecnocratas e ho-
mens de negócios, não tinha sido tão difícil a 
associação do cinema com o público.
Do cinema português?
O cinema em geral, porque as televisões 
têm mais índices de audiência mas recorrem 
quase sempre a banalidades, coisas ocas, 
também é isso que as pessoas procuram 
quando abrem a televisão, o lugar comum, a 
anedota gratuita. 
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No contexto português e internacional, são vários os títulos que fotografou e que já adquiriram
o estatuto de clássicos. Desde logo, O Passado e o Presente (1972), de Manoel de Oliveira,
A Cidade Branca (1983), de Alain Tanner, À Flor do Mar (1986), de João César Monteiro.

Em Viseu não teve relação com cinema.
Só em Lisboa, pertenci a um cine clube. Via 
o cinema que nos era ocultado, era através 
deles que sabíamos que não havia só cantin-
flas, lolitas ou Sara Montiel, mas havia outro 
cinema, como Deserto Vermelho. Foi muito 
importante. 

Anos mais tarde, quando o Cunha Telles 
regressou, tinha feito o idec (Instituto de 
Altos Estudos Cinematográficos, então a 
grande escola de cinema, à altura do Lon-
don School). Eu fiz um curso do idec que se 
criou entretanto, e fui logo apanhado pelo 
Cunha Telles. Aceitei logo, e nunca mais 
parei. 
Nunca parou. Porque recomeçar a cada 
filme é o seu dasafio particular no cinema.
E leva pouco passado consigo. 
Sim, tanto assim que não fico com nada. 
Cada vez que preciso de uma fotografia 
minha tenho de pedir a alguém. Não tenho 
esse culto de guardar. Mesmo do ponto de 
vista da concepção eu nunca leio um guião 
quando estou a rodar um filme. Nunca. 
Recebia os guiões, deixava-os estar, quan-
do terminada a rodagem é que os lia. Se eu 
estivesse a trabalhar não lia nenhum guião, 
justamente para não ter dois pensamentos 
durante a filmagem. Depois quando lia, lia 
superficialmente para poder apagar. Se o 
filme se fizesse voltava a ler, se não, ficava 
agarrado a projectos que não terminam. E 
são traumas.
A ideia de estar completamente
disponível para o filme que tem de fazer
é para si crucial.
Eu tive momentos de filmagens em locais 
onde filmei três vezes, com realizadores di-
ferentes. E são locais diferentes. E eu nunca 
contei ao realizador que já filmei ali. Cada 
plano é um acto próprio que diz respeito 
a um filme e diz respeito ao momento que 
está a acontecer. O que aconteceu antes já é 
passado. E procuro em cada momento estar, 
com o realizador, sentir os actores, sentir o 

espaço, a luz, e estar disponível para olhar. 
Por vezes a gente olha mas não vê, aquilo 
que emana daquele momento. Esse grau de 
concentração e disponibilidade é impor-
tante.  
Colo tem desafios particulares no labor 
específico da direcção de imagem, com uma 
certa rarefacção da luz a acompanhar as 
personagens, os décors. 
O décor define a classe social das pessoas. 
Tinham possibilidade de viver num apar-
tamento de classe média. Sem luxo, com 
algum conforto. Mas esse conforto vai-se 
esboroando, porque acontecem coisas de 
âmbito político que destroem a família.
Mas nada tem grau de miserabilismo. 
Como Os Mutantes também não tinha,
sentimos as personagens de coração aberto,
um filme à flor da pele, sem pretensões
de retrato social…  
E aquela Ana Moreira, uiiii…
Voltando ao estado de graça...
É necessário respeitar essa religiosidade 
do momento. Às vezes acontece isso, e na 
Teresa Villaverde acontece isso, como no 
Campos, e no Reis também. No filme do 
Leonel Vieira também. 

O cinema é isso, uma alquimia de cir-
cunstância de objectos, pessoas, eventos, 
que se procuram harmonizar num objec-
tivo comum que é contar uma história, do 
realizador. Se ela é forte e motiva todas as 
pessoas há um acompanhamento mais forte, 
se não galvaniza as pessoas, fazem o seu 
trabalho, estão lá, e basta. Se há um lado 
mais profundo, é mais nosso e estamos mais 
disponíveis para dar o que é necessário dar 
naquele momento. É importante não ser 
só profissional. Digo que sou um amador 
profissional porque continuo a ter a mesma 
ligação afectiva muito grande com as coisas 
e a procurar sentir. 
No espaço de um ano o Acácio de Almeida 
esteve em dois filmes políticos, com olhar 
forte sobre o presente e sobre a sociedade, 

além da abordagem artística, da
Teresa Villaverde (Colo) e Sérgio
Tréfaut (Raiva). 
Depois do cinema novo não há grandes ce-
dências ao fácil ou ao poder instalado. Pode 
ter um ou outro filme por razões pessoais, 
mas de forma geral houve uma emancipação 
do acto de contar. As pessoas são livres, o 
cinema é livre em Portugal e, no mundo, 
Portugal é o país mais livre. Porque não tem 
de prestar contas a ninguém. O filme aca-
bou, cumprem-se contratos, o filme circula 
por onde deve circular e não há barreiras 
oficiais.
Depender excessivamente de apoio estatal
não traz limitações?
Mas cada um é livre de fazer o que quer. 
Pode existir quem pretende cinema mais 
intelectual, outros querem fazer cinema
à americana e não conseguem. Se quer
que lhe diga até partilho do sistema
de jurados. Num júri composto por
diferentes sensibilidades...
É a maneira mais equilibrada?
Sim, se é só cinéfilos entramos num…
[pausa]

E se forem só realizadores?
Se forem só realizadores pode acontecer a 
mesma coisa mas ninguém aposta… ou não 
aposta porque o projecto é igual ao meu e 
não vou permitir que seja feito, ou porque 
substancialmente não gosta e não quer sa-
ber. O que é mais neutro neste sistema é ter 
também realizadores, pessoal da distribui-
ção, críticos, cineclubistas, como jurados. 
Não quer dizer que não tenham tendências, 
“cada homem é uma raça”, como diz o Mia 
Couto, cada pessoa tem os seus gostos e se 
não tiver gostos não está lá bem. 
Até porque quando se vê muito cinema
alguma tendência se define, sempre. 
E deve haver a preocupação de ter várias 
tendências, não aglutinar tudo no mesmo, 
com linhas de apoio à produção para
os jovens.
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Feitiço do Império, de António Lopes Ribeiro

Como é que o cinema foi determinado pelas políticas coloniais? Como é que estas 
foram projectadas pelo cinema? O dispositivo de contrapor às imagens colocadas em 
campo, pela propaganda, o não mostrado através do contracampo, revelado pelo cine-
ma de autor no âmbito do Novo Cinema, que a censura transformou num imenso fora 
de campo, revela hoje imagens fulgurantes do “homem (e da mulher) imaginado(a)” 
pelo cinema colonial do Estado Novo mas também por um cinema militante, feito no 
contexto dos movimentos de libertação, que urge mostrar e questionar. 
Ensaio de Maria do Carmo Piçarra.
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oi a propaganda a levar 
a câmara de filmar para 
as ex-colónias portu-
guesas. Logo em 1909, 
Ernesto de Albuquer-
que filma, em S. Tomé, 
A cultura do cacau, do 
qual subsiste uma se-

quência de um minuto. O filme é uma respos-
ta a acusações da empresa Cadbury relativas 
à existência de trabalho forçado nas ilhas sob 
a Linha do Equador. É, porém, uma excep-
ção que confirma a regra: que a Primeira 
República não se interessou muito pelo ci-

nema. Se usou o potencial propagandista do 
cinema foi para fomentar a unidade nacional 
em torno da participação na Grande Guerra, 
motivada, entre outras causas, pela ameaça, 
real, de Reino Unido e Alemanha virem a 
repartir as então colónias portuguesas. A 
criação, por Norton de Matos, da Secção Fo-
tográfica e Cinematográfica do Exército, em 
12 de Janeiro de 1917, concentrou os recursos 
do Estado para o uso do cinema.

Passar-se-ão 20 anos antes que uma câma-
ra de filmar enviada pelo Estado português 
regresse a S. Tomé, com a Brigada Cinema-
tográfica Portuguesa, dirigida por Fernandes 

Thomaz, que, em 1929, filma a longa-metra-
gem Uma visita às propriedades da sociedade 
agricola Valle Flôr, Limitada na ilha de S. 
Thomé. Filma-se também, com realização de 
Augusto Seara, São Tomé agrícola e industrial.

Estes títulos, que atestam a importân-
cia da propaganda económica relativa às 
colónias, integram já a produção promovida 
pela ditadura militar chegada ao poder em 
1926, enquanto define uma política colonial 
— o que é feito previamente à Constituição 
que, em 1933, legitima o Estado Novo —, 
consubstanciada no Acto Colonial. O novo 
regime ainda está a organizar as finanças 
quando determina a participação nas gran-
des exposições coloniais europeias: Expo-
sição Ibero-americana de Sevilha (1929), 
Exposição Internacional e Colonial de An-
tuérpia (1930) e Exposição Colonial de Paris 
(1931). Na primeira iniciativa estatal concer-
tada para produzir filmes sobre as colónias 
africanas, o Agente Geral das Colónias, 
Armando Cortesão, encomendou filmes so-
bre os territórios a três equipas de cineastas. 
A produção beneficiou do apoio de empresas 
privadas e da administração local . Em causa 
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É sabido como a instrumentalização do 
cinema pelo Estado Novo foi feita através do 
financiamento directo de obras de propa-
ganda e orientação ideológica da produção 
cinematográfica, formatada pela “política do 
Espírito”, implementada por António Ferro 
após a criação do Secretariado da Propa-
ganda Nacional (spn) em 1933 2. No período 
anterior, em que a propaganda não serve 
uma ideologia, ainda por definir, mas já 
cumpre um papel na projecção da nação, os 
“documentários” são pouco mais do que do-
cumentos que fixam aspectos da realidade. É 
nesta qualidade de documentos, porém, que 
melhor desvendam aspectos etnográficos, da 
vida religiosa, sobre o casamento e mesmo 
sobre as actividades económicas, sem a for-
matação ideológica que virão a ter, quando 
se tornam objecto de orientação através do 
financiamento ou passam a ser condiciona-
dos directamente pela censura. 

A propaganda visada pela Agência Geral 
das Colónias (agc) através desta primeira 
missão cinematográfica foi posta em causa 
por motivos imputados aos realizadores. Tal 
não obsta a que o Estado adira à prática do 
momento, copiando outros impérios: trazer 
o “outro” para exposição, em autênticos zoos 
humanos, na metrópole. Em 1931, no âmbito 
de uma feira industrial em Lisboa, instala-se 
uma aldeia indígena no recinto, com as res-
pectivas palhotas, famílias, animais domés-
ticos, artesãos, provenientes da Guiné. Dois 
filmes registam o acontecimento: África em 
Lisboa — exposição dos indígenas da Guiné na 
grande exposição industrial portuguesa e Guiné 
— aldeia indígena em Lisboa. Em 1933, a vinda 
a Portugal de uma companhia indígena de 
Angola ficou também registada em A 1.ª 
Companhia de Infantaria indígena de Angola 
em Lisboa. Na primeira exposição colonial, 
que aconteceu no Porto, em 1934, Aníbal 
Contreiras foi encarregue de filmar Primeira 
exposição colonial portuguesa e Cortejo colonial 
do Porto que fixam igualmente a exibição de 
“nativos” no evento.

Após a criação do spn, os filmes coloniais 
eclipsaram-se, durante algum tempo, dos 
cinemas nacionais. Só quando a Missão 
Cinegráfica às Colónias de África foi criada, 
em 1937, pelo Ministério das Colónias, 
visando a produção de filmes que propagan-
deassem o esforço colonizador e o nível de 

desenvolvimento supostamente alcançado, 
se contrariou o vazio. Durante a missão, 
além do registo da visita presidencial de 1938 
às colónias, filmam-se exteriores para Feitiço 
do império. Resultarão ainda vários docu-
mentários, estreados ao longo da década de 
40: Guiné, berço do império (1940), Aspectos 
de Moçambique e S. Tomé e Príncipe (1941), 
Angola, uma nova lusitânia e Gentes que nós 
civilizámos (1944), As ilhas crioulas de Cabo 
Verde (1945) e Guiné portuguesa (1946).

Avalie-se a importância desta produção 
colonial no âmbito da propaganda estatal 
por via da reflexão, feita em 1944, do Agente 
Geral das Colónias, Júlio Cayolla — que pos-
teriormente foi o delegado do sni na super-
visão da produção de Chaimite, apoiado pelo 
Fundo do Cinema Nacional (fcn). Elogiando 
o suposto desenvolvimento empreendido pós
-Acto Colonial, sustenta que é justo que se 
deseje mais (Cayolla, 1944, pp. 34-35). Pede, 
entre outras propostas, que “a propaganda 
pelo cinema, [seja feita] quer com filmes de 
fundo evocando grandes figuras da nossa 
história, quer com pequenos documentários 
em que se veja o actual desenvolvimento 
das nossas colónias”. Preconiza-se, pois, a 
continuidade do investimento dos documen-
tários de propaganda económica a par de 
uma produção ficcional de que Chaimite é a 
ilustração justa. 

A visão de Cayolla “fez escola”, portanto, 
até o Novo Cinema impor novos temas e um 
novo olhar sobre os territórios. Apesar da 
realização de um filme ficcional que não é 
mais do que um mau “safari cinematográfi-
co”, Chikwembo! Sortilégio africano (Carlos 
Marques, 1953), o grande filme do regime 
pós-Feitiço do império é Chaimite (Brum do 
Canto, 1953), que enaltece as figuras de Paiva 
Couceiro e Mouzinho de Albuquerque, e é 
um elogio da obra militar portuguesa, do 
trabalho dos colonos e faz um retrato menos 
paternalista dos negros africanos do que 
Feitiço fizera. Manteve-se escassa, porém, a 
produção de propaganda colonial de longa-
metragem ficcional. Predominaram os docu-
mentários e actualidades cinematográficas 
que visaram sobretudo dar conta do pro-
gresso técnico e económico nas ex-colónias 
mas com irregularidade e dependendo quase 
sempre de apostas pontuais na produção 
sistemática de filmes ou da iniciativa de pri-

vados. Neste último caso registe-se a inicia-
tiva de Felipe de Solms e Ricardo Malheiro 
que, em 1949, viajaram até Moçambique e 
Angola para angariar interesse de empresas, 
organismos estatais e missões religiosas na 
realização de documentários de propaganda. 
Decorrente disso, a agc promoveu, a partir 
de 1950, a projecção dos documentários 
produzidos em Angola e Moçambique por 
Solms e Malheiro, com o apoio financeiro de 
câmaras municipais, das Juntas de Exporta-
ção de Angola e Moçambique, os Serviços de 
Instrução Pública de Angola e a Associação 
dos Produtores de Sisal de Moçambique.

QUEIXA DAS ALMAS CENSURADAS

Em simultâneo com a Constituição Portu-
guesa de 1933, foi publicado o Decreto n.º 
22469, que instaurou a Censura Prévia. Se o 
artigo 8.º da Constituição, no n.º 4, estabele-
cia “a liberdade de pensamento sob qualquer 
forma”, previa, porém, no n.º 20, que “leis 
especiais regularão o exercício da liberdade 
de pensamento”. O artigo 3.º esclarecia a 
função da Censura: “impedir a perversão da 
opinião pública na sua função de força social 
e deverá ser exercida por forma a defendê
-la de todos os factores que a desorientem 
contra a verdade, a justiça, a moral, a boa 
administração e o bem comum, e a evitar 
que sejam atacados os princípios fundamen-
tais da organização da sociedade”. 

Apesar da Censura Prévia aos espectá-
culos cinematográficos se ter iniciado em 
1927, “só” em 1944 foi criada a Comissão de 
Censura aos Espectáculos. No que respeita 
ao cinema, a articulação entre o fcn, através 
da atribuição de apoios à produção cinema-
tográfica, e a Comissão de Censura garantiu 
a conformidade e adequação dos espectá-
culos a uma moral estrita que, vaga na lei, 
não só foi sendo adaptada e reavaliada como 
extravasou os limites definidos pelo Estado 
por via das “leituras” dos funcionários — o 
que era a verdade, a justiça, a moral, etc., era 
determinado pelos censores.

As directivas para a censura ao cinema es-
tão resumidas, em grande parte, no art.º 133, 
Decreto 13564, publicado logo em 19273:

«É rigorosamente interdita a exibição de fitas 
perniciosas para a educação do povo, de incita-
mento ao crime, atentatórias da moral e do regi-
me político e social vigorantes e designadamente 
as que apresentarem [...] maus tratos a mulheres; 
torturas a homens e animais; personagens nuas; 
bailes lascivos; operações cirúrgicas; execuções 
capitais; casas de prostituição; assassínios; rou-
bo por arrombamento ou violação de domicílio, 
em que, pelos pormenores apresentados, se possa 
avaliar dos meios empregados para cometer 
tal delito; a glorificação do crime por meio de 
letreiros ou efeitos fotográficos.»

Para executar as directivas, no entan-
to, cada censor usava as suas referências 
pessoais para interpretações mais ou menos 
estritas das orientações do Estado4. Essa 
subjectividade teve implicações na censura 
feita aos filmes. Quanto aos filmes sobre 
as colónias, a isso acresceu que, antes de 
serem submetidos à Comissão de Censura, 
passaram, após o caso Catembe, a ser alvo de 
censura preliminar, e sem qualquer enqua-
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Manuel Faria de Almeida e Augusto Cabrita na rodagem de Catembe (1965)
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dramento normativo, pelos funcionários do 
Ministério do Ultramar.  

A revisão constitucional de 1951, resul-
tante da necessidade de o regime responder 
à emergência do anti-colonialismo, implica 
o abandono dos conceitos de império e de 
colónia. A mudança, consagrada na Lei 
Orgânica do Ultramar de 1953, reflecte um 
princípio integracionista e reforça a unidade 
do território metropolitano e ultramarino. 
Ao conceito de império sucede o de Nação 
pluricontinental em que todos os territórios 
são Portugal. Sarmento Rodrigues, ministro 
das Colónias desde 1950, acciona a refor-
ma administrativa e não descura a reforma 
ideológica do modelo político colonial. Este 
assimila então — adaptando-o e despojando
-o da componente sexual — o lusotropicalis-
mo, teoria do sociólogo brasileiro Gilberto 
Freyre sobre um multiculturalismo assente 
num denominador comum: a especificidade 
da adaptação do português e sua cultura a 
ambientes tropicais. Porém, a apregoada 
multiculturalidade e multirracialidade da 
Nação, que também se pretende projectar no 
cinema, confronta-se com o zelo dos buro-
cratas da censura. Estes garantem que os 
filmes de autor só mostrem imagens “conve-
nientes” de convivência racial.

Quando, em 1965, Catembe — 7 Dias 
em Lourenço Marques, de Manuel Faria de 
Almeida, previamente ainda ao exame pela 
Comissão de Censura, foi alvo de 103 cortes 
impostos pelo Ministério do Ultramar, cria-
se um precedente: este organismo político 
ganha o poder de definir o que pode ser 
filmado nas colónias. 

É certo que, após a reforma constitucio-
nal, a rodagem de Chaimite, apoiado pelo fcn 
e ilustrando o programa de Cayolla enquanto 
agente das colónias, fôra escrutinada com ri-
gor. O processo, controlado por Cayolla com 
funções novas, como delegado do sni, está 
documentado5. Chikwembo, filme comercial 
promovido como o “primeiro filme portu-
guês integralmente rodado em África”, fôra, 
por sua vez, amputado em cerca de dez minu-
tos pela censura a diálogos com expressões 
de amor violento e desejo por uma mulher 
como “Luiza andava-me no sangue como 
um veneno implacável” e “Matar! Matar era 
a única solução […]”. Porém, não houve aqui 
desvio à norma censória. Esse deu-se quando 

um cineclubista e cineasta amador nascido 
em Lourenço Marques, Manuel Faria de Al-
meida, quis mostrar o quotidiano da capital 
de Moçambique (Piçarra, 2015: 222):

«Na verdade eu sabia que a ideia que em Por-
tugal se fazia de Moçambique era a dos pretos 
com bandeiras na mão, em alas, deixando pas-
sar o Presidente da República vestido de branco, 
brindado por papelinhos multicolores atirados 
das varandas. Ninguém sabia como as pessoas 
ali viviam, que pessoas, como pensavam elas, 
como se divertiam e quais os seus problemas. 
Era isto que eu queria mostrar, e pensava que as 
entidades oficiais tinham percebido a intenção.»

O FILME DE AUTOR

COMO CORPO DE DELITO

Nascido em Lourenço Marques, Faria de 
Almeida estudou cinema na London School of 
Film Technique com um apoio do fcn. Estava 
a estagiar no Institut des Hautes Études Cinéma-
tographiques quando António da Cunha Telles 
— com as Produções Cunha Telles (1962–67) 
no activo — lhe enviou um telegrama: “Mil 
parabéns. Ganhamos Catembe”.

A “declaração de intenções” que consta 
no pedido de apoio financeiro ao fcn para 
a realização da primeira longa-metragem 
de Faria de Almeida, um documentário 
ficcional, descreve o projecto em termos que 
o enquadram na desejada promoção cinema-
tográfica do portuguesismo mas ressalvando 
uma perspectiva autoral:

«Filme essencialmente poético (na acção e 
na imagem), com pouco diálogo, onde sobres-
sai a beleza de Lourenço Marques (rica ou 
pobre, feliz ou triste), e a comunhão de pretos e 
brancos no mesmo portuguesismo — revelado 
em cada imagem, em cada pormenor, sem, no 
entanto, tocar as raias da propaganda. Garan-
timos que o portuguesismo aparecerá, nitida-
mente, em todo o filme, mas não faremos dele 
(que é poético e verdadeiro) um filme panfletá-
rio e, consequentemente, inútil e prejudicial à 
realidade nacional.»

Que factores se conjugaram para que o 
Conselho do Cinema apoiasse a obra? A 
credibilidade de Cunha Telles; a condição 
de Faria de Almeida como bem sucedido 
bolseiro do fcn — obtivera a melhor clas-
sificação de sempre na escola em Londres 
—, e o desígnio de incrementar a produção 
cinematográfica sobre o “ultramar”.

Contornando várias dificuldades, o filme 
faz-se e, em 19 de Março de 1965, o represen-
tante do Ministério do Ultramar aponta-lhe 
várias objecções. O secretário geral da infor-
mação, Moreira Baptista, recusou-se a pagar 
o subsídio sem que o Ministério do Ultramar 
se pronunciasse. Catembe foi então sujeito à 
censura do Agente Geral do Ultramar, Leo-
nel Banha da Silva. Num ofício deste lê-se:

«A convivência racial é um tema francamente 
mal explorado. Não se poderá dizer que haja, a 
este respeito, imagens ‘muito convenientes’ mas 
também se desaproveita a oportunidade de mos-
trar imagens ‘convenientes’, aliás, relativamente 
fáceis de recolher (as escolas, liceus e actividades 
desportivas permitem, sempre, óptimas imagens 
quanto a este aspecto). 

Referem-se, porém, por parecerem de alguma 
inconveniência os aspectos seguintes:

a) está dado, com demasiada nitidez, o con-
traste entre o ‘domingo’ (o filme é repartido pelos 
sete dias da semana) — em que se demonstram 
o descanso e prazeres de ‘brancos’ e a ‘segun-
da-feira’ que começa por mostrar o trabalho 
quase só de ‘pretos’. A demasiada nitidez deste 
contraste pode ser ‘amaciada’ com uma simples 
alteração de montagem [...].

b) Cenas finais, passadas, em “cabarets” 
embora mostrando ‘brancos’ e ‘pretos’ parecem 
igualmente inconvenientes pois não se afigura 
que reflictam o melhor tipo de relações que 
podem estabelecer-se.

c) O contraste entre a ‘opulência’ da cidade 
e a ‘pobreza’ de Catembe também deveria ser 
atenuada pelo texto — e não é. [...]»

Foram feitos cortes em 103 planos; 19 mi-
nutos do filme foram destruídos — um record 
mundial que o Guinness Book fixou. Faria de 
Almeida teve que remontar Catembe pois os 
cortes destruíram o sentido de sequências in-
teiras. A primeira versão do filme, impossível 
de recuperar dada a destruição dos negativos 
a que foi sujeita — e que Faria de Almeida 
iludiu, em parte, guardando 11 minutos da 
película positivada —, foi remontada, resul-
tando numa segunda versão, de 45 minutos, 
que a Comissão de Censura proibiu depois.

A censura e proibição de Catembe não 
pôs em causa a ideia, de Pina, de usar-se o 
cinema para promover o conhecimento das 
colónias. Entre Dezembro de 1965 e Março 
de 1966, realiza-se um ciclo com filmes de 
temática ultramarina — mostrados quin-
zenalmente no Palácio Foz — incluído no 
programa da Comissão Ultramarina da Liga 
dos Antigos Graduados da Mocidade Por-
tuguesa, concebido por Pina (1966)6. Em “O 
Ultramar e o cinema”, Pina, um insuspeito 
homem do regime, enunciou algumas con-
clusões, ponto de partida para um colóquio 
realizado em Abril de 1966:

“[…]De um modo geral, os documentários 
sobre o Ultramar reflectem um tom imediato de 
propaganda ou publicidade, ficando-se na super-
fície da vida ultramarina e servindo-se de textos 
literários quase sempre enfáticos, retóricos e sem 
valor cinematográfico. São filmes de ‘bilhete 
postal’, preocupados com as belas imagens e com 
uma visão apressada das coisas ultramarinas;
— A produção de filmes no Ultramar é escassa e 
sem a qualidade exigida [...], em que as próprias 
actualidades cinematográficas ali produzidas
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poucas vezes reflectem o interesse da vida ultra-
marina portuguesa (Actualidades de Angola e 
Actualidades de Moçambique e Visor Moçam-
bicano); — A informação visual do Ultramar 
através dos jornais de actualidades metropoli-
tanas nem sempre corresponde a uma autêntica 
documentação dos acontecimentos e factos mais 
significativos [...].

Note-se ainda como Pina se refere a 
Catembe — apesar de Faria de Almeida ter 
sido notificado, em Fevereiro, pela Comissão 
de Censura, da proibição do filme. Escre-
veu: “O cinema de fundo português só raras 
vezes conseguiu dar-nos uma visão estetica-
mente válida e culturalmente séria da vida 
ultramarina, ficando-se fora desses casos no 
mero atractivo espectacular. Referimo-nos, 
mesmo tendo em conta defeitos artísticos, 
técnicos e erros de perspectiva, a Feitiço do 
império, Chaimite e Catembe.

Catembe propôs-se ser um documentá-
rio ficcional composto por três histórias: a 
primeira relativa à cidade e seu urbanismo; 
a segunda, “uma reportagem de pesquisa, 
uma tentativa de conhecimento das pessoas, 
do seu modo de pensar, da atmosfera que 
torna típica a cidade de Lourenço Marques” 
e a terceira, “uma história poética de amor”. 
O Ministério do Ultramar obrigou a supri-
mir toda a parte ficcional, quis atenuar o 
contraste entre a pobreza de uns e a riqueza 
de outros. Finalmente, a Comissão de Cen-
sura proibiu a reportagem de pesquisa. O 
que fica, como lhe chama José Matos-Cruz, 
é “o esqueleto invertebrado dum filme que se 
persegue... É enfim, raivosamente, um desejo 
de cinema” (1985:120). 

Se Catembe era um desejo de cinema 
apontado ao olhar da metrópole, outro caso, 
o de Deixem-me ao menos subir às palmei-
ras... traduzia um desejo e o incitamento 
à revolta por via de um filme dirigido ao 
público negro. Também cineclubista, mas do 
Porto, Lopes Barbosa mudou-se, em 1969, 
para Luanda onde começou a fazer cinema 
amador. Instalou-se depois em Moçambique, 
como operador da produtora Filmlab.

Em Cinema Novo português 1960–74, Ma-
tos-Cruz escreve que Deixem-me ao menos 
subir às palmeiras…, único filme de ficção de 
Lopes Barbosa, surgiu da sua vontade de 
“transpor para o cinema uma temática e uma 
estética africanas”. Monangamba, do poeta 
angolano António Jacinto, que descreve as 
duras condições de vida dos negros con-
tratados, inspirou-o. Em Moçambique, a 
esta influência acrescentou-se a de “Dina”, 
publicado em Nós matámos o cão tinhoso, de 
Luís Bernardo Honwana.

Por altura da realização, Lopes Barbosa 
deu a sua definição de cinema à revista Pla-
teia, publicada em Lisboa a 8 de Fevereiro 
de 1972, e algumas das sequências do filme  
ilustram a intenção declarada do autor.

A 7ª Arte é uma forma de expressão das 
realidades concretas, que sinto, e deviam 
chegar a todos, como uma espécie de murro 
no estômago. Actualmente, a definição que 
dou ao cinema é a de que deve ser uma frente 
de guerrilha, actuando o mais positivamente 
possível, contra os tabus, as morais duvidosas e 
os lugares-comuns bafientos e anacrónicos.

No filme, como no livro de Honwana, 
mostra-se como, numa machamba, um ca-
pataz submete os contratados a trabalhos de 
cultivo que culminam, frequentemente, no 
colapso dos mais fracos. Um dia, o capataz 
viola Maria, filha de Madala. Incitado à re-
volta, Madala não só não reage como aceita 
beber de uma garrafa de vinho oferecida, 
como reparação, pelo capataz. Sucumbe, po-
rém, ao sofrimento físico e emocional, o que 
provoca a revolta dos outros trabalhadores. 

As filmagens foram vigiadas pela Direc-
ção-Geral de Segurança (dgs) por quase 
todos os intervenientes serem negros, facto 
insólito no cinema português. Malangatana 
Valente — preso em 1966 por alegadas liga-
ções à Frelimo — foi chamado à dgs e inter-
rogado sobre o filme. O apoio do pintor “[...] 
foi decisivo para angariar todas as vontades 
pela parte do elenco negro e para a sua ade-
são ao filme. Através do seu empenho, tive 
a participação de actores, músicos, poetas e 
gente anónima [...], que deu o seu contributo 
desinteressado para que a sua realização 
fosse possível7”.

Lopes Barbosa assume que o filme se des-
tinava ao público africano, ignorado pelos 
produtores. Facilidade de compreensão e 
autenticidade eram os dois propósitos visa-
dos quando escolheu o ronga como língua 
das personagens negras. Só nas sequências 
que retratam o poder colonial a língua é o 
inglês — o fazendeiro e família falam inglês 
—, um expediente usado na montagem. Pre-
tendia-se que a censura não visasse a obra 
como uma crítica ao colonialismo português 
sem que, com isso, se perdesse a ligação da 
mesma à realidade africana. 

O realizador assume que sem a revolta 
que introduziu no enredo não fazia sentido 
a realização do filme: era a “actualização do 
momento histórico que se vivia na época e 
que Honwana deixara omisso”. 

Quando o filme foi proibido — proibição 
informal, após o produtor Courinha Ramos 
mostrar a obra aos responsáveis locais pela 
censura — Lopes Barbosa foi despedido da 
Somar Filmes; em 1973, e temendo pela sua 
segurança, saiu de Moçambique. O filme es-
treou no cinema S. Miguel, em Moçambique, 
ainda antes da independência mas não teve 
estreia comercial em Portugal. O momento 
cinematográfico [e político] que se viveu nos 
anos seguintes à revolução não terá favoreci-
do o interesse pelo filme, que só foi exibido 
na Cinemateca Portuguesa em 1985.

Deixem-me ao menos subir às palmeiras... 
mostrou que o trabalho forçado continuava, 
muito depois do fim do Estatuto do Indi-
genato ou das culturas obrigatórias e que a 
teoria lusotropical de Gilberto Freyre, usada 
pelo regime para afirmar a multiculturali-
dade e multirracialidade do “Portugal de 
Minho a Timor”, era pouco mais que um 
“fado tropical”. 

Revolucionários, antes do 25 de Abril de 
1974. Insuficientemente revolucionários, de-
pois. Casos de censura a “almas jovens” que 
nunca mais assinaram uma obra de ficção. 
Que (não-)lugar ocuparam estes filmes na 
história do cinema português durante déca-
das? O cinema só existe quando se projecta. 

20ENSAIO CINEMA IMPÉRIO

Remeter a existência destes filmes para o 
arquivo — onde a degradação do negativo e 
das cópias, únicas, foi prosseguindo — fez 
parte de uma “política da memória” que 
estamos a superar. O dispositivo de contra-
por às imagens colocadas em campo, pela 
propaganda, o não mostrado através do 
contracampo, revelado pelo cinema de autor 
no âmbito do Novo Cinema, que a censura 
transformou num imenso fora de campo, 
revela hoje imagens fulgurantes do “homem 
(e da mulher) imaginado(a)” pelo cinema 
colonial do Estado Novo mas também por 
um cinema militante, feito no contexto dos 
movimentos de libertação, que urge mostrar 
e questionar. Em causa está a compreensão 
de como é que o cinema foi determinado 
pelas políticas coloniais e como é que estas 
foram projectadas pelo cinema. É preciso 
olhar também, no âmbito dos projectos de 
criação de cinematografias nacionais dos 
países africanos de língua portuguesa: que 
representações foram dispostas em contra-
campo às representações do colonialismo 
português? E actualmente, como é que o 
cinema de autor e outras práticas artísticas 
que usam a imagem em movimento estão 
— ou não — a descolonizar o imaginário? O 
acesso, centralizado ainda em Portugal, ao 
acervo de filmes relativos ao colonialismo 
tem que ser hoje pensado como parte de um 
processo de conhecimento dos países de 
língua portuguesa.
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poucas vezes reflectem o interesse da vida ultra-
marina portuguesa (Actualidades de Angola e 
Actualidades de Moçambique e Visor Moçam-
bicano); — A informação visual do Ultramar 
através dos jornais de actualidades metropoli-
tanas nem sempre corresponde a uma autêntica 
documentação dos acontecimentos e factos mais 
significativos [...].

Note-se ainda como Pina se refere a 
Catembe — apesar de Faria de Almeida ter 
sido notificado, em Fevereiro, pela Comissão 
de Censura, da proibição do filme. Escre-
veu: “O cinema de fundo português só raras 
vezes conseguiu dar-nos uma visão estetica-
mente válida e culturalmente séria da vida 
ultramarina, ficando-se fora desses casos no 
mero atractivo espectacular. Referimo-nos, 
mesmo tendo em conta defeitos artísticos, 
técnicos e erros de perspectiva, a Feitiço do 
império, Chaimite e Catembe.

Catembe propôs-se ser um documentá-
rio ficcional composto por três histórias: a 
primeira relativa à cidade e seu urbanismo; 
a segunda, “uma reportagem de pesquisa, 
uma tentativa de conhecimento das pessoas, 
do seu modo de pensar, da atmosfera que 
torna típica a cidade de Lourenço Marques” 
e a terceira, “uma história poética de amor”. 
O Ministério do Ultramar obrigou a supri-
mir toda a parte ficcional, quis atenuar o 
contraste entre a pobreza de uns e a riqueza 
de outros. Finalmente, a Comissão de Cen-
sura proibiu a reportagem de pesquisa. O 
que fica, como lhe chama José Matos-Cruz, 
é “o esqueleto invertebrado dum filme que se 
persegue... É enfim, raivosamente, um desejo 
de cinema” (1985:120). 

Se Catembe era um desejo de cinema 
apontado ao olhar da metrópole, outro caso, 
o de Deixem-me ao menos subir às palmei-
ras... traduzia um desejo e o incitamento 
à revolta por via de um filme dirigido ao 
público negro. Também cineclubista, mas do 
Porto, Lopes Barbosa mudou-se, em 1969, 
para Luanda onde começou a fazer cinema 
amador. Instalou-se depois em Moçambique, 
como operador da produtora Filmlab.

Em Cinema Novo português 1960–74, Ma-
tos-Cruz escreve que Deixem-me ao menos 
subir às palmeiras…, único filme de ficção de 
Lopes Barbosa, surgiu da sua vontade de 
“transpor para o cinema uma temática e uma 
estética africanas”. Monangamba, do poeta 
angolano António Jacinto, que descreve as 
duras condições de vida dos negros con-
tratados, inspirou-o. Em Moçambique, a 
esta influência acrescentou-se a de “Dina”, 
publicado em Nós matámos o cão tinhoso, de 
Luís Bernardo Honwana.

Por altura da realização, Lopes Barbosa 
deu a sua definição de cinema à revista Pla-
teia, publicada em Lisboa a 8 de Fevereiro 
de 1972, e algumas das sequências do filme  
ilustram a intenção declarada do autor.

A 7ª Arte é uma forma de expressão das 
realidades concretas, que sinto, e deviam 
chegar a todos, como uma espécie de murro 
no estômago. Actualmente, a definição que 
dou ao cinema é a de que deve ser uma frente 
de guerrilha, actuando o mais positivamente 
possível, contra os tabus, as morais duvidosas e 
os lugares-comuns bafientos e anacrónicos.

No filme, como no livro de Honwana, 
mostra-se como, numa machamba, um ca-
pataz submete os contratados a trabalhos de 
cultivo que culminam, frequentemente, no 
colapso dos mais fracos. Um dia, o capataz 
viola Maria, filha de Madala. Incitado à re-
volta, Madala não só não reage como aceita 
beber de uma garrafa de vinho oferecida, 
como reparação, pelo capataz. Sucumbe, po-
rém, ao sofrimento físico e emocional, o que 
provoca a revolta dos outros trabalhadores. 

As filmagens foram vigiadas pela Direc-
ção-Geral de Segurança (dgs) por quase 
todos os intervenientes serem negros, facto 
insólito no cinema português. Malangatana 
Valente — preso em 1966 por alegadas liga-
ções à Frelimo — foi chamado à dgs e inter-
rogado sobre o filme. O apoio do pintor “[...] 
foi decisivo para angariar todas as vontades 
pela parte do elenco negro e para a sua ade-
são ao filme. Através do seu empenho, tive 
a participação de actores, músicos, poetas e 
gente anónima [...], que deu o seu contributo 
desinteressado para que a sua realização 
fosse possível7”.

Lopes Barbosa assume que o filme se des-
tinava ao público africano, ignorado pelos 
produtores. Facilidade de compreensão e 
autenticidade eram os dois propósitos visa-
dos quando escolheu o ronga como língua 
das personagens negras. Só nas sequências 
que retratam o poder colonial a língua é o 
inglês — o fazendeiro e família falam inglês 
—, um expediente usado na montagem. Pre-
tendia-se que a censura não visasse a obra 
como uma crítica ao colonialismo português 
sem que, com isso, se perdesse a ligação da 
mesma à realidade africana. 

O realizador assume que sem a revolta 
que introduziu no enredo não fazia sentido 
a realização do filme: era a “actualização do 
momento histórico que se vivia na época e 
que Honwana deixara omisso”. 

Quando o filme foi proibido — proibição 
informal, após o produtor Courinha Ramos 
mostrar a obra aos responsáveis locais pela 
censura — Lopes Barbosa foi despedido da 
Somar Filmes; em 1973, e temendo pela sua 
segurança, saiu de Moçambique. O filme es-
treou no cinema S. Miguel, em Moçambique, 
ainda antes da independência mas não teve 
estreia comercial em Portugal. O momento 
cinematográfico [e político] que se viveu nos 
anos seguintes à revolução não terá favoreci-
do o interesse pelo filme, que só foi exibido 
na Cinemateca Portuguesa em 1985.

Deixem-me ao menos subir às palmeiras... 
mostrou que o trabalho forçado continuava, 
muito depois do fim do Estatuto do Indi-
genato ou das culturas obrigatórias e que a 
teoria lusotropical de Gilberto Freyre, usada 
pelo regime para afirmar a multiculturali-
dade e multirracialidade do “Portugal de 
Minho a Timor”, era pouco mais que um 
“fado tropical”. 

Revolucionários, antes do 25 de Abril de 
1974. Insuficientemente revolucionários, de-
pois. Casos de censura a “almas jovens” que 
nunca mais assinaram uma obra de ficção. 
Que (não-)lugar ocuparam estes filmes na 
história do cinema português durante déca-
das? O cinema só existe quando se projecta. 

20ENSAIO CINEMA IMPÉRIO

Remeter a existência destes filmes para o 
arquivo — onde a degradação do negativo e 
das cópias, únicas, foi prosseguindo — fez 
parte de uma “política da memória” que 
estamos a superar. O dispositivo de contra-
por às imagens colocadas em campo, pela 
propaganda, o não mostrado através do 
contracampo, revelado pelo cinema de autor 
no âmbito do Novo Cinema, que a censura 
transformou num imenso fora de campo, 
revela hoje imagens fulgurantes do “homem 
(e da mulher) imaginado(a)” pelo cinema 
colonial do Estado Novo mas também por 
um cinema militante, feito no contexto dos 
movimentos de libertação, que urge mostrar 
e questionar. Em causa está a compreensão 
de como é que o cinema foi determinado 
pelas políticas coloniais e como é que estas 
foram projectadas pelo cinema. É preciso 
olhar também, no âmbito dos projectos de 
criação de cinematografias nacionais dos 
países africanos de língua portuguesa: que 
representações foram dispostas em contra-
campo às representações do colonialismo 
português? E actualmente, como é que o 
cinema de autor e outras práticas artísticas 
que usam a imagem em movimento estão 
— ou não — a descolonizar o imaginário? O 
acesso, centralizado ainda em Portugal, ao 
acervo de filmes relativos ao colonialismo 
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REVELANDO
A NEVOA

MULTIPLICADA
—

E A IMAGEM
PRIMORDIAL

aldalon pretende recriar 
o formato de filme de 
aventuras, embora esta 
não se configure como 
uma categoria estan-
que. Surge na tela como 
um mutante “não-eu-
clidiano” e “ambigua-

mente mutilado” que, também por isso, su-
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rios intocados, com tanto de geograficamen-
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sobreposições, o encenar sensual de todos os 
sentidos concorrentes a uma demorada des-
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fragmentos que compõem estas coordenadas 
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comprimem, distendem, duplicam, reflectem 
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histórica.”2

O acesso é limitado, pelas opções que 
a autora assume e o filme se encarrega de 
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As portas e as janelas sustentam, delimi-
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escondem e camuflam. Possibilitam, ou 
implicam, “um convite, uma barreira, um 
reflexo do próprio cineasta, e uma invocação 
ao espectador, para que constantemente 
reavalie cada um destes encontros com o 
filme.” 3 Os incandescentes estilhaços desta 
mitologia confundem tempo e espaço, geran-
do o horror do inominável, e arrastam na sua 
corrente cada vez mais perguntas, mas ainda 
não as mais remotas: Qual a origem deste 
vapor primordial? Que mecanismo alicerça 
a crucial alquimia do cinema enquanto reve-
lação? Olhamos para o outro lado, através da 
janela, ou a janela abre um reflexo, e depara-
mo-nos com o nosso próprio olhar de volta, 
atónito e petrificado?

É pela montagem que se desconstrói o 
mundo, criando uma realidade paralela, 
onírica mas não ficcional, que descreve uma 
incursão pela intimidade da autora, com 
“retratos de família, paisagens etéreas” e 
“meandros arquitectónicos”, e revela a sua 
relação com o ambiente que simula, mime-
tiza ou reproduz. Os dispositivos fílmicos 
que possibilitam este constante e fascinante 
sobressalto desdobram-se na sua multipli-
cada assertividade, e vão desde “numerosas 
exposições, sobreposições, cortes abrasivos 
e outras variedades inexplicáveis”. Através 
desta escrita particular, “a nossa percepção 
visual é constantemente posta à prova com 
imagens que continuamente se sobrepõem, 

entrelaçam, refractam e implodem” 4, mas tal 
como a própria respiração - um ritmo entra-
nhado que arranha a corporalidade - são os 
ambientes que reproduzem os movimentos, 
que devoram as figuras que frequentemente 
se tornam “fantasmas, ilusões recordadas.” 
Os limites dos enquadramentos em que 
estas habitam, ou os seus rastos, prolongam 
as marcas das vidas de outrora. Não são 
aleatórios, não existem para que o “especta-
dor pressuponha a continuação do plano do 
filme e do espaço”; é o próprio mundo, ou a 
sua encenação possível, que “termina nesses 
limites” 5, precipitadamente, como o pânico 
a pique.

A repetição obsessiva e incessante dos 
sons concorre para um entendimento 
místico, para a categoria do insondável. 
Celebra-se uma comunicação que antecede o 
formular de uma linguagem devidamente or-
ganizada: o “dedilhar vivaz das cordas mais 
escuras reverbera de forma sombria num 
tom contínuo”, sustentando a “misteriosa 
flutuação” do espaço que acolhe as imagens 
num embalo. O balbuciar trôpego de uma 
“besta mecânica invisível”, os “murmúrios 
fantasmagóricos” 6, tal como as memórias 
decifradas numa introspecção forçada e 
dolorosa, insinuam um palco assombrado 
para os espectros com que nos deparamos, 
que avançam para esta cabana vazia, de que 
se alimentou o tempo e a solidão. O som in-
tensifica a experiência sensorial,  desdobran-
do-a, arrastando-se paralelamente à visão 
em vez de a reforçar, duplicar ou satisfazer. 
Os filmes adquirem uma existência póstuma, 
saciando a curiosidade necrófila do olhar, 
na medida em que “continuam a ressoar e 
criam os seus próprios pontos de referência 
intuitivos na vida interior” de quem com eles 
se confronta, debruça ou afunda nas suas 
labirínticas omissões.

Mais do que apenas uma disposição ou 
uma vontade para aceitar esta lógica pecu-
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liar, há um trabalho complexo que é neces-
sário empreender, uma participação activa 
que permitirá “alcançar a espontaneidade 
sensual a que o filme aspira exercitar.” 7

A sua densidade não exige um léxico ex-
cessivamente intelectualizado ou técnico; 
são complexos mas de uma espontaneidade 
magnética, ortodoxos na forma como repli-
cam a imperfeição do universo que simulam. 
A experiência visual “apela igualmente aos 
outros sentidos”, tornando-se uma mais 
profunda exploração de desequilíbrios e 
desníveis entre o observador e o observado, 
em que planos e figuras se desdobram em 
sucessivos contra-ataques, em que a identi-
ficação dos sintomas “parece tornar-se um 
modelo infinitamente variável.”

A plasticidade deste desconforto é a 
verdadeira essência do cinema como arte 
que precede a palavra presente e que assenta 
no eco. O fascínio da luz e do movimento re-
metem para o mesmo “prazer de reconhecer 
estruturas, técnicas,  ou princípios formais”, 
sendo que a experiência se torna totalizante 
pela busca da essência, na medida em que 
se sentem os “contrastes materiais: rigidez 
e suavidade; o ar, o vento, fluidez e rude-
za; (...)” 8 e toda a experiência se torna um 
processo “multifacetado, diferenciado e 
incrível”. Kaldalon desbrava o seu “ímpeto 
utópico” e projecta, num instante que a 
imaginação ainda não nomeia ou delimita, 
o passado mais remoto, o ponto zero da sua 
aparição, o mapa por preencher, o embrião 
que tolera e contorna o horror ao vazio, e 
(se) define (n)a “antecâmara da linguagem” 
e da “consciência.” Ainda assim, comunica 
“algo substancial, algo concreto: imagens, 
formas, movimentos, cuja interação pres-
sagia algo ainda por compreender.” 8 Ainda 
assim, é cinema de futuro, de uma profética 
e altiva insinuação.

CINEASTA ALEMÃ 
ESTREITAMENTE LIGADA A 
WERNER NEKES (EM SUCESSIVAS 
COLABORAÇÕES ARTÍSTICAS 
E A TÍTULO PESSOAL) QUE 
ENSAIOU, NO DECORRER DO 
SEU PERCURSO, UM OLHAR 
RESGUARDADO MAS ACUTILANTE, 
UMA POÉTICA ARCAICA MAS 
DE UMA BELEZA REFINADA E 
UM FASCÍNIO PELO RIGOR DOS 
MECANISMOS ÓPTICOS E PELAS 
SUAS IMPLICAÇÕES PLÁSTICAS.

DOREN O.
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Estúdio/atelier de Patrícia Matos

Patrícia Matos

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.

atrícia Matos, natural 
de Tondela, explora 
pintura e desenho 
desde 2015 e videoarte 
desde 2017. É licencia-
da em Artes Plásticas 
pela Faculdade de 
Belas Artes da Univer-

sidade do Porto (em 2016), tendo interrom-
pido um prévio percurso profissional na En-
genharia Biomédica em prol de uma aposta 
mais integral na área artística.

O que move o teu trabalho, e como pensas 
nele em relação ao panorama artístico con-
temporâneo?
Esta é daquelas questões que considero vital 
um artista colocar a si próprio com regulari-
dade… São essencialmente duas as vertentes 
que têm orientado o meu trabalho. Uma 
delas trata da componente formal e material, 
da aparência propriamente dita da imagem 
ou do vídeo. Interessa-me ir salvaguardan-
do, com a maior qualidade possível, uma 
sinergia entre opostos em complemento: 
rigor e expressividade, estrutura e esponta-
neidade, construção e desconstrução… A 
outra será uma vertente imaterial, mais do 
foro psicológico e emocional. E aqui inte-
ressa-me incluir uma presença, um pedaço 
de vida, um sentir — visto que o objectivo 
último é criar um espaço de empatia, uma 
ponte de conexão entre o mundo interior (o 
meu) e o mundo exterior (o do espectador). 
Acredito que só este último pode completar 
a obra e dar-lhe um sentido pleno… E por 
isso acredito num trabalho que seja capaz 
de transcender as questões específicas do 
indivíduo e estendê-las a algo que existe e 
pertence ao colectivo. Não me revejo em 
abordagens herméticas ou crípticas… Ape-
sar de o panorama artístico contemporâneo 
ser caracterizado pela diversidade e plurali-
dade de abordagens e de meios, sinto que é 
importante desenvolver alternativas face às 

P

tendências que correntemente me parecem 
dominar. Alternativas, por exemplo, que 
tratem a arte mais como experiência do 
que como acto de consumo imediato. Que 
tratem a arte como diálogo de inclusão… E 
que não descurem a importância da qualida-
de técnica!
Como foi para ti fazer uma ilustração a 
partir de um filme, ainda para mais a preto e 
branco, ainda para mais do Bergman, ainda 
para mais o Persona?
Escusado será dizer que o Persona é um 
filme particularmente marcante não só pela 
complexa carga emocional que está envol-
vida, mas também pela estética: incisiva, 
sedutora (quase hipnótica, até) e que conta 
ela própria uma história. Cada frame do 
filme é uma peça de arte, criteriosamente 
composta… E apesar de a ideia de repre-
sentar numa só imagem uma obra cinema-
tográfica tão perfeita como Persona chegar 
a ser intimidativa, foi precisamente toda a 
sua riqueza que me motivou a tentar fazê-lo. 
Além disso, uma parte significativa do filme 
acontece nos rostos das personagens, e a mi-
nha inclinação natural para o retrato e para 

a expressão facial acabou por servir como 
mais uma razão. Em termos mais técnicos, 
quis transportar um pouco do domínio “old 
school” das artes plásticas para esta ilustra-
ção. Desenhar a carvão é um processo muito 
físico, que implica um compromisso particu-
larmente tangível e íntimo entre a ideia, os 
materiais, as mãos: toca-se, risca-se, esfrega-
se, apaga-se, refaz-se... Faceta que, ironica-
mente, não deixa de ter a sua representação 
no filme, com a presença constante da mão, 
do querer alcançar, do querer intervir… Por 
outro lado, o facto de o filme ser a preto 
e branco ajudou à escolha desta técnica, 
que além do óbvio acromatismo possibilita 
uma certa sobriedade e frontalidade visual 
que no meu entender tanto caracterizam o 
Persona, e talvez a obra de Ingmar Bergman 
num sentido mais abrangente. Ilustrar a 
Argumento representou, de facto, a primeira 
vez que criei uma imagem a partir de um fil-
me. E... soube bem! Para além de ter criado 
espaço e apetite para mais explorações do 
género.

Por isso, obrigada, Cine Clube de Viseu e 
Revista Argumento!

COLABORARAM EM
NÚMEROS ANTERIORES
ALICE GEIRINHAS
ANA OLIVEIRA
BETÂNIA V. PIRES
ESGAR ACELERADO
JUAN CAVIA
L. FILIPE DOS SANTOS
LUÍS BELO
LUÍS TROUFA
NIKITA KAUN
PEDRO SERPA
RICARDO REIS
ROSÁRIO PINHEIRO

NA PRÓXIMA EDIÇÃO
ANA BISCAIA
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OBSERVATÓRIO. PATRÍCIA MATOS, 2018.
A PARTIR DE PERSONA, DE INGMAR BERGMAN (1966).


