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O que, enfi m, ele pode fazer para salvá-la? Nada. O trem que passa em frente ao hospital 

emitindo um som ensurdecedor nada mais é do que a ilustração cinematográfi ca encontrada 

por Macedo para metaforizar a vida como passagem abrupta; o som dos trilhos como o grito 

da morte.

A Promessa apresenta uma aparência um pouco diferente. O fi lme é em cores e o som é 

mais elaborado, apresentando uma qualidade técnica mais bem acabada do que o debute 

do cineasta. Mas, também em A Promessa está-se diante de uma história de morte(s). Não 

somente pelo assassinato em massa que ocorre ao fi nal do fi lme, mas, principalmente, pelo 

tratamento estético dado aos personagens. Fotografados em contraluz extremo, dos seus 

corpos não restam mais do que silhuetas que rastejam. Enquadrados de maneira apequenada 

em grandes paisagens naturais, tenta-se localizar seus lugares no mundo. Lugar seguro 

que parece não existir, pois, mesmo a fé religiosa, amparada na tradição portuguesa do 

catolicismo, parece ser insufi ciente diante do concreto da vida, que, de acordo com a última 

imagem do fi lme, tende à morte. Esta última imagem mostra dois corpos nus em cena. Foi a 

primeira vez que a censura portuguesa daqueles anos permitiu que tal tipo de material fosse 

mostrado em um fi lme.

Ambos os fi lmes tiveram que negociar com a censura. Ambos os fi lmes, por mais que não 

sejam denúncias diretas ao estado português daquela época, parecem ser expressões de um 

estado de espírito que paira naquele país. Não podemos afi rmar que é o estado de espírito 

dominante. No mínimo, é um dos estados da alma de Portugal que Macedo e a maioria dos 

cineastas portugueses consideram importante expressar (ou naturalmente expressam). O 

sofrimento silencioso, as sombras e a impotência. Estes dois fi lmes de Macedo possuem 

imagens de seus personagens principais caindo derrotados ao fi nal. Não à toa, ambos os 

personagens sofrem a queda após a perda de uma mulher. Mesmo o amor, a última coisa que 

resta para estes personagens, também não resiste. O pesar, a tragédia que paira no ar que 

antecede e perpassa os fi lmes, é tão forte que sobrepuja qualquer possibilidade de escape. 

Mesmo o elemento da fantasia, recorrente nos fi lmes de Macedo, não é outra coisa que 

não projeções frustradas de seus personagens. Projeções essas que vêm a ruir ao fi nal. Em 

Domingo à Tarde, Lúcia (a assistente médica) convida o doutor Jorge para ir ao cinema 

durante uma pausa no trabalho. O fi lme que eles assistem, ali, não funciona como evasão da 

realidade. Ao contrário, o cinema – e por que não pensar que esta é a visão de Macedo sobre 

o cinema – serve ali para aumentar o grau de consciência de Lúcia e de Jorge acerca de suas 

próprias existências, potencializando assim o desespero que se dá fora da sala escura. Em 

certo momento, um personagem do fi lme a que eles assistem diz: “como pode-se viver bem 

sabendo que os homens não são nada e que a face de Deus é hedionda?”.
C

Alguns fi lmes conseguem a proeza de deixar na retina, por 
um longo tempo, a imagem de uma atriz ou de um ator.   Esse 

é o caso de “O Cerco” e o nome da atriz é Maria Cabral. Ela é a alma do fi lme de Antonio 

Cunha Telles. Dela emana a principal força da película e grande parte do seu encanto. Maria 

Cabral rouba a cena e poderia ter sido uma musa do cinema europeu de sua época, como 

Monica Vitti, Jean Seberg e Anna Karina. Maria Cabral, no entanto, fez apenas mais quatro 

fi lmes. Só por ela, “O Cerco” já valeria a pena. Incrivelmente fotogênica, sua interpretação é 

limpa de grande gestos dramáticos e arrebatadora pela singeleza como conduz e dá verdade 

à sua personagem, Marta. 

Marta é uma jovem que vaga por Lisboa procurando, dar à vida algo menos tedioso que o 

papel de esposa de um marido brilhante, mas incapaz de viver de outra forma que não às 

custas da mãe. Uma jovem que ousa fugir ao tédio do casamento e às surras e xingamentos 

do marido para tentar se impor a uma sociedade e frente às pessoas que para lhe ajudar exi-

gem seu corpo e alma. Porém, longe de ser vítima de sua beleza, ela contorna a situação com 

graça e alguma dor, mas se carrega consigo um pouco de Emma Bovary, Capitu e Bebel - a 

O CERCO E A 
FORÇA EM CENA 
DE MARIA CABRAL
Cesar Zamberlan
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jovem de Ignácio Loyola Brandão -, diferente destas, não é uma heroína trágica, é, sim, uma 

sobrevivente, sempre na corda bamba, buscando por um mínimo gesto de amparo, mesmo 

que venha das pessoas mais improváveis. Marta parece ciente da sua situação, da fragilidade 

das relações do seu entorno, e nesse ponto surpreende o espectador que, seduzido pelo seu 

carisma, teme por ela o tempo todo. 

O fi lme de Cunha Telles é engenhoso nesse sentido. O diretor nos maneja com habilidade 

pelas pistas falsas da trama, nos fazendo ver vilões e perigos por todos os cantos como se 

Marta não pudesse ou não tivesse a capacidade de se resolver sozinha numa sociedade ávida 

por dinheiro e que devora os mais fracos. O fi lme é engenhoso também quando constrói os 

outros personagens, que se não têm o mesmo carisma de Marta, da mesma forma que ela, 

são pessoas marginalizadas, em menor ou maior grau, numa sociedade altamente destrui-

dora e sugadora.  Não existem vilões em “O Cerco”, temos, sim, uma galeria de náufragos 

buscando uma bóia que lhe garanta um pouco mais de oxigênio ou, o grande sonho, a terra 

fi rme para que possam escapar dessa teia enorme que os enreda. Esse é o sentido de “O 

Cerco”. E o melhor e mais humano exemplo dessa galeria é o contrabandista Vitor por quem 

Marta tanto se afeiçoa. Cesar Zamberlan é editor do cinequanon.art.br

C

Ao fazer esse painel da sociedade lisboeta da época, “O Cerco” fi ca com um pé no neo-real-

ismo e com outro na nouvelle vague. Lembra muito Godard, se pensarmos no uso da trilha, 

composta pelo maestro Antonio Vitorino de Almeida, com um tema que pontua a presença 

da personagem principal em cena. Não tão ousado ou radical na montagem como os fi lmes 

do francês, chega até a se estender demais na duração de planos e seqüências que parecem 

não ter nada a dizer, o que enfada, mas ajuda a situar os personagens no contexto histórico 

e social da trama. Outro ponto decisivo do fi lme é a bela fotografi a em preto e branco de 

Acácio de Almeida, discípulo de Nestor Almendros e fotógrafo de vários fi lmes importantes 

da cinematografi a portuguesa. Ele ilumina Maria Cabral e explora com bastante acerto as 

sombras e as zonas escuras dos planos, criando retratos belíssimos dessa surpreendente atriz.  

“O Cerco” foi um dos fi lmes mais vistos do cinema novo português e foi exibido com sucesso 

na Quinzena dos Realizadores em Cannes no ano de 1970. Fácil saber porquê. Um belo fi lme.
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À semelhança de outros cineastas portugueses surgidos no 
início dos anos 1960, Fernando Lopes começou na televisão, 
trabalhando na RTP, após terminar os estudos de cinema no 
exterior.  Em Londres, durante a formação acadêmica, ele pôde tomar contato com a 

forte tradição do documentarismo britânico, de um lado, e com a ebulição do Free Cinema, 

do outro (Lopes acompanhou in loco o surgimento de diretores como Lindsay Anderson e 

Karel Reisz). Suas outras referências vêm da França – sobretudo da Nouvelle Vague, mas não 

apenas (nomes posteriores como Alain Tanner e Claude Goretta também lhe estão próximos 

no sentido criativo e político) – e do cinema americano “independente” do período, em 

particular John Cassavetes. Dos longas-metragens de Lopes, o mais recente datando de 2003, 

a mostra exibirá dois, Belarmino (1964) e Uma Abelha na Chuva (1972).  

O primeiro deles, Belarmino, surgiu de uma fase bastante boêmia na vida de Fernando 

Lopes. Nas palavras dele próprio: “Naquela época Portugal era um país sufocante, mas a 

noite era nossa”. A noite lisboeta era um ponto de encontro necessário, era um território 

livre, oásis no meio do deserto político e social que Portugal vivia. O agito noturno lhes 

pertencia, a ele e a outras pessoas envolvidas com arte e cultura. E foi lá, nos lugares que 

Lopes freqüentava, nos bares, nos cinemas, nas ruas que ele conhecia, que o projeto de 

Belarmino nasceu.  

UMA QUESTÃO DO TEMPO

Luiz Carlos Oliveira Jr.

O CINEMA DE FERNADO LOPES 
VISTO ATRAVÉS DE BELARMINO E 
UMA ABELHA NA CHUVA 
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Uma das provas da fi neza do trabalho de Lopes está numa cena magnífi ca, quando ele 

mostra Belarmino concentrado em um dos pequenos ofícios de onde tira seu sustento. Belar-

mino entra num café, acomoda-se a uma mesa e começa a colorir um retrato através de uma 

técnica artesanal. Essa cena ocorre antes que o vejamos enfrentar qualquer adversário sobre 

o ringue (no máximo o tínhamos visto socando o vento ou treinando com sacos de pancada). 

É possivelmente o plano mais longo do fi lme: fi camos fascinados com o trabalho cuidadoso 

de Belarmino. A primeira coisa que vemos o pugilista fazer com as mãos, portanto, não é 

distribuir socos, mas antes se entregar a um trabalho delicado, um manuseio caprichoso das 

pequenas fotografi as que colore.

O corpo de Belarmino é, em todos os sentidos, a mola estética do fi lme. Ele estimula a 

câmera a fazer um jogo às vezes esquivo, às vezes direto, e a montagem a golpear, defender, 

pivotear. Por exemplo: Lopes forja um campo-contracampo entre Belarmino e o ex-treinador, 

os depoimentos de um indo contra os do outro. Um diálogo – que na verdade nunca aconte-

ceu e tem existência tão-somente no tempo narrativo do fi lme – se torna uma autêntica cena 

de boxe, um pugilismo de palavras. 

A beleza de Belarmino é em grande parte a de ser um fi lme sobre uma pessoa que não tem 

nada, a quem não sobrou nada, mas que no fi m das contas não precisa também de nada, 

basta-lhe aquele corpo e a certeza de que ainda está vivo à qual se agarrou. 

Em Uma Abelha na Chuva, encontramos uma forma de relato igualmente original. O 

fi lme é adaptado do livro homônimo de Carlos de Oliveira, representante do neo-realismo 

literário lusitano, movimento de reinvenção temática e estética marcado por dramas sociais 

de construção narrativa complexa. Lopes, ao adaptar o livro, empresta à narrativa poética 

de Oliveira e à sua sobreposição de tempos diegéticos um conjunto de procedimentos 

puramente cinematográfi cos. Se reduzida à sinopse, a história tem interesse mas não tem 

encanto. Dois casais (um mais velho, outro mais novo), uma atmosfera rural carregada, um 

episódio mal resolvido, um tiro, uma constelação de consciências atormentadas, um passado 

histórico sendo revolvido sob águas turvas. Em suma, uma espécie de thriller pastoral de 

forte conteúdo político. O que dá a verdadeira dimensão artística do fi lme, contudo, é sua 

montagem fragmentária, picotada, condensada na mistura de presente e passado – monta-

gem que cria um tempo ao invés de simplesmente captar uma duração já existente.

 

As ambiências construídas pelo fi lme são densas, espessas, mas a fotografi a é límpida, não 

pesa no expressionismo nem apela para deformações visuais. As linhas de composição são 

fi nas, o quadro é elaborado quase à perfeição de um desenho. O conteúdo da imagem, por 

vezes, resvala na abstração, sem que Lopes perca o mesmo senso de clareza e sutileza ao 

fi lmar. Há recorrentes planos de objetos em destaque na cenografi a principal (o lar do casal 

Ora, mas Belarmino não é a história de Fernando Lopes, e sim a de um lutador de boxe 

fracassado, pobre, que percorria aquelas mesmas calçadas e freqüentava aqueles mesmos 

cafés. Se há um espelhamento entre o personagem e o autor do fi lme, é porque este diz ter 

construído um relato sobre alguém que havia ocupado os mesmos espaços que ocupou, e 

que era tão humilde quanto ele. Desde o início, e posteriormente ainda mais, Lopes se pegou 

percebendo semelhanças até físicas entre ele e o personagem.  

No vocabulário mais comum do cinema, diríamos que Belarmino é um documentário. 

Mas isso não esclarece senão o fato de que o fi lme partiu de um personagem real e narrou 

sua história de vida. A forma buscada para o relato, as estratégias de representação de 

Belarmino, as dialéticas entre imagem e som, o drama composto – basicamente – a partir do 

corpo do personagem, a montagem das entrevistas, tudo isso nos revela, em contrapartida, 

uma estética sem categorias defi nidas e sem recurso a técnicas convencionais, sejam elas da 

fi cção ou, muito menos, do documentário (nada de cinema-verdade, tampouco).     

Belarmino começa sugerindo se tratar de um fi lme de boxe como outro qualquer: seu 

personagem chega ao ginásio de treinamento e se junta a outros lutadores a se exercitar. 

Um travelling acompanha Belarmino vindo de frente para a câmera enquanto atravessa um 

longo corredor. Tem algo de triste e, ao mesmo tempo, engraçado nesse herói. Ele ginga, 

simula esquivas, dá socos no ar. Depois vemos Belarmino falando em primeiro plano, sobre 

um fundo branco de estúdio. O fi lme alternará, constantemente, as cenas da entrevista com 

as cenas em que ele aparece treinando, trabalhando, andando, vivendo. Logo percebemos 

o tom melancólico do fi lme. Mas simultaneamente já estamos envolvidos pelo sorriso de 

Belarmino e seu jeito estranhamente leve de falar da vida. “Às vezes passo uma fome de três 

dias”, ele afi rma. E não há miséria nessa fala. Há convicção, certeza. De quê? Não importa.  

Se ouvirmos a história de vida de Belarmino sem ver as imagens do fi lme, tiraremos as 

conclusões erradas. É preciso vê-lo. E foi justamente isso que Lopes compreendeu, pois todo 

o fi lme se resume a essa questão: ver Belarmino, ou seja, admirá-lo. Ele tem uma certa dança 

já impressa no corpo (há, inclusive, uma cena em que dança com uma mulher e se mostra 

um verdadeiro pé-de-valsa). O interesse primeiro do fi lme é esse modo particular de se 

movimentar. Esse corpo.  

É fácil notar a semelhança entre as cenas de rua de Belarmino e as de Shadows. Mas en-

quanto Cassavetes transforma Nova York num palco de jazz, Lopes faz de Lisboa um ringue 

de boxe. Belarmino se move e se comporta como se o mundo fosse um ringue. Isso signifi ca 

que ele age agressivamente? Pelo contrário: o que ele preserva do boxe fora de uma luta, é o 

lado elegante do esporte, o balé do corpo, a dança da cintura. O olhar de Belarmino, por sua 

vez, deixa de ser uma ameaça para ser um fl erte (nas calçadas, ele é mostrado paquerando 

praticamente todas as mulheres que passam). 
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Uma das coisas horríveis que a censura tinha era a pressão 
psicológica. Os meus dois primeiros fi lmes, o Verão Coinci-
dente (1962) e a Nicotiana (1963), foram aprovados pela 
censura, mas enquanto não vinha o despacho fi cávamos a 
roer as unhas. Sabe-se lá o que aquela gente iria esquadrinhar, e descobrir! Até 

porque os fi lmes, naturalmente, tinham sempre algumas insinuações mais ou menos veladas, 

era a nossa pré-vingança pela humilhação a que o regime nos sujeitava.

O primeiro grande choque foi com o Domingo à Tarde. O fi lme fi cou concluído no verão de 

1965 e já tinha estréia marcada no cinema Império para Outubro. Foi submetido à censura 

obrigatória e depois de muito tempo por lá andar foi «aprovado» com quatro cortes. Dois 

abrangiam a seqüência do pequeno «fi lme dentro do fi lme», onde o «emissário das trevas» 

destrói um crucifi xo, outro era a sequência da discoteca onde duas raparigas dançam uma 

O CINEMA EM TEMPOS DE 
CENSURA1

António Macedo2

1. Excerto retirado da Crônica III do documento “Como se fazia cinema em Portugal – Inconfi dências de um ex-
praticante”, escrito por António Macedo, publicado em Portugal em 2007. A edição está esgotada.

2. António de Macedo nasceu em Lisboa em 1931 e é arquiteto de formação. Dirigiu os fi lmes “Domingo à Tarde” 
e “A Promessa”, que integram a mostra “Os Verdes Anos do Cinema Português”. Atualmente, é docente da Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa.

mais velho). O quadro de um cocheiro que cuida de seu cavalo, por exemplo, volta ao fi lme 

insistentemente. É como se os objetos da casa estivessem fornecendo sua versão dos fatos 

ou do dia-a-dia do amargurado casal. Esses objetos, afi nal, são as testemunhas privilegiadas 

do que se passa na casa. 

Na mais reveladora cena do fi lme, um mesmo ato é repetido duas vezes. Primeiro, a cena é 

mostrada com o som das falas: ele se embebeda sentado à mesa da sala, ela lê uma carta 

que ele escondia no bolso (ao fundo, o quadro do cavalo a tudo espreitar). Depois vemos 

exatamente a mesma cena, com os mesmos enquadramentos, os mesmos movimentos de 

câmera, o mesmo tapa na cara. Só que dessa vez a pista sonora é inteiramente tomada pelo 

tique-taque do relógio (que na seqüência anterior era apenas um dos barulhos ambientes). 

O repetitivo som do relógio vem a primeiro plano enquanto as vozes dos personagens são 

silenciadas. Nesse momento, acompanhamos a cena através do ponto de vista (e de escuta) 

do Tempo. São puros elementos de cinema – o som, o plano, dois corpos, o movimento, o 

tempo – que estão em jogo para dizer qual destino pesa sobre os personagens. (Não seria 

Belarmino, também, a vida de um pugilista segundo a voz do Tempo?)

Muitas vezes o cinema revelou a matéria do tempo; muitas vezes realizadores os mais diver-

sos colocaram a fruição imediata do tempo como pedra angular da experiência cinematográ-

fi ca. Mas quais outros cineastas além de Fernando Lopes defl agraram o ângulo pelo qual o 

Tempo observa os homens, por exemplo, em suas desastrosas tentativas de viver em casal ou 

comunidade? A contar nos dedos de uma mão...

VE
RD

ES
 A

NO
S 

DO
 C

IN
EM

A 
PO

RT
UG

UÊ
S

C

35

catalogo portugues ne.indd   34-35 7/21/08   7:55:46 PM



Quando se soube cá a notícia, percebi que o seu efeito foi assinalável no alto departamento 

censório. Devido ao isolamento internacional em que Portugal se encontrava em consequên-

cia da política do «orgulhosamente sós», paradoxalmente o regime salazarento adorava que 

as «nossas» coisas brilhassem lá fora, para que se dissesse que afi nal de contas o regime não 

era assim tão mau, ainda deixava que se fi zessem algumas obras «ousadas». Aproveitei a 

onda e interpus recurso à censura, mas o resposta nunca mais vinha.

 

O festival correu, a oportunidade de estréia passou (o fi lme só viria o ser estreado no cinema 

Império em Abril do ano seguinte), e a resposta continuava sem vir. Compreendi que os 

censores hesitavam. Fui falar com o director-geral, de quem tudo dependeria em última 

instância, ele mostrou-se claramente entalado entre Veneza e Salazar, e por fi m, para não me 

aturar mais, condescendeu em autorizar o fi lme desde que eu, em laboratório, escurecesse 

os planos ímpios, para que se não percebesse que eram duas mulheres aqueles dois seres 

que se estavam o beijar enquanto dançavam, juntas, na discoteca! Quanto ao diálogo fi nal 

foi intransigente. Não tive outro remédio senão estrear o fi lme com esse corte. Em Veneza o 

fi lme passou na íntegra.

 

Outro confronto com a censura, não menos mórbido, surgiu-me a propósito de A Promessa 

(1972).

A Promessa foi a quinta produção do Centro Português de Cinema (CPC) — as quatro 

anteriores foram: O Recado de Fonseca e Costa, O Passado e o Presente de Manuel de 

Oliveira, Pedro Só de Alfredo Tropa e Perdido por Cem de António-Pedro de Vasconcelos. 

Como era meu costume, escrevi o guião como se não houvesse censura em Portugal... depois 

se veria! Quando o fi lme fi cou pronto fi zemos o tradicional visionamento para os corpos 

gerentes do CPC, que eram, além de mim, o Fernando Lopes, então na presidência, e, noutros 

cargos, o Fonseca e Costa, o Seixas Santos, o António-Pedro Vasconcelos, o Alfredo Tropa, o 

Fernando Matos Silva... A convicção foi unânime: o fi lme não passaria na censura ou passaria 

com difi culdade.

A vantagem porém de estarmos unidos em «cooperativa cultural de produção», cujo princi-

pal artigo do seu estatuto proclamava a «plena liberdade de criação artística», era dar-nos 

um sentimento muito forte de que tínhamos de cerrar fi leiras contra o «adversário» (o 

governo fascista e a sua censura!) independentemente das diferenças teórico-estéticas que 

nos dividiam, e logo começámos a combinar estratégias para ultrapassar qualquer eventual 

problema. Até porque o Seixas Santos e o Fernando Matos Silva estavam a preparar os seus 

fi lmes (Brandos Costumes e Mal Amado), que, previa-se, seriam pólvora, e teríamos de ser 

altamente subtis e astuciosos para jogar contra o «regime» e ao mesmo tempo não perder, 

para o CPC, os subsídios da Fundação Gulbenkian.

com a outra, acariciando-se; e fi nalmente o quarto era uma parte do diálogo entre o «diabo» 

e o padre, já quase no fi nal.

Quando o Cunha Telles (que era o produtor) me mostrou o ofício da Direcção-Geral da 

Cultura Popular e Espectáculos, onde se anichava a censura, dei pinotes, porque aquelas 

amputações me obrigariam a cortar ainda mais, para não haver «saltos» e continuar a 

manter-se alguma fl uidez montagística. Além de que, é bom frisar, a crueldade máxima deste 

inqualifi cável regime era que a censura não cortava nada, limitava-se a escrever no despacho 

o que devia ser cortado, ou seja, impunha sadicamente ao pobre do autor que fosse ele 

a amputar a sua própria obra, com obrigatoriedade de ir depois, humildemente, àquela 

tenebrosa instituição com os pedaços cortados (provavelmente ainda a escorrer sangue) para 

verifi cação, após o que o fi lme seria então autorizado a circular.

Mais uma vez pus-me em cima das pernas e fui falar com aquela gente. Receberam-me 

com muita simpatia e elogios à alta qualidade do fi lme (percebi depois que isto fazia parte 

dos seus esquemas psicológicos), explicaram-me que não havia problema nenhum político, 

o fi lme nem sequer atacava o Governo, o caso era de ordem moral e religiosa, o membro 

da Comissão de Censura que se mostrara mais intransigente fora o padre Teodoro, que por 

acaso não estava agora ali... Notei que falavam dele com reverência, para não dizer mesmo 

com terror.

Ainda uma outra vez, pus-me em cima das pernas e fui falar com o padre Teodoro, que ao 

tempo era prior na igreja de São João de Deus. Recebeu-me amavelmente e consumimos 

uma manhã a passear nos claustros da igreja e a discutir. 

Não consegui nada, mas entretanto deu-se uma coincidência que veio baralhar esta jogada. 

Nessa época o Festival de Veneza era o grande festival de cinema — Cannes ainda não tinha 

o prestígio que passou a ter mais tarde. Talvez por ter à frente da sua Direcção o conceituado 

crítico comunista Luigi Chiarini, o Festival de Veneza recusava sistematicamente fi lmes de 

países fascistas, como Portugal e Espanha, com excepção, para este último, do jovem e 

inconformista realizador Carlos Saura.

Portugal vira recusados, em anos anteriores, e sucessivamente, o Acto da Primavera (1962), 

de Manuel de Oliveira, e As Ilhas Encantadas (1964), de Carlos Vilardebó. O Cunha Telles, 

porém, que é teimoso e quase tão louco como eu, decidiu levar o meu fi lme clandestina-

mente a Veneza, com as latas dentro dum saco de roupa, e mostrou-o ao Chiarini. Grande 

bomba: o Domingo à Tarde foi seleccionado para a secção competitiva! Desde o Ala-

Arriba, de Leitão de Barros, em 1942, que nenhum fi lme português de longa metragem era 

seleccionado para Veneza.
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O recurso foi indeferido ao fi m de quatro meses de infernais conversações. Como não 

se podia interpor segundo recurso, a decisão dos cortes tornou-se irrevogável. Não me 

conformei, e declarei publicamente, e aos meus colegas do CPC, que não autorizava que a 

fi ta se estreasse com cortes. Criou-se uma situação embaraçosa, um beco sem saída entre 

duas intransigências, a «deles» e a minha. Já para não falar nos perigos económicos que nos 

espreitavam: por um lado, a Fundação Gulbenkian podia lembrar-se de repensar o seu apoio 

a futuros fi lmes do CPC que criassem confl itos com a instituição politica, por outro o Castello 

Lopes queria legitimamente reaver o dinheiro que já tinha investido (e que não era pouco) e 

estava portanto ansioso por estrear a fi ta.

Como último recurso, o Fernando Lopes, que era, como já referi, presidente do CPC nesse 

ano, tomou o decisão de ir falar com o autoridade máxima, que era o próprio Secretário de 

Estado da Informação e Turismo, o famigerado dr. Moreira Baptista. Acompanhei o Fernando 

na minha dupla qualidade de membro da direcção do CPC e realizador da fi ta.

Recebeu-nos de pé-atrás, embora todo ele envolto numa aparencial cordialidade cheia de 

compostura.

A conversa foi memorável, o Fernando desenvolveu prodígios de retórica, e o Moreira Bap-

tista, por fi m, já só dizia que não podia autorizar, se o fi zesse teria de passar por cima das de-

cisões das Comissões de Censura (ele tinha poderes para isso), porque temia que «alguém» 

visse o fi lme com as cenas impróprias e escrevesse para o governo a queixar-se. 

O Fernando, para que a conversa não azedasse, num volte-face inesperado e com uma ousa-

dia de se lhe tirar o chapéu, declarou que se comprometia a que nenhuma carta queixosa 

seria apresentada, se o fi lme fosse estreado sem cortes! Enfi m, para se ver livre de nós, e por 

já não ter argumentos, o dr. Moreira Baptista concordou em autorizar o fi lme, mas despediu-

se de nós com a solene advertência:

— Basta que me chegue às mãos uma carta, uma única, e A Promessa é imediatamente 

retirada do cartaz! 

O fi lme estreou sem cortes e, por sorte, não houve sequer uma queixa ao Governo. 

Dois meses depois era o 25 de Abril de 1974. O pesadelo acabou? Sim, mas...

Tive a sorte de um amigo meu espanhol, distribuidor de fi lmes em Madrid — o Vicente 

Pineda — ter visto A Promessa e ter gostado; como ele era nessa época o delegado da 

Península Ibérica para o Festival de Cannes — coisa que toda a gente em Portugal descon-

hecia, incluso as «entidades competentes» —, mandou uma cópia do fi lme para Paris, e o 

fi lme, inesperadamente, foi apurado para a Selecção Ofi cial do Festival de Cannes, secção 

competitiva! 

Naturalmente que tiramos o máximo partido desta circunstância, e do prestígio que era fazer 

erguer a bandeira portuguesa no Palais des Festivals. Travamos a ida d’ A Promessa à cen-

sura e aguardamos o resultado. O fi lme não teve nenhum prémio mas o barulho que se fez à 

volta do caso — uma selecção ofi cial, em Cannes, só por si já era um prémio — permitiu que 

retirássemos alguns dividendos. 

O primeiro foi que o distribuidor português — o Castello Lopes — vendo que o fi lme obti-

vera excelente aceitação do público em Cannes (um inquérito classifi cado, distribuído à saída 

do cinema, deu uma média de muito bom), não só garantiu a estréia no cinema Condes 

como nos fez um avanço sobre receitas, em cash, de 20% do orçamento global do fi lme, o 

que era muitíssimo bom.

O segundo dividendo foi tentarmos a ida à censura com o amparo do prestígio obtido lá fora. 

(Entretanto, o fi lme fora também ao Festival de Cartagena e obtivera o 1º prémio, o Mujol 

de Oro). Desgraçadamente, a Comissão de Censura foi infl exível e ordenou dois grandes 

cortes fatais para a estrutura temática do fi lme. O primeiro foi a conversa entre o padre novo 

e o padre velho, charneira do fi lme e imprescindível para se entenderem as motivações das 

personagens principais e suas circunstâncias; o segundo foi a cena fi nal, talvez a mais forte 

do fi lme, em que o protagonista quebra a promessa e viola a própria esposa, descobrindo 

que ela, afi nal, é inocente... e virgem. 

Interpusemos recurso, num texto que é uma verdadeira obra-prima de argumentação. Tal 

como eu já disse mais atrás, a censura nunca precisava de justifi car o que cortava e por que 

cortava; se o «interessado» decidisse apresentar recurso (e só podia fazê-lo uma vez e pa-

gando mil escudos, quantia considerável, para a época), teria de apresentar sufi cientes razões 

para convencer os censores de que os pedaços arrancados, tal como os braços da Vénus de 

Milo, faziam falta à obra! A humilhação era excessiva para qualquer autor ou artista que se 

visse nessas dolorosas circunstâncias, e hoje pasmo como tínhamos estômago para conviver 

com aquilo — embora com as náuseas que facilmente se adivinham. 
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OS FILMES 
DA MOSTRA

Há muitas maneiras de censura, mesmo nas sociedades ditas democráticas. A obstrução à 

passagem na RTP dum fi lme sobre o escândalo de Sines (em 1975), a interdição de Os Anos 

do Século, a «censura» brutal que foi feita a quando da estreia, em 1979, de As Horas de 

Maria (1976), a inqualifi cável perseguição movida a João Grosso pela sua interpretação de 

A Portuguesa, e tantos outros pequenos-grandes incidentes, desde o que malevolamente 

se silencia e se marginaliza até ao que despudoradamente se corta como a inviabilização, 

por parte dum membro do governo português, da apresentação do Evangelho Segundo 

Jesus Cristo, de Saramago, ao Prémio Literário Europeu, em 1992 — são todos modos de 

censura que não podemos ignorar, menos grotesca que a «Censura de Estado», monolítica e 

centralizadora dos regimes totalitários, mas não menos perigosa por ser mais difusa e surgir, 

agora, dos quadrantes mais diversifi cados.

Um dos mais sinistros interditos para o cinema português, ao longo dos últimos anos, é o 

que faz com que dezenas de fi lmes portugueses fi quem por estrear, tornando-se tão invisíveis 

como se tivessem levado o carimbo de «reprovado» — e a ninguém ocorre que «isto» é uma 

forma brutal de censura.C
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Filme sobre o artista José Sobral de Almada 
Negreiros, falecido em 1970, que escandalizou 
Portugal com seus poemas, desenhos e, sobretudo, 
com o violento e demolidor “Manifesto Futurista às 
Gerações Portuguesas do Século XX”

ALMADA NEGREIROS 
VIVO, HOJE 

35 mm, 23 min.

(1969)
António de Macedo

A vida de João Barbelas, ou “Dom Roberto”, que 
exibe fantoches pelas ruas de Lisboa, com sua amada 
Maria. O amor que sentem um pelo outro e a miséria 
que têm que enfrentar.

DOM ROBERTO 

DVD, 102 min.

(1962)
Ernesto de Souza

Documentário biográfi co a respeito de Belarmino 
Fragoso, campeão de boxe, que teve momentos de 
grande glória, mas que fora esquecido na miséria.

BELARMINO 

35 mm, 80 min.

(1972)
Fernando Lopes

Último fi lme português a ser proibido pela censura 
do regime fascista, conta a história de João, um jo-
vem que abandona os estudos para trabalhar e sofre 
com o ciúme de sua chefe, Inês, ao se apaixonar por 
Leonor.

O MAL-AMADO 

DVD, 100 min.

(1974)
Fernando Matos Silva

Baseado no romance homônimo de Carlos de 
Oliveira, mostra a relação conjugal confl itante de 
Álvaro e Maria dos Prazeres.

UMA ABELHA 
NA CHUVA

35 mm, 75 min.

(1972)
Fernando Lopes

Marta, garota burguesa, decide deixar o marido ar-
rogante para tentar ganhar a vida por seus próprios 
meios. Ao se deparar com sérios problemas fi nan-
ceiros, começa a se envolver com tipos não muito 
corretos.

O CERCO

DVD, 115min.

(1970)
António Cunha Telles

A obra mostra a encenação popular de uma peça de 
um autor do século XVI, Francisco Vaz de Guimarães, 
como ela era anualmente encenada pelos habitantes 
do vilarejo da Curalha, em Trás-os-Montes. 

ACTO DA 
PRIMAVERA 

35 mm, 94 min

(1963)
Manoel de Oliveira

A História de Jorge, diretor de Hematologia de um 
hospital, que se apaixona por Clarisse, que sofre de 
leucemia em estado avançado.

DOMINGO 
À TARDE 

35mm, 90 min.

(1966)
António de Macedo
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Lúcia recebe um recado de Francisco, ausente há 
muito tempo. Francisco está voltando e quer ela o 
espere em uma praia deserta. Resta saber se ele 
aparecerá.

O RECADO

DVD, 110min.

(1972)
José Fonseca e Costa

Baseado em lendas e histórias míticas da cultura 
popular portuguesa, mostra a viagem de um homem 
e uma mulher de Trás-os-Montes para o litoral, que 
se deparam, no caminho, com diferentes histórias, 
fi gurações e referências. 

VEREDAS

35 mm, 120 min.

(1978)
João César Monteiro

Sofi a regressa de um colégio na Suíça, após a morte 
da mãe. Instala-se em uma vila em Cascais, onde 
se confronta com a hipocrisia do pai, em meio ao 
ambiente requintado e fútil da alta burguesia a que 
pertence.

SOFIA E A 
EDUCAÇÃO SEXUAL 

35 mm, 101min.

(1974)
Eduardo Geada

Arthur foi da província para Lisboa, mas não con-
segue se adaptar. Assim como Joana. Se encontram, 
se apaixonam e pretendem sair do país, mas algo 
impede que concluam seus planos.

PERDIDO POR CEM

35mm, 105 min.

(1973)
António Pedro Vasconcelos

Obra que passeia pela linha que divide a fi cção e 
o documentário, retrata personagens típicos do 
nordeste montanhoso de Portugal, envoltos em 
um ambiente rural majestoso, documentando seus 
hábitos seculares.

TRÁS-OS-MONTES 

35 mm, 108 min.

(1976)
Margarida Cordeiro e 
António Reis

Maria do Mar e José são jovens recém-casados que 
vivem numa aldeia de pescadores, sob um secreto 
voto de castidade. Recolhem o cigano Labareda, que 
acaba por trazer inquietação à vida do casal.

A PROMESSA 

DVD, 94 min.

(1973)
António de Macedo

Júlio, de dezenove anos, muda-se para Lisboa, onde 
se apaixona por uma jovem empregada doméstica, 
Ilda. O ambiente hostil da cidade o perturba e, em 
uma atitude impulsiva e desesperada, Júlio acaba por 
causar uma tragédia.

OS VERDES  ANOS 

35mm, 91 min.

(1963)
Paulo Rocha
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DEBATE

Pretende discutir a relação entre o cinema novo 
português, produzido sob a ditadura salazarista, 
e os cinemas novos de países como França, Itália 
e Brasil. Participará do debate a pesquisadora e 
estudiosa do cinema português, Carolin Overhoff 
Ferreira, organizadora do livro “O cinema português 
através de seus fi lmes” (editora Campo das Letras). 
Carolin lecionou cinema e teatro na Universidade 
de Ciências e Arte Aplicadas de Hanover, na Univer-
sidade Livre de Berlim, na Universidade de Coimbra 
e na Universidade Católica Portuguesa no Porto. 
Atualmente, dedica-se a um projeto de investigação 
pós-doc sénior sobre a relação entre os cinemas 
nacionais e transnacionais de língua portuguesa e 
está preparando uma edição especial sobre Manoel 
de Oliveira para o periódico inglês Dekalog. Além de 
Carolin, participam também Mauro Luiz Rovai, pro-
fessor doutor de Sociologia da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), onde desenvolve projeto 
sobre a obra de alguns cineastas, entre eles, Manoel 
de Oliveira; o crítico Luiz Carlos de Oliveira Junior, 
editor da revista virtual de cinema Contracampo; e a 
curadora da mostra, Liciane Mamede.

NA ROTA DOS 
CINEMAS-NOVOS

Dia 06 de agosto
quarta
19h

Com Carolin Overhoff, Mauro 
Rovai, Luiz Carlos de Oliveira Jr. 
e Liciane Mamede

DEBATE
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FICHA
TÉCNICA

Patrocínio Banco do Brasil
Realização Centro Cultural 

Banco do Brasil

Projeto e
Produção

Klaxon Cultura 
Audiovisual

Curadoria Liciane Mamede

Produção 
executiva e 

Coordenação 
Geral

Cecília Lara e 
Liciane Mamede

Produtor 
associado

Rafael Sampaio

Design gráfi co Élcio Miazaki

Assessoria de 
imprensa

Márcia Vaz

Apoio 
Institucional

Instituto Camões

Cinemateca 
Portuguesa - 
Museu do Cinema

Cinemateca 
Brasileira
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Apoio Institucional

PORTUGUESA
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