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Resumo 

 

 “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português” dá título à presente dissertação 

que aborda o cinema produzido em Portugal durante o Estado Novo. Trata-se de uma viagem 

empreendida desde os anos 30 e 40, designada como a época de ouro do cinema português, 

passando pelo Movimento Cineclubista e pelo Neorrealismo nos anos 50, terminando na 

década de 60, com o Novo Cinema Português. Dom Roberto (1962), realizado por Ernesto de 

Sousa, é o filme que dá início a este último movimento. É também ele, enquanto objecto 

cinematográfico, que constitui o centro deste trabalho.   

 Dom Roberto é um filme originalmente controverso, devido à sua componente 

multifacetada. Sendo influenciado por diferentes áreas e correntes, questiona-se se será digno 

de representar o movimento vanguardista designado por  Novo Cinema Português. Tendo em 

vista esse apuramento, conduziu-se uma investigação pelo espólio de Ernesto de Sousa, bem 

como por artigos de jornais e de revistas, no período de 1959 a 1962. No mesmo sentido de 

esclarecimento daquela problemática vão as entrevistas realizadas com o cineasta Lauro 

António, com o historiador Luís Reis Torgal e com o jornalista Paulo Filipe Monteiro. 

 Pelo modo de produção, designadamente pela angariação de fundos – por via da 

Cooperativa de Espectador, forma inovadora de financiar a sétima arte – Dom Roberto liga-se 

ao filme Bom dia, Alegria! (Projeto Final de Mestrado).  

 Com um enfoque especial na obra do realizador Ernesto de Sousa e em Dom Roberto, 

sua única longa-metragem, esta dissertação torna patente certas peculiaridades das produções 

cinematográficas durante o regime salazarista, as suas dificuldades e conquistas.  

 Será que o cinema de hoje deve alguma coisa àquele remoto “hastear da bandeira”? 

 

 Palavras Chave: Novo Cinema Português, Nouvelle Vague, Neorrealismo, Cineclubismo, 

Estado Novo, Ernesto de Sousa, Dom Roberto e Cooperativa de Espectadores. 
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Abstract 

 

 The following Master’s Thesis is named “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema 

Português” (“The New Portuguese Cinema Flag is Flown”) which approaches the subject of 

the cinema industry in Portugal during the “Estado Novo” era. This thesis approaches subjects 

starting with the decades of 1930 and 1940, when the golden era of the Portuguese cinema 

was predominant, also touching the the Cineclub movement and the Portuguese Neorealism 

during the 1950’s decade and finishing by dealing with the subject of the “Novo Cinema 

Português” (“New Portuguese Cinema”) which starts on the 1960’s decade. Ernesto Sousa 

directs the movie that starts this movement: Dom Roberto (1962) is the main object of 

research of this work.  

 Dom Roberto is a movie originally controversial due to its multifaceted component. 

Different areas and movements influence it. For that reason, the doubt arises: is the movie 

worthy of representing the Portuguese vanguardist movement? The answer to that question is 

analysed by taking into consideration the assets of Ernesto de Sousa such as newspapers 

articles and magazines (1959-1962). The interviews conducted to Lauro António, Portuguese 

cineaste, to Luís Reis Torgal, Portuguese historian and to Paulo Filipe Monteiro, Portuguese 

Journalist are equally important for the subject at hands. 

 The mode of production, in particular by raising funds - through the Viewer’s 

Cooperative, innovative way to finance the seventh art - Dom Roberto attach the film Bom, 

dia Alegria! (Final Project Master). 

 With a special focus on the work of director Ernesto de Sousa and the movie Dom 

Roberto, his only feature film, this thesis makes clear certain peculiarities of film productions 

during the Salazar regime, their difficulties and achievements. 

 

 

 

Keywords: New Portuguese Cinema, Nouvelle Vague, Neorealism, Film Society, Estado 

Novo, Ernesto de Sousa, Dom Roberto and Viewers’ Cooperative. 
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1 Introdução   

1.1 Apresentação de Dom Roberto  

 

 A história de Portugal entre 1933 e 1974 (Estado Novo) conta com um cinema 

singular, feito de filmes esquecidos, censurados, ou considerados de ouro, intemporais. 

Ninguém esquece uma boa comédia dos anos 30, como é o caso da Canção de Lisboa. Com 

gosto, reve-se hoje Aniki-Bóbó, e relembra-se os Verdes Anos. São obras símbolo da história 

do cinema nacional. Mas existem tantas mais. Nesta dissertação, quis explorar os filmes que 

caíram no esquecimento de muitos portugueses e que, sem divulgação só com pesquisa, os 

conseguimos ressuscitar.   

 Para descobrir estas obras da história do cinema português é necessário estudar toda a 

sua contextualização política, social e artística. Todas as correntes que influenciaram o nosso 

cinema, todos os movimentos e todas as gerações. Têm lugar nesta narrativa uma geração 

Cineclubista, uma geração Neorrealista e uma geração do Novo Cinema: gerações de coragem 

e de mudança.  

 Dom Roberto, de Ernesto de Sousa foi, de entre todas as obras, aquela que mais 

interesse me suscitou. Trata-se de uma obra única deste realizador de personalidade 

irreverente, multifacetada e ativa, fundador do primeiro cineclube português, escritor 

neorrealista, crítico de arte, professor, artista experimental e jornalista. Ernesto de Sousa lutou 

por um cinema moderno e vanguardista. Realizando Dom Roberto, em 1962, abre caminho 

para um Novo Cinema em Portugal. Esse Novo Cinema é influenciado pelas Novas Vagas 

que iam florescendo um pouco por todo o mundo. O Neorrealismo Italiano, o Free Cinema e, 

sobretudo, a Nouvelle Vague, foram as principais fontes de influência do nosso Novo Cinema. 

Tais influências provinham de países com uma certa liberdade democrática, não sendo porém 

esse o nosso caso. Vivíamos sob o regime de Salazar e posteriormente de Marcello Caetano. 

As restrições eram imensas e as lutas necessárias. A melhor forma de criar cinema nestas 

circunstâncias era fazer passar de forma inteligente, quase imperceptível, numa palavra, 

subliminar, mensagens opostas ao regime. Entre vitórias e derrotas, os frutos dessa luta 

acabaram por surgir, conseguindo-se dignificar o cinema moderno, através do Novo Cinema 

Português. O 25 de Abril, no cinema e nas outras artes, surgiu em simultâneo. 

 Pese embora tenha aprofundado todo o meu estudo e pesquisa, focando-me na obra de 

Ernesto de Sousa e no seu filme Dom Roberto, não deixei de abordar todo o movimento do 
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Novo Cinema Português até ao ponto em que este cessa: 25 de Abril de 1974. Em Dom 

Roberto trato a temática, a polémica, a estética, bem como o seu significado poético. Trata-se 

de uma obra controversa por não se enquadrar inteiramente numa corrente específica, o que 

não invalida que seja uma das obras mais importantes do cinema de resistência. É minha 

firme intenção apresentar factos que o comprovem.  

 A nível cinematográfico Dom Roberto traz também algumas inovações. Para combater 

a falta de apoio de fundos do Estado destinados ao cinema, Ernesto de Sousa inaugura, em 

Portugal, um singular modo de produção: uma Cooperativa de Espectadores. É neste ponto 

que faço a ligação com o meu projeto final Bom dia, Alegria!, no âmbito do qual exerci 

funções de produtora.    

 

1.2 Apresentação da problemática 

 

 O Estado Novo, desde o seu início (1933), inaugura o Secretariado de Propaganda 

Nacional. O dirigente António Ferro cria, até à sua saída, em 1949, vários incentivos para o 

crescimento do cinema nacional. Dessa forma contribui para o surgimento do cinema comédia 

dos anos 30 e 40. Este cinema, considerado de ouro, é imortalizado por Vasco Santana e 

Beatriz Costa que contagiavam o povo português com a sua boa disposição. Esse estado de 

espírito altera-se por completo na década de 50, uma vez que o cinema do regime se torna 

mais rígido. São então produzidos filmes que retratam a história portuguesa nos tempos de 

glória. Trata-se, porém, de obras com estética classicista, sem inovação e que acabam por 

cansar o espectador habituado a um cinema de comédia.  

 Em contraponto, nos anos 50 ocorrem as principais obras neorrealistas no cinema 

através do realizador Manuel de Guimarães. Porém, estas obras são totalmente cortadas pela 

censura, desfigurando-as, originando assim pouca audiência. Nem tudo são más notícias. O 

Movimento Cineclubista começa a ganhar força no nosso país e a provocar no povo português 

a vontade de ver novo cinema. Nascem, fruto deste movimento, vários críticos e escritores da 

sétima arte, e futuros técnicos e cineastas do Novo Cinema Português. Este movimento 

acabou por ser, perante o regime, uma das suas mais poderosas frentes de oposição. 

Paralelamente formavam-se no estrangeiro, cineastas-chave para a modernização do cinema 

em Portugal na década seguinte.  
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 Fruto do Movimento Cineclubista e com vontade de mudar o panorama nacional do 

cinema, nasce o primeiro filme que faz a ponte entre o velho e o novo cinema. Trata-se de 

Dom Roberto de Ernesto de Sousa. Como filme transitório, Dom Roberto, representava antes 

da sua estreia, um sinal de esperança para um cinema puramente vanguardista. Após a sua 

estreia, a crítica foi bastante dura, por considerar que esta obra ficou a meio na revolução 

estética, assemelhando-se ainda ao Neorrealismo da década anterior.  

 A identidade de Dom Roberto é desta forma ambígua. Contudo apesar de ter ficado a 

meio, a nível estético, esse meio, na minha opinião, foi um marco impulsionador para o início 

do Novo Cinema. E o facto é que todos os capítulos do Novo Cinema iniciam com referências 

a Dom Roberto.  

 A problemática da autenticidade da obra de Ernesto de Sousa é o assunto primordial 

da presente dissertação. O título “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português” tem um 

lado poético tal como a temática de Dom Roberto. Contudo representa a minha defesa perante 

o filme de Ernesto de Sousa. Não interessa tanto a que movimento pertence mas sim, o que 

representou e o que proporcionou ao cinema nacional. Mudou a história do nosso cinema para 

melhor, e isso foi novo o suficiente.   

 

1.3 Metodologia e descrição utilizada para a Investigação 

 

 Procurei desde o início encontrar alguém que me falasse de viva voz do cinema no 

Estado Novo. Através do meu orientador, Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira, surgiu a 

ideia de entrevistar Lauro António. Pouco depois, estabelecido o contacto,  parti para Lisboa 

ao seu encontro. A entrevista, realizada no café VáVá (café tertúlia onde “nasceu” o Novo 

Cinema Português), converteu-se numa conversa de aproximadamente três horas. Nessa altura 

não tinha ainda estruturado a minha dissertação e pretendia investigar o filme Verdes Anos 

(1963) de Paulo Rocha. Após essa tarde decidi mudar por completo o rumo da minha 

dissertação. Através de Lauro António, descobri Dom Roberto. A partir daí, toda a 

investigação acerca desta obra foi verdadeiramente apaixonante. Descobri que o realizador 

Ernesto de Sousa foi o fundador do cineclubismo em Portugal. Posto isso, decidi pesquisar a 

importância do Movimento Cineclubista durante o Estado Novo. Todavia, este tema não é 

verdadeiramente perceptível se não se recuar até aos anos 30, início do Estado Novo. É 

necessário perceber toda a evolução do cinema em Portugal até chegar aos anos 60.  
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 Nesse aspecto, passei pelas comédias de Continelli Telmo, pelo Neorrealismo de 

Manuel de Guimarães e, passando por Dom Roberto, descobri uma geração de 60 irreverente 

e com vontade de mudar por completo o panorama do cinema nacional. Lauro António viveu 

em primeira mão toda esta mudança, fazendo parte da geração de 60. A entrevista que realizei 

no café Vává foi profundamente inspiradora para todo o processo  de construção da presente 

dissertação. 

 Para me ajudar a compreender melhor a diferença entre os movimentos Neorrealista e 

Novo Cinema entrevistei o Prof. Doutor Paulo Filipe Monteiro que é coautor do livro O 

cinema sob o olhar de Salazar. Para completar a falha da contextualização histórica do Estado 

Novo fiz uma nova entrevista ao historiador Prof. Doutor Luís Reis Torgal.  

 As entrevistas foram, sem dúvida, uma ajuda preciosa para a construção e apreensão 

deste tema. Também a consulta do espólio de Ernesto de Sousa na Biblioteca Nacional foi 

inspiradora. Decidi passar mais dois dias em Lisboa e descobrir os locais de filmagem de 

Dom Roberto. Fotografei assim, um dos locais mais emblemáticos do filme, o Pátio dos 

Quintalinhos. Na Cinemateca Portuguesa consegui pesquisar vários artigos de jornais e de 

revista que anunciavam a estreia de Dom Roberto em 1962. As leituras dos livros dos 

historiadores de cinema Luís de Pina, João Bénard Costa e Alves Costa, foram cruciais para o 

desenvolvimento dos capítulos que constituem a minha dissertação. Por último, tenho que 

referir o método mais recorrente durante todo o processo de escrita deste trabalho: 

visualização de filmes portugueses (dos anos 30 até ao final dos anos 70). Muitos filmes. 

Tentei ver o máximo que pude. Apaixonei-me mais profundamente pelo cinema português e 

julgo que me aproximei da sua diversidade e identidade. 
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2 Novas Vagas no Cinema Mundial e o Panorama do Cinema Nacional: Origem do 

Novo Cinema 

2.1    Introdução: O Nascimento das Novas Vagas 

  

Para se perceber a importância do Novo Cinema Português e o seu impacto no país é 

necessário uma contextualização detalhada da história internacional e nacional.  

Esta contextualização torna-se necessária não só ao nível cinematográfico, como aos 

níveis histórico, político e social. O final da Segunda Grande Guerra dá o mote para a 

propagação do chamado cinema de verdade, em que transpareciam os problemas da sociedade 

do pós-guerra. O cinema Neorrealista, a Nouvelle Vague e o Free Cinema consistiram em  

movimentos-chave que estiveram na base do nascimento e do desenvolvimento do Novo 

Cinema Português. 

Quanto ao contexto nacional, é necessário retroceder até à formação do Estado Novo. 

No que diz respeito à história do cinema, isso significa a passagem pelo Cinema de Ouro 

português (as comédias consagradas), pelo cinema de propaganda, na década de 50, que se 

traduz numa desvalorização e num utilitarismo da sétima arte e, por fim o nascimento do 

Novo Cinema Português, que se alimenta da revolução dos movimentos cineclubistas e das 

revistas de arte. A História do Cinema Português durante o Estado Novo (1933-1974) não 

pode ser dissociada da História do próprio Estado Novo, uma vez que existiram sempre claras 

interferências culturais por parte dos elementos do Estado. Assim, a evolução e o retrocesso 

sucessivos a que assistimos durante a década de 40, por exemplo, devem-se a avanços e 

recuos na política de censura e de nacionalismo próprios de uma ditadura. 

Já no final do regime, nasce a geração de 60, criadora do Novo Cinema Português. Esta 

geração faz questão de construir um cinema português que seja motivo de orgulho nacional.   

Este capítulo pretende abordar e analisar as questões de caráter social e artístico que 

estiveram, nomeadamente, na origem dos constrangimentos dos cineastas e das soluções 

encontradas para o combate à monotonia cinematográfica. As obras cinematográficas 

inseridas “na corrente do Novo Cinema, que emerge como força de renovação e oposição” 1 

conseguem fugir às restrições ideológicas do regime. Proporcionam, assim, o arranque da 

batalha pela arte. A batalha do Novo Cinema foi vencida, e ainda hoje, sentimos as réplicas 

das suas conquistas.   

                                                
1 CABRERA, Ana. Censura Nunca Mais – A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. Óbidos: Alêtheia Editores, 2013, pp. 129. 
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2.2  Contexto Histórico Mundial 

  

 O Novo Cinema Português é o movimento cinematográfico surgido em Portugal nos 

anos 60, influenciado essencialmente por três movimentos cinematográficos vividos, de forma 

particular, em Itália, França e Inglaterra. Trata-se do Neorrealismo Italiano, surgido nos anos 

40, o Free Cinema, em Inglaterra na década de 50 e, posteriormente, a Nouvelle Vague, em 

França com início no ano de 1959. “De 1955 a esta parte, têm vindo a revelar-se, em todo o 

mundo, as chamadas “novas vagas”. Esta expressão, surgida em França, é aqui entendida num 

sentido lato: promoção, por uma primeira longa-metragem, de novos realizadores, de 

maturidade, tendências e formações diversas, que vêm impor-se junto dos realizadores já 

consagrados e que em certa medida renovam a arte do filme” 2. 

 De todos os movimentos referidos, é a Nouvelle Vague 3 a que mais influencia o Novo 

Cinema Português, devido aos académicos portugueses que se graduam em França e que 

trazem para Portugal uma nova linguagem do cinema. É o caso do realizador Paulo Rocha e 

do produtor António da Cunha Telles. A Nouvelle Vague marca não só os cineastas 

portugueses, mas também grande parte do mundo da sétima arte, uma vez que alia a inovação 

à irreverência dos jovens cineastas que desejavam estabelecer uma ruptura com o velho 

cinema, fazendo-se afirmar pela novidade de narrativas, estética e pensamento.  

 Com o fim da Segunda Grande Guerra, os jovens académicos, enfastiados do cinema 

comercial e do enorme aparato das estrelas de cinema, ficam deslumbrados com os filmes que 

visionaram nos cineclubes. Ao mesmo tempo, André Bazin, crítico e teórico cinematográfico, 

cria a célebre revista Les Cahiers du Cinéma, no ano de 1950, que reuniu jovens críticos que 

se tornam realizadores chave deste movimento. Entre eles, destacam-se nomes como Jean-Luc 

Godard, François Truffaut, Alain Resnais, Jacques Rivette, e Claude Chabrol. A revista Les 

Cahiers du Cinéma juntamente com os cineclubes, tornaram-se num meio de permuta de 

conhecimentos e germinação de novas ideias. Nascem assim teorias sobre a sétima arte e 

sobre as exigências de um cinema de autor.  

 A Nouvelle Vague tentou transformar o cinema francês, através de uma abordagem 

mais humana, destacando o perfil psicológico das personagens e os temas do quotidiano. Este 

                                                
2 SADOUL, Georges. História do Cinema Mundial. Lisboa: Livros Horizonte, 1983, vol. 3, pp. 563. 
3 Neste capítulo são apresentados os movimentos internacionais que influenciaram o Novo Cinema Português. A escolha foi feita por 

ordem de maior influência, não por ordem cronológica.   
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movimento desvaloriza as vedetas e beldades do cinema, em favor dos atores amadores e não-

comerciais. 

 A linguagem dos filmes pertencentes à Nova Vaga Francesa parece fazer transparecer 

uma certa inocência: a produção de baixos custos e o uso da luz natural, por exemplo, 

conferem à narrativa um ar mais desnudado, menos artificial. Denota-se uma imagem mais 

pura e sensível, tornando-se num imperfeito quase real e muito próximo do documental. É 

quase como um retorno à “infância” do cinema, afastando-se conscientemente do cinema 

comercial dos anos 50. François Truffaut  consegue transmitir a pureza e simplicidade através 

dos seus atores amadores como se verifica em Les 400 Coups (1959). As “crianças” de 

Truffaut transmitem verdadeiramente a simplicidade das suas ações, proporcionando ao 

espectador uma maior identificação com as personagens. 

  

Figuras 1 e 2 – Fotograma do filme Les 400 Coups 1959 de François Truffaut.  

  

 Esta nova vaga francesa configura uma era dedicada à importância do cinema de autor 

e do papel do realizador. As experiências de vida de vários realizadores, como François 

Truffaut, fizeram com que as histórias fossem transmitidas com mais dureza, crueza e verdade, 

à semelhança da sua geração. A empatia com o público aumenta (a verosimilhança das 

histórias aproxima-se do quotidiano francês) e os produtores admiram-se como obras de tão 

baixo orçamento conseguem gerar um lucro superior ao das mega-produções feitas até então. 

Os temas são atuais, e as narrativas atrativas e irreverentes. Temas como a posição social da 

mulher (filmes de Jean-Luc Godard: Vivre sa Vie, Le Mépris e Une Femme marieé) e o 

suicídio (Feu Follet de Louis Malle) são abordados da maneira mais realista e irreverente 

possível.  

 A Nouvelle Vague transforma-se num meio de propagação de um estilo e de um 

movimento cinematográfico que atinge a Europa e o Mundo. Dela nascem o Cinema Novo 
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Espanhol, Brasileiro e Português, registando-se ainda influências em Hollywood. 

Curiosamente, é nos países sob ditadura, como o caso de Portugal e países do Leste da Europa, 

que a Nouvelle Vague ganha maior força e influência.  

 Apesar de a Nouvelle Vague consistir na principal influência do Novo Cinema 

Português, foi através do Neorrealismo Italiano que estes dois movimentos se ergueram. O 

Neorrealismo é o primeiro movimento pós-guerra no cinema e marca, assim, uma matriz 

seguida pelas “novas vagas”. Cada vaga tem as suas próprias características, contudo alguns 

elementos fundamentais do Neorrealismo estão presentes por norma: orçamentos baixos, 

imagens de rua, atores amadores e temáticas do quotidiano. Assim sendo, os cineastas 

portugueses dos anos 50 e 60 são influenciados pela estética do movimento Neorrealista dos 

anos 40 e pelas condições e repercussões sociais e económicas do pós-guerra. O Neorrealismo 

Italiano influencia não só o Novo Cinema, como também, o Neorrealismo Português, presente 

nos anos 50, nos filmes de Manuel de Guimarães.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Figura 3 – Cartaz de cinema Italiano (Neorrealista) nas salas de cinema em Portugal.  

  

 Trata-se de um movimento cinematográfico que nasce de uma Itália abalada por um 

governo fascista e pelo pós-guerra. A Itália vive nos anos 40 em condições de grande miséria, 

decorrentes de uma instabilidade política, onde o desemprego, a fome e as precárias condições 

de habitação aumentam exponencialmente. Essa era a dura realidade e por isso o alvo 

principal de apresentação da verdade através do cinema. Os maiores expoentes do 

Neorrealismo foram os realizadores Luchino Visconti (“Ossessione” 1943), Roberto 
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Rosellini, (“Roma, Città Aperta” 1945) e Vittorio de Sica (“Sciuscià” 1946, “Ladri di 

Biciclette” 1948 e “Umberto D.” 1952). Os realizadores neorrealistas sentiram o ímpeto e, 

em alguns casos, o dever de agregar as narrativas das suas obras cinematográficas com a 

realidade, assim como os atores às pessoas, escolhendo amadores para os seus papéis. Aliado 

ao movimento político de esquerda, os neorrealistas tornam a criação destes filmes na “fuga” 

necessária a toda a opressão exercida durante a permanência do governo fascista em Itália. 

Reergueram moralmente a cultura de Itália através da intensificação da relação entre a sétima 

arte e a realidade. 

  
Figuras 4 e 5 – Fotogramas dos filmes Roma, Città Aperta 1945 de Roberto Rossellini e Ladri di Biciclette 1948 de Vittorio 

de Sica. 

 

 O Neorrealismo rompe, de facto, com a estética e com os ideais fascistas que se 

cingiam a uma estética totalmente positiva e moral. Infelizmente essa mensagem não 

correspondia à realidade das massas nem à situação social e económica da época. O cinema 

permitido pelo fascismo era, acima de tudo, um cinema com personagens glamorosas e 

cenários decorados com ostentação. Não raro, era também "propaganda patriótica", em geral 

composta por épicos belicistas baseados em campanhas militares reais. Algo que se 

distanciava a largos passos da realidade do momento, fazendo emergir uma saudade imensa, 

duma Itália outrora gloriosa.  

 Roma, Città Aperta, o filme de Roberto Rosellini é um dos marcos mais importantes 

na história do cinema Neorrealista Italiano e mundial. Começou a ser realizado ainda durante 

o tempo da Segunda Guerra Mundial. Algumas das cenas do filme foram filmadas 

secretamente, tornando assim o filme mais real. Rosellini demonstra em Roma, Città Aperta a 

situação de opressão, medo e miséria a que a população italiana ficou sujeita durante a 

ocupação nazi alemã na Segunda Grande Guerra. Trata-se de uma obra completa que 

transmite o estado psicológico da população e a sua luta contra as injustiças, conseguindo 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

21 

assim materializar-se num documento histórico importante para o Mundo. “Rosselini quase 

sem esforço captou para sempre a tensão e a tragédia das experiências italianas durante a 

ocupação alemã e a luta partidária contra os invasores nazistas.” 4 

 O Neorrealismo Italiano abre as portas para um novo cinema, um cinema de verdade, 

mas transporta consigo uma notável técnica cinematográfica, “Eles foram cuidadosamente 

feitos com bons argumentos, diálogos elaborados, excelente captação e edição” 5, sem espaço 

para grandes encenações ou atores profissionais.   

 O Neorrealismo não só resultou num impulso moral para o cinema italiano, como 

influenciou todo o cinema mundial, resultando num movimento anti-hollywoodesco que 

acabaria por personificar as novas vagas cinematográficas dos anos 60.  

 Com o fim do regime de Benito Mussolini, em 1943, o Neorrealismo decide 

apresentar a realidade do povo e de todas as mazelas geradas na sociedade pela guerra e por 

um regime fascista. Este movimento cinematográfico ganha um grande impacto não só pelas 

temáticas, mas também pela qualidade dos seus filmes. “Apesar do curto período do 

Neorrealismo, este teve um forte impacto sobre os cineastas europeus durante a segunda 

metade do século. A qualidade destes filmes explica, pelo menos parcialmente, a sua 

influência.”. 6    

 Posteriormente, na Grã-Bretanha, o Free Cinema nascido nos anos 50, é caracterizado 

pelos mesmos ideais do Neorrealismo Italiano (e que haveriam de marcar a Nouvelle Vague) 

na sua forma mais genérica: estética realista, temas do quotidiano e a quebra da artificialidade 

narrativa de Hollywood.  

 “O melhor autor do “free cinema” foi Karel Reisz, a quem se deve “Momma don’t 

allow”, sobre fanáticos da dança, e “We are the Lambeth Boys”, filme-inquérito sobre a 

juventude popular” 7. Contudo, “If...” de 1969 do realizador Lindsay Anderson é um dos 

filmes mais notáveis do Free Cinema pois, de uma forma realista e emocional retrata o rigor 

abusivo de um colégio interno de rapazes e a sua revolta para com os professores e tutores. Os 

atores são de excelência e as emoções bastante reais.   

                                                
4 BONDANELLA, Peter.  Italian Cinema from Neorealism to the Present. Nova Iorque: Continuum, 1997, pp. 37 - “Rosselini almost 

effortlessly captured forever the tension and the tragedy of Italian experiences during the German occupation and Partisan struggle against 

the Nazi invaders”. 
5 SORLIN, Pierre. European Cinemas, European Societies 1939-1990. London: Routledge, 1991, pp. 117 - “They were carefully made 

with good scripts, elaborate dialogue, excellent shooting and editing”. 
6 Idem, Ibidem. pp. 117 - “Neorealism was short-lived but had a strong impact on European cinematographers during the second half of 

the century. The quality of these movies explains, at least partially, their influence”. 
7 SADOUL, Georges. História do Cinema Mundial - III. In Idem. Lisboa: Livros Horizonte, 1983, pp. 571. 
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Figuras 6 e 7 – Fotogramas dos filmes Momma don’t allow 1955  de Karel Reisz e If... 1969 de Lindsay Anderson. 

 

 Os cineastas do Free Cinema, ressentidos pelo conservadorismo dos filmes britânicos, 

pretenderam criar obras que refletissem o quotidiano da sociedade moderna e as correntes 

radicais do pós-guerra. Realizadores como Lindsay Anderson, John Boorman e Karel Reisz 

faziam parte do movimento pós-guerra da nova esquerda, a chamada working classes, 

imortalizada também como Angry Young Man  por John Osbourne na sua peça de teatro Look 

Back in Anger. 

 “Muitos jovens se agruparam depois de 1950 no “free cinema” em volta do crítico [ e 

realizador] Lindsay Anderson.” “...vieram a decidir produzir em total independência filmes de 

curta-metragem sobre a vida popular inglesa. Por outro lado, estavam também ligados ao 

movimento literário dos “Young Angry Men”. 8  

 Por via dos estudantes estrangeiros portugueses, este movimento inglês, à semelhança 

da Nouvelle Vague, influência igualmente o Novo Cinema Português. Desta vez, através do 

cineasta Fernando Lopes, futuro realizador de “Belarmino” de 1964 e de “Uma Abelha na 

Chuva” de 1971, detentor de obras destacáveis do nosso Novo Cinema. 

 Em todo o mundo as Novas Vagas do cinema propagam-se não só em Itália, França e 

Grã-Bretanha, mas também em Espanha, União Soviética, Polónia, Checoslováquia, Hungria, 

Suécia, Argentina, México, Brasil, Japão, Canadá, Perú, Bolívia, Argélia, e Senegal por 

exemplo. “Via-se por toda a parte os filmes a exprimir a variedade do mundo – mais e melhor 

que nunca. Os quinze anos de pós-guerra tinham sido dez vezes mais diversos e mais 

fecundos que os quinze primeiros anos do cinema sonoro. A multiplicidade das línguas e das 

nações trazia aos amigos do cinema revelações tão múltiplas que os obrigavam a renunciar à 

                                                
8 SADOUL, Georges. História do Cinema Mundial - III. In Idem. Lisboa: Livros Horizonte, 1983, pp. 571. 
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rotina. As velhas molduras estalavam sob a pressão de numerosas vidas conquistadoras e as 

“novas vagas” afirmavam-se em toda a parte” 9. 

 

 Em Portugal, a “Nova Vaga” chama-se Novo Cinema. Nas temáticas, na forma e na 

estética de fazer cinema é influenciada externamente através dos movimentos da Nouvelle 

Vague e do Neorrealismo Italiano. Contudo a liberdade que a França e a Itália vivem, como 

países democráticos, é muito diferente da realidade portuguesa. O Novo Cinema em Portugal, 

nasce sob um olhar Salazarista/Marcelista e de uma ditadura que, mesmo assim, não impede 

este movimento libertista de se propagar pelo país e pelos novos cineastas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 SADOUL, Georges. História do Cinema Mundial - III. In Idem. Lisboa: Livros Horizonte, 1983, pp. 585. 
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2.3 Contexto Histórico Nacional 

 

 A Nova Vaga Portuguesa, apesar de se basear nos referidos movimentos 

cinematográficos mundiais, tem características que são somente nossas, pois retrataram a 

nossa realidade. Vivíamos em Ditadura e portanto esse facto tem um peso importante e 

decisivo na concepção do Novo Cinema Português, afirma Lauro António. 10 

 Em Portugal, o Novo Cinema é influenciado por factores históricos mas, acima de 

tudo, políticos e por conseguinte irei retroceder historicamente até aos anos 30 para 

contextualizar a formação desta nova vaga do cinema.  

 António de Oliveira Salazar é uma figura incontornável da evolução da história 

nacional. Contudo, para assumir o seu primeiro cargo no Estado Português, na área das 

finanças, Salazar teve que ponderar a sua saída da Universidade de Coimbra, onde leccionava 

Economia Política, Ciência das Finanças e Economia Social. 

 Não foi uma decisão fácil, mas “aceitou por fim, e a posse realizou-se em 27 de Abril 

de 1928. Permaneceria no Governo e na efectiva direcção da política portuguesa até 1968, 

durante, portanto, quarenta anos.” 11 Nasce assim o Estado Novo em 1933, alicerçado na 

Ditadura Nacional, com a aprovação de uma nova Constituição para Portugal. “Foi um criador 

de pensamento político original e ao mesmo tempo um executor minucioso e enérgico desse 

pensamento. A austeridade moral, que ia quase até ao ascetismo e que todos os admiradores e 

inimigos lhe reconheciam, a energia serena e uma capacidade de autoridade essencial faziam 

dele, por natureza, um chefe político.” 12  António de Oliveira Salazar inicia-se como Ministro 

das Finanças em 1928 conseguindo restabelecer financeiramente o país após as enormes 

dificuldades económicas vividas durante a Primeira República Portuguesa. A Primeira 

República sofrera duros danos na economia nacional graças à conjuntura mundial decorrente 

das crises provocadas pela Primeira Guerra Mundial.  

 Assistia-se a um clima de instabilidade social e a uma revolta entre a Igreja Católica 

(que tinha perdido grande parte do seu poder com o fim da Monarquia) e a Primeira 

República. A falta de poder de compra e os impostos elevados fizeram com que a insatisfação 

da população aumentasse, daí a importância de alguém como Salazar (Professor de Finanças 

                                                
10 Entrevista de Lauro António realizada por Teresa Almeida tido por base o Novo Cinema Português. Teve lugar no Café Vá Vá em 

Lisboa em Novembro de 2013. Doravante citado por LA (Apêndice A). 
11 SARAIVA, José Hermano. História de Portugal. Sintra: Europa-América, 1993, pp. 512. 
12 Idem Ibidem pp. 512. 
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da Universidade de Coimbra) na recuperação da estabilidade financeira. Em 1932, Salazar 

ascende a Presidente do Conselho de Ministros e toda a governação será centrada na sua 

figura de Chefe de Estado. “Pedia depois a confiança do País: ‹‹confiança na minha 

inteligência e na minha honestidade, confiança absoluta, mas serena›› Terminou exigindo 

obediência: ‹‹Sei muito bem o que quero e para onde vou. No mais, que o país estude, 

represente, reclame, discuta, mas que obedeça quando chegar a altura de mandar.” 13  Esta 

forma quase totalitária fez com o que o regime de Salazar, e mais tarde de Marcello Caetano, 

congregasse bastantes opositores.  

 Com o cessar da Segunda Grande Guerra, em 1945, a democracia triunfa sobre os 

governos totalitaristas, em particular na Alemanha e Itália. Em Portugal, a população, apesar 

de reconhecer o mérito financeiro de Salazar, deseja uma mudança igual à do resto da Europa 

e do Mundo. “O Estado Novo aparecia como uma experiência esgotada e a reabilitação das 

democracias levava um largo sector da opinião a desejar o regresso a uma fórmula de governo 

baseada na representação parlamentar das várias correntes de opinião.” 14 

 Os movimentos anti-fascistas e anti-salazaristas/marcelistas ganharam uma nova força. 

A censura e a guerra colonial contribuiriam para o seu fundamento. A censura privou Portugal 

de se expressar tal “mordaça” atingiu sobretudo as manifestações culturais. O Estado Novo, 

apropria-se da imprensa, dos cartazes e folhetos, da música, da televisão e do cinema. A 

revolta cultural instala-se na população, de forma particular nos meios académicos. No caso 

do cinema são os cineclubes e as tertúlias que criam um novo movimento de reivindicação de 

liberdade de expressão.   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 SARAIVA, José Hermano. História de Portugal. In Idem. Sintra: Europa-América, 1993, pp. 512. 
14 Idem, Ibidem pp. 531. 
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2.3.1 Cinema de Ouro do Estado Novo e as Políticas de António Ferro 

 

 António Ferro, dirigente do Secretariado da Propaganda Nacional, foi um dos 

responsáveis pela cultura do Estado Novo. Entre os anos 30 e 40 nascem no Estado Novo os 

filmes mais frutíferos. António Ferro era partidário das vanguardas e dos modernismos, 

juntamente com o ministro das obras públicas, Duarte Pacheco. António Ferro e Duarte 

Pacheco possuíam uma visão aberta, de certa forma, favoreceram o aparecimento de um 

período de uma modernidade possível, dentro da censura. Por outro lado, foi também António 

Ferro que aconselhou Salazar a criar um organismo que servisse o propósito da propaganda 

aos feitos do seu regime. “Assim, não encontramos no regime salazarista, ao contrário de 

outros totalitarismos da época, uma política cultural monolítica que permita rever a arte desse 

período como o reflexo de um aparelho de propaganda.” 15. 

 António Ferro era ainda membro do conselho de Produção do Estúdio Tobis, o 

primeiro estúdio de cinema sonoro em Portugal. Apesar de a Severa (1931) de Leitão de 

Barros ter sido a primeira longa-metragem sonora portuguesa, foi A Canção de Lisboa (1933) 

de Cottinelli Telmo que foi totalmente produzida num estúdio sonoro português. 

 

  
Figuras 8 e 9 – Cartazes dos filmes sonoros A Severa 1931 de Leitão de Barros e A Canção de Lisboa 1933 de Conttinelli 

Telmo. 

                                                
15 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 37. 
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 Nos anos 30 não existiam escolas de cinema em Portugal. Assim, a junção de artes 

como a arquitetura (ex: Conttinelli Telmo realizador de A Severa), o teatro/teatro de revista 

(ex: Beatriz Costa), pintura (ex: Almada Negreiros), poesia (ex: Gomes Ferreira) e a música 

(ex: Raul Ferrão e Raul Portela) fez com que o cinema amador se elevasse como referência 

europeia, configurando assim, a época do Cinema de Ouro Português. Foram filmes feitos 

com alegria e amor. Foi o período da descoberta do cinema. Curioso será de notar que, não 

obstante à severidade da política “O filme [Canção de Lisboa] encerra algumas alusões 

críticas à situação vigente, que, mesmo entrelinhadas, se distinguem como tais: o letreiro 

‹‹Estado Novo›› pendurado no traseiro de freguesa velha e tonta, visto em grande plano 

durante algum tempo; a prisão colectiva do alegre grupo que rodeia Vasco quando este é 

expulso do quarto; o gesto carregado de António Silva quando aponta para si próprio, 

afirmando e repetindo, para bom entendedor, ‹‹O Júri resolve››.” 16  

 A Tobis produziu ainda outras obras de sucesso popular designadamente As Pupilas 

do Senhor Reitor (1935), a Varanda dos Rouxinóis (1939), e Ala-Arriba (1942) do realizador 

Leitão de Barros, João Ratão (1940) do realizador Jorge Brum do Canto, O Costa do 

Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944), O Leão da Estrela (1945), e o O Grande 

Elias (1950) por  Arthur Duarte e Benilde ou a Virgem-Mãe (1970) de Manoel de Oliveira.  

 O Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) foi criado com o intuito de gerir a 

imagem interna e externa de Portugal de forma ativa. O SPN tinha como função a divulgação 

do ideal nacionalista e patriota, servindo-se da censura como meio de defesa. A partir de 1935, 

o SPN, comandado por António Ferro, procede às orientações políticas do cinema. Para 

incentivar a produção de cinema nacional é criada a “Lei dos 100 metros” que tornava 

‹‹obrigatória em todos os espetáculos cinematográficos a exibição de uma película de 

indústria portuguesa com o mínimo de 100 metros, que deverá ser mudada todas as semanas e, 

sempre que seja possível, apresentada alternadamente, de paisagem, e de argumento e 

interpretação portugueses››17. António Ferro estava “verdadeiramente empenhado em realizar 

uma forte ligação entre as artes e a política. Fiel ao ideário nacionalista, Ferro promove ‹‹o 

que é português››...” 18 

                                                
16 PINA, Luís de. História do Cinema Português. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 75-76. 
17 Decreto-lei nº. 13 564. 
18 CABRERA, Ana. Censura Nunca Mais – A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. In Idem. Óbidos: Alêtheia Editores, 2013, 

pp. 27. 
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 O filme A Revolução de Maio (1937) de António Lopes Ribeiro era assumidamente de 

propaganda política e apologista de Salazar e do Estado Novo, tendo António Ferro sob o 

pseudónimo de Jorge Afonso, sido argumentista, em colaboração com António Lopes Ribeiro. 

“O programa era relativamente claro: um grande filme de ficção à glória do Estado Novo”. 19 

Em 1936 quando se comemorava o décimo Aniversário da Revolução Nacional. 

 A Revolução de Maio trata a história de uma personagem principal, César Valente, 

militante de uma organização clandestina que chega a Portugal com ideais revolucionários, 

mas acaba por conhecer Maria Clara, jovem bondosa e absolutamente salazarista. A vida em 

Portugal é retratada como se de um mundo idílico se tratasse. A própria PIDE é abordada 

segundo um ângulo manifestamente positivo.  

 António Ferro encontrou porém bastante dificuldade na execução desta obra. Antes de 

convidar António Lopes Ribeiro para a realização do filme, contactou outros realizadores, 

mas sem sucesso, para a realização do filme: Leitão de Barros, Chianca de Garcia e Brum do 

Canto. Contudo, o percurso da Revolução de Maio, não deixa de ter um comportamento 

curioso no panorama do cinema em Portugal. Apesar de ter marcado presença o próprio 

Salazar, na estreia do filme (1937), este foi um acontecimento discreto, sem grande 

divulgação. Ainda que tenha obtido um êxito considerável junto do público nacional “deixa 

de interessar as salas, e o próprio SNI [Secretariado Nacional de Informação (SNI) sucede ao 

Secretariado Nacional de Propaganda] o abandona (nunca foi exibido, de 1958 a 1974, em 

retrospectivas do cinema português da Cinemateca Nacional), tornando-se uma espécie de 

filme ‹‹maldito›› do regime.” 20 

  
 Figuras 10 e 11 – Fotogramas do filme de propaganda política do Estado Novo: A Revolução de Maio (1936) de 

António Lopes Ribeiro e A Canção da Terra (1938) de Jorge Brum do Canto. 
                                                

19 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 63. 
20 PINA, Luís de. História do Cinema Português. In Idem. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 81. 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

29 

 Por outro lado, e em sentido completamente oposto, em 1938, é estreado o filme de 

Jorge Brum do Canto “A Canção da Terra”. Esta obra, filmada na Ilha da Madeira em Porto 

Santo, retrata as condições de vida adversas da população. “Todos estiveram de acordo em 

considerar o filme como um novo passo no cinema português, uma obra significativa da 

geração a que o cineasta pertencia.” 21 Por conseguinte Lisboa, Crónica Anedótica (1930) e 

Maria do Mar (1930) de Leitão de Barros, Douro, Faina Fluvial (1931) de Manoel de 

Oliveira e a Canção da Terra (1938) de Jorge Brum do Canto eram a prova de que o cinema 

português existia e eram exequíveis a verdade humana, dignidade artística e a qualidade 

técnica. 

 Embora defensor dos temas e paradigmas românticos-históricos, com destaque para o 

engrandecimento da nação portuguesa, António Ferro cria prémios para o incentivo da 

criação cinematográfica. “O Estado Novo não queria ficar cinematograficamente imortalizado 

apenas por algumas piadas. Oito séculos de história o contemplavam. Importava dar vida à 

história. Ou exaltar a grandeza do presente. Esse havia de ser o programa cinéfilo de António 

Ferro quando em 1935 criou e chefiou o Secretariado de Propaganda Nacional. A hora pedia 

outra severidade.” 22. 

 A partir de 1936 a política portuguesa endurece. A censura exerce uma atuação mais 

eficaz, proibindo, nas salas de cinema portuguesas, a entrada de filmes Russos, Franceses e 

Espanhóis, que tivessem no seu conteúdo políticas liberais. A polícia política começa a 

perseguir com mais rigor todos os oponentes ou divergentes do Estado Novo. Nasce, portanto, 

um novo Estado militar e rigoroso.   

 Foram escassos os filmes históricos realizados. O Secretariado de Propaganda 

Nacional, pretendia que o seu número fosse bem superior à dezena produzida. Desses, 

destacam-se quatro filmes, do período compreendido entre os anos 30 e os anos 50. A 

ideologia de António Ferro estava presente em todos eles: Bocage (1936), Inês de Castro 

(1945) e Camões (1946) de Leitão de Barros, e Chaimite (1953) de Jorge Brum do Canto. 

Destaco ainda desta altura um dos filmes mais importantes do panorama nacional, na minha 

opinião. Refiro-me a Aniki-Bóbó (1942) de Manoel de Oliveira. Foi um filme totalmente 

percursor do Neorrealismo Italiano. Curiosamente, esta obra não obteve qualquer sucesso 

junto das salas de cinema na altura (apesar de hoje em dia ser considerada uma obra de 

referência e representativa do cinema português). 

                                                
21 PINA, Luís de. História do Cinema Português. In Idem. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 84. 
22 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 55. 
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Figuras 12 e 13 – Cartazes dos filmes históricos Camões (1946) de Leitão de Barros e Chaimite (1953) de Jorge Brum do 

Canto. 

  

 Os anos 40 são conhecidos como os anos de Ouro do Cinema Português, pelas suas 

comédias e sucessos de bilheteira com temas como o folclore e o fado. Dir-se-ia que Fado, 

Fátima e Futebol eram os gostos comuns do povo português no regime do Estado Novo. 

Explicar-se-ia, assim, o sucesso de: Capas Negras (1947) de Armando Miranda  e Fado, a 

História de uma Cantadeira (1948) de Perdigão Queiroga, por exemplo.  

 Os filmes históricos e melodramáticos incentivados pela Estado Novo também 

marcam os anos 40, contudo, acabam por não ter um sucesso junto do público, equivalente à 

comédia de Conttinelli Telmo (realizador da Canção de Lisboa), por exemplo. O público 

português estava habituado a filmes ligeiros como os do Cinema de Ouro (já referidos) e por 

isso, os filmes históricos causam um ligeiro desinteresse por parte dos espectadores.  

 Muitos cineastas assumem-se plenamente como salazaristas, como é o caso do 

António Lopes Ribeiro produtor de Camões (1946) e realizador de A Revolução de Maio 

(1936). Não obstante “existiu um grupo de realizadores [nos anos 30 e 40] que eram 

culturalmente muito interessantes, uns mais chegados ao governo outros menos. Era um grupo 

de perfeitos cinéfilos muito ligados a revistas e a questões culturais como músicos, arquitetos 

e escritores.”23  Este “grupo” de cineastas desvanece curiosamente com a saída de António 

Ferro e de Duarte Pacheco, em 1949, do Secretariado Nacional de Informação. A partir daí, 

nos anos 50, o governo de Salazar começa a deteriorar-se e a fechar-se mais ainda. Lauro 

António partilha da opinião que a década de 50 é a década zero do cinema português porque 
                                                

23 PINA, Luís de. História do Cinema Português. In Idem. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 93. 
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os filmes perdem a sua qualidade de produção e a partir daí os realizadores portugueses 

começam a não ter graça nenhuma, fazendo filmes apenas para ganhar dinheiro usando as 

vedetas da época (Amália Rodrigues, por exemplo) e, que hoje em dia, não têm significado 

nenhum (no contexto cinematográfico). 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 LA (Apêndice A).  
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2.3.2 – Anos 50 do Cinema Português e o Neorrealismo de Manuel Guimarães 

  

 Relativamente ao panorama dos anos 40, o cinema português nos anos 50 sofre uma 

enorme crise de produção. As possíveis causas deste fenómeno passam, em primeiro lugar, 

pela saída de António Ferro, em 1949, após dezasseis anos de atividade das suas funções 

como dirigente do Secretariado Nacional de Informação e consequentemente o fim do seu 

programa estético vanguardista. O aparecimento da televisão em 1955 25  terá também 

contribuído para a referida crise da produção cinematográfica dos anos 50. A Televisão vem, 

pois “prolongar a crise do cinema, crise ‹‹que o Estado não pode (ou não quer) resolver, agora 

que outro meio infinitamente mais persuasivo – a TV – lhe pertence por inteiro››. O Estado 

contempla o melhor veículo para a sua ideologia, quando não mesmo para a pura propaganda, 

o que diminuirá o investimento no cinema.” 26. Por último, o fortalecimento da ditadura em 

Portugal, traduzido por uma maior severidade na censura do cinema “por se considerar que 

teriam impacto sobre um público mais vasto, eram vistos como efetivo meio de educação 

popular, o que os tornava potencialmente mais perigosos enquanto meios de comunicação de 

massas”.  27 

 
  Figura 14 – Comunicado para a RTP de António de Oliveira Salazar. 

  

 Em 1948, ou seja, um ano antes da saída de António Ferro do Secretariado Nacional 

de Informação é criada a lei que atribuiu fundos ao cinema representativo do espírito 
                                                
       25 Ver anexo C e D. 

       26 MONTEIRO, Paulo Filipe. Uma margem no centro: a arte e o poder do ‘novo cinema’, in Luís Reis Torgal (org.), O Cinema sob o 

Olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 , pp. 310. 

       27 CABRERA, Ana. Censura Nunca Mais – A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. In Idem. Óbidos: Alêtheia Editores, 2013, 

pp. 115. 
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português ‹‹obras que traduzissem a psicologia, os costumes, as tradições, a história, a alma 

colectiva do povo›› e ‹‹se inspirassem nos grandes temas da vida e da cultura universais››.28  

Sucede-se que, com a sua saída, tal lei não apoiou filmes de grande qualidade cinematográfica, 

tendo sido destacados apenas roteiros com base ideológica no regime salazarista. O principal 

objectivo de António Ferro, com este fundo, era fazer com que estas premissas limitassem a 

continuação da criação de comédias de revista, algo que desmotivou bastante os criadores do 

cinema de Ouro português (Leitão de Barros e Cottinelli Telmo, por exemplo). 

 Para agravar a situação da escassa produção do declínio de 50 “o Fundo esteve 

praticamente congelado de 1952 a 1957”. 29 Contudo seria injusto generalizar o insucesso do 

cinema desta década. O primeiro filme a ser abrangido pelo fundo do Cinema Nacional veio a 

tornar-se um dos grandes filmes da história do cinema Português. Trata-se de Frei Luís de 

Sousa (1950), realizado por António Lopes Ribeiro. O já referido Chaimite (1953) do 

realizador Brum do Canto, foi também um dos filmes de destaque pela sua temática histórica. 

 Fruto, igualmente, do Fundo do Cinema Nacional entre 1951 e 1952 surgiram os 

filmes de Perdigão Queiroga: Sonhar é Fácil, Madragoa e Os Três da Vida Airada. Segundo 

o cinéfilo João Benárd da Costa, estes filmes consistiram n’ “a explosão de um realismo 

populista que olhou a pequena-burguesia com olhar justo e combinou com felicidade lições do 

neo-realismo italiano com as tradições das comédias dos anos 40.” 30  O mesmo João Benárd 

da Costa acrescenta que, lamentavelmente, os filmes produzidos pelo Fundo do Cinema 

Nacional, se tornaram num “cancro do cinema nacional” pelo seu dramatismo exagerado, 

originando a desvalorização por parte dos espectadores habituados a uma qualidade superior. 

 “O fim pode muito bem vir a ser o melhor dos princípios” excerto retirado da Revista 

Imagem em 1954. 31 

 Como disse, o “quadro” não pode ser pintado todo de negro. O cinema nos anos 50 em 

Portugal possui também outra ideologia resistente à do Estado Novo, apesar de todas as 

adversidades políticas, económicas e culturais. Nasce assim, em Portugal durante o mesmo 

período, o movimento cinematográfico Neorrealista, também conhecido por cinema de 

resistência.  

                                                
       28 Art.º 11º. da lei nº. 2027, de 18 de Fevereiro de 1948, que institui o Fundo do Cinema Nacional.  

       29 CABRERA, Ana. Censura Nunca Mais – A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. In Idem. Óbidos: Alêtheia Editores, 2013, 

pp. 119. 

       30 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 103. 

       31 Revista Imagem – revista artística fundada em 1950, particularmente crítica, é uma revista onde escreveram diversos nomes ligados ao 

movimento dos cineclubes e alguns futuros cineastas, como é o caso de Ernesto de Sousa. 
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 O Neorrealismo é a configuração de um novo cinema com uma perspectiva mais 

próxima da realidade social, mais humana e que alerta para as condições precárias da vida da 

sociedade. A base deste movimento português é o Neorrealismo Italiano do pós-guerra (1945) 

que se propaga pelo mundo cinematográfico de forma crescente e contagiante. Apesar do 

Neorrealismo em Portugal absorver os ideais Italianos, não se pode considerar que o nosso 

cinema tenha cumprido todos os seus valores. Por um lado, por força dos cortes da censura; 

por outro, pelo baixo número de obras e pela sua fraca divulgação, dando origem a uma falta 

de afinidade com os espectadores. O nosso Neorrealismo tem, na sua génese, a adaptação de 

alguma literatura neorrealista ao cinema. As obras de Manuel Guimarães são as mais 

destacáveis. Os seus filmes Saltimbancos (1951) e Nazaré (1953) “respeitam as grandes 

linhas de força do discurso programático do neo-realismo”. 32 Começa-se já a sentir a vontade 

da mudança do cinema crítico que abalava Portugal. O realizador Manuel Guimarães 

combatia isoladamente contra o regime, através dos seus filmes, tendo sido conhecido como o 

resistente. “Guimarães foi o mais sacrificado de todos os realizadores, aquele a quem a 

censura mais cortou os filmes – e talvez por causa dessa amputação irrecuperável não lhe 

tenha ainda sido dado o lugar de merecimento devido.” 33 

 Manuel de Guimarães tinha sido assistente de realizadores como Manoel de Oliveira e 

António Lopes Ribeiro. Talvez devido à sua formação em belas artes, iniciou-se no cinema 

através de um documentário de arte sobre O Desterrado de Soares dos Reis. A sua primeira 

ficção e obra neorrealista tem por título Saltimbancos (1951). O filme tinha sido concebido 

com baixo orçamento (não usufruiu do Fundo do Cinema Nacional), e foi filmado sobretudo 

em exteriores. Saltimbancos traduz a sensibilidade plástica do realizador. Alves Costa, 

escritor e crítico de cinema, mantinha relações próximas com Manuel Guimarães. A propósito 

da criação de Saltimbancos afirma que o realizador estava “consciente das limitações do filme, 

ele me dizia ter sido a sua modesta contribuição para tirar o cinema português do charco em 

que ia metendo os pés e um esforço para integrar-se na corrente neo-realista que na altura 

perpassava pela nossa literatura.” 34 Pese embora a sua técnica imperfeita resulte duma 

assinalável cooperação e esforço dos atores e técnicos. Havia, por exemplo, uma enorme 

escassez de película em Saltimbancos e Manuel Guimarães chegou a penhorar os seus bens 

pessoais para conseguir financiar o filme.  
                                                
       32 CUNHA, Paulo. Nazaré in Carolin Overhoff Ferreira (org.) O Cinema Português Através dos Seus Filmes. Porto: Campo das Letras, 

2007, pp. 83. 

       33 AREAL, Leonor. Cinema Português, Um País Imaginado – Vol I – Antes de 1974. Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 39. 

       34 COSTA, Alves. Breve História do Cinema Português. Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 1978, pp. 101. 
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 Nazaré (1953) foi o filme de Guimarães que mais se aproximou dos ideais 

neorrealistas. Foi adaptado de um romance de Alves Redol e conta a história de dois irmãos 

bastante diferentes. Manel Manata, pescador, luta pela vida humildemente através do seu 

árduo trabalho; por sua vez o outro irmão, António Manata, representa uma figura cobarde e 

medrosa que, sofrendo um acidente no mar, fica desorientado e passa os dias em tabernas. A 

narrativa acaba com o regresso de António ao mar onde acaba por morrer. Nazaré retrata o 

círculo do nascimento-vida-morte.  

  
Figuras 15 e 16 – Cartazes de divulgação no Cinema Eden dos filmes de Manuel de Guimarães Saltimbancos (1951) e 

Nazaré (1953). 

 A censura acabou por adulterar por completo Nazaré devido aos seus abruptos cortes, 

pois, “deliberadamente não se ficava pelo folclore, antes encarava a vida dos pescadores de 

um ponto de vista social.” 35 

 Mais tarde, Manuel Guimarães acabou por receber uma herança de família, tendo-a 

aplicado por completo em Vidas Sem Rumo (1956). Este novo filme era, segundo Alves Costa, 

caracterizado por um realismo poético. Porém, mais uma vez, a censura fez cortes tão 

extensos no filme que a sua exibição não foi viável. Todo o esforço monetário tinha sido em 

vão. Manuel Guimarães terá confessado a Alves Costa «Senti-me perdido, desorientado, 

vencido, desmoralizado. Sofri uma enorme depressão, uma terrível angústia. E era tão aflitiva 

a minha situação económica que cheguei a passar fome...». 36 

 Não obstante, a paixão pelo cinema era algo que caracterizava este realizador 

neorrealista. Que outra razão existiria para, depois de tantas adversidades, ainda ter fôlego 
                                                
       35 Idem, Ibidem pp.101. 

       36 Idem, Ibidem pp.101. 
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para a construção de mais obras cinematográficas? Com efeito, outros filmes se seguiram. É o 

caso de Cântico Final (que não chegou a finalizar), e de Vidas Sem Rumo que conseguiu 

reerguer mais tarde com várias correções, filmes cuja verdadeira intensão e mensagem é 

aniquilada pela censura. Acabou por se tornar num herói solitário do cinema do Estado Novo. 

Nunca chegou a fazer um filme depois do término do regime ditatorial (1974).  

 Por conseguinte, na década de 50, Manuel Guimarães foi o único realizador a praticar 

cinema de resistência. Fê-lo sem apoio monetário e com demasiados cortes por parte da 

censura. E, ironia suprema, ainda foi criticado pela imprensa pela falta de qualidade dos seus 

filmes. 

 Pese embora a falta de reconhecimento por parte da sociedade da altura (e de hoje), 

este lutador acaba por preparar o caminho para a entrada de um “Novo” Cinema em Portugal.  

 Mas o que terá acontecido aos realizadores dos anos de Ouro do cinema Português? 

Leitão de Barros não realiza mais nenhuma longa-metragem, Jorge Brum do Canto e António 

Lopes Ribeiro acabam igualmente por desistir de filmar e Manoel de Oliveira afasta-se do 

cinema, voltando apenas no ano de 1956 com o filme O Pintor e a Cidade. Mas entre tantos, 

uma nova vaga de estudantes portugueses permuta para as escolas de cinema francesas e 

inglesas. É o caso dos futuros cineastas António da Cunha Telles, Manuel Costa e Silva 

(escola francesa) e Fernando Lopes e Faria de Almeida (Londres). A formação destes alunos 

foi apoiada pelo Fundo do Secretariado Nacional de Informação, isto é, pelo órgão sucessor 

do SPN37 (Secretariado de Propaganda Nacional). Sem serem apoiados pelas bolsas do fundo 

do SNI o (futuro) realizador Paulo Rocha também tem formação em Paris e José Fonseca e 

Costa estagia em Itália. São os primeiros portugueses a graduarem-se em escolas de cinema 

numa altura em que o cinema português está a precisar urgentemente de uma “nova vaga”, 

quer de cineastas quer de ideologias e estéticas.  

 

 

 
                                                
       37 César Moreira Baptista foi o sucessor de António Ferro no Secretariado Nacional de Informação em 1958. O cinema não era, 

notoriamente, uma das prioridades do novo dirigente do SNI, ao contrário da televisão. Contudo, indiretamente, o cinema favoreceu com 

duas decisões tomadas pelo SNI: criação da Cinemateca Portuguesa e a restauração Fundo de Cinema Nacional. Esse fundo invés de 

financiar produções cinematográficas, como tinha feito anteriormente, teve como objectivo o envio de estudantes para escolas de cinema 

estrangeiras (francesa e inglesa). Essa ação tinha como objectivo formar técnicos que a televisão necessitava e não o cinema. A televisão, 

como referi anteriormente, era um meio de maior controlo por parte do regime, e por isso uma melhor aposta por parte do SNI.  

“Nos meados da década [de 60], o Governo verificava que falhara a sua aposta e que os ex-bolseiros, ou ex-cursistas não lhe eram 

particularmente adeptos.” - COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 117.  
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2.3.3 – Movimento Cineclubista 

 

 O movimento cineclubista foi desde sempre um dos movimentos mais politicamente 

nocivos para o Estado Novo. Desde a sua primeira aparição, em 1947 com a criação do 

cineclube Círculo de Cinema em Lisboa,38 que este movimento vem a protestar com a 

situação precária do cinema em Portugal. O cinema acabou por ser crucial pela troca de ideias 

que todos os membros poderiam ter, contudo a crítica ao estado atual do cinema era tão feroz 

que desde muito cedo (1948) a PIDE começou a assaltar as sedes dos cineclubes e a deter os 

seus membros. Apesar de todas as dificuldades, este movimento não teve de todo recaídas 

nem desistências até ao final dos anos 50.39 Havia a consciência que o cinema poderia mudar 

a situação cultural em Portugal através desta nova geração de cineclubistas e amantes do 

cinema.     

 

  
Figura 17 – Alves Costa, crítico e escritor de cinema, no primeiro Encontro Nacional de Cineclubes que teve lugar em 
Lisboa. 
Figura 18 - Cartaz do 3º Encontro de Cineclubes, 1953. "O 4º já foi presidido pelo SNI [Secretário Nacional de Informação], 
que resolveu arranjar um regulamento tipo para os cineclubes. Tentavam recuperar o movimento, antes que se tornasse uma 
coisa terrível para eles." (Ernesto de Sousa). 
 

                                                
       38 O cineclube Círculo de Cinema foi fundado por Ernesto de Sousa, figura principal na escrita desta dissertação que abordarei mais em 

diante. 

       39 ‹‹A desconfiança oficial acerca do Movimento acabou por reduzir a sua vitalidade a partir sobretudo de 1959, ano em que chegou a ser 

proibido um 5º Encontro marcado para Torres Vedras. Em dez anos, o Movimento perdeu mais de 20 000 sócios e actualmente apenas 

funcionaram 18 cineclubes, quando naquela época havia cerca de 40.›› Retirado do documento O Ofício do Cinema em Portugal (1967). 
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 Em 1948 ganha força um dos principais cineclubes nacionais, o Cineclube do Porto, 

detentor de mais de um milhar de membros. Fazem parte da sua direção nomes importantes 

do cinema em Portugal: Alves Costa, Mário Bonito, José Borrego, Luís Neves Real, Manuel 

de Azevedo e Gonçalves Lavrador. Assim, no final dos anos 40 começam a nascer, 

espalhados por todo o país, bastantes cineclubes como é o caso do Clube de Cinema de 

Coimbra, e do Cineclube Imagem. 
 
 A importância do movimento cineclubista decorria da vitalidade de novas ideologias, 

mas também pela criação de palestras abertas ao público com o intuito de fomentar o cinema 

e a sua importância no país. A adesão do público não poderia ter sido mais proactiva. Muitos 

deles tornaram-se intervenientes no movimento, deixando de ser meros espetadores de cinema. 

Nascem, neste contexto, os críticos, os teóricos, os difusores da sétima arte e futuros cineastas 

como é o caso de José Fonseca Costa, António Reis, António-Pedro de Vasconcelos e Paulo 

Rocha, figuras chave do movimento cinematográfico vivido entre os anos 60 e 70: o Cinema 

Novo Português. O foco dos Cineclubes não era apenas o cinema, era também um combate à 

desinformação da população. Os Cineclubes tiveram uma função muito importante na 

consciencialização do público no período dos anos 50. Foi, todavia em 1967 que se registou 

uma enorme intervenção por parte do Cineclube do Porto e da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Nesse ano, decorreu a Semana do Novo Cinema Português discutindo-se aí o futuro do 

cinema em Portugal. 40 

 “Face a este crescente interesse, os próprios Distribuidores acabaram por ser 

solicitados a arriscar exibir filmes até aí impensáveis; a maioria dos jornais diários entregou a 

sua secção de crítica quer a especialistas, quer a figuras culturalmente representativas.” 41 Era 

inevitável o poder que os Cineclubes tinham alcançado. As suas críticas ao estado atual do 

cinema eram tão ferozes que no final da década de 50 a PIDE começa a assaltar as sedes dos 

cineclubes e a deter os membros. ‹‹A desconfiança oficial acerca do Movimento acabou por 

reduzir a sua vitalidade a partir sobretudo de 1959, ano em que chegou a ser proibido um 5º 

Encontro marcado para Torres Vedras. Em dez anos, o Movimento perdeu mais de 20 000 

sócios e actualmente apenas funcionaram 18 cineclubes, quando naquela época havia cerca de 

40.›› 42   

                                                
       40 Tema abordado na presente Dissertação no ponto 2.4. 

       41 COSTA, Alves. Breve História do Cinema Português. In Idem. Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 1978, pp. 90. 

       42 Retirado do O Ofício do Cinema em Portugal - 1967. (Ver Anexo F) 
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 Tendo em vista o controlo do Movimento Cineclubista, o Secretariado Nacional de 

Informação tentou operacionalizar a Federação do Cineclubismo 43  “coisa em que os 

cineclubes nunca consentiram, embora sobre eles fossem aplicados todos os processos 

intimidatórios e perseguições (a que alguns não resistiram) directas ou subreptícias. A 

Federação ficou no papel, mas nunca conseguiu ser operante.” 44 

 Porém quando o Estado Novo começa a travar este movimento, as mentalidades já 

estão formadas e isso reflete-se mais tarde no futuro do cinema em Portugal. Nesta linha, e 

segundo João Bénard da Costa, os cineclubistas gritavam por um Congresso Nacional de 

Cinema e escreviam-se ‹‹Cartas Abertas aos Senhores Deputados da Nação›› com intuito de 

salvar o cinema. 45 

 

  
Figura 19 – Carta escrita por Alves Costa direcionada a José Borrego abordando a questão da necessidade em falar com o 
Ministro da Educação.  
 
Figura 20 – Primeira página dos Estatutos da Federação Portuguesa dos Cineclubes. Anotações do dirigente do Cineclube do 
Porto, José Borrego. Capítulo I presente no Anexo A. 

 
                                                
       43 Decreto-Lei n.o 40572, de 16 de Abril de 1956.  
       44 Idem, Ibidem, pp. 104. 

       45 Carta Aberta presente no anexo B. 
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2.4  Nascimento do Novo Cinema Português 

 

  O cinema português precisava urgentemente de uma nova vaga que o salvasse da 

decadência dos anos 50 (apesar de alguma exceções fílmicas já abordadas), e finalmente, fruto 

do movimento cineclubista e dos estudantes regressados das escolas de cinema francesa, 

inglesa e italiana, nasce a nova vaga portuguesa, conhecida como Novo Cinema Português 

(1962 a 1974), que perdura até à Revolução dos Cravos.  

 A obra cinematográfica que marca o início do Novo Cinema Português é um assunto 

controverso por parte de críticos e historiadores de cinema. A dúvida consiste entre o filme de 

Ernesto de Sousa Dom Roberto46 (1962) e os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha, contudo a 

maioria inclina-se, porém, para este último.  

 Foi no café Vá Vá 47, em Lisboa, que praticamente nasceu o Novo Cinema Português, 

sustenta Lauro António. Reunia-se, durante os anos 60, o núcleo dos cineastas do Novo 

Cinema Português, praticamente todas as noites: Pedro Vasconcelos, Fernando Lopes, Seixas 

Santos, João César Monteiro, Manuel Costa e Silva e Paulo Rocha que morava no mesmo 

edifício do café Vá Vá e onde os Verdes Anos são filmados. (na fachada: imagem abaixo).48 

 

  
Figuras 21 e 22 – Local de rodagem dos Verdes Anos (1963), antiga morada de Paulo Rocha e atual de Lauro António. A 

primeira imagem é uma fotografia da minha autoria (2013) e a segunda um fotograma dos Verdes Anos no mesmo sítio. 

 

   

                                                
       46 “Dom Roberto” de Ernesto de Sousa é o filme de estudo de caso abordado mais adiante na presente Dissertação. (Ponto 3.3) 

       47 Ver anexo H.   
       48 LA (Apêndice A). 
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 O Novo Cinema Português está dividido em duas fases: a das produções de António 

da Cunha Telles49 e a Fase Gulbenkian. O que separa estas duas fases é uma reunião geral de 

cinema realizada pelo Cineclube do Porto, em Dezembro de 1967. É chamada a Semana do 

Novo Cinema Português onde realizadores do Novo Cinema se juntam, para discutir o futuro 

do cinema em Portugal criando o documento O Ofício do Cinema em Portugal, como forma 

de pedir apoio à Fundação Gulbenkian. Desse pedido nasce a cooperativa Centro Português 

de Cinema que acaba por financiar os filmes da segunda fase do Novo Cinema Português, a 

chamada Fase Gulbenkian. Alguns dos filmes financiados por esta fase são o Passado e 

Presente (1971) de Manoel de Oliveira e o Recado (1972) de Fonseca e Costa. Esta geração 

Gulbenkian tem por um lado mais condições financeiras para a produção, em comparação 

com a produção de António da Cunha Telles (curiosamente todos os filmes anteriores à fase 

Gulbenkian são a preto e branco e depois de 1967 começam a ser a cores).  

 No entender de Lauro António, e pese embora, este novo fundo de apoio ao cinema, a 

censura, continua a causar vários problemas na transmissão das ideias e dos ideais. Os 

cineastas concebem, assim, uma linguagem secreta e simbólica. Exemplo disso é o Recado 

(1972) de José Fonseca e Costa, uma história que aparentemente aborda a realidade de 

contrabandistas, mas na verdade, pretende registar a luta dos resistentes contra a PIDE, o que 

nunca é dito de uma forma direta, passando na censura como uma simples história de 

contrabandistas. “O que tinha graça – diz Lauro António - é que esse tipo de filmes criava no 

espectador comentários do género: ‹‹Olha que isto não é um filme sobre contrabandistas, é 

sobre a resistência e os polícias que andam atrás deles não são polícias normais, são da 

PIDE.›› A leitura dos filmes não era feita linearmente mas tinha que ser acompanhada quase 

de um livro de instruções que era fornecido pelos espectadores mais avisados.” 50 

 A reação do Estado Novo51 perante o Novo Cinema Português foi peculiar, pois 

Portugal era um pais completamente cercado sem contacto com o exterior, por um lado, mas 

por outro era importante que Portugal não desse essa sensação de encerramento em termos 

internacionais. Assim, os filmes do Novo Cinema começaram a funcionar dentro de portas 

onde eram relativamente mal vistos pelo Estado que através da censura procurava restringir a 

sua produção e divulgação o máximo possível. O Estado Novo continuava a apoiar, sobretudo, 
                                                
       49 Foram produzidas por António da Cunha Telles as seguintes obras destacadas: Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha, Belarmino (1964) 

de Fernando Lopes, Domingo à Tarde (1965) de António Macedo e As Ilhas Encantadas (1965) do realizador Carlos Villardebó. A fase das 

produções Cunha Telles perduram entre o ano de 1963 e 1966. 

       50 LA (Apêndice A). 

       51 Os primeiros filmes deste movimento são ainda do governo de Salazar (1968) e depois passam a ser do tempo de Marcello Caetano 

sobretudo a geração Gulbenkian. 
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os realizadores do regime. O Novo Cinema Português era olhado com alguma suspensão 

assim como toda a atividade cinematográfica que não estava de acordo com os princípios do 

regime (juntamente com o cineclubismo e as revistas críticas de cinema).  

 Os realizadores do Novo Cinema Português foram: Ernesto de Sousa (Dom Roberto -

1962), Artur Ramos (Pássaros das Asas Cortadas -1962-63), Paulo Rocha (Os Verdes Anos – 

1963 e Mudar de Vida – 1966), Manoel de Oliveira (O Acto da Primavera – 1963 e O 

Passado e o Presente – 1972), Fernando Lopes (Belarmino – 1964 e Uma Abelha na Chuva - 

1972), António de Macedo (Domingo à Tarde – 1966, Nojo aos Cães – 1970 e A Promessa  - 

1973), Carlos Vilardebó (As Ilhas Encantadas – 1965), Christian de Chalonge (O Salto – 

1967), António da Cunha Telles (O Cerco – 1970 e Meus Amigos – 1974), José Fonseca e 

Costa (O Recado – 1971), Alfredo Tropa (Pedro Só – 1972), António Pedro-Vasconcelos 

(Perdido Por Cem... – 1973), Orlando Vitorino (Nem Amantes Nem Amigos – 1970), Rogério 

Ceitil (Grande, Grande Era a Cidade – 1972), António Faria (India – 1972), João César 

Monteiro (Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço - 1971 e A Sagrada Família 

– 1972), Rogério Ceitil (Cartas na Mesa – 1973), Eduardo Geada (Sofia e a Educação Sexual 

– 1973), Fernando Matos Silva (O Mal-Amado – 1974) e por último, o realizador Artur 

Semedo (Malteses, Burgueses e às Vezes... – 1974).    

 O Novo Cinema Português é caracterizado pela sua ligeira divergência com o 

Neorrealismo. Enquanto que no Neorrealismo o destaque estava na representação da 

sociedade, no Novo Cinema, valoriza-se mais a individualidade da personagem. Estes 

movimentos são ainda caracterizados por filmes com finais em aberto, criando suspense ao 

espectador, possuindo uma moral a transmitir e escolhem quase sempre o fecho do filme para 

divulgar essa mensagem.  

 Em Portugal, o realizador mais prejudicado pela censura foi o neorrealista Manuel de 

Guimarães. O Novo Cinema apresenta uma inovação que pretende iludir a censura e o regime 

fazendo “passar uma mensagem subliminar de oposição através da recusa em falar da 

organização social e política; falavam sobretudo em termos existenciais, de uma opressão 

latente, de impossibilidades narrativas, de revezes inexprimíveis.” 52 

 A censura acaba por provocar a estimulação da criatividade dos realizadores do Novo 

Cinema como forma de ocultar as mensagens “proibidas” pelo regime.  

                                                
       52 AREAL, Ana. As Imagens Proibidas – A Censura ao Cinema Português, in Ana Cabrera (org.), Censura Nunca Mais. In Idem. 

Óbidos: Alêtheia Editores, 2013 , pp. 130. 
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 A forma destes filmes também os distingue de qualquer outro movimento: procuram 

formas alternativas à classicista, outras formas que façam com que a expressão das 

personagens sejam valorizadas. A mise-en-scène é uma dessas formas de expressão que se 

diferencia do modo clássico do cinema. Optam, também, por dirigir os atores de forma a que 

as suas ações pareçam subjetivas e enigmáticas.  

 Esteticamente, o Novo Cinema Português, bebe muita da Nouvelle Vague e do 

Neorrealismo Italiano. O uso recorrente ao plano de sequência e da utilização da câmara à 

mão, juntamente com a valorização da mise-en-scène, são exemplos dessa influência.  

 Surgem muitos atores novos nesta altura do Novo Cinema, contudo, não se poderá 

dizer que fossem completamente amadores, à semelhança do que aconteceu nas novas vagas 

internacionais, como é o caso da Nouvelle Vague. A valorização dos espaços exteriores e da 

mensagem a transmitir pelas personagens acabam por ser, contudo, o essencial do Novo 

Cinema Português.  

 

  
Figuras 23 e 24 – Fotogramas dos filmes Domingo à Tarde (1966) de António Macedo e Belarmino (1964) de Fernando 

Lopes. 
 

 “Como mais emblemático do arranque do novo cinema português, tem sido apontado 

o filme Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, produzido por António da Cunha Telles. O que 

distingue e tem feito dele a fronteira inicial do novo conceito de ‹‹novo cinema››: é um 

cinema artesanal, por contraponto a um cinema industrial, e uma visão pessoal, de autor, por 

oposição a um cinema de produtor.”53  Este filme foi baseado numa notícia de jornal da época 

em que um jovem mata uma criada em Lisboa. A história adaptada, fala-nos da problemática 

entre a mudança do campo para a cidade “moderna”, onde um jovem vindo da província para 

                                                
       53 MONTEIRO, Paulo Filipe. Uma margem no centro: a arte e o poder do ‘novo cinema’, in Idem Luís Reis Torgal (org.), O Cinema 

sob o Olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 , pp. 330. 
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ser um aprendiz de sapateiro acaba por se apaixonar por Ilda, uma criada da cidade. Os 

Verdes Anos constitui um retrato da zona de Lisboa das Avenidas construídas recentemente, 

como é o caso da Avenida dos Estados Unidos da América (Figura 23). Paulo Rocha, segundo 

Lauro António, escolheu esta zona não só por lá viver, mas também por ser uma zona 

simbolicamente muito interessante, era uma zona limite da cidade que acolheu grande parte 

da juventude lisboeta endinheirada e ao mesmo tempo esclarecida e com formação académica. 

Era esta franja da sociedade lisboeta que usufruía, como referiu Lauro António, do livro de 

instruções, que decifrava as mensagens ocultas ao regime. Cristalizou-se assim nesta zona 

uma série de problemas interessantes, nomeadamente nas relações de classes, temática esta 

abordada por Paulo Rocha. O filme revela-o, mas com uma certa amargura que leva ao 

desfecho trágico. Existe, portanto, nitidamente uma crítica à forma como a sociedade estava 

organizada naquela época.  

 Algumas das mensagens que passaram subliminarmente, em Verdes Anos e que, 

explícitas, não seriam aceites pela censura, foram relacionadas com temas “proibidos”, tais 

como a emigração e as condições precárias dos trabalhadores. A emigração era um dos temas, 

por norma, proibidos pois representava a procura de melhores condições de vida e isso 

reduzia Portugal a uma situação pouco favorável: “Mas arranja-se assim trabalho com 

facilidade?” Eu conheço aqui um tipo que esteva na Alemanha. Ganhava mais a lavar carros 

do que um engenheiro”. 54 Os ordenados reduzidos e o trabalho ao domingo representados em 

Verdes Anos visam a realidade da altura, da exploração dos patrões sobre os seus empregados. 

“É nisto que consiste o encontro do filme com a realidade portuguesa.” 55 

 A influência da Nouvelle Vague em Verdes Anos é visível na importância dada à mise-

en-scène “muitas vezes os espaços onde as personagens deambulam são fechados pela 

arquitectura moderna; e as delimitações dos pequenos espaços às quais os trabalhadores são 

restringidos, por exemplo a cozinha de Ilda [protagonista de Verdes Anos] e a pequena oficina 

de sapataria da qual se avista a rua por uma janela muito baixa, são realçados através do 

enquadramento.”56 (imagens em baixo). 

 

                                                
       54 Falas do personagem Afonso, Tio de Júlio (protagonista) em Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha. 

       55 FERREIRA, Carolin Overhoff, “Os Verdes Anos” In Idem (coord.) O Cinema Português Através dos Seus Filmes. Porto: Campo das 

Letras, 2007, pp. 111. 

       56 Idem, Ibidem. pp. 110. 
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Figuras 25 e 26 – Fotogramas de Verdes Anos (1963) do realizador Paulo Rocha, produzido por António da Cunha Telles. 

Ilda dentro da sapataria de Júlio (à esquerda) e Ilda na cozinha, no seu local de trabalho (à direita). 

 

 Concluiu Lauro António que, essa geração das novas avenidas, quando ia ao cinema já 

sabia o que havia de encontrar porque no fundo o Paulo Rocha tinha estado na noite anterior a 

contar o filme. Como o realizador não era apoiante do regime, automaticamente já se 

adivinhava que o filme tinha mensagens subliminares de oposição. Apesar destas mensagens 

presentes no Novo Cinema, nunca houve uma grande reação por parte da sociedade em geral. 

O resultado só se analisava em ciclos fechados, nomeadamente em cineclubes ou cafés de 

tertúlias, onde se acabava por comentar sempre no final as ideias gerais dos filmes. E não se 

alargava à restante população.  

 O Novo Cinema acabou por não registar um grande impacto na população em geral, 

não só por não terem acesso ao livro de instruções, mas também pelo divórcio criado entre os 

espectadores e o cinema nos anos 50 que ainda perdurava. Os anos 60 queriam contrariar um 

pouco esse divórcio, mas conseguiram-no somente em relação às camadas da população mais 

letrada. 

 O Novo Cinema, visto nos dias de hoje, representa perfeitamente o panorama da 

sociedade naquela época. Dá voz a uma nova classe nunca antes “ouvida” no cinema 

português: a classe mais desfavorecida. O cinema consegue por a descoberto, 

inteligentemente e dentro do possível, os condicionalismos sociais. “A atitude persistente de 

reserva e prudência, de autoproteção, era, mais do que uma forma de resistência, uma 

capacidade de resiliência.” 57  

                                                
       57 CABRERA, Ana. Censura Nunca Mais – A censura ao teatro e ao cinema no Estado Novo. In Idem. Óbidos: Alêtheia Editores, 2013, 

pp. 132. 
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 Essa precaução apenas cessa em 1970 onde os filmes começam, abertamente, a 

provocar o regime, expondo as suas revoltas contra a política do Estado Novo. Adivinhava-se 

já uma revolta eminente e o cinema foi uma das armas usadas nessa luta. Claro está que esses 

filmes, que expuseram a sua revolta, foram censurados: Nem Amantes Nem Amigos (1970) de 

Orlando Vitorino; Nojo aos Cães (1970) de António Macedo; Grande, Grande Era a Cidade 

(1972) de Rogério Ceitil; Índia (1972) de António Faria; A Sagrada Família (1972) de João 

César Monteiro; Cartas na Mesa (1973) de Rogério Ceitil; Sofia e a Educação Sexual (1973) 

de Eduardo Geada; e o Mal Amado (1974) de Fernando Matos Silva. Os temas destes filmes 

eram totalmente proibidos pelo regime, como é o caso da forte vaga de emigração (que 

transmitia a desilusão da nação), as consequências da Guerra Colonial (1961-1974) e a 

desvalorização dos valores presentes no Estado Novo: Deus, Pátria e Família. 

 

   
Figuras 27, 28 e 29 – Fotogramas de Nojo aos Cães (1970) do realizador António Macedo, A Sagrada Família (1972) de 

João César Monteiro e Mal Amado (1974) de Fernando Matos Silva. 

 

 O Novo Cinema Português é um movimento considerado de resistência; assim, cessa 

com o fim do regime de Marcello Caetano em 25 de Abril de 1974, uma vez que deixou de 

haver a que resistir.  
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2.4.1 Novo Cinema: Fase das Produções de António da Cunha Telles e a Fase 

Gulbenkian 

 

 António da Cunha Telles natural do Funchal, Ilha da Madeira, nasce em 1935. 

Cineasta português, é um dos iniciadores do Novo Cinema Português. Apesar de ser 

realizador, consagrou-se como um dos melhores produtores portugueses.  

 Inicia os seus estudos na Universidade de Lisboa no curso de medicina, acabando por 

desviar o seu ponto de interesse para o mundo audiovisual. Começa por fazer, com bastante 

sucesso, reportagens para a televisão. Por essa razão, nos finais dos anos 50, Cunha Telles, 

ganha uma bolsa de estudo, através do Fundo do Cinema Português  do Secretariado Nacional 

de Informação 58, para estudar realização no Institut des Hautes Études Cinematographiques 

(IDHEC) em Paris. António da Cunha Telles foi dos primeiros estudantes a usufruir da bolsa 

do SNI, sendo um dos pioneiros cineastas portugueses com formação em cinema. Mais tarde, 

será colega de Paulo Rocha (Verdes Anos - 1963) no mesmo instituto. Em Paris, António da 

Cunha Telles, absorve todas as bases da Nouvelle Vague e frequenta as cinematecas 

“religiosamente todos os dias”. 59 

 Em 1961, Cunha Telles, chega a Portugal e desvia-se da televisão. Dirige o jornal 

Imagens de Portugal e torna-se então, dirigente da Secção de Cinema da Direcção-Geral do 

Ensino Primário, onde realizou e produziu o documentário Os Transportes (1962). Foi 

nomeado, igualmente, diretor do primeiro Curso de Cinema do Estúdio Universitário de 

Cinema da Mocidade Portuguesa (1961). Este curso, apoiado pelo Fundo de Cinema e pelo 

Ministério da Educação, alcançou enorme sucesso em Portugal: “cerca de 200 alunos inscritos, 

por ele passando um extenso grupo de futuros realizadores e técnicos do ‹‹cinema novo››.”60 

 António da Cunha Telles inaugura a sua atividade como produtor em Portugal, e inicia 

o Novo Cinema Português com a produção de Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha. Verdes 

Anos foi uma produção constituída por uma equipa técnica totalmente nova, sem experiência 

no campo profissional, com a exceção de Luc Mirot, Diretor de Fotografia, colega do IDHEC 

de Cunha Telles e Paulo Rocha.  

                                                
       58 O Secretariado Nacional de Informação (SNI) era na altura dirigido por César Moreira Baptista (sucessor de António Ferro).  
       59 Entrevista de Michelle Sales a António da Cunha Telles.   
       60 MONTEIRO, Paulo Filipe. Uma margem no centro: a arte e o poder do ‘novo cinema’, in Luís Reis Torgal (org.), O Cinema sob o 

Olhar de Salazar. In Idem. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 , pp. 312. 
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 As produções Cunha e Telles sobreviveram apenas do seu património particular. 

Tendo recebido uma herança de família, investiu-a por completo no cinema.61 Produzindo 

com sucesso os Verdes Anos, acabou por se tornar produtor dos vários filmes que se fizeram 

posteriormente, inseridos no movimento do Novo Cinema Português.  

 Apesar de ter produzido inúmeros filmes, António da Cunha Telles, ficou celebre, por 

três obras principais do Novo Cinema Português: Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha, 

Belarmino  (1964) de Fernando Lopes e Domingo à Tarde (1966) de António Macedo.  

 Durante o período do Novo Cinema Português, Cunha Telles produziu as seguintes 

longas-metragens: Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha, Belarmino (1964) de Fernando 

Lopes, O Crime da Aldeia Velha (1964) de Manuel Guimarães, As Ilhas Encantadas (1965) 

de Carlos Vilardebó, Catembe (1965) de Faria de Almeida, O Trigo e o Joio (1965) de 

Manuel de Guimarães, Domingo à Tarde (1966) de António Macedo e Mudar de Vida (1966) 

de Paulo Rocha. Como realizador e produtor, durante o Novo Cinema Português, António da 

Cunha Telles, possui  Os Transportes (1962), O Cerco (1970) e Meus Amigos (1974).  

 O produtor proporcionou o arranque da primeira fase do Novo Cinema Português (até 

1966). As suas produções ultrapassaram a barreira nacional e começavam a percorrer festivais 

de cinema internacionais. Em França, os Cahiers du Cinéma desses anos, sucedem-se as 

referências ao cinema português com Manoel de Oliveira, Fernando Lopes, Paulo Rocha, 

Fonseca e Costa e Cunha Telles em lugares de relevo.” 62 

 Lamentavelmente, Cunha Telles esgota os seus meios financeiros no final dos anos 60, 

devido à grande quantidade de filmes produzidos (treze filmes de 1962 a 1966). Apesar dos 

filmes terem sido produzidos com custos reduzidos, os lucros de bilheteira não cobriram os 

gastos de produção, e a grande parte da herança familiar, que Cunha Telles investiu no cinema 

tinha terminado. Para tentar resolver a sua situação financeira, António da Cunha Telles, 

produz dois filmes com uma estética divergente da do Novo Cinema. Tratam-se de dois 

filmes comerciais em que o único objectivo seria o lucro final. Ilhas Encantadas (1965) é um 

dos filmes, realizado por Carlos Vilardebó, e acaba por ser um filme bastante ambicioso. 

Recorre a vedetas como Amália Rodrigues e até convidam atores franceses. Acabou por ser 

um filme caríssimo. Em vez de o salvar da desgraça financeira aniquila-o definitivamente. 

Contudo, Cunha Telles faz uma segunda tentativa e produz As Setes Balas para Selma (1967). 

                                                
       61 Paulo Rocha no programa de televisão da RTP2 intitulado “ História do Cinema Português – 1960/1974”.  
       62 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 124. 
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Realizado por António de Macedo, tentando copiar o cinema de Hollywood, é uma comédia 

com espionagem à maneira do James Bond.  

 A produção destes dois filmes trouxe duas consequências nefastas: por um lado agrava 

a sua decadência financeira; por outro, sobretudo com a produção do seu último filme, uma 

quantidade considerável de cineastas acha o seu comportamento indigno. Acusavam-no de 

estar a vender a esperança de uma geração com um filme abominável. “Havendo uma ruptura 

nessa altura.”63 Relativamente ao filme As Sete Balas para Selma, João César Monteiro, “o 

enfant terrible da crítica de então, acusou o produtor e o realizador de traição à batalha 

comum por um Cinema Novo.” 64 

 Termina, assim, ingloriamente a primeira fase de produtor de António da Cunha Telles. 

 Em 1967 por falta de êxito na sétima arte, abandona por curto período a produção. 

Cria o Cine-Almanaque, jornal de atualidades cinematográficas. 

 Em 1970, António da Cunha Telles, regressa ao cinema com a realização de O Cerco, 

tornando-se esta a sua obra de maior destaque, como realizador. O Cerco foi feito em 

condições financeiras pouco favoráveis e com imensas dificuldades técnicas. António da 

Cunha Telles refere que “até a película tinha sido comprada por um preço mais baixo por já 

estar fora do prazo”65. Não obstante, através de o Cerco, António da Cunha Telles, consegue 

uma inovação para Portugal, resolvendo por meio dela a sua questão financeira. Chama-se 

product placement, ou seja, a inclusão de marcas nos filmes, com o intuito de angariar 

patrocínios, e dessa forma viabilizar a sua produção do. 

 
Figura 30 – Fotograma de O Cerco (1970) de António da Cunha Telles. Visível a marca de gelados Olá como product placemente. 

                                                
       63 Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema) no documentário de Álvaro Romão Chamo-me António da Cunha Telles (2011). 
       64 CUNHA, Paulo Manuel Ferreira da, Os Filhos Bastardos: Afirmação e Reconhecimento do Novo Cinema Português (1967-74) - 

Dissertação. Coimbra: 2005. 
       65 António da Cunha Telles no documentário de Álvaro Romão Chamo-me António da Cunha Telles (2011).  
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 Na sequência das divergências que fizeram falir as produções de António da Cunha 

Telles, passou a ser urgente a procura de um meio de financiamento para as obras 

cinematográficas do Novo Cinema. Neste contexto, e após alguns anos de insistências e 

negociações, a Fundação Gulbenkian aceitou subsidiar uma cooperativa, vindo esta a adoptar 

a designação de Centro Português de Cinema.  

 Como se sabe, Calouste Gulbenkian (1869-1955) institui no seu testamento a “criação 

de uma Fundação que tivesse o seu nome e se dedicasse às artes, ciências, educação e fins 

caritativos.”66 Durante os primeiros dez anos da Fundação (é fundada em 1956), o cinema não 

foi arte privilegiada. Limitando-se os fundos da Calouste Gulbenkian a beneficiarem só 

beneficiaram o cinema na atribuição de bolsas de estudo para cineastas portugueses no 

estrangeiro. Alguns dos privilegiados foram realizadores chave da segunda vaga do Novo 

Cinema em Portugal: João César Monteiro, António-Pedro Vasconcelos e Manuel Guimarães. 

Contudo, esse apoio não seria suficiente para a sobrevivência do Novo Cinema. Só em 1967 é 

que a Fundação interveio no sentido de apoio à produção cinematográfica. No mesmo ano, 

organizada pelo Cineclube do Porto, nasce a Semana do Novo Cinema Português67. José 

Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian faz-se representar com o 

intuito de subsidiar o Novo Cinema “por um período experimental de três anos”.68 A 

Fundação sugere ainda que uma das sessões do colóquio fosse dedicada aos cineastas “à 

ponderação de como seria desejável, do ponto de vista do cinema e dos artistas que a ele se 

consagram, que a Fundação interviesse.” 69 

 Todos os cineastas pertencentes ao Novo Cinema fizeram-se representar durante os 

nove dias da Semana do Novo Cinema Português (2 a 10 de Dezembro de 1967), com o 

intuito de “salvar” este movimento. Entre palestras e tertúlias, visualizaram-se também, todos 

os filmes pertencentes ao Novo Cinema, realizados entre os anos 62 e 67, nomeadamente o 

Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. “Realizadores, técnicos, críticos cinematográficos, 

cineclubistas, público, mil e tantas pessoas no cinema Batalha, trezentas, quatrocentas e mais 

ainda, ouvindo, discutindo comunicações, trocando pontos de vista, analisando, destrinçando, 

                                                
       66 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem.  Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 128. 
       67 Ver anexo E.   
       68 Idem, Ibidem, pp.128. 
       69 MONTEIRO, Paulo Filipe. Uma margem no centro: a arte e o poder do ‘novo cinema’, in Luís Reis Torgal (org.), O Cinema sob o 

Olhar de Salazar. In Idem. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 , pp. 319. 
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escolhendo criticando. Todos tiveram, nas mãos um pouco dos destinos deste cinema que se 

quer novo, mas fundamentalmente português, legitimamente cinematográfico.” 70 

 

 Da Semana do Novo Cinema Português saiu um importante documento intitulado 

“Ofício do Cinema em Portugal” 71 em que vários cineastas enumeram os problemas do 

cinema nacional, apresentando igualmente consignadas as suas soluções. Uma delas seria 

precisamente o apoio da Fundação Gulbenkian, vindo ela a confirmar-se em Novembro de 

1968.  

 “O Mecenas estava achado e um novo período da história do cinema português se 

iniciou.” 72 Nasce então, a nova fase do Novo Cinema: a fase Gulbenkian.  

 Na cooperativa Centro Português de Cinema73 a Fundação Calouste Gulbenkian passa 

a depositar anualmente uma determinada quantia para ajudar a subsidiar os filmes do Novo 

Cinema. No seio dessa cooperativa seriam os próprios cineastas, divididos por grupos 

(escolhidos entre si), a selecionarem as produções a serem realizadas.  

 

 
 

Figuras 31 e 33 – Cartaz (à esquerda) a publicitar a Semana Do Novo Cinema Português no Cineclube do Porto em 1967 e 

um fotograma do programa da RTP2 intitulado “História do Cinema Português – 1960/1974” (à direita). 

  

                                                
       70 LAURO, António. 30 Anos 25 de Abril – O Antes e o Depois de Abril no Cinema Português. Biblioteca Museu República e 

Resistência, pp. 26. 
       71 Ver anexo F.    
       72 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 129. 

       73 Ver anexo G.   
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 Nesta altura, a par da referida mudança no cinema, assiste-se também a uma mudança 

a nível do sistema político português, no ano de 1968. António de Oliveira Salazar, por 

questões de saúde sai do poder. Marcello Caetano torna-se Presidente do Conselho de 

Ministros e entra em vigor a chamada “Primavera Marcelista” 74 (1968 a 1972). Quase de 

imediato, regista-se uma “descompressão [que] teve efeitos na cultura e, nomeadamente, no 

cinema.” 75 Alguns dos filmes proibidos no anterior regime salazarista são agora permitidos 

nas salas de cinema, como é o caso das obras de Eisenstein (realizador vanguardista russo e 

um revolucionário contra regimes fascistas). A mesma onda de liberdade torna possível as 

“primeiras maminhas ao léu. No caso em questão as de Romy Shneider em La Piscine de 

Jacques Deray.” 76 

 O primeiro filme apoiado na fase Gulbenkian foi realizado por Manoel de Oliveira, O 

Passado e o Presente (1971). A este propósito António-Pedro Vasconcelos, refere que 

Manoel de Oliveira tinha perto de 60 anos de idade quando escolheram o primeiro filme a ser 

financiado pelo Centro Português de Cinema. Por ser o realizador mais velho, todos os 

cineastas estavam dispostos a sacrificarem-se para que Manoel de Oliveira fosse o primeiro a 

filmar. António-Pedro Vasconcelos, refere ainda que, todos os realizadores, no íntimo, 

pensavam que provavelmente seria o seu último filme77. Por conseguinte, e sem discussão 

alguma, O Passado e o Presente foi o primeiro filme do Novo Cinema Português da fase 

Gulbenkian.  

 O Recado (1972) é o segundo filme apoiado pelo Centro Português de Cinema, 

realizado por José Fonseca e Costa. No mesmo ano estreia também Pedro Só de Alfredo 

Tropa, e no ano seguinte, Perdido Por Cem de António-Pedro Vasconcelos. Continuamente 

os realizadores Paulo Rocha, João César Monteiro, António Campos, Seixas Santos, entre 

outros, realizaram os seus filmes, igualmente através do Centro Português de Cinema.  

 A Geração de 60, consegue finalmente erguer-se da crise financeira e continuar com o 

movimento do Novo Cinema. A certa altura, essa união de cineastas desfragmenta-se. Essa 

pequena ruptura não prejudica o Novo Cinema, mas cria dois grupos dentro do movimento. 

Paulo Rocha, António-Pedro Vasconcelos, Seixas Santos e João César Monteiro “seguem a 

linha de um cinema ‹‹personalista››, de incidências bazinianas, influenciados pelos Cahiers du 

                                                
       74 Primavera Marcelista – Período inicial do Governo de Marcello Caetano no qual se operou uma certa modernização económica e 

social e uma liberalização política moderada, criando a expectativa de uma verdadeira reforma do regime em Portugal. 

       75 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 129. 

       76 Idem, Ibidem, pp. 130. 

       77 Programa da RTP2 “A História do Cinema Português”. Produção Acetato Filmes.  
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Cinéma” 78. O segundo grupo, constituído por Fonseca e Costa, Artur Ramos, Henrique 

Espírito Santo e Manuel Ruas são caracterizados por um “cinema realista, em que a 

componente social ou política determina os temas e as formas” 79.  

 O último filme (longa-metragem) realizado antes do 25 de Abril pertenceu a António 

da Cunha Telles. Estreou em 1974 e intitulava-se Meus Amigos. Este filme tinha um perfil 

mais vanguardista que os anteriores do realizador/produtor e abordava a temática versava as 

frustrações e esperanças da Geração de 60 portuguesa.  

 Em 1974, precisamente um mês antes do 25 de Abril foi criado pelo Estado Novo, o 

Instituto Português de Cinema, que anunciava um novo fundo de apoio. Os cineastas do Novo 

Cinema Português vencem de novo mais uma batalha. Realizadores como Manoel de 

Oliveira, António da Cunha Telles, António Macedo, Fonseca e Costa, Paulo Rocha e Artur 

Ramos são os primeiros subsidiados. “Era a consagração oficial da geração que fizera o 

‹‹cinema novo››, era a continuação da política da Gulbenkian (...). Um mês antes do 25 de 

Abril, o 25 de Abril chegava ao cinema, com o reconhecimento estatal da existência dele.” 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
       78 PINA, Luís de. História do Cinema Português. In Idem. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 168. 
       79 Idem, Ibidem, pp.168. 
       80 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 143. 
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2.5 Conclusão: Cessa o Novo Cinema, Perdura a Influência 

 

 O Novo Cinema Português é, por definição, um cinema de resistência. Por 

conseguinte dir-se-ia que se extingue em 1974 com a revolução do 25 de Abril, uma vez que 

deixou de haver a que resistir. Estava ganha a luta pelo cinema.  

 Este Novo Cinema configurou um cinema não colectivo, mas individual. São vários 

realizadores, e cada um tem a sua forma e perspetiva de ver e fazer cinema. Paradoxalmente, 

foi essa diversidade que originou a unidade do cinema em Portugal. “Cada filme do novo 

cinema é tão diferente dos outros quanto único; cada filme é uma pedrada no charco e cada 

pedra tem feitios e intenções diferentes, mas todas querem perturbar e criar ondas” 81. O Novo 

Cinema une-se, desta forma, contra o regime e contra o conformismo da sociedade. Os 

cineastas do Novo Cinema, apesar de toda a sua diversidade, unem-se para salvar o cinema 

português (1967). Esse ato é único e louvável.   

 Pela primeira vez, o cinema representava a sociedade e a realidade nacional e 

consegue, na medida do possível, pô-la a descoberto.   

 Este cinema acaba por criar escola em futuros realizadores. Muitos dos realizadores da 

Geração de 60 ou iniciados no Novo Cinema continuaram o seu percurso até hoje, 

construindo a história do cinema português com a dignidade merecida.  

 Note-se que, não foi o cinema que mudou a sociedade, foi a sociedade que mudou o 

cinema. A luta que os cineastas travaram para a criação de um Novo Cinema, não foi isolada 

dentro do universo cultural. Em Portugal, a luta não foi ganha pelos escritores opositores ao 

regime, nem pelos baladeiros como o Zeca Afonso, nem pelas lutas estudantis ou operárias. 

Foi o conjunto de todas estas manifestações sociais e culturais libertárias que acabou por 

modificar a consciência da população. Deu-se o 25 de Abril e o Novo Cinema apesar de ter 

acabado nesse dia, não morreu. Perdura até hoje, nas mãos daqueles que continuam a ser 

referências nacionais na sétima arte: Manoel de Oliveira, João César Monteiro, António 

Macedo, António da Cunha Telles. Continuam a fazer escola e a honrar nacional e 

internacionalmente o cinema português.  

 

 

 

                                                
       81 AREAL, Leonor. Cinema Português, Um País Imaginado – Vol I – Antes de 1974. In Idem. Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 39.	  
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3  Ernesto de Sousa e “Dom Roberto” – Oscilação entre o Neorrealismo e o Novo 

Cinema Português  

 3.1  Introdução 

 

 Analisando o contexto da formação podemos concluir que o movimento do Novo 

Cinema Português foi gerado a partir de influências de carácter cultural, histórico,  político e 

social. Até ao seu nascimento, vários foram os acontecimentos que prepararam a sua chegada. 

Desde o descontentamento com o cinema nacional dos anos 50, aos movimentos cineclubistas 

que fervilhavam na entrada da década de 60. Nasce assim, fruto do Movimento Cineclubista, 

um filme que anuncia o Novo Cinema Português: Dom Roberto (1962), realizado por Ernesto 

de Sousa e produzido pela Cooperativa de Espectadores. 

 Não existe consenso absoluto, entre cineastas e académicos, sobre a identificação 

desta película com um determinado movimento ou escola. Dom Roberto oscila, assim, entre o 

Neorrealismo, o Movimento Cineclubista e o Novo Cinema Português. No entanto é, sem 

dúvida, um filme que inaugura um novo capítulo na história do cinema nacional. Pela sua 

temática, estética e produção, Dom Roberto faz parte do longo percurso do cinema de 

resistência.   

 Ernesto de Sousa, afirma-se como pioneiro em quase todas as etapas do seu percurso 

artístico. Foi fundador do primeiro cineclube português Círculo de Cinema (1947); formou-se 

na escola de cinema em Paris (1949 a 1953), tendo sido um dos primeiros portugueses a 

possuir uma graduação na área; foi ainda escritor da revista de divulgação de cinema, a revista 

Imagem; foi membro ativo no movimento do Novo Cinema e contribuiu para o seu 

desenvolvimento. Para além de cineasta, Ernesto de Sousa foi, escritor, jornalista, fotógrafo e 

crítico de arte. “Nunca me pensei senão como artista. Fazer um filme, uma pintura ou uma 

fotografia é a mesma coisa. O que me interessa é o acto da criação.” 82 

 Dom Roberto foi o filme que escolhi para proceder a uma abordagem desta época da 

história do cinema. Não existe, como já referi, consenso geral sobre o movimento em que este 

filme está inserido. A crítica foi bastante dura, aquando da sua estreia, em 1962. Apesar de 

toda essa má recepção, algo no filme suscita, ainda hoje, interesse: Dom Roberto representa 

                                                
       82 SOUSA, Ernesto de. Entrevista por Leonel Moura em O Globo – Suplemento semanal de cultura. Brasil: 1980.	  
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um “Novo Portugal” e um “Novo Cinema”. O movimento em que se insere é algo que tentarei 

explorar, no presente capítulo.  
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3.2   Biografia de Ernesto de Sousa 

 

  Ernesto de Sousa nasceu a 18 de Abril no ano de 1921, na cidade de Lisboa. Apesar do 

seu percurso profissional ter sido totalmente dedicado ao mundo artístico, a sua formação 

académica inicial foi na área de Físico-Química, na Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa. 

  
Figura 33– Ernesto de Sousa (1980).  

Figura 34- Ernesto de Sousa (de costas) na redação da Revista Imagem. 

 

  A fotografia foi, desde cedo, uma arte praticável por Ernesto de Sousa, tinha especial 

gosto na escultura medieval, na arte popular e nos retratos urbanos. O seu interesse pelo 

cinema consolidou-se nos anos 40, com a criação do primeiro cineclube português O Círculo 

do Cinema (1947). Ernesto de Sousa acabou por ser confrontado com a prisão quatro vezes, 

por motivos políticos e também culturais. A primeira dá-se no ano posterior à formação do 

Círculo de Cinema, quando a PIDE invade as instalações do cineclube para prender toda a 

direção. A razão da captura foi a suspeita de que nesse mesmo local se reproduziam as 

circulares de Norton de Matos83.    

 A envolvência de Ernesto de Sousa com o movimento cineclubista e com o cinema em 

geral, faz dele um dos especialistas da área, em Portugal. É, então, convidado para inúmeras 

palestras, nomeadamente no meio académico.  

 É através da escrita que Ernesto de Sousa se envolve com as restantes artes e 

estabelece contactos com nomes destacáveis da arte mundial. Em 1953, publica uma 

                                                
       83 Norton de Matos (1867-1955) foi, em 1948, um dos candidatos às eleições presidenciais. Tinha como ideal repor a liberdade de 

propaganda e uma fiscalização mais atenta dos votos. Acabou por desistir pois sabia que o regime salazarista recusaria a satisfazer estas 

exigências.   
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entrevista com Man Ray,84 na revista Plano Focal. Torna-se, ainda, redator principal da 

revista de divulgação da sétima arte, Imagem. As entrevistas com Bernard Dort (dramaturgo 

francês) e Chris Marker (realizador francês) foram alguns exemplos das suas publicações na 

Imagem. Contudo, o seu papel mais importante foi na luta pelo Novo Cinema em Portugal, 

que era já “anunciado” pela revista Imagem. 

 

  
Figuras 35, 36 e 37– Movimentos estudantis: (à esquerda) Conferência dada por Ernesto de Sousa sobre o Cinema 

Moderno (1965) e perspectivas Dum Novo Cinema Português e (à direita) cartaz da exposição de solidariedade com os 

presos políticos anti-fascistas.  

 

 Entre 1949 a 1952, Ernesto de Sousa, vive em França. Frequenta vários cursos de 

cinema desde os cursos da Cinemateca e da Universidade de Sorbonne aos do Institut de 

Hautes Études Cinematographiques. Teve ainda formação de arte na École du Louvre e no 

Cours d’Initiation aux Arts Plastiques de Jean d’Yvoire. A Nouvelle Vague ainda se 

encontrava em processo de incubação, mas Ernesto de Sousa, criou relação com as figuras 

mais destacáveis desse movimento: Alain Resnais, Agnès Varda, Jean Michel, Jean Delmas, 
                                                
       84 Man Ray foi um importante fotografo, pintor e anarquista dos anos 20. É responsável por inovações artísticas principalmente na 

fotografia. É dos artistas mais importantes dos anos 20.  
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René Bazin e François Truffaut. Os dois últimos, Ernesto de Sousa, conheceu-os no 

Cineclube do Quartier Latin, onde se tornou membro.  

 
Figura 38– Jantar em Lisboa com a presença de François Truffaut. António da Cunha Telles (último da direita) e Ernesto de 

Sousa (primeiro do lado esquerdo) também estão presentes.   

 

 Em França, Ernesto de Sousa, “iniciou a sua participação como crítico e teórico do 

neo-realismo artístico e literário dos anos 40, por entender ser esse o local propício ao 

magistério da arte como instrumento de libertação social e individual.” 85 

 Em 1952 retorna a Portugal e, ao fim de precisamente dez anos realiza Dom Roberto, 

o filme que marca a viragem para a Nova Vaga do Novo Cinema Português. Dom Roberto foi 

galardoado no Festival de Cannes em 1963 com os seguintes prémios: La Jeune Critique e 

L’association du Cinéma pour la Jeunesse. Apesar deste reconhecimento internacional, 

Ernesto de Sousa foi impedido pela PIDE de os receber pessoalmente, tendo sido detido mais  

uma vez, à saída de Portugal (já na fronteira, quando se dirigia, precisamente para Cannes). A 

causa da detenção terá sido uma polémica entrevista dada ao jornal francês Témoignage 

Chrétien.86 A prisão de Ernesto de Sousa causou uma enorme revolta no seio do próprio júri 

do Festival de Cannes. Nomes como François Truffaut, Alain Resnais e Agnès Varda, 

                                                
       85 http://www.ernestodesousa.com/?cat=5  
       86 Ver anexo I.     



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

60 

assinaram mesmo um telegrama87 dirigido a Salazar com o intuito de pressionar a libertação 

do realizador português. 

  No mesmo ano da estreia de Dom Roberto (31 de Maio no Cinema Império em 

Lisboa), Ernesto de Sousa, através de um compromisso com o Jornal de Notícias, parte para o 

Norte de África com o objectivo de escrever crónicas e documentar o fim da Guerra na 

Argélia. Mais tarde, assina o documento elaborado na Semana do Novo Cinema Português, 

organizada pelo Cineclube do Porto em 1967, intitulado Ofício do Cinema em Portugal. 

 A nível cinematográfico, a par da realização de Dom Roberto, Ernesto de Sousa havia 

realizado, em 1954 uma obra intitulada O Natal na Arte Portuguesa. Mais tarde, em 1969, 

filma o documentário Crianças Autistas e, por último em 1975 produz Cantigamente, uma 

série de televisão sobre os anos 60 a 65. No final dos anos 60, Ernesto de Sousa torna-se 

professor do Curso de Formação Artística da Sociedade Nacional de Belas Artes. Revela 

ainda, em 1969, a sua obra mixed-media Nós não estamos algures.  

 Almada, Um Nome de Guerra foi a sua obra destacável de mixed-media, com estreia 

em 1983 na Fundación Juan March em Madrid. Desde sempre que Ernesto de Sousa teve 

como referência a obra de Almada Negreiros, tendo defendendo ainda o seu património 

autoral na recuperação dos seus painéis no Cine San Carlos em Madrid. 

 
Figura 39- Ernesto de Sousa na cave do Cine San Carlos onde encontrou os painéis exteriores de Almada Negreiros.  

 

                                                
       87 Ver anexo K.     
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 Após a Revolução de 25 de Abril, foi convidado pelo Movimento das Forças Armadas, 

para a Comissão Consultiva para a Cultura. Organizou, na mesma década a exposição 

Alternativa Zero e interessou-se particularmente pela corrente de mail art. 

 O fecundo percurso de Ernesto de Sousa termina em 1988. No entanto, toda a sua vida 

fica imortalizada através das diversas exposições que se seguiram após a sua morte.  

“Caloroso e pródigo, só a doença o poderia travar. Entusiasta, tinha mais fogo do que 

disciplina. Ele era sempre o centro energético, qualquer que fosse o grupo em que 

aparecesse.”88 

 Por último, nada melhor do que o próprio Ernesto de Sousa para resumir em palavras 

todo o percurso de uma vida: “O cinema. A descoberta do Outro. O Dom Roberto e a Imagem. 

A cultura, a França (a “Grande Chaumière”, os estúdios). O teatro radiofónico (foi quando 

conheci o Redol, um homem bom). O outro teatro (foi quando conheci o José Rodrigues, o 

Peixinho, a Rosa). E o Raúl Brandão e o Porto. Algés e o Primeiro Acto: fluxus e para além 

do teatro. Tinha conhecido Almada Negreiros. Comecei.  

 A Itália, a Rússia, a Europa, o Mundo.  

 A música, o Grupo de Música Contemporânea: eu fui da banda.  

 Crítica de arte (foi quando conheci o Lopes Graça), a Seara Nova, o neo-realismo e 

depois o 25 de Abril. A crítica é uma opção ou uma necessidade? Em Portugal é uma 

necessidade (Garrett).  

 A paixão da escultura. A arte popular (…) 

  Comecei a experiência da apropriação de textos literários-tipográficos em 1977 

(Alternativa Zero). Exposição de Orlando (Virginia Woolf). Absoluta des-autorização 

(anonimato) e o carácter tautológico (tradução, tipo-grafia). Jogava-se a coincidência de 

sentido como investigação estética. Coincidência com a própria exposição: o tempo, total 

evanescência e uma hecatombe de palavras. Zero. (…).” 89 

 

 

 

                                                
       88 Rui Mário Gonçalves in Jornal de Letras, Artes e Ideias. 1988.   
       89 SOUSA, Ernesto de. Autobiografia Desdobrável da Exposição “A Tradição como Aventura”. Gal. Quadrum, Lisboa: 1978.	  
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3.2.1   Cineclube Círculo de Cinema e Revista Imagem 

 

 Ernesto de Sousa é detentor de uma personalidade transdisciplinar, como foi possível 

constatar no subcapítulo anterior. Contudo, neste ponto, será abordado o seu carácter fundador 

e irreverente. Em 1947, Ernesto de Sousa torna-se fundador do primeiro cineclube nacional, o 

Círculo de Cinema. Contudo é o Cineclube do Porto que ganha maior destaque na época. E é 

essa a razão para ser falsamente rotulado de primeiro cineclube português.  

 A principal razão pela qual o Círculo de Cinema não ganha de imediato grande 

projeção, deve-se à repressão constante da polícia política. Como referi no ponto anterior 

(3.2), todos os membros da direção do cineclube são surpreendidos pela invasão da PIDE na 

sede do Círculo de Cinema. Acabam por ser todos presos por suspeita da reprodução das 

circulares de Norton de Matos, candidato à Presidência da República.  

 No ano de 1948 o Movimento Cineclubista dá os primeiros passos em Portugal. Este 

movimento é iniciado pelos quatro cineclubes existente em Portugal: Círculo de Cinema, 

Cineclube do Porto (Clube Português de Cinematografia), Círculo de Cultura 

Cinematográfica e  Cineclube Imagem. Segundo o próprio Ernesto de Sousa90 o movimento 

dos cineclubes tinha um carácter de resistência ao sistema, mas não era um braço público do 

Partido Comunista, como por vezes se supunha.  

  
            Figuras 40 e 41 - Boletins do Círculo de Cinema, 1947.  
  
                                                
       90 Fonte: www.ernestodesousa.com. 

 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

63 

 Ernesto de Sousa, contribui assim, para o desenvolvimento do movimento cineclubista, 

que permite ao público português um maior acesso ao cinema, às tertúlias e formações da 

sétima arte.   

 Mais tarde, Ernesto de Sousa participa na Semana do Novo Cinema Português, em 

Dezembro de 1967, organizada pelo Cineclube do Porto. Essa reunião geral ocorre no Cinema 

Batalha no Porto (Figura 42). Avaliando toda a história do cinema em Portugal, desde 1948 

em que o Movimento Cineclubista arranca, até 1967, onde o Cineclube do Porto torna 

possível a consagração do Novo Cinema Português, percebe-se a importância e o dinamismo 

que os cineclubes tinham na altura. Ernesto de Sousa foi um dos causadores deste movimento, 

tendo também usufruído de toda a sua evolução.   

 

 

   Figura 42 - Fotografia de Ernesto de Sousa aos frescos de Júlio Pomar no Cinema Batalha. 91 
 

 

 “Desde 1951 que a Imagem dava voz mais ampliada ao juízo generalizado nos textos 

dos cine-clubes que o cinema português – que em 1950 a revista ainda dizia ser tão bom como 

o estrangeiro.” 92 

 No final dos anos 40, princípio dos anos 50, é notório o crescimento do interesse pela 

temática do cinema. Por influência do movimento cineclubista, nasce na imprensa uma maior 

                                                

       91 Fonte: http://dotempoedaluz.blogspot.pt/2006/01/ainda-os-frescos-do-cinema-batalha-do.html. 

       92 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 107.	  
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procura sobre o mundo da sétima arte “a primeira verificação leva-nos a concluir que o 

jornalismo e a literatura cinematográficas se desenvolvem entre nós, de modo sensível, em 

quantidade e qualidade. Temos hoje duas boas revistas de cinema (‹‹Imagem›› e ‹‹Visor››)”.93 

 Ernesto de Sousa, é igualmente, um dos pioneiros na escrita da divulgação do cinema. 

Torna-se principal (1956 a 1961) da revista de cinema Imagem (2ª Série).  

 Por ser uma revista de referência na divulgação do cinema, a Imagem cria um marco 

documentativo importante na história do cinema. É citada pelos grandes historiadores e 

críticos de cinema, como é o caso de Luís de Pina, Alves Costa e João Bénard Costa. Acima 

de tudo, assume-se como um instrumento simbólico na história de cinema em Portugal. É o 

primeiro meio a anunciar o nascimento do Novo Cinema Português. Nas palavras redigidas 

pelo próprio Ernesto de Sousa na revista Imagem: “Há uma revolução no cinema!…. Uma 

revolução que põe tudo de pernas para o ar, que nos dá um cinema absolutamente novo, 

absolutamente moderno.” 94 
 

 

  
Figuras 43 e 44- Redação da Revista Imagem e uma das suas capas. 
 

 

 
                                                
       93 SOUSA, Ernesto de. Autobiografia Desdobrável da Exposição “A Tradição como Aventura”. Gal. Quadrum, Lisboa: 1978.	  
       94 SOUSA, Ernesto de. Dov’e la liberta?, Imagem, Revista de Divulgação Cinematográfica, nr. 24, 2ª série, pp 431-434, Novembro 1958.	  
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3.3   Dom Roberto de Ernesto de Sousa  

 

 Dom Roberto, foi o filme realizado entre o ano de 1961 e 1962 por Ernesto de Sousa. 

É uma longa-metragem com a duração de 100 minutos, a preto e branco, filmada a 35mm. É 

um filme produzido pela Cooperativa de Espectadores, com argumento de Leão Penedo. Os 

principais papéis estão entregues a Raul Solnado e a Glicínia Quartin.95  

 Dom Roberto foi a primeira longa-metragem de Ernesto de Sousa e, apesar de 

existirem imensas contradições, acaba por “abrir” todos os capítulos do Novo Cinema 

Português. “O filme é saudado pelos críticos como o primeiro sinal da renovação no cinema 

por que todos ansiavam. Alguns historiadores atribuem a este filme um papel inaugural do 

Novo Cinema (...)” 96 

 Dom Roberto conta a história de uma personagem que vive clandestinamente no seio 

da pobreza da cidade de Lisboa. Trata-se de um fantocheiro chamado João Barbelas (papel 

interpretado por Raul Solnado) que vive apenas com uns tostões ganhos, graças a Dom 

Roberto, o seu fantoche. O perfil psicológico de João apresenta uma evolução significativa ao 

longo do filme. No início é-nos apresentado uma personagem que, apesar de viver à margem e 

ligeiramente na miséria, é caracterizada pelo seu humor apurado. A sua imaginação e 

criatividade impedem João Barbelas de chegar à depressão e ao desânimo. Automaticamente, 

é criada uma empatia com o espectador, que sente simpatia e compaixão pela figura de 

Barbelas.   

  João Barbelas vagueia por uma Lisboa velha, caduca e miserável nas ruas da Alfama e, 

concretamente no Pátio dos Quintalinhos. Depois de um longo dia de trabalho, João volta para 

o seu quarto alugado, não sem antes passar por uma mercearia e “levar emprestado” o enchido 

para o jantar. Chegado ao quarto tenta passar despercebido para que a senhoria (representada 

por uma figura severa) não precinta a sua presença. Contudo um barulho acaba por denunciá-

lo e eis que surge a senhoria. Percebemos aí que Barbelas não tem dinheiro para pagar a renda 

e que já conta com três meses de atraso. Justifica-se assim, oferecendo ao espectador um 

                                                
       95 Dom Roberto (1962). Equipa Técnica - Realização: Ernesto de Sousa. Argumento: Adaptado por Ernesto de Sousa, a partir de um conto de Leão 

Penedo. Música: Armando Santiago sobre um poema de Alexandre O’Neill. Intérpretes: Raul Solnado; Glicínia Quartin; Luís Cerqueira; Costa Ferreira; 

Fernanda Alves; Rui Mendes; Nicolau Breyner; Carlos Fernando; Clara Rocha, Benjamim Falcão e Isabel do Carmo. Diretor de Fotografia: Abel Escoto. Som: 

Augusto Lopes e Heliodoro Pires. Montagem: Pablo del Amo. Diretor de Produção: Pena e Costa. Produção: Cooperativa do Espectador. Distribuidora Imperial 

Filmes e comparticipação financeira de todos os que nele trabalharam. Genérico: Víctor Palla. Assistentes de realização: Edgar Gonçalves Preto, Luís Jacobetty, 

António Damião, Luís Filipe Monteiro, e Isabel do Carmo. 

       96 AREAL, Leonor. Cinema Português, Um País Imaginado – Vol I – Antes de 1974. In Idem. Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 368. 
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espelho da sociedade da altura: “Não tenho tido dinheiro. Isto está mau. O tempo está escuro. 

Os Robertos não se vêm e eu tenho que vir para casa” (07:25). Abandona o quarto e, nessa 

noite prepara-se para dormir na rua, mas não sem antes decorar as paredes despidas de uma 

rua de Lisboa como se tratasse realmente do seu quarto (figura 45). Nessa mesma noite, ao pé 

da linha de comboio, avista Maria, uma jovem com olhar vazio e depressivo. O comboio 

passa e Maria perdera a coragem para cometer o suicídio. João aproxima-se reconforta-a. 

Neste momento da narrativa assistimos a um realismo poético apreciável. A bondade de João 

para com Maria vai preenchendo todo o filme. Transforma uma personagem depressiva numa 

alegre jovem, que ganha confiança e esperança num futuro melhor. É a personagem de Dom 

Roberto que regista a maior evolução e progresso em todo o filme. Contudo essa mudança só 

é perceptível mais adiante na narrativa.  

  Nesta fase, Maria desprotegida e abandonada apoia-se em João Barbelas que, 

bondosamente, lhe paga um jantar e a estadia numa pousada. Os últimos tostões que lhe 

restavam são, assim gastos. Se existia ainda alguma aversão por parte do espectador em 

relação ao estilo de vida clandestino de Barbelas, neste momento tudo se desvanece e a 

empatia com a personagem fortifica-se. Maria, abandonada pela vida, analfabeta, sem 

emprego e sozinha, retrata as dificuldades presentes na sociedade dos anos 60, ainda que 

representados na cidade “moderna”. Nesta parte, surgem apontamentos de ironia por parte de 

João “Não se preocupe. Emprego é uma coisa que não falta por aí”. 

 
Figura 45- Fotograma do filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. A personagem João Barbelas tenta decorar uma 
das ruas de Lisboa, como se de um quarto se tratasse, onde irá dormir ao relento. 
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  Despedem-se nessa noite. João volta para o seu cantinho improvisado no meio da rua. 

Na manhã seguinte, volta à pousada para ver Maria, mas esta tinha já saído. Continua o seu 

percurso deparando-se com uma montra de pastelaria. A fome aperta de novo. Pega num cão 

abandonado e pergunta se ele também gostaria de comer. É de imediato interpolado pela 

polícia que pergunta se tem a licença do cão. Barbelas não tem outra reação que não seja fugir. 

 Esconde-se num pátio (Pátio dos Quintalinhos), e apesar de ser denunciado por um 

jovem, os miúdos do bairro conseguem esconde-lo. Esse jovem bufo é uma personagem que 

lhe irá causar vários problemas ao longo do filme. É possível que Ernesto de Sousa tenha 

criado esta personagem para uma representação metafórica dos denunciadores à PIDE durante 

o Estado Novo.  

  Descoberto o Pátio dos Quintalinhos, Barbelas pergunta a Gabriel, um habitante 

caricato, a situação que envolve o casarão abandonado atrás do Pátio. Gabriel, explica que a 

casa está à espera para ser demolida, havia mais de cinco anos. Era tudo o que João Barbelas 

queria ouvir. Arranjou finalmente casa. Com a ajuda de Gabriel, deixa-se passar por guarda 

do casarão, para justificar aos restantes habitantes do pátio, a sua presença por lá.  

  
Figura 46 - Fotograma do filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. À esquerda de camisa preta está representado o 
“bufo”, João Barbelas com o cão ao colo e Gabriel a construir o seu automóvel no Pátio dos Quintalinhos.  
Figura 47 – Fotografia da minha autoria (Outubro de 2014) do Pátio dos Quintalinhos, local de filmagem da cena 
representada na figura 46. 
 

  A personagem de Gabriel tem, para mim, um enorme significado nesta obra, 

representando tudo aquilo que Dom Roberto define para a história do cinema Português. 

Gabriel, ao longo de todo o filme, vai construindo um automóvel com peças improvisadas e 

rudimentares. Luta constantemente contra o cepticismo dos vizinhos do pátio que brincam 

com a situação “caracol, caracol, quando andas a gasoil?” (23:32). Para além do cepticismo, a 

construção do automóvel por uma personagem humilde, combate a ideia de que apenas os 

ricos podem usufruir de tal veículo.  
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  Na minha interpretação do filme, as seguintes falas de Gabriel dirigidas a João 

Barbelas ganham outro significado se substituirmos a expressão mecânica por nova vaga ou 

progresso (no cinema): 

 ‹‹Gabriel: “Vossemecê acredita na mecânica? Pois fique sabendo, há muitos que não 

acreditam. Ignorâncias!” ›› (24:26) 

 ‹‹Gabriel: “Tem cilindros, a bateria está carregada, o dínamo arranjado de novo, tem 

tudo o que é preciso. E não quer trabalhar. Palavra de honra que a mecânica é uma coisa 

muito séria!”›› (48:15) 

 E, no final do filme, o automóvel consegue finalmente funcionar e andar. Será 

verdadeiramente o simbolismo para o “arranque” do Novo Cinema? Quereria com isto, 

Ernesto de Sousa, dizer que é possível concretizar o Novo Cinema mesmo sem recursos, ou 

com acesso apenas a “objetos rudimentares”?  

 A narrativa prossegue e, então, João Barbelas vai viver para o casarão abandonado, ao 

lado do pátio. Não existe absolutamente nada, nem sequer uma cama. Apenas um chão 

esburacado e um tecto semelhante.  

 No dia seguinte, em mais um dia de trabalho, Dom Roberto capta a atenção dos 

transeuntes que passam pelas ruas de Lisboa. É então que reaparece Maria. De novo, 

transmite um semblante frágil e deprimido. Mente ao dizer que arranjou emprego e Barbelas 

percebendo a situação, e movendo-se com o coração convida-a a visitar a sua “nova” casa. 

 Por lá ficam os dois a viver, imaginando o que a casa teria sido e o que poderia vir a 

ser. Através de pequenas marcas nas paredes de canos, espelhos ou móveis reinventam um 

novo espaço tornando-o só deles. A imaginação é crucial para a valorização do filme. Cria 

diálogos muito interessantes e cenas destacáveis no cinema português. Recordo como 

exemplo, a pintura de um móvel numa parede despida do casarão: a alegria que isso 

proporcionou a João e Maria é verdadeiramente deliciosa. 

 Existe, porém um momento, chave da mudança de disposição de Maria e da sua 

evolução como personagem. A transformação de um estado depressivo para um estado 

equilibrado é originada por um pedido de casamento por parte de João Barbelas. Apesar da 

primeira reação ter sido de desconfiança, ela acaba por ceder à bondosa figura de Barbelas e 

deixa-se invadir pela felicidade.   
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Figura 48 - Fotograma do filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. À direita está pintado o armário na parede, 
cobrindo as paredes vazias da casa abandonada.  
Figura 49 – Fotograma do filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. João Barbelas e Maria dançam. Nesta fase da 
narrativa a felicidade invade-os. A depressão de Maria tende a desaparecer.   
Figura 50 – Fotograma do filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa. João Barbelas com o objectivo de parecer 
apresentável para entrevistas de emprego rouba um casaco a um espantalho de um quintal alheio.  
 

 Essa felicidade é abalada, quando um dia, entram no hall da casa os arquitetos e 

proprietários para a inspecionar. Apesar de não se aperceberem da existência dos seus novos 

“moradores”, alguém se apercebe da ilegalidade da ocupação. É de novo o jovem denunciador, 

o “bufo”. Acaba por se aproveitar da situação e um dia assalta a casa levando o pouco que 

Maria e João foram construindo. Uns canos e umas torneiras. João Barbelas corre atrás dele 

para recuperar os pertences e acabam por se envolver numa disputa, no meio do pátio. Os 

habitantes do pátio expulsam o delator, acabando por ficar do lado de João e Maria. Mais uma 

vez, a importância da união é representada nesta cena em concreto.  

 A partir deste momento, a situação das personagens não melhora. O verão acaba e o 

fantoche Dom Roberto não tem muita saída no inverno. Barbelas procura incessantemente 

emprego não tendo muito sucesso. Chove dentro de casa e continua a faltar dinheiro. Contudo 

há algo que muda nas personagens: o seu comportamento. É agora, Maria, quem consola João, 

dando lhe esperanças de um futuro melhor.   

 Mais uma vez, é a imaginação que os consola. Na noite de natal, Maria está a espera 

de Barbelas, com presentes imaginários debaixo de uma pequena árvore de Natal. Um 

“vestido” para ela e uma “gravata azul com pintinhas azuis e brancas” para ele. Quando estão 

sentados ao pé da árvore, a narrativa é quebrada por um momento onírico que é iniciado com 

a frase de Maria: “Era tão bom que o Pai Natal visitasse a gente”. 

  É então representado um momento destacável em Dom Roberto. Este momento 

onírico começa com João, vestido de Pai Natal, a distribuir brinquedos às crianças. Entretanto 

entram dois homens engravatados que tentam apanhá-lo. Para os distrair, Barbelas atira notas 

ao ar, e foge. Os homens continuam atrás dele e juntam-se figuras como a sua senhoria do 

primeiro quarto alugado, o rapaz “bufo”, delator do pátio, e a polícia. João Barbelas acaba por 

conseguir escapar, despindo o fato de pai natal e saltando para um local onde apenas estaria 
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Maria à sua espera. Os dois dirigem-se para a praia e ficam lá agarrados, felizes. Acaba assim 

este sonho, que resume a luta vivida pelo casal durante todo o filme e o final que desejam 

incessantemente.  

 Esta é o último dia de Maria e João na casa. A demolição é iniciada. Ao saírem, com 

as malas pelo pátio reparam que o automóvel de Gabriel já está finalizado e este está pronto 

para o arranque. Finalmente o sonho de Gabriel concretiza-se. Ainda assim, este momento tão 

importante  é passado para segundo plano quando os habitantes do pátio de apercebem que 

João e Maria estão de partida. 

 O final não é conclusivo. Partem, os dois juntos, para local inserto. Mas Maria 

reconforta o espectador, proferindo profeticamente a última fala do filme: “Mais ainda não é o 

fim. O fim é só para os que desistem.” (01:36:00).  

 Para Ernesto de Sousa a importância dos problemas sociais visíveis em Dom Roberto 

sobrepunha-se à explicação do desfecho. 

 A moral da história de Dom Roberto é verdadeiramente significativa. Ao longo de 

todo o filme, Maria e João Barbelas lutam para não serem fantoches da sociedade. Já um dos 

slogans do filme referia isso mesmo “Imagem dramática de um homem de fantoches que luta 

esperançadamente para não ser um deles”.  

 Dom Roberto representa verdadeiramente a problemática da falta de emprego, da 

miséria da cidade de Lisboa e das dificuldades gerais da sociedade. Crítica o ceticismo da 

população, transforma o conformismo e a depressão na esperança e no “arranque” de um 

futuro melhor. Dom Roberto torna-se, igualmente, num retrato de uma história de amor em 

tempos de crise. Em que tudo o que poderia ser negativo, torna-se numa luta alegre pleno de 

esperança e coragem, através da união das personagens. Ernesto de Sousa anuncia, 

metaforicamente, com o filme e através do filme, o avanço do cinema em Portugal e o avanço 

nas mentalidades da sociedade.  

  No meu ponto de vista, apesar da temática ter sido bem explorada em todo o filme, a 

estética fica, de facto, comprometida. Desde a qualidade de som à qualidade da imagem a 

crítica da altura não perdoa e dá a sua dura opinião “ainda não era aquele o Messias por que se 

esperava” 97. Paulo Filipe Monteiro98 explica que a crítica estaria na espectativa de uma certa 

revolução estética que não aconteceu, na sua plenitude.  

                                                
       97 Entrevista a Paulo Filipe Monteiro realizada por Teresa Almeida tido por base o Novo Cinema Português. Teve lugar na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa em Outubro de 2014. Doravante citado por PM (Apêndice B). 

       98 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 37. 
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 Figuras 51 e 52 – Imagens da rodagem de Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa.  

 

   Dom Roberto foi filmado durante quarenta e cinco dias, divididos entre as ruas de 

Alfama, o Pátio dos Quintalinhos e Porto Brandão (casa abandonada) 99. Ao contrário de 

Verdes Anos, Ernesto de Sousa opta por filmar numa Lisboa velha e antiga e não nas novas 

artérias da cidade. Transmite, assim, as dificuldades de uma população que, anteriormente 

tinha sido representada alegremente através das comédias portuguesas dos anos 30 e 40. 

 Refere Luís de Pina, “vinte anos depois, o pátio sombrio de Alcântara não é já o pátio 

das cantigas, é o pátio da dificuldade. Morrem ali as ilusões e trata-se de subsistir, mas nem 

assim o povo pobre deixa de ter esperança.” 100 

   A narrativa de Dom Roberto não se baseia na estrutura dramática, visível nos filmes 

do neorrealista Manuel de Guimarães, por exemplo. Ernesto de Sousa retrata o quotidiano das 

personagens de maneira uniforme sem recorrer aos clímax usuais da narrativa. Transparece 

assim a forma de vida da sociedade da época, onde não existem alterações nem mudanças, 

exceptuando o final do filme, quando a verdadeira mudança é representada através do 

arranque do automóvel de Gabriel.  

 

 

 

                                                
       99 Informação retirada da consulta de espólio de Ernesto de Sousa na Biblioteca Nacional Portuguesa. 

       100 COSTA, Alves. Breve História do Cinema Português. In Idem. Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 1978, pp. 122. 
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3.3.1  Divergência de opiniões acerca de Dom Roberto  

 

 A estreia de Dom Roberto, a 30 de Maio de 1962, no cinema Império em Lisboa, 

causa de imediato um enorme frenesim na imprensa crítica. Era aguardado um filme 

“largamente publicitado como o primeiro ‹‹filme novo›› de um ‹‹cinema novo››.” 101
  

 Antes da sua estreia, em 1961 a revista Plateia havia feito a cobertura jornalística da 

rodagem de Dom Roberto e publica em reportagem que o objetivo do filme seria uma 

libertação do “velho cinema”. Ernesto de Sousa pretendia redigir uma “carta de alforria. Se 

ela for rejeitada, a derrota de uma geração é da estrita responsabilidade de José Ernesto de 

Sousa. Se for aceite, a passagem é, igualmente, a ele devida. Os dados estão lançados e, com 

ele, um desafio. (...) Limites e grandezas sérios. Extremamente sérios.” 102 

 

    Figura 53 – Fotografia de recortes de jornal presente no espólio online de Ernesto de Sousa. 

  A imprensa parece ser unânime na expectativa positiva, antes da estreia do filme, e 

refrear um pouco o entusiasmo, após a exibição, dando o consenso inicial lugar à discordância 

de opiniões. Veja-se alguns exemplos anteriores à estreia do filme: “Espera-se que Dom 

Roberto seja uma expressão nova do cinema português” (Diário Ilustrado, n° 1707, 

07.SET.1961); “Dom Roberto, esperança do cinema nacional" (Diniz Machado, Diário 

                                                
       101 COSTA, Alves. Breve História do Cinema Português. In Idem. Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 1978, pp. 116. 

       102 BASTOS, Baptista. Dom Roberto pode ser a carta de alforria de toda uma geração. In Plateia, 91 (2ª série) de 1 de Outubro de 1961, 

pp. 20-21. 
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Ilustrado, no 1816, 28.DEZ.1961); “Dom Roberto: a forma como o filme foi realizado abre 

novas perspetivas ao cinema português" (Estúdio, no 214, 05.MAR.1962). 

  Entretanto, após a sua exibição, os títulos e as intenções dividem-se:  “Dom Roberto: 

ponto de partida para um novo cinema português?" (República, no 11275, 30.MAI.1962, 

p.11); “Dom Roberto - uma obra válida que é também um acto de coragem" (Manuel Magro, 

Diário popular, no 7052, 30.MAI.1962); “No Império: Dom Roberto, um filme sério que 

suscita celeuma” (República, n° 11279, 03.JUN.1962, p.3); “A nova vaga portuguesa 

começou com Dom Roberto" (O Mundo Português -Rio de Janeiro, no 561, 12.AGO.1962); 

“D. Roberto terá sido um fracasso” (Estúdio, 6/10º ano de 20 de Julho de 1962). 103 

  Não foi apenas da imprensa da época que saíram críticas desta natureza quanto à 

estreia de Dom Roberto; Também, mais tarde, das palavras dos historiadores Luís de Pina e 

Alves Costa. Luís de Pina confessa que “Dom Roberto não foi o grande filme que se esperava, 

constituindo até uma decepção”. Apesar de apreciar a visão poética de Ernesto de Sousa 

considerou-a “limitadora do mundo real”, acusando ainda a figura de Barbelas de ser 

“chaplinesca” 104. A personagem de Raul Solnado apresenta, de facto, uma certa componente 

cómica que se faz sentir, sobretudo, no início do filme. Porém não considero que isso seja 

suficiente para reduzir toda a crítica poética de Dom Roberto a um filme tão-somente cómico. 

Uma das semelhanças está na última frase dita por Maria (“Mas ainda não é o fim. O fim é só 

para os que desistem.”) que é semelhante à usada no filme de Chaplin (“buck up – never say 

die. we'll get along”) em Tempos Modernos (1936), assim como do último plano, em ambos 

os filmes: 

  

 Figuras 54 e 55 – Fotogramas dos filmes Dom Roberto de Ernesto de Sousa e Tempos Modernos de Charlie Chaplin.  

                                                
       103 Informação retirada da consulta de espólio de Ernesto de Sousa na Biblioteca Nacional Portuguesa e na Cinemateca Portuguesa (ver 

anexo O). 

       104 PINA, Luís de. História do Cinema Português. In Idem. Sintra: Europa-América, 1986, pp. 143-144. 
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  Na mesma linha, Alves Costa refere que Ernesto de Sousa não conseguiu evitar 

momentos mortos na sua narrativa, o que a tornou estagnada e sem grande emoção. 

Acrescenta ainda que os personagens ficaram “limitados àquela situação de uma conformada 

melancolia”. 105  Contudo, não deixa de valorizar a humanidade que as personagens 

transparecem, algo que considerou genuinamente português.   

  Confrontado com todas estas opiniões, a propósito da estreia de Dom Roberto, Ernesto 

de Sousa defende-se das acusações, desmistificando alguns pontos acerca do filme. Fá-lo 

numa entrevista ao revista Estúdio. Em relação às falhas e críticas técnicas responde que a 

falta de dinheiro prejudicou a construção fílmica. A fotografia viu-se prejudicada, devido à 

“câmara que há dez anos não funcionava, mas que nos convinha económica e 

financeiramente”. Relativamente ao som, admite que era imperfeito, pois usando o som 

síncrono (direto) dificultava aos “técnicos de som um problema mais difícil de resolver do 

que os habituais”. Com “habituais”, Ernesto de Sousa referia-se aos diálogos gravados 

posteriormente em estúdio.  

 

Figura 56 – Imagem da rodagem de Dom Roberto. Augusto Lopes (som) regista o som síncrono.  

 

  Quanto à narrativa de Dom Roberto, a revista Estúdio, à semelhança de outras críticas, 

refere ainda a “falta de ritmo” do filme. Em contraponto, Ernesto de Sousa, refere que esse 

ritmo é “propositadamente lento, destinado a impor fenomenologicamente os acontecimentos, 

                                                
       105 COSTA, Alves. Breve História do Cinema Português. In Idem. Amadora: Instituto da Cultura Portuguesa, 1978, pp. 123. 
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os personagens e as situações”. Pretende, mais uma vez, romper com o cânones do 

classicismo cinematográfico, onde a montagem é que comandava o ritmo da ação.  

   Não existe, ainda, pela parte dos espectadores, e principalmente, da crítica, 

compreensão na interpretação pausada dos atores. A evolução emocional de Maria e de João 

Barbelas causam variantes muito interessantes no desenvolvimento da narrativa. E, Ernesto de 

Sousa, confirma isso mesmo “o ‹‹tempo›› do filme deverá dar-nos fisicamente o sentimento 

das suas dificuldades”. 106   

  Dom Roberto, apesar de todas as críticas nacionais teve forte apoio internacional. Esse 

facto deveu-se à excelente divulgação promovida pela distribuidora Imperial Filmes. 

  A obra de Ernesto de Sousa foi, então, alvo da imprensa internacional, tendo tido uma 

recepção francamente positiva, especialmente em França e Itália: “O cinema português, não 

deve reduzir-se a Manuel de Oliveira”, entrevista a Jean-Loup Passek (organizador do ciclo 

"Le cinema portugais des origines à nos jours", Paris, centro Pompidou) e “La veritá dietro e 

simboli" (Italiacronache, 12.JUN.1963). 107 

  Em 1963, Dom Roberto, ganha os Prémios da Jovem Crítica (La Jeune Critique) e de 

L’Association du Cinéma pour la Jeunesse no Festival de Cannes. Como já foi referido, 

Ernesto de Sousa, não os recebeu pessoalmente, por ter sido encarcerado pela PIDE. A esse 

respeito, sublinho um episódio bastante curioso, relatado pelo próprio Ernesto de Sousa: “Foi 

a minha terceira prisão. Eu estava no Aljube, vesti-me com fraque que iria levar para Cannes 

e fui contando vários episódios. Todos os companheiros estavam a ouvir-me contar e ler 

poesia: operários e até guardas. Então os presos confeccionaram um diploma para me oferecer 

e premiaram assim a realização de Dom Roberto. Foi muito bonito”. 108 

  Quando Dom Roberto foi exibido em Cannes George Sadoul, historiador do cinema 

mundial, foi “quem lhe fez uma das críticas mais elogiosas e o reconheceu como novo: ‹‹Eis 

agora com Ernesto de Sousa uma “nova vaga portuguesa” e um novo realizador de classe 

internacional››.” 109  

                                                
       106 D. Roberto terá sido um fracasso in Estúdio 6/10ºano de 20 de Julho de 1962. Entrevista com Ernesto de Sousa centrada no filme, pp. 

672. Artigo presente no anexo O. 

       107 Informação retirada da consulta de espólio de Ernesto de Sousa na Biblioteca Nacional Portuguesa. 

       108 Retirado de www.ernestodesousa.com. 

       109 AREAL, Leonor. Cinema Português, Um País Imaginado – Vol I – Antes de 1974. In Idem. Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 386. 
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 Figura 57 e 58 – Fotografias da representação de Dom Roberto nos festivais de Cannes e no Festival de Locarno.  

 

  Dom Roberto, é ainda oficialmente convidado para os festivais de Veneza e Locarno. 

Igualmente, no ano de 1963, Dom Roberto é aceite na Alemanha, no festival de Mannheim, 

onde “foi aplaudido”. 110  

  Entre “aplausos” e desilusões, Dom Roberto mexe com as pessoas e com o cinema 

português e isso, por si só, já é um despertar e um alerta para o nascimento de uma “nova” 

vaga. 

  É um facto que as críticas à obra de Ernesto de Sousa se reforçaram com a chegada 

dos realizadores da Geração de 60 e protagonistas “oficiais” do Novo Cinema, como é o caso 

de Fernando Lopes e Paulo Rocha: consideram Dom Roberto um filme com tendências 

neorrealistas, não constituindo o marco do Novo Cinema; já os neorrealistas consideram o 

filme afastado dos seus cânones. Começa assim o paradoxo da integração de Dom Roberto: 

tanto parece integrar os dois movimentos como nenhum deles, oscilando, o filme, entre o 

Neorrealismo e o Novo Cinema. 

 

 

 

 

 

 
                                                
       110 SOUSA, Ernesto de. Cartas do Meu Magrebe. Tinta da China: Lisboa: 2011, pp.139. 
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3.3.2  Oscilação do filme entre o Neorrealismo e o Novo Cinema Português.  

  

 Para conseguir apurar o verdadeiro paradeiro de Dom Roberto, penso que será crucial 

esclarecer as verdadeiras características temáticas e estéticas que diferenciam o Neorrealismo 

do Novo Cinema Português. 

  O Neorrealismo Português não foi considerado cumpridor fiel dos valores e 

características do movimento em que se inspirou: o Neorrealismo Italiano.  

 O Neorrealismo Italiano, através da sua estética, assume um posicionamento político 

de esquerda. Os propósitos do movimento são os de retratar a dura realidade da situação do 

pós-guerra. Nessa estética prevalecem elementos similares ao do documentário: cenários reais, 

atores amadores, uso recorrente ao plano de sequência e planos sem grande preparação, recusa 

de efeitos visuais, simplicidade nos diálogos e orçamento reduzido. Apenas Manuel de 

Guimarães se aproximou desse estilo, com dois dos seus filmes mais importantes: 

Saltimbancos e Nazaré  (ambos em 1952).  

 O Neorrealismo Italiano difere do Português, sobretudo, na questão etnográfica. 

Apesar do contexto social e político apresentar semelhanças, a época em que o movimento 

surgiu em cada um dos países foi totalmente dissemelhante. O Neorrealismo Italiano nasce 

dum pós-guerra (1945), tendo o fascismo cessado, é caracterizado por uma forte afirmação 

social. Em Portugal, o Neorrealismo nasce mais tarde, nos anos 50, num regime totalitário, 

onde a censura interfere com o conteúdo dos filmes, principalmente dos do Neorrealista 

Manuel de Guimarães. As suas obras são caracterizadas pelo simbolismo humanista, apesar 

de ansiarem por uma afirmação social (Neorrealismo Italiano).  

 Por sua vez, Luís Reis Torgal, defende que o Neorrealismo em Portugal não é um 

movimento consistentes mas fraccionado e episódico. Subscrevendo que existem vestígios do 

movimento neorrealista nos filmes de Manuel de Guimarães, refere que estes também estão 

presentes noutras obras do Novo Cinema, como por exemplo, em Uma Abelha na Chuva 

(1971) de Fernando Lopes, pois é baseado num romance do escritor neorrealista Carlos de 

Oliveira. Este professor catedrático acrescenta que poderemos identificar várias afirmações 

Neorrealistas no Cinema Português. Não obstante, considera que o nosso Neorrealismo é 

apenas um reflexo do Italiano. “Há, pois, uma certa confusão entre o Cinema Novo e o 

Neorrealismo”, conclui Luís Reis Torgal. 111 
                                                
       111 Entrevista com Luís Reis Torgal realizada por Teresa Almeida, tendo por base o Novo Cinema Português. Teve lugar no Centro de 

Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, Outubro de 2014. Doravante citado por LRT (Apêndice C). 
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 Passaram quase dez anos entre os filmes neorrealistas de Manuel de Guimarães e o 

nascimento do Novo Cinema Português. O objectivo e a temática dos filmes dos dois 

movimentos continuam a ter a resistência ao regime e a crítica social como dominante comum. 

Também os baixos orçamentos e as filmagens em exterior constituem características correntes. 

Diferem os meios, já eram mais evoluídos, ao fim de uma década. A geração do Novo Cinema 

tem, quase toda ela, formação cinematográfica, principalmente nas escolas de Cinema 

Francesa, sendo influenciados, pela Nouvelle Vague e pela sua estética (mais cuidada, 

principalmente no que se refere aos planos e enquadramentos). “De fato, se a batalha neo-

realista levada a cabo pelos críticos portugueses ainda estava cultural e politicamente na 

ordem do dia no âmbito do regime autoritário, do ponto de vista estético, o movimento neo-

realista revelou-se totalmente ultrapassado na alvorada do Cinema Novo [...]” 112 

 Luís Reis Torgal entende que é notória uma espécie de entrelaçar entre o Novo 

Cinema e o Neorrealismo, sendo exemplo disso, o caso de Dom Roberto. Reforça ainda que é 

a revolução estética que distingue os dois movimentos. O Novo Cinema é mais formalista e 

intelectual e o uso estético da mise-en-scène torna-se recorrente e cuidado. 

 Já Paulo Filipe Monteiro é da opinião que o Novo Cinema cresceu afastado do 

Neorrealismo. Explica que o Neorrealismo era um movimento mais politizado (de esquerda). 

Não foi essa a via que os partidários do Novo Cinema escolheram, talvez por saberem que por 

aí não conseguiriam encontrar o seu espaço dentro do panorama cinematográfico nacional. 

Sabiam que se seguissem um cinema mais politizado a censura atacaria. Este ator, encenador, 

argumentista e professor universitário concorda porem que o Novo Cinema teve um caráter 

mais estetizante. Relativamente às temáticas e diálogos das personagens, o Novo Cinema 

Português não deixava transparecer diretamente mensagens contra o regime. Os cineastas 

eram possuidores de uma arte capaz de refletir mensagens subliminares contra a posição 

social do Estado Novo em narrativas aparentemente inofensivas. 

 A forma do Novo Cinema teve que se sobrepor ao conteúdo para que este conseguisse 

chegar ao seu objectivo. Arrisco-me a dizer que o Novo Cinema fez disso uma estratégia não 

só para transpor a censura como também para “salvar” Portugal da decadência do cinema 

classicista, através da sua “revolução” estética.  

 As mensagens que transparecem do Neorrealismo e do Novo Cinema serão idênticas, 

mas a forma como esse último as torna subliminares separa por completo os dois movimentos. 

A questão social é igualmente distinta. No Novo Cinema “o colectivo não é representado, 

                                                
       112 SALES, Michelle. Em Busca de Um Novo Cinema Português. Livros Labcom: Covilhã: 2011, pp.116. 
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apenas o indivíduo é desinserido desse colectivo. O Social estará presente metonimicamente, 

ou na forma de alegoria, mas não enquanto personagem colectiva.” 113 Aceitando esta 

afirmação, poderemos considerar que Dom Roberto tende a aproximar-se do Novo Cinema. 

Apesar de Ernesto de Sousa representar o pátio e todas as fragilidades e dificuldades dos seus 

habitantes, as personagens de João Barbelas e Maria estão tratadas individualmente, deixando 

de pertencer ao colectivo – o pátio (foram constantemente rejeitados daquele local, não pelas 

personagens do pátio, mas pelas adversidades encontradas na casa abandonada e em 

personagens como o bufo, polícia e os construtores).  

 Paulo Filipe Monteiro reforça que o Novo Cinema, ao querer afirmar-se como uma 

nova geração, usa uma linha mais estetizante que não é diretamente política. Por essa razão, é 

natural que a Geração de 60 não tenha apoiado o filme Dom Roberto como abertura do Novo 

Cinema. O cartaz dos Verdes Anos, por exemplo, ostentava o slogan “A Nova Vaga chegou a 

Portugal”. Indicava claramente que era o verdadeiro descendente da Nouvelle Vague Francesa. 

A Geração de 60 via em Dom Roberto resquícios neorrealistas. E, por este movimento não ter 

sido apoiado pelo fascismo, optou por estabelecer desde logo esta separação, como precaução.   

 Analisando Ernesto de Sousa e Dom Roberto, percebe-se que a sua obra está 

posicionada numa espécie de limbo entre a temática Neorrealista e a estética do Novo Cinema. 

Se, com os filmes de Manuel de Guimarães, a opinião geral da crítica e dos cineastas era que 

os filmes possuíam poucas características que cumpriam o Neorrealismo, então o filme de 

Ernesto de Sousa terá cumprido ainda menos, ou mesmo, quase nada. 

 Contudo, é necessário, afinal, desmontar esse “quase nada”: o argumento de Dom 

Roberto foi escrito por Leão Penedo, escritor Neorrealista Português; o próprio Ernesto de 

Sousa era um apaixonado assumido pelo Neorrealismo. Chegou a escrever um livro sobre o 

Neorrealismo na Pintura Portuguesa114, e a entrevistar Vittorio de Sica115, para a revista 

Imagem.  

 Dom Roberto é um filme que apresenta fragilidades do ponto de vista estético. É uma 

debilidade que o próprio Ernesto de Sousa assume. A questão que se impõe é se ela é 

intencional ou se resulta de uma produção com recursos limitados. Em todo o caso, Delfim 

Tordo, na apresentação do livro de Ernesto de Sousa, Cartas do meu Magrebe (Fnac - 2011), 

refere que a intenção de Ernesto de Sousa foi de se demarcar do Neorrealismo. Segundo 

                                                
       113 AREAL, Ana. As Imagens Proibidas – A Censura ao Cinema Português, in Ana Cabrera (org.), Censura Nunca Mais. Óbidos: 

Alêtheia Editores. In Idem, 2013, pp. 130. 

       114 Livro de Ernesto de Sousa, A pintura Portuguesa Neo-Realista. (Anexo P). 
       115 Realizador do Neorrealismo Italiano (Ladrão de Bicicletas, 1948 e Umberto D. 1952). 
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Delfim Tordo, o realizador orgulhava-se da má técnica do filme porque isso o afastava do 

perfeccionismo técnico da bela fotografia Neorrealista Italiana. O problema é que essa 

fragilidade estética também o afasta, assim, do Novo Cinema. 

 

 
Figura 59 – Entrevista de Ernesto de Sousa a Vittorio de Sica em Lisboa, in Revista Imagem s/data 

 

 A verdade é que em Dom Roberto encontram-se igualmente presentes algumas 

características da estética de cinema clássico. Os enquadramentos, por exemplo, não eram 

bem estudados. Não existiu um impacto, nem uma estranheza por parte dos espetadores ao 

visionarem Dom Roberto. Isso significa que a estética não era suficientemente nova. 

Aproxima-se, neste ponto, da vertente Neorrealista Nacional. 

 Luís Reis Torgal, falando de si próprio, exemplifica muito bem essa vertente do 

impacto no público: “Eu não me lembro onde vi o filme de Ernesto de Sousa, mas sei onde vi 

os Verdes Anos de Paulo Rocha. Foi no cinema Tivoli, vi o filme, saí, e disse assim ‹‹Eu não 

sei se isto é bom se é mau.›› Nunca me esqueço desta frase. ‹‹O que é, é diferente.›› Lembrou-

me um bocado certas expressões do cinema francês, que eu também via muito naquela altura. 

Realmente o sentimento que eu tenho do Cinema Novo é o Paulo Rocha.” 116 

                                                
       116 LRT (Apêndice C). 
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 Por antítese, algumas características Neorrealistas, como o uso de atores amadores ou 

a construção de argumentos simplistas, não se encontram em Dom Roberto. Raul Solnado e 

Nicolau Breyner eram já considerados atores profissionais. E, quanto ao argumento, este já 

continha características complexas, nomeadamente no uso de momentos oníricos.  

 A dualidade da obra de Ernesto de Sousa é permanente. Dom Roberto conserva “um 

tempo próprio à acção e à reacção, num registo quase documental, com uma mise-en-scène já 

informada das reflexões teóricas de Bazin117 e influenciada pelo neo-realismo italiano.” 118 

Ora a mise-en-scène é característica do Novo Cinema influenciado pela Nouvelle Vague e o 

registo documental pertence ao Neorrealismo. Esta dualidade é, de facto, interessante, e torna 

Dom Roberto um filme único. 

 Dom Roberto tem ainda no seu “ADN” algo que o distingue de todos os filmes 

portugueses: foi produzido por uma Cooperativa de Espectadores, deste facto resultam uma 

maior liberdade de construção narrativa e estética, pois não estava dependente dos fundos do 

Estado. Por si só, a Cooperativa já foi uma inovação que acabou por ter resultados positivos. 

Esse meio de produção encontrou sucesso não só pela pro-atividade de Ernesto de Sousa na 

revista Imagem, mas principalmente no meio cineclubista, onde tinha grande influência. Por 

essa razão, existem vozes que consideram o filme “fruto bacteriologicamente puro da geração 

cine-clubista, ou seja, o único que ficou à margem de qualquer contacto com as esferas 

oficiais, quer directa, quer indirectamente.” 119 

 Para Paulo Filipe Monteiro é hoje difícil imaginar a força do Movimento Cineclubista: 

Ao tempo, crescia em número de sócios, em número de cineclubes no país, e em número de 

exibições. Era um crescimento absolutamente pujante. E já estavam a sonharem fazer já 

filmes, mas como vimos, o fascismo contém esse movimento. Por conseguinte, o único “filho” 

acabou por ser Dom Roberto. 

 Considera-se, portanto, que Dom Roberto é influenciado pelo Neorrealismo e pelo 

Movimento Cineclubista e que anuncia características do Novo Cinema (Nouvelle Vague). 

Acrescenta-se ainda outra influência: o Realismo Poético (anos 30). Esta influência foi 

admitida pelo próprio Ernesto de Sousa. É necessário, contudo, recordar que o Realismo 

Poético tinha sido já uma referência do Neorrealismo Italiano, estando portanto, tudo 

                                                
       117 Andre Bazin, crítico de cinema e teórico francês, descreve a estética mise-en-scène enfatizando a importância do movimento 

coreografado dentro da cena invés da construção da narrativa na edição. Foca a importância está na rodagem e na construção dos planos.  

       118 AREAL, Leonor. Cinema Português, Um País Imaginado – Vol I – Antes de 1974. In Idem. Lisboa: Edições 70, 2011, pp. 376. 

       119 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 117. 
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interligado. Aliás, o próprio Ernesto de Sousa acaba por admitir que existe a possibilidade de 

vestígios Neorrealistas em Dom Roberto.  

 Paulo Filipe Monteiro subscreve a presença de Realismo Poético, porque há uma 

poesia que está presente em todo o filme, sendo um dos seus aspetos mais interessantes. A 

imaginação das personagens e o simbolismo da construção do automóvel no pátio, por 

exemplo, são cenas muito significativas e bem estruturadas. 

 Após toda esta análise da presença das características Neorrealistas e “Novas” em 

Dom Roberto, arrisco-me a afirmar que Dom Roberto terá sido, de facto, o primeiro filme do 

Novo Cinema. Cometeu erros com certeza. Se os Verdes Anos de Paulo Rocha, considerado 

por muitos como o primeiro filme do Novo Cinema, tivesse sido realizado antes não teria 

provavelmente, cometido os mesmos erros? Trata-se, muito provavelmente de uma 

especulação. Em todo o caso, Dom Roberto, terá servido para que os “novos” cineastas 

percebessem que queriam “algo mais”, que só isso não “chegava”.  

 Como refere Luís Reis Torgal, existem igualmente alguns filmes pertencentes ao 

Novo Cinema, como é o caso de Uma Abelha na Chuva, de Fernando Lopes, que não são 

questionadas pela sua componente Neorrealista.  

A dura crítica que Dom Roberto recebeu, por parte da Imprensa e dos cineastas da 

altura, terá resultado, na minha opinião, da enorme expectativa gerada. A divulgação da Nova 

Vaga anunciava um Novo Cinema Português antes mesmo dele existir e as pessoas 

preparavam-se para o receber. Era, pois, um fardo demasiado grande para um primeiro filme. 

Daí alguma desilusão patente em certo público e críticos. 

 Para concluir, considero Dom Roberto de Ernesto de Sousa um verdadeiro filme de 

autor, influenciado, é certo, por diferentes contributos, mas com certeza: um filme de 

vanguarda, pela sua intencionalidade. A realização e a forma como o filme é construído não é 

nem plenamente Neorrealista nem plenamente clássico. É uma outra coisa. Talvez não seja 

claramente Novo Cinema. Porém, “a etiqueta colocou-se-lhe e nenhuma história do cinema 

português se escreveu depois que não citasse Dom Roberto como acta do nascimento do 

cinema novo.” 120 A bandeira foi, portanto, hasteada! Afinal, o que importa é a luta pelo Novo 

Cinema e Moderno. E nisso, quer com influências Neorrealistas ou de cariz Poético, Dom 

Roberto consegue o seu objectivo: abre, efetivamente sim, caminho para um Novo Cinema.  

 

                                                
       120 COSTA, João Bénard. Histórias do Cinema. In Idem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1991, pp. 117. 
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3.4  Conclusão: A importância do Filme Dom Roberto para a História do Cinema 

Nacional. 

 

 Dom Roberto é um marco no Novo Cinema bem como no Cinema Moderno 

Português. É um despertar de consciência e uma prova da força do Movimento Cineclubista. 

Ernesto de Sousa consegue, ao longo de todo o seu percurso, desenvolver elementos 

inovadores. Dom Roberto é uma das suas obras que, pese embora as múltiplas influências, se 

apresenta como um filme único. Sem antecedentes ou precedentes. A colaboração com a 

Cooperativa de Espetadores é uma forma de produção inédita em Portugal. É algo que revela, 

por parte de Ernesto de Sousa, uma vontade imensa de fazer Cinema e acabou por fazer de 

Dom Roberto um filme do povo, uma vez que qualquer cidadão poderia fazer parte daquela 

Cooperativa. Era pois a união do povo em favor do cinema.  

 As falhas estéticas e de construção do filme podem ser, admite-se, pontos negativos. 

Todavia a capacidade de fazer cinema sem meios tão precários e sem apoios do Estado e, 

ainda assim, apresentar características vanguardistas e inovadoras é algo admirável.  

 Acima de tudo, Ernesto de Sousa era um manifesto apaixonado pelo cinema. Conta 

que, no Magrebe, quando se encontrava a trabalhar como jornalista para o Jornal de Notícias, 

não conseguindo passagem de barco para sair de Argel, o dinheiro ia acabando a cada dia que 

passava. Apenas lhe restavam vinte dólares. Descobriu “que com pão e queijo se pode passar 

um dia por cem francos (aí uns cinco escudos). (...) Fiz uma loucura: no dia em que consegui 

o bilhete [de barco], fiquei tão alegre que fui ver Hiroshima, mon amour (quatrocentos e 

cinquenta francos). Claro que valeu a pena.” 121 

 Dom Roberto encontra-se pleno de significados. É um filme poético, “novo” e bem 

português. O arranque que proporcionou ao Novo Cinema é algo que deve ser devidamente 

considerado. Ernesto de Sousa viveu toda a luta pelo Novo Cinema, desde a sua prestação na 

revista Imagem, como divulgador da Sétima Arte, à proatividade no Movimento Cineclubista. 

Esteve presente na Semana do Novo Cinema Português, organizada pelo Cineclube do Porto 

em 1967. Assinou o Ofício do Cinema Português. Foi um homem da vanguarda, um 

verdadeiro lutador pela dignidade do cinema português.  

 Segundo Delfim Tordo, aquando da apresentação do livro Cartas do meu Magrebe 

(2011), quando Dom Roberto teve a sua estreia na cidade do Porto, Ernesto de Sousa 

encontrava-se no Norte de África (escrevia crónicas para o Jornal de Notícias). Não podendo 

                                                
       121 SOUSA, Ernesto de. Cartas do Meu Magrebe. In Idem. Tinta da China: Lisboa: 2011, pp.137. 	  
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estar presente, enviou a seguinte mensagem para ser lida na apresentação do filme: “Porque 

acredito que a esperança está nos outros, porque sei que a comunicação é o nosso caminho 

para a felicidade, porque a minha linguagem é esta, porque amo Portugal apaixonadamente, 

por tudo isto, filmei Dom Roberto. É um filme primitivo de técnica e no entanto, muito 

ambicioso.”  

 Foi esse factor ambicioso que faz de Dom Roberto um marco histórico na evolução do 

cinema Moderno e do Novo Cinema Português.  
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4  Cooperativa do Espectador: uma Ligação com o Projeto Final Bom dia, Alegria! 

 

4.1  Introdução ao Projeto Final. 

 

 Bom dia, Alegria! é o título de uma curta-metragem produzida no âmbito da cadeira de 

projeto final do mestrado que agora termino. Trata-se de um filme escrito e realizado por João 

Lourenço e produzido por mim, Teresa Almeida. A restante equipa era constituída por Pedro 

Baranita, na edição, Manuel Mendes, no som e na música, Simone Almeida, na direção de 

fotografia e Morgana de Castro, na direção de arte.  

 Trata-se de uma ficção, com a duração de 17 minutos, em tons de drama e comédia. 

Apresenta-nos a história de Leonor que tem um trabalho invulgar: acordar pessoas. Bom dia, 

Alegria! é, pois, uma empresa que se dedica à prestação de um serviço que consiste em ajudar 

as pessoas a encarar a dificuldade de acordar e de enfrentar mais um dia cheio de problemas e 

preocupações. Mas o que implica, ao certo, acordar alguém e lidar com a sua intimidade? 

Leonor descobre-o, em primeira mão, ao deparar-se com um cliente fora do comum. Trata-se 

de Óscar, uma personagem que, acima de tudo, tem o dom de importunar Leonor, retendo-a 

em sua casa mais tempo que o necessário, utilizando vários pretextos. Procura companhia, 

procura alguém que o possa vir a compreender, e vê, na funcionária Leonor, essa 

possibilidade. 

 Segundo as próprias palavras do realizador João Lourenço, existe uma clara diferença 

entre quem acorda e quem é acordado: a sobriedade e consciência de um, mas não do outro. 

Procurou criar uma relação peculiar entre duas pessoas que demoram o seu tempo a tomar 

consciência da sua essência. Enquanto a sua proximidade aumenta, entramos numa viagem 

por espaços pouco prováveis, cores ricas e sons fortes que nos conduzem pelo mundo de 

Óscar, que mais não é do que o seu íntimo.  

 A nossa principal intenção, enquanto grupo responsável pela execução do filme, 

consistiu na abordagem que decidimos conferir à narrativa: a oposição entre o realismo e o 

surrealismo. Para tal, concentramo-nos na descrição das personagens, dos locais, e até de 

pormenores que se tornam fundamentais, como as cores (estão de acordo com os ambientes e 

sensações que se pretendem provocar no espectador), mas sobretudo das ações. Com cores e 

enquadramentos característicos de filmes como Moonrise Kingdom (2012) e The Life Aquatic 

with Steve Zissou (2004) de Wes Anderson mas com uma atitude e um espírito típico de 

filmes como Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) de Michel Gondry.  
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 Introduzido o filme, resta explicar a relação que pretendi estabelecer entre o Bom dia, 

Alegria! e a obra de Ernesto de Sousa. Em termos de estilo, temática e estética não são 

visíveis, de facto, similaridades. Existem, sim, ligações com o modelo de produção. Como 

produtora deste projeto, tive que recorrer a medidas de cariz pouco convencional para garantir 

a rodagem do Bom dia, Alegria!. Uma dessas medidas aproximou-se do sistema de produção 

principal de Dom Roberto: A Cooperativa de Espectadores. 

 Neste pequeno (e porventura dispensável) capítulo pretendo apenas focar as 

semelhanças entre os processos de produção de Dom Roberto e de Bom dia, Alegria! tendo 

como referência o impacto da Cooperativa de Espectadores no nosso país. 
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4.2  Cooperativa de Espectador em Dom Roberto 

 

 No ano de 1956, seis anos antes da estreia de Dom Roberto, Manuel de Azevedo, 

membro da primeira direção do Cineclube do Porto e crítico cinematográfico, escreveu vários 

artigos sobre a situação do cinema em Portugal. Como foi abordado em capítulos anteriores, o 

cinema nos anos 50 havia sido considerado, na sua generalidade, um cinema ultrapassado 

(excetuando o Neorrealismo de Manuel de Guimarães). A crise da sétima arte em Portugal 

estava instalada. No ano anterior, em 1955, não se produzia qualquer longa-metragem e, 

apesar de o Movimento Cineclubista viver uma situação próspera, não existiam produções a 

ele associadas.  

 Manuel de Azevedo sugeriu (com sabor a profecia) um modo de salvar a produção 

cinematográfica em Portugal. “Quanto à produção, sem a qual tudo o mais seria em pura 

perda, haveria que fazer igualmente um sério esforço, disciplinado e destituído de ambições 

inadequadas às nossas atuais possibilidades neste sector. A solução mais viável, parece-nos, 

seria a fundação de uma cooperativa produtora de filmes – impulsionada pelas pessoas e 

entidades mais interessadas (não nos lucros, entenda-se) pelo renascimento do cinema 

português. [...] Utopia? Talvez não, se todos quantos amam o cinema e o desejam para 

Portugal, quiserem colaborar nesta experiência, que pode ser decisiva.”122 

 A profecia concretiza-se em 1959, quando Ernesto de Sousa cria a Cooperativa de 

Espectadores123 como meio de produção para a realização de Dom Roberto. Ernesto de Sousa 

vinha de um meio privilegiado do cinema em Portugal. Pertencia ao movimento cineclubista, 

onde tinha grande influência, assim como na revista Imagem, onde era redator principal. 

Circulavam nesses meios os principais interessados na evolução do cinema em Portugal e, 

principalmente, na construção de um cinema independente do regime. Através de todos esses 

contactos, Ernesto de Sousa publicita a ideia da Cooperativa de Espectadores que consistia na 

venda de ações para a produção do filme. A posse dessas ações conferia aos membros da 

cooperativa o direito a visualizar posteriormente, sem qualquer custo, Dom Roberto. “O 

capital social, variável e ilimitado, é representado por ações nominativas de 100$00, e 

destina-se a apoiar o financiamento do filme Dom Roberto e assegurar uma continuidade de 

trabalho à respetiva equipa. Cada sócio poderia subscrever mais de uma ação, sendo-lhe 

                                                
       122 AZEVEDO, Manuel de. À Margem do Cinema Nacional. Cine-clube do Porto, Cadernos de Cinema: Porto: 1956, pp.96-97.  

123 Estatutos da Cooperativa de Espectadores presentes no anexo Q.  
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permitido receber a ação ou ações que tiver liberado e exonerar-se da sociedade uma vez 

terminado o apuramento dos excedentes daquele primeiro filme.”124 

 Pelo facto de a Cooperativa de Espectadores ter arrecadado muitos sócios provenientes 

do Movimento Cineclubista, Dom Roberto é como já foi referido anteriormente, considerado 

filho do Movimento.  

 
  Figura 60 – Fotograma do documentário da RTP2 A História do Cinema Português - parte 5. 

 

 Paulo Filipe Monteiro refere que o facto de Dom Roberto ter sido produzido a partir de 

uma Cooperativa de Espectadores demonstra a pujança do Movimento Cineclubista. “Hoje 

fala-se muito em crowdfunding125 e, no entanto, os filmes não conseguem descolar só com o 

apoio dos espectadores.” 126 Contudo, com Dom Roberto dá-se esta novidade, quer pela 

capacidade da inovação deste meio de produção, quer pela concretização do projeto. Dom 

Roberto obteve todos os seus financiamentos a partir da Cooperativa e isso é louvável. “Se 

teria sido uma outra coisa com um produtor? Nunca saberemos. Não me parece que olhando 

para o filme se note falhas de produção, nunca me pareceu isso.” 127 

 Ernesto de Sousa publicita e divulga a Cooperativa de Espectadores o máximo 

possível e no final de dois anos (de 1959 a 1961), inicia as rodagens de Dom Roberto, 

partindo do valor pouco mais que simbólico de seiscentos contos. Não obstante, sendo uma 

quantia manifestamente reduzida para fazer face a uma produção de uma longa-metragem, 

“consegue financiar e rodar o filme sem qualquer apoio estatal, graças ao entusiasmo do 

                                                
       124 “Notícia sobre o modelo de produção inovador instituído para o filme Dom Roberto”, Vértice (Abril de 1959). 

125 Crowdfunding – Financiamento coletivo na obtenção de capital.  
126 PFM- Apêndice B.    
127 PFM- Apêndice B.    



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

89 

movimento. Este facto já faria do filme, justamente, um caso aparte no novo cinema, que não 

mais seguiria um esquema de produção deste tipo.” 128 

 A Cooperativa de Espectadores é algo inédito em Portugal embora fosse já um meio 

de produção utilizado em França, desde 1936. O primeiro passo havia sido dado por Jean 

Renoir, em França, com um filme sobre a Revolução Francesa de 1789. Foi financiado pela 

Cooperativa de Espectadores e pelos sindicatos. O filme Monsieur Vincent (1947), de 

Maurice Cloche, foi outro exemplo deste modo de produção que nasceu através do cineclube 

Ciné-Pax. É provável que tenha existido alguma influência deste modo de produção em 

Ernesto de Sousa, quando este esteve em França entre os anos 1949 e 1952.  

 Dom Roberto, através da Cooperativa de Espectadores, consegue, por um lado, tornar-

se numa produção independente, sem apoios do Regime. Opõe-se aos filmes comerciais feitos 

até então, tornando esta obra digna do cinema nacional, da indústria cinematográfica e da 

expressão artística. Por outro lado, este meio de produção contribuiu, igualmente, para que os 

espectadores e os críticos ficassem na ânsia de descobrir o que seria Dom Roberto. Tornar-se-

ia, verdadeiramente, num marco na história do Cinema nacional? As opiniões antes da estreia 

do filme eram unânimes. Acreditavam num cinema moderno, na construção de um cinema 

que tinha sido proporcionado pela ajuda do público. Porém, após a sua exibição, as opiniões 

foram diversas e controversas, desde a estética à prestação dos atores, mas ainda assim não 

apagaram a importância do filme.  

 E hoje não se fala do cinema em Portugal sem se citar a obra singular de Ernesto de 

Sousa e o seu modo inovador de produção. Este modo de produção não mais, a nosso 

conhecimento, viria a ser reproduzido. Ernesto de Sousa explicou bem a importância da 

Cooperativa. Não foi apenas o apoio financeiro que criou Dom Roberto, foi todo o apoio 

moral que contribuiu, igualmente, para a realização desta obra inigualável.  

  

 

 

 

 

                                                
128 MONTEIRO, Paulo Filipe, Uma margem no centro: A Arte e o poder do “Novo Cinema”. Luís Reis Torgal Coord.. O Cinema Sob o 

Olhar de Salazar. In Idem. Lisboa: Círculo de Leitores, Temas e Debates, 2011, pp. 308. 
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4.3 Cooperativa do Espectador: Análise e ligação da produção do Bom dia, Alegria 

com a produção de Dom Roberto de Ernesto de Sousa. 

 

 Em relação ao meu papel como produtora no Bom dia, Alegria! percebe-se que há uma 

relação proporcional entre o investimento de trabalho que fez o realizador, João Lourenço, e o 

investimento da produção que teve de acompanhar velozmente a concretização imediata de 

algo escrito para algo exequível.  

 Desde o início da pré-produção do filme Bom dia, Alegria!, tive de conseguir formas de 

obter patrocinadores e apoios para a sua concretização. Pela primeira vez, as produções finais 

de mestrado não tiveram apoio financeiro por parte do ICA (Instituto de Cinema e 

Audiovisual). Assim, ao invés de um orçamento preenchido com cerca de dois mil e 

quinhentos euros iniciais, partimos do zero (literalmente). E é neste ponto que o meu destino 

como produtora é cruzado com as dificuldades financeiras de tantos produtores em Portugal. 

É desproporcional fazer uma comparação entre o meu trabalho de produção e o trabalho de 

Ernesto de Sousa, pois a magnitude das produções e dos contextos históricos e sociais 

apresentam diferenças consideráveis. No entanto, a solução encontrada foi semelhante: 

Ernesto de Sousa criou a Cooperativa do Espectador e eu, sem ter conhecimento (ainda) 

desse modo de produção, chamei à “minha cooperativa” uma angariação de fundos.  

 Ernesto de Sousa demorou dois anos a obter o dinheiro (seiscentos mil escudos) 

necessário para a produção de Dom Roberto, através da Cooperativa dos Espectadores. A 

Cooperativa, ou os futuros espectadores do filme no final, ganhavam o direito a ver o filme 

sem qualquer custo. Era quase que uma antecipação do pagamento da entrada na sala para a 

exibição do filme.  

 Na minha opinião, este meio de produção e de obtenção de financiamento é um modelo 

brilhante não só para angariar dinheiro suficiente para uma rodagem cinematográfica, mas 

também para garantir público nas várias exibições. A Cooperativa cria uma maior divulgação 

ao filme antes sequer de este estar feito e esse facto capta as atenções dos futuros espectadores.   

 

 Quanto à produção 129  do Bom dia, Alegria! a minha espécie de Cooperativa de 

Espectadores ou angariação de fundos teve o apoio incondicional da Câmara Municipal de 

Santo Tirso e do Casino de Espinho. Estas duas instituições abriram-nos as portas para a 

realização de sessões de cinema de antigos trabalhos nossos (da equipa de “Bom Dia, 

                                                
129 Ver anexo S. 
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Alegria!”). Ao invés de vender cotas aos associados da Cooperativa, como fez Ernesto de 

Sousa, decidi vender entradas para essas sessões de cinema (em espaços a nós cedidos 

gratuitamente pelas instituições que referi). Com esse bilhete, os espectadores recebiam, na 

verdade, duas sessões: a dos antigos filmes da equipa e posteriormente a do Bom dia, Alegria!. 

Não só logramos obter a angariação de fundos, através dos bilhetes, mas também a divulgação 

do nosso trabalho a potenciais patrocinadores. Criámos, assim, as quatro sessões de cinema. A 

primeira consistia num jantar com cinema. Não existiu uma venda de bilhetes, mas cinquenta 

por cento (cinco euros) das receitas do jantar reverteu a favor da produção do filme. 

Seguiram-se mais três sessões. O preço dos bilhetes (que variava entre dois euros e meio e 

três euros e meio) contribuía automaticamente para a produção e, no início de cada sessão, 

apelávamos à contribuição de potenciais patrocinadores. Essas três sessões realizaram-se na 

Biblioteca Municipal de Santo Tirso, no Casino de Espinho e no Centro Cultural de Vila das 

Aves.  

 

    
Figuras 61, 62, 63 e 64 – Cartazes das sessões de angariação de fundos para a produção Bom dia, Alegria!. 

 

 A par das receitas das sessões, também obtivemos fundos com o funcionamento de 

serviços de bar. Para tal, angariei patrocínios em géneros a várias pastelarias e supermercados 

que contribuíram para que cem por cento das receitas do bar revertesse diretamente para a 

produção. Dei o devido destaque aos seus logos nos cartazes das sessões como forma de 

aliciar outros potenciais patrocinadores que fossem assistir às sessões. Criei convites 

direcionados estrategicamente para empresas e para pessoas particulares que gostaria que 

financiassem o filme.  

 Simultaneamente, decidi também criar cupões de doação, em que o dinheiro poderia ser 

destinado ao pagamento dos honorários dos atores ou para a construção de cenários, por 

exemplo, criando assim um envolvimento direto do espectador com a produção do filme.  
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Figuras 65 e 66 – Imagem do cupão de doação de dinheiro para a produção Bom dia, Alegria! e bilhete de entrada. 

 

 A adesão por parte do público nestas sessões foi bastante reconfortante, quer a nível 

financeiro, quer a nível pessoal e artístico. Fomos bem recebidos, como equipa, pelos 

espectadores/patrocinadores e, acima de tudo, com o financiamento indicado, conseguimos 

prosseguir com os prazos de produção. 

 

  
Figuras 67 e 68 – Fotografias das sessões de angariação de fundos para a produção Bom dia, Alegria!. 

 

 Ao contrário de Dom Roberto, o nosso filme não foi financiado apenas pelo público. 

Tivemos alguns patrocinadores devido à publicidade feita nestas sessões e à visibilidade do 

projeto na comunicação social. 

 O resultado das receitas destas sessões foi, no início da rodagem, cerca de um terço de 

todo o orçamento. No final da produção, como excedemos os valores orçamentados, tornou-se 

numa percentagem mais reduzida. Obtivemos cerca de seiscentos euros nestas quatro sessões. 

Ainda que pareça um valor reduzido, naquele momento, significou que não iríamos 

comprometer a estética do nosso filme. Os seiscentos euros foram automaticamente 

encaminhados para o aluguer de uma dolly, essencial na construção da estética pretendida 

pelo realizador. Para a rodagem de Dom Roberto, a Cooperativa de Espectadores havia 
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atingido cerca de seiscentos mil escudos; tive pouco mais do que dois meses apenas para 

conseguir “qualquer coisa” pois, quando entrei neste processo de angariação de fundos, não 

imaginava o resultado das receitas.   

 Para dar início às rodagens do Bom dia, Alegria!, necessitava de cerca de cinco mil e 

quinhentos euros. Vinte e dois dias de rodagem, com uma equipa técnica e elenco, num total 

de quinze a vinte pessoas para alojar, transportar e alimentar; nove cenários interiores e dois 

exteriores; pintura de paredes, aluguer de espaços e cenários, transporte de material; 

honorários de atores, maquilhagem e vestuário; aluguer de material, gaffer, muita gaffer. 

 Numa produção que poderia ter custado cinco mil euros, consegui reduzir os custos para 

dois mil e seiscentos euros (incluindo os custos de divulgação e envio para festivais de 

cinema). A alimentação da equipa técnica e atores foi garantida em cada dia por restaurantes 

patrocinadores da rodagem. O alojamento de igual forma. O preço de todos os adornos para os 

cenários foi reduzido em setenta e cinco por cento e o vestuário cedido sem qualquer custo.  

Esta forma de produção acabou por resultar. Pode não ter sido um sucesso, mas correu bem. O 

dinheiro acabou por não ser um problema de produção.  

 As sessões de cinema que realizámos foram um marco importantíssimo para a produção 

do Bom dia, Alegria!. O reconhecimento das pessoas, os interessados em cinema e os 

interessados em patrocinar surgiram desse meio. Posso dizer que os seiscentos euros ganhos 

nas receitas dessas sessões multiplicaram-se a partir delas.    

 Este acontecimento tornou-se uma espécie de novidade. Fomos contactados por vários 

jornais e revistas, quer locais quer nacionais, como é o caso do Jornal de Notícias. Afinal, o 

facto de as pessoas apoiarem diretamente a produção de cinema em Portugal é notícia de 

jornal, por ser inusitado. E isso não está correto. Os principais interessados deveriam ser os 

espectadores e a verdade é que este meio de produção não é de todo familiar ao público 

português. Se Ernesto de Sousa, ou outro realizador, tivesse continuado com a Cooperativa de 

Espectadores, a nossa produção não seria, com toda a certeza, notícia de jornal. 130   

 De novo, invoco a opinião de Manuel de Azevedo que, em 1956, deu a ideia de uma 

Cooperativa. E respondendo à sua própria pergunta, se seria uma utopia criar uma 

Cooperativa, referiu que “esperar que os ‹‹outros›› ou o Estado resolvam as dificuldades é que 

poderá ser utópico. Porque, se os homens mais ligados ao cinema derem os primeiros passos, 

natural é que os ‹‹outros›› e o Estado venham depois em seu auxílio, facilitando-lhes a tarefa e 

                                                
       130 Ver anexo R.  	  
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auxiliando-os financeiramente. Há que pôr à prova a capacidade realizadora, a devoção e o 

espírito dedicado dos ‹‹homens do cinema português››.” 131 

 

  
 Figuras 69 e 70 – Artigos de jornal sobre as sessões de angariação de fundos para a produção Bom dia, Alegria!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
       131 AZEVEDO, Manuel de. À Margem do Cinema Nacional. In Idem. Cine-clube do Porto, Cadernos de Cinema: Porto: 1956, pp.96-97. 	  
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4.4 Recurso a Novas Formas de Produção: Conclusão de Capítulo  

 

 Durante a produção de Bom Dia, Alegria!, percebi que, de cada vez que o realizador 

decidia aumentar a fasquia da exigência técnica e artística, a produção teria de acompanhar o 

seu ritmo de exigência, de modo a poder concretizar-se em pleno a conceção do autor. E esse 

ritmo foi sempre alucinante.  

 Só assim, com a união destas várias artes e esforços técnicos foi possível alcançar o 

resultado final. Os meios de produção têm que ser apropriados à realidade vivida, à etnografia 

e às condições financeiras. Não foi fácil arranjar patrocinadores num final de um ano fiscal, 

perto do Natal, numa situação de plena crise em Portugal. Mas o filme tinha que ser feito e as 

datas estavam lançadas. Tal como Ernesto de Sousa com a Cooperativa de Espectadores, 

também comigo, no Bom dia, Alegria!, a necessidade teve de aguçar o engenho. E só isso 

prova que é possível fazer cinema em Portugal sem o apoio do Estado. Foi possível em 1962, 

é possível em 2014. 

 A união dos cineastas é que é crucial para a prosperidade do cinema português. À 

semelhança da reunião organizada pelo Cineclube do Porto em 1967 (Semana do Novo 

Cinema Português), é necessário hoje em dia discutir, criticar e apoiar o cinema feito em 

Portugal. Segundo Luís Reis Torgal132, tem de haver uma honestidade cinematográfica. Este 

professor universitário explica que, após o 25 de Abril fizeram-se congressos, colóquios, e 

juntaram-se os historiadores. Não estavam voltados de costas uns para os outros. Conclui que, 

pior do que estar contra, de costas voltadas, é estar indiferente ao cinema de hoje. Seria 

interessante fazer uma reflexão sobre o cinema. Os cineastas precisam de cooperar e refletir 

conjuntamente, até para se perceber a diversidade do cinema português. 

 Por outro lado, Paulo Filipe Monteiro refere a importância dos fundos do Estado. Há 

uns anos atrás, a Dr.ª Zita Seabra, que esteve à frente do estudo de cinema, lançou o epíteto 

dos subsídio-dependentes. “Que só se usa em relação aos artistas, e isso indigna-me. Não se 

vê que os agricultores também têm os seus apoios. Os industriais também, para já não falar 

dos bancos com milhares de milhões de apoio. E depois, os tostões que são dados à cultura 

são vistos como uma esmola para estes subsídio dependentes.” 133 Concluiu que a cultura 

precisa de viver do apoio do Estado; se, porventura, os filmes arranjarem outras fontes de 

financiamento, tanto melhor, mas a base terá que ser esse apoio do Estado. 

                                                
       132 LRT- Apêndice C.   	  
       133 PFM- Apêndice B.   	  
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 Na minha opinião, uma Cooperativa de Espectadores, ou uma mera recolha de fundos 

semelhante à que eu idealizei para o Bom dia, Alegria!, são formas viáveis de produzir cinema. 

E poderão vir a ser provas de que se consegue fazer cinema em Portugal. Cabe a nós, novos 

cineastas, mostrar o nosso valor, para que um dia venham apoiar o nosso trabalho. Estagnar 

não é, nem nunca será, bom para o nosso panorama cinematográfico nacional. 
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5  Conclusão  

 

 À semelhança de José Niza, na letra da canção que Paulo de Carvalho imortalizou, 

também eu “quis saber quem sou, o que faço aqui”.  

E depois do adeus não apenas deixou marca indelével no contexto da revolução do 25 

de Abril de 1974, como ajudou a fazer a mudança. A seu modo, também Dom Roberto 

marcou, e de forma decisiva contribuiu para a mudança no cinema português. Foi justamente 

por querer “saber quem sou”, que decidi mergulhar de forma mais profunda na história do 

cinema Português.  

 Várias foram as conclusões a que cheguei nesta dissertação. A primeira é que Dom 

Roberto é um filme notável e repleto de simbolismo. Sem exagero, diria que é um objecto 

cinematográfico sem par, difícil de descrever, no qual as influências diretas são demasiado 

difusas para se aproximar claramente seja do Neorrealismo, seja do Novo Cinema.  

Concluo, porém, que Dom Roberto é suficientemente irreverente, quer pela 

intencionalidade, quer pelo singular caminho que conduziu à sua produção. E é isso que o 

torna novo. Dom Roberto configura uma produção verdadeiramente do povo, uma vez que, a 

partir da Cooperativa de Espectadores, qualquer pessoa poderia contribuir para o nascimento 

deste Novo Cinema. Dom Roberto, significa assim, a união do povo em favor da mudança do 

cinema. 

 O percurso do cinema português, desde a década de 30 até ao 25 de Abril de 1974, é 

completamente diverso e extremamente aliciante no que respeita à investigação. Alheia a uma 

monótona regularidade, a história do cinema nacional exige que se preste atenção a cada um 

dos passos. A contextualização histórica nacional e mundial é sem dúvida essencial para a 

compreensão do impacto da geração de 60 na história do cinema português. Considerando 

embora que a geração de 60 se uniu para elevar o cinema em Portugal, criando e apoiando-se 

no Novo Cinema, importa ter em conta a diversidade patente nos seus filmes.  

Nesse sentido, a citação de Leitão de Barros (1964) faz todo sentido como forma de  

concluir este tema: “Acredito, meus senhores, num cinema português, porque acredito na 

eternidade deste grupo parecido que somos, [...] capazes de muita asneira e de muita coisa 

bem feita, [...] que levamos sobre alguns povos esta vantagenzinha apreciável: conhecermo-

nos uns aos outros, de ginjeira, há oito séculos! E, graças a Deus, damo-nos mal!” 

 As palavras de Leitão de Barros representam, na minha opinião, o processo que Dom 

Roberto passou aquando a sua estreia. Foi controverso, não foi “bom” o suficiente, todavia, 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

98 

foi um filme que “acreditou” no Novo Cinema, aspirando fazer parte deste. E, apesar de 

Ernesto de Sousa não ter realizado nenhum outro filme, a verdade é que, até ao fim, marcou 

presença, na luta pelo Novo Cinema Português, ao lado de alguns que criticaram ferozmente o 

seu filme. Porquê? Porque existia uma causa maior a defender: a evolução do cinema 

português. Era isso o que mais lhe importava. 

 Os prazos e o curso da vida exigem que termine aqui esta etapa. Como perspectiva 

futura, sinto necessidade de conhecer a fundo outras décadas do cinema português. Sinto 

também necessidade de continuar, com ou sem apoios, a produzir e a fazer cinema, fazendo 

parte desta história. Fazer cinema em Portugal não é impossível e tem que ser uma realidade.  
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APÊNDICE A 

 

Transcrição da entrevista a Lauro António sobre o “Novo Cinema Português” 

| Novembro de 2013 

 

Breve apresentação: Lauro António destaca-se pela sua dedicação plena ao cinema: do 
cineclubismo à televisão, da crítica cinematográfica à realização. Como realizador, Manhã 
Submersa (1980) é a sua obra de maior referência. Fez parte da Geração de 60 e esteve 
presente da Semana do Novo Cinema Português em 1967.    
 

  
Figura 66 - Lauro António, fotograma da entrevista vídeo feita por Teresa Almeida (presente no DVD anexado à dissertação), em café Vá Vá, 

Lisboa, Novembro de 2013.  

 

Entrevista: 

 

Teresa Almeida: Origem do Novo Cinema Português.  

É com muito entusiasmo que inicio esta entrevista, abraçando a oportunidade única de receber 

informações privilegiadas de alguém que viveu plenamente a época que pretendo estudar… a 

do Cinema Novo. A ideia desta fase da história do nosso cinema suscita-lhe, certamente, 

algumas recordações e reflexões…)  
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Lauro António: O Cinema Novo Português é sobretudo influenciado pelo aparecimento da 

Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague em França, por um lado, e o Free Cinema em Inglaterra, 

[por outro,] que também teve uma influência forte em Portugal, nomeadamente no Fernando 

Lopes, que andou a estudar em Inglaterra. Os outros cineastas que estudaram em França, 

como o Paulo Rocha e o António Cunha e Teles, têm a Nouvelle Vague como referência direta. 

Agora, indiretamente através da Nouvelle Vague, o Cinema Novo Português também tem a 

ver com o Neorrealismo, porque a Nouvelle Vague também vai ao encontro dos elementos 

fundamentais do Neorrealismo, das imagens de rua, dos atores amadores, das temáticas do 

quotidiano, e tudo isso é recuperado pela Nouvelle Vague e é através da Nouvelle Vague que 

nasce o Cinema Novo Português e o Cinema Novo que aparece um pouco por toda a Europa.  

 Agora, a “Nouvelle Vague” Portuguesa tem algumas características que são somente 

nossas, pois retrataram a nossa realidade. Nós vivíamos em Ditadura e, portanto, esse facto 

tem um peso importante e decisivo na conceção do Cinema Novo Português. Enquanto os 

franceses e os ingleses viviam numa democracia e tinham possibilidades de dar uma 

expressão de liberdade às suas ideias e estéticas, em Portugal havia mais dificuldades porque 

a Censura era forte e não permitia a mesma liberdade de expressão. Mas há uma característica 

curiosa, porque a Nouvelle Vague vai influenciar muitos países sob ditaduras, nomeadamente 

todos os países do Leste da Europa. Quanto a Espanha, onde há um Novo Cinema também, 

[este] tem características muito próximas das de Portugal porque Espanha também estava sob 

uma ditadura, bem mais forte do que a nossa. A diferença é que nós, como tivemos a Guerra 

Colonial, a nossa censura recaía muito sobre os filmes de guerra, racismo, questões 

relacionadas com o comunismo e o socialismo, e essa guerra vai agravar ainda mais o 

tratamento destes temas no cinema. Portanto, o problema do Cinema Novo Português é que, 

neste aspeto, vejo que tem, por um lado, a tentativa de importar uma estética (Nouvelle 

Vague) de certa forma com uma liberdade de criação que criou em Portugal uma nova 

conceção estética e técnica, apesar de os temas serem censurados. Antes do Cinema Novo 

Português, tínhamos um cinema em Portugal muito conservador, não só de um ponto de vista 

ideológico, mas até de um ponto de vista de construção estética do filme. O aparecimento dos 

novos realizadores nos anos 60, que coincide muito com a Nouvelle Vague, traz essa liberdade 

de escrita. A nível histórico, no Cinema Português, a mudança da monarquia para a república 

não teve qualquer influência no cinema a não ser nas personalidades e, por outro lado, todo o 

cinema que se fez durante o início do Estado Novo é um cinema todo ele muito controlado e 

há muitas poucas experiências, porque os filmes eram subsidiados pelo Estado. Houve 

exceções, como o Manuel Guimarães que é um autor que não é da Nouvelle Vague, nem 
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representante do Novo Cinema Português; é um representante do cinema da resistência à 

ditadura, mas é um realizador que tem uma ligação direta ao Neorrealismo Italiano e o 

neorrealismo poético francês. Digamos que todos os filmes dele eram censurados e chegou até 

a fazer alguns filmes sem apoio. Foi de facto, na altura e até aos anos 60, uma das pessoas 

mais resistentes à ditadura no cinema. Havia também vários realizadores, na altura, que 

tinham ligação com o regime, mas faziam filmes mais ou menos de oposição, com algumas 

críticas subliminares, mas todas elas toleradas pela censura.  

 É no início do Estado Novo que aparecem (anos 30/40) os filmes mais frutuosos, 

nomeadamente pela influência, por um lado, do António Ferro, que era partidário das 

vanguardas e dos modernismos, e também do ministro das obras públicas, o Duarte Pacheco. 

Eram dois homens com visões abertas e que, de certa forma, criaram um período com uma 

certa modernidade possível dentro da censura. É muito curioso, porque isso coincide, no 

cinema, com uma época em que os realizadores portugueses são muito cinéfilos. Muitos deles 

são plenamente salazarista, como é o caso do António Lopes Ribeiro, mas, para além disso, 

existiu um grupo de realizadores que era culturalmente muito interessante, uns mais chegados 

ao governo, outros menos, e nasceram filmes uns mais outros menos conhecidos, como é o 

exemplo da Canção de Lisboa. Era um grupo de perfeitos cinéfilos, muito ligados a revistas e 

a questões culturais, como músicos, arquitetos e escritores. O grupo desvanece, curiosamente, 

com o desaparecimento do António Ferro e do Duarte Pacheco. A partir daí, nos anos 50, o 

governo de Salazar começa a deteriorar-se e a fechar-se mais ainda. A década de 50 é a 

década zero do cinema português porque não há nenhum filme em condições e, a partir daí, os 

realizadores portugueses começam a não ter graça nenhuma; fazem apenas filmes para ganhar 

dinheiro, usando as vedetas da época e que hoje em dia não têm significado nenhum. Até que, 

aparece em 1961 uma experiência muito interessante em Portugal que radicaliza o cinema 

feito até então, e até mesmo a situação do Estado Novo: o filme Dom Roberto, é considerado 

pré-cinema novo português. Acaba por anunciar o Cinema Novo Português, estando 

radicalizado no Neorrealismo. Foi um filme que não teve subsídios, mas que tratou de 

arranjar uma cooperativa de futuros espetadores do filme que deram receitas para que o filme 

pudesse ser realizado, para depois terem direito a ver o filme. Esta foi uma alternativa aos 

subsídios do Estado Novo.  

 Depois sim, nasce o Cinema Novo Português com os Verdes Anos, com o Belarmino, 

com o Cerco, entre outros. Nasce com esta nova Geração, em que a maioria passa pela 

universidade (que não é o caso de muitos dos realizadores até aos anos 50) e pelas escolas de 
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cinema em França e Inglaterra e são realizadores com uma certa preparação cultural e quase 

todos leitores dos Cahiers du Cinéma.  

Um pormenor interessante: estamos num café que se chama “Vá Vá” e foi neste café 

que praticamente nasceu o Cinema Novo Português. Aqui reunia-se, durante os anos 60, o 

núcleo do Cinema Novo Português, praticamente todas as noites: Pedro Vasconcelos, 

Fernando Lopes, Seixas Santos, João César Monteiro, Manuel Costa e Silva e, claro está, 

Paulo Rocha, que morava neste mesmo edifício; aliás, os “Verdes Anos” são filmados nesta 

mesma fachada.  

 Eram muito dependentes da estética da Nouvelle Vague e os filmes denunciavam isso, 

principalmente os Verdes Anos. O Paulo Rocha tinha uma realização clara e mais linear que 

os restantes realizadores da época. O Cinema Novo Português tem uma primeira fase que está 

muito ligada ao António Cunha e Telles como produtor e, depois, há um acontecimento 

marcante para o desenvolvimento do cinema em Portugal que é um encontro promovido pela 

Cineclube do Porto em 1967, onde eu próprio estive e todos os realizadores do Cinema Novo 

Português, mais algumas entidades, nomeadamente da Gulbenkian, onde se viram os 

primeiros filmes até aquela época e dois ou três dos primeiros filmes do Cinema Novo 

Português, nomeadamente o Belarmino e os Verdes Anos. Nessa mesma reunião discute-se o 

futuro do cinema em Portugal e dessa discussão saiu um documento, que foi apresentado à 

Gulbenkian, que pedia apoio para os filmes portugueses e, portanto, digamos que o Cinema 

Novo Português ganha uma segunda fase a partir daí. Essa segunda fase, que se começou a 

chamar o “período” Gulbenkian, é uma fase em que aparecem três ou quatro filmes que são 

subsidiados pela Gulbenkian e [que] têm uma maior liberdade económica para serem 

realizados; aliás, formou-se uma instituição, chamada Centro Português de Cinema, que 

realiza várias obras, nomeadamente o “Recado” do Fonseca e Costa, e o “Passado e Presente” 

de Manoel de Oliveira. Esta geração “Gulbenkian” tem, por um lado, mais condições 

económicas para fazer os filmes. Curiosamente, todos os filmes anteriores são a preto e 

branco e alguns da geração “Gulbenkian” começam a ser a cores. Aliás, são quase todos a 

cores. Contudo, contêm ainda vários problemas nos ideais e nas ideias a transmitir devido à 

censura. Arranjam, assim, uma linguagem bastante secreta e simbólica. Um exemplo disso é o 

“Recado”, uma história que aparentemente fala de contrabandistas mas, na verdade, fala dos 

resistentes contra a PIDE, e isso nunca é dito de uma forma direta, passando na censura por 

ser somente uma história de contrabandistas. O que tinha graça é que esse tipo de filmes 

criava no espetador comentários do género: “Olha que isto não é um filme sobre 

contrabandistas, é sobre a resistência e os polícias que andam atrás deles não são polícias 
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normais, são da PIDE”. A leitura dos filmes não era feita linearmente, mas tinha que ser 

acompanhada quase de um livro de instruções que era fornecido pelos espetadores mais 

avisados. 

 Os “Verdes Anos” é um retrato desta zona de Lisboa [Av. Estados Unidos da América] 

e Paulo Rocha escolheu esta zona porque vivia aqui, e era a zona que conhecia melhor, mas 

também a escolheu porque era uma zona simbolicamente muito interessante (esta zona das 

avenidas novas), pois era uma zona limite da cidade e que acolheu grande parte da juventude 

lisboeta endinheirada e, ao mesmo tempo, esclarecida e graduada. Cristalizou-se, assim, nesta 

zona, uma série de problemas interessantes, nomeadamente nas relações de classes e que o 

filme de Paulo Rocha aborda na sua temática. O filme mostra isso, mas com uma certa 

amargura que leva ao desfecho trágico do final do filme e, portanto, aí há, nitidamente, uma 

crítica à forma como a sociedade estava organizada naquela época.  

 Sei que houve cenas cortadas [pela censura] nos “Verdes Anos”, assim como quase em 

todos os filmes daquela época, mas não tenho a noção de quais foram.  

 A reação do Estado Novo perante o Cinema Novo Português foi interessante porque, 

por um lado, os primeiros filmes deste movimento são ainda do tempo do Salazar e depois 

passam a ser do tempo do Marcelo Caetano, sobretudo a geração Gulbenkian. A ideia de 

Portugal, de um país completamente cercado, sem contacto com o exterior, por um lado, era o 

que Salazar pretendia porque gostava de ter um país pacato e sossegado longe das modernices 

e convulsões. Mas, por outro lado, em termos internacionais, era importante que Portugal não 

desse essa sensação de encerramento. Então, estes filmes começaram a funcionar dentro de 

portas onde eram relativamente mal vistos e procurava-se, com a censura, cortar o máximo 

que pudesse exprimir alguma crítica mas, por outro lado, era interessante que passasse lá para 

fora como sendo exemplo de um Cinema que não era rigorosamente um cinema de Estado 

Novo, ou seja, a ideia que eles pretendiam dar lá fora é que em Portugal até se permitia fazer 

filmes que não estivessem totalmente de acordo com o regime. Mas a verdade é que a grande 

maioria destes filmes não era apoiada pelo Estado Novo. O Estado Novo apoiava sobretudo 

os realizadores do regime. O Cinema Novo Português era olhado com alguma suspeição, 

assim como toda a atividade cinematográfica da época que não estava de acordo com os 

princípios enumerados pelo Estado Novo; o Cineclubismo também era perseguido, assim 

como revistas que contivessem informação de filmes não apoiados pelo Estado Novo.  
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[“Verdes Anos” reação do público] 

 

 Por um lado, houve algum impacto, mas havia um impacto praticamente naqueles que 

já estavam impactados. Durante o Estado Novo, havia um clima em que, por vezes, se 

manipulava emocionalmente as pessoas, como por exemplo “Para Angola com força e já!” e 

as pessoas sentiam vontade de responder contra a ofensiva mas, depois, à medida que vinham 

os mortos e os estropiados, a força começou-se a perder e sempre houve uma classe muito 

crítica em relação ao Estado Novo, desde o partido Comunista (que sempre existiu na 

clandestinidade) até setores da Igreja, como os católicos progressistas que tinham um grupo 

de grande representatividade na sociedade portuguesa, os socialistas que se iam organizando, 

e mesmo algumas franjas de uma direita liberal que achava que a ditadura, de um ponto de 

vista económico, era má para o desenvolvimento do nosso país. Outro grande factor era que o 

ensino era muito seletivo. Quem ia para a faculdade, normalmente, eram os filhos de pessoas 

abastadas e, em 1962, dá-se a revolução académica e os estudantes revoltam-se contra o 

regime, pois tinham acesso a bens culturais, a ideologias novas e tinham uma noção do que 

era este cinzentismo português do Estado Novo e, portanto, era quase tudo contra. Era então 

esta franja da sociedade que usufruía das mensagens do cinema e, portanto, eu sei que houve 

sempre um grande entusiasmo por parte da malta universitária e dos cineclubes nos filmes do 

Cinema Novo Português. O grupo de jovens que se reunia no Café Vá Vá partia de lá para ver 

as antestreias do Paulo Rocha. Encontravam-se muitas pessoas neste café, à noite, para 

tertúlias (jornalistas de esquerda, cineastas, cantores de intervenção...) e era onde se reunia a 

gente da oposição. Essas pessoas, quando iam ao Cinema, já sabiam o que haviam de 

encontrar porque, no fundo, o Paulo Rocha tinha estado na noite anterior a contar o filme. 

Como o Paulo Rocha não era apoiante do regime, automaticamente já se sabia que o filme 

tinha mensagens subliminares de oposição. Agora, nunca houve um grande abanão na 

sociedade com estes filmes portugueses; era tudo muito em ciclos fechados, principalmente de 

jovens, que acabavam por comentar sempre no final, e não se alargava à restante população.  

 O cinema português teve grande adesão popular na época dos anos 30 e 40 com as 

comédias (“Canção de Lisboa”…); a partir dos anos 50, o afastamento do público do cinema 

português foi gradual, progressivo e, mesmo aqueles filmes, que eram feitos por certos 

realizadores para terem sucesso comercial, não tiveram muito sucesso porque as pessoas 

começavam a fartar-se desse tipo de cinema e, portanto, chamou-se o divórcio do público 

português ao cinema. Os anos 60 queriam contrariar um pouco esse divórcio e conseguiram 
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de alguma maneira mas, sobretudo, em relação às camadas da população mais letrada; 

contudo, não era grande o suficiente para ter destaque em Portugal, na época.  

 O que é interessante é que não é o cinema que muda a sociedade, não é a literatura, 

não são os escritores daquela época que escreviam contra o regime, mas sim baladeiros como 

o Zeca Afonso que, esses sim tinham grande impacto. Não são as lutas estudantis, nem as 

lutas operárias, mas sim o conjunto de tudo isso que acaba de modificar a consciência da 

população, mas de forma lenta.  

 

Concorda que Verdes Anos seja o filme paradigmático do novo cinema? 

 

 Eu gosto muito dos “Verdes Anos” e a razão mais importante para que este filme seja 

paradigmático é o facto de ter sido o primeiro do Cinema Novo Português. Mas, mesmo assim, 

tem o D. Roberto atrás, que é um filme com um esforço residual e que eu julgo que é um 

filme que deve ser descoberto, porque é muito interessante e não está devidamente valorizado. 

O “Belarmino” é outro dos filmes (doc-drama) que destaco do Cinema Novo, porque tem um 

retrato da sociedade da época bastante interessante, de uma Lisboa histórica. O interessante 

deste Novo Cinema é que, se vir hoje em dia, globalmente, digamos que é uma espécie de 

puzzle que acaba por se completar, até a nível estético. Todos os filmes são particularmente 

interessantes e julgo que esse painel que todos eles constituem dá um quadro da sociedade, 

naquela época.  

 Há uma grande liberdade de filmagem nos Verdes Anos. O facto de o filme ser quase 

todo rodado em cenários naturais dá-lhe uma grande autenticidade e isso é uma das vertentes 

que vem da Nouvelle Vague, também. As duas personagens principais, que são dois jovens 

atores… inclusive uma delas, a Isabel Rute tem um trabalho que eu acho notável e que é a 

revelação de uma atriz e favoreceu muito o filme. Quanto a mim, eu vivia na mesma zona 

onde o filme foi rodado, e praticamente conhecia todos os sítios do filme. O lado da 

proximidade que o filme tinha comigo - também era muito sedutor nesse aspeto - e esse lado 

de proximidade teve uma enorme influência na minha maneira de ver o filme. Por outro lado, 

o “Belarmino” também teve grande impacto, porque acontecia na baixa de Lisboa que eu, 

como estudante, frequentava quase todos os dias.  
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O Cinema não-censurado terá sido, durante o Estado Novo, um meio de intervenção 

subliminar contra o Estado?  

 

 O Cinema Novo Português é um cinema de resistência e acaba em 1974, no 25 de 

Abril, porque deixou de haver ao que resistir. O Cinema Novo Português e o cinema em 

Portugal, mesmo hoje em dia, não é um cinema de coletivo, é um cinema individual. São 

vários realizadores, cada um tem a sua maneira e ótica de fazer e de ver o cinema. E o que faz 

a unidade do cinema em Portugal, julgo eu, é essa diversidade.  

 O Cinema Novo não censurado, que subliminarmente continha revoltas sociais e de 

crítica ao regime, oferecia um retrato realista e, neste aspeto, aproxima-se do Neorrealismo. O 

Neorrealismo dá voz a uma nova classe nunca antes “ouvida” no Cinema: a classe mais 

desfavorecida. E no caso português também é um pouco isso, é chamar a atenção dos 

problemas da classe mais desfavorecida. Existem problemas condicionados e que o cinema 

consegue por a descoberto na medida do possível. Era uma atitude diferente.  

 

É possível colocar no mesmo patamar o cinema e as músicas de um José Afonso, por 

exemplo?  

 

 A diferença julgo que está na produção. Um filme é muito caro e não se pode fazer 

sem apoios. E uma canção pode cantar- se em qualquer sítio. Estive em vários sítios, na altura, 

a falar de cinema e o José Afonso a cantar ao mesmo tempo e, digamos que a finalidade era a 

mesma, mas a música é mais fácil de se propagar. Lembro-me de uma outra situação em que 

estávamos numa sala carregada de gente para ouvir um tipo a falar de cinema e que dizia, de 

certa forma, mal do governo e um outro que cantava as canções de intervenção, e as pessoas 

iam para ouvir isso. Nesse aspeto, acho que a influência era a mesma, simplesmente um disco 

era mais fácil de gravar e de por à venda, apesar dos cortes da censura, mas as canções 

chegavam na mesma ao povo, até mesmo as censuradas. Acho que a conjugação destas várias 

formas de luta é que deu o contributo para acabar com o regime, mas também um contributo 

para a cultura portuguesa. Eu julgo que o Cinema Novo Português, as canções, os livros, não 

eram só feitos para derrubar o regime, digamos que eram formas de arte, cultura, e que tinham 

naturalmente essa função também. Por o Estado não apreciar muito a cultura, só o simples 

facto de haver várias formas desta, havia bastante resistência a um estado que não era muito 

dado a cultura. Já me esgotou!  

Mas valeu a pena. Muito obrigada.   
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APÊNDICE B 

 

Transcrição da entrevista com o Prof. Doutor Paulo Filipe Monteiro, a propósito Ernesto de 

Sousa (Dom Roberto – 1962) e o Novo Cinema Português.  

| Outubro de 2014 

 

Breve apresentação: Paulo Filipe Monteiro é Professor Catedrático da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Entre várias áreas de 
investigação, o cinema português destaca-se no seu percurso académico, sendo a sua tese de 
doutoramento sobre o tema Autos da alma: os guiões de ficção do cinema português entre 
1961 e 1990. 
 

 
Figura 67 – Paulo Filipe Monteiro, fotograma da entrevista vídeo feita por Teresa Almeida (presente no DVD anexado à dissertação), na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Outubro de 2014.  

 

Entrevista: 

 

Teresa Almeida: Do seu ponto de vista, que lugar ocupa Dom Roberto na história do 

Cinema Português? Dom Roberto é parte integrante do cinema Neorrealista ou do Novo 

Cinema? Porquê? 
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Paulo Filipe Monteiro: As lutas, para definir um campo, são logo significativas. Não é 

inocente dizer se o Cinema Novo começa com o Dom Roberto ou se começa com os Verdes 

Anos, porque o campo do Cinema Novo fica definido de modo diferente. O que aconteceu 

com o Dom Roberto foi uma grande desvalorização do filme que, sem ser um filme genial, 

que não é, tem coisas muito interessantes que nunca foram olhadas, por causa de uma guerra 

existente. É preciso perceber que Ernesto de Sousa vinha do movimento cineclubista. Esse 

movimento, o fascismo não o deixou passar, foi cortado cerce porque era perigoso, pois 

mobilizava já milhares e milhares de pessoas, exibindo filmes considerados suspeitos. Em 

relação ao cineclubismo, o fascismo foi muito claro, fechou as sedes, proibiu os encontros, foi 

realmente violentíssimo. Ernesto de Sousa vinha desse movimento. E era o movimento mais 

politizado. Não foi essa a via que o Novo Cinema escolheu. Talvez por saberem que por aí 

não conseguiriam encontrar o seu espaço. Sabiam que, se fossem para um cinema mais 

politizado, não os deixariam “passar”. Então, desde o início, foi um cinema mais estetizante. 

Não falavam diretamente da vida política, da vida dos portugueses e preocupavam-se com 

outros valores, nomeadamente cinematográficos, da matéria cinematográfica. Daí o público 

não ter correspondido como eles queriam, porque o público não reconhecia a sua vida nesses 

filmes. Quando o Cunha Telles, uns anos depois, fez o Cerco, em que falava precisamente 

dessa sociedade sufocada, foi um êxito. Foi um filme que se pagou com a bilheteira, o que é 

uma coisa absolutamente extraordinária no cinema português. Portanto, dentro deste contexto 

em que se quer afirmar uma nova geração, mas numa linha mais estetizante que não é 

diretamente política, é natural que não se vá escolher como “bandeira”, como “sinal” do 

arranque desse novo cinema, o Dom Roberto. O cartaz dos Verdes Anos, por exemplo, tinha lá 

como slogan “A Nova Vaga chegou a Portugal”. Quer dizer que eram os verdadeiros 

descendentes da Nouvelle Vague Francesa. Enquanto que o Dom Roberto ainda tem qualquer 

coisa de Neorrealista, que foi uma outra corrente que o fascismo não permitiu. Da mesma 

maneira que cortou o cineclubismo, também cortou o Neorrealismo. O Dom Roberto está aqui 

numa posição intermédia. Com alguma herança Neorrealista, com um sistema de produção 

absolutamente inovador, porque foi feito com uma Cooperativa de Espetadores. Portanto, 

foram os próprios espetadores que financiaram o filme e, só nisso, já foi uma inovação que 

ficou por aí. Os outros realizadores já tiveram outro financiamento através do Estado e da 

Fundação Gulbenkian, mais tarde e, portanto, quanto muito foi considerado Dom Roberto 

uma espécie de “São João Baptista”, como diz o João Leitão Ramos. O “São João Baptista” 

que iria anunciar o novo cinema, mas que não seria ainda o início. Portanto, a data do início 

do novo cinema é 1962 (início da rodagem) com os Verdes Anos. 
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Será Dom Roberto um filme esquecido e pouco valorizado pelo Cinema Português? 

Porquê? 

 

 Repare que o Neorrealismo também caiu no esquecimento.  Os filmes de Manuel de 

Guimarães eram desprezadíssimos. Como o Novo Cinema cresceu de “costas viradas” para o 

Neorrealismo, este acabou por ser ignorado.  

Sim, ainda mais um filme (Dom Roberto) que é um pouco híbrido que não é totalmente 

Neorrealista como os de Manuel de Guimarães.  

 

Considerou (no seu livro Cinema sob olhar de Salazar) Dom Roberto “filho do movimento 

cineclubista”. Porquê? 

 

 Hoje é difícil imaginar a força que tinha o movimento. Estavam a crescer em número 

de sócios, em número de cineclubes existentes no país, em número de exibições. Era 

absolutamente pujante. E já estavam a sonhar fazer filmes. Mas, como disse, o fascismo 

cortou esse movimento e portanto, o único “filho” desse movimento foi o Dom Roberto. 

 

Que tipo de realismo polémico pretendia Ernesto de Sousa com Dom Roberto e de que 

realismo estamos a falar? 

 

 Pois, também poderia ser realismo poético, porque há uma poesia, que eu penso que é 

um dos aspetos mais interessantes no filme. Quando as personagens, por exemplo, na casa, 

inventam as coisas só com o que resta desenhado nas paredes. Com as marcas dos canos já 

imaginam onde será a casa de banho ou a cozinha. Isso são cenas muito bem inventadas, 

muito bem esgalhadas. [Realismo] Polémico… o Ernesto de Sousa, nunca evitou a polémica, 

ele tinha escrito bastante dentro do movimento cineclubista, tinha escrito até vários livros e o 

caso é que ignorado como foi pelo Novo Cinema ele não parou por aí e, em vez de ser alguém 

ligado ao passado, ele tornou-se num artista experimental, com ligações aos movimentos mais 

experimentais que existiam na Europa, nomeadamente no Fluxus, em que participou, fazendo 

performances, fazendo vídeos experimentais. Portanto, foi alguém que esteve muito na 

vanguarda depois nos anos 70. 
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Dom Roberto teria perdido a sua essência caso fosse produzido com outros meios 

financeiros? Qual o papel de um produtor, ou a falta de um, na obra de Ernesto de Sousa? 

 

 Isso nunca saberemos. O facto de ter sido feito a partir de uma cooperativa de 

espetadores mostra a pujança do tal movimento cineclubista. Hoje fala-se muito em 

crowdfunding e, no entanto, os filmes não conseguem descolar só com o apoio dos 

espetadores. Se teria sido uma outra coisa com um produtor? Nunca saberemos. Não me 

parece que olhando para o filme se note falhas de produção, nunca me pareceu isso.  

 

A Cooperativa dos Espetadores criou bastante espectativa no público. Terá sido por isso 

que, no momento da exibição, a reação da crítica, perante Dom Roberto, tenha sido tão 

dura? 

 

 Talvez tenha ajudado, não é? Porque esperava-se uma revolução estética e ela ficou 

um bocadinho a meio. Mas foi sobretudo porque a nova geração foi uma geração que se soube 

colocar estrategicamente muito bem. Eles próprios o dizem. O Fernando Lopes disse, quando 

chegou o 25 de Abril, que “nós” já lá estávamos. Eles eram uma “margem no centro”. Porque 

eram uma margem em termos estéticos, mas já estavam a fazer filmes, a receber apoios do 

estado. Foi a eles que foi entregue a escola superior de cinema e as críticas. Ou seja, eles 

tinham os lugares centrais todos. Colocaram-se estrategicamente. Eles tiveram que fazer 

opções muito claras e, nesse sentido, também viraram costas ao Neorrealismo, também 

viraram costas ao Dom Roberto, também viraram costas ao cineclubismo. Com uma reserva, 

muitos deles tinham sido formados nos cineclubes, e começaram a sua carreira lá. Mas depois, 

os cineclubes foram fechados e eles viraram-se para outro lado.   

 

Luís de Pina, no livro “A História do Cinema em Portugal”, referiu que Dom Roberto 

tinha influências chaplianas. Concorda? 

 

 Bom, ser herdeiro do Chaplin não é uma coisa que se possa desprezar. Sim, Luís de 

Pina estaria a pensar na figura de Raul Solnado, que é um pobre vagabundo, o seu andar… 

acho que sim, que terá alguns ecos do Chaplin. É um grande elogio.  
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O Cinema português de hoje deve alguma coisa ao Novo Cinema? 

 

 Claro que sim, os Verdes Anos ainda hoje são um filme seminal, mítico. Depois dos 

anos 80 houve uma cisão. Mas durante o fascismo, [os cineastas] estavam todos unidos para 

tentarem afirmar-se e terem uma estratégia em comum. Quando se deu a revolução, durante 

dois ou três anos também andaram todos juntos nas ruas a filmar, muito unidos mas, no início 

dos anos 80, sobretudo quando passou Amor de Perdição, estalou o verniz e criou-se aquilo 

que é normal existir, que é dois campos completamente diferentes. Todos os países têm isso. 

Um cinema mais experimental, mais de autor, e um cinema mais comercial, e passaram a 

existir essas duas vias. Mas o cinema de autor é claramente herdeiro da nova vaga em termos 

teóricos, práticos, em termos dos filmes que viram, em termos das citações que têm na cabeça. 

Claramente.  

 

À semelhança do que aconteceu no ano de 67, acha necessária, uma reunião geral de 

cineastas para decidir o futuro do cinema em Portugal e dos financiamentos possíveis nos 

dias de hoje? O que é que era preciso? 

 

 Foram feitas algumas tentativas, houve o Estados Gerais do Cinema à uns anos. Os 

Estados Gerais mostraram como há campos completamente diferentes no cinema português. 

(...) porque é que não há-de haver apoios do Estado ao cinema? A Drª Zita Seabra que esteve 

à frente do estudo de cinema durante alguns anos, lançou o slogan dos “subsídio dependentes”. 

Que só se usa em relação aos artistas, e isso indigna-me. Não se vê que os agricultores 

também têm os seus apoios. Os industriais também, para já não falar dos bancos com milhares 

de milhões de apoio. E depois, os tostões que são dados à cultura são vistos como uma esmola 

para estes “subsídio dependentes”. Isto é profundamente errado. A cultura precisa de viver do 

apoio do Estado, por uma simples razão, nós não temos mercado. O mercado é mínimo. O 

filme que fizesse o milagre de ser muito barato e ser um sucesso gigantesco de bilheteira, 

mesmo assim não se pagaria. Portugal é um pais pequeno. (...) claro que se os filmes 

arranjarem outras fontes tanto melhor, mas a base terá que ser esse apoio do Estado.  
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APÊNDICE C 

Transcrição da entrevista com o Prof. Doutor Luís Reis Torgal, tendo por tema o 

Neorrealismo Português e o Novo Cinema Português 

| Outubro de 2014 

 

 Breve apresentação: É Professor Catedrático aposentado de História da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. 
Como investigador, dedicou-se a vários temas, tendo publicado livros e artigos, alguns deles 
sobre o Estado Novo designadamente O cinema sob o olhar de Salazar (2000), de que foi 
coordenador e coautor. 

 

Figura 68 – Luís Reis Torgal, fotograma da entrevista vídeo feita por Teresa Almeida (presente no DVD anexado à 
dissertação), no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, Outubro de 2014.  
 

Teresa Almeida: Qual é, na sua opinião, a principal diferença entre o Neorrealismo e o 

Novo Cinema em Portugal? 

 

Luís Reis Torgal: Eu conheço bem o Neorrealismo Italiano, ainda sou do tempo em que se 

via no cinema o Neorrealismo Italiano. Como a minha mãe era cinéfila acompanhei-a nessas 

idas ao cinema. Eu acho que o caso do nosso Neorrealismo no fundo está praticamente 

representado só pelo Manuel de Guimarães, quer com os Saltimbancos quer com a Nazaré. Eu 
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penso que o nosso Neorrealismo tem muito também de análise de natureza étnica, que aliás, é 

natural em qualquer outra linha de arte nova. Mas eu penso que na realidade o nosso 

Neorrealismo é fraccionado e episódico quase. Depois, mais tarde, vem a Uma Abelha na 

Chuva que é baseada num livro Neorrealista. Podemos dizer que há várias afirmações 

Neorrealistas, se assim se pode chamar. E há, depois, uma certa confusão entre o Cinema 

Novo com o Neorrealismo.  

 Concluindo, eu não sei qual é a distinção entre o Neorrealismo Português e o Italiano, 

agora o que penso é que o Neorrealismo Italiano é mais um cinema de época, de pós-guerra 

de afirmação social. Aqui no nosso caso concreto, o filme Nazaré é um filme simbólico de um 

eterno retorno. O filme termina com uma morte e um nascimento no mesmo sítio e esse 

aspecto é muito interessante. Não sei se o Neorrealismo (Português) se chegou a afirmar ou se 

é apenas um reflexo de um Neorrealismo Italiano. E por outro lado, o caso do Ernesto de 

Sousa, e do Dom Roberto. Repare que ele é baseado num texto de Leão Penedo (escritor 

Neorrealista), tanto os Saltimbancos como o Dom Roberto. A percepção que eu tenho (acerca 

de Dom Roberto) é que estamos perante uma nova afirmação do Neorrealismo. Claro que tem 

outras notas, talvez mais modernas, o texto,... Não é o cinema de autor que está ali afirmado. 

Eu não me lembro onde vi o filme de Ernesto de Sousa, mas sei onde vi os Verdes Anos  de 

Paulo Rocha. Foi no cinema Tivoli, vi o filme e saí do filme e disse assim “Eu não sei se isto 

é bom se é mau.”. Nunca me esqueço desta frase. “O que é, é diferente”. Lembrou-me um 

bocado certas expressões do cinema francês, que eu também via muito naquela altura. 

Realmente o sentimento que eu tenho do cinema novo é o Paulo Rocha.  

Eu acho que o nosso Neorrealismo é um Neorrealismo menos de crítica social, mas mais de 

análise do acontecimento social e até do próprio fenómeno etnográfico e etimológico. Falando 

do Dom Roberto, é um drama neorrealista, não é muito mais do que isto. Ao contrário do 

cinema novo de Paulo Rocha que é mais uma expressão plástica, completamente diferente, é 

realmente diferente. Para mim, o Cinema Novo começa com o Paulo Rocha e não com 

Ernesto de Sousa.  

 

Será a estética a principal diferença entre o Neorrealismo e o Novo Cinema?  

 

 No meu ponto de vista é fundamentalmente a estética e talvez o Ernesto de Sousa já 

tenha usufruído um bocadinho dessa estética. Agora, realmente, o Paulo Rocha, para mim, é 

realmente tem toda uma estética nova, uma ambiguidade que ali aparece no filme. Que é 

muito moderna e muito própria do cinema francês.  
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Qual a reação do regime perante o Novo Cinema? 

 

 O regime integra o Cinema Novo. Como existe um interesse por parte dos países de 

fora no nosso cinema o estado não se opõe. Integraram na cinematografia do país. O Cinema 

Novo que “correu” o Estado fez um esforço no sentido de o integrar, não é no sentido de 

aproveitar-se da sua mensagem para dar a sua adaptação do regime, não é isso. Mas tendo em 

conta que era um cinema apreciável e valorizado, era bom que o regime citasse o Cinema 

Novo Português.  

 

Concorda que os cineastas do Novo Cinema rejeitaram o movimento do Neorrealismo? 

 

 É difícil perceber o conceito do Cinema Novo. Porque no Cinema Novo também está 

a Uma Abelha na Chuva que é um romance Neorrealista. Por conseguinte, não é propriamente 

uma oposição completa entre o Neorrealismo e o Cinema Novo. Às vezes há uma espécie de 

entrelaçar, e é o caso de Dom Roberto. Não sei se há uma rejeição, também não digo que há 

uma continuidade. Há um entrelaçar entre elas. No meu ponto de vista é a revolução estética 

que conta (e os distingue). O Cinema Novo tem a capacidade de “chocar” em comparação até 

com os filmes dramáticos mais antigos de Estado Novo. Há esta originalidade no Cinema 

Novo que, pode ser uma continuidade do Cinema Neorrealista.  

 

A censura acabou por trazer alguma coisa de positivo ao cinema? Aguçou a imaginação 

dos realizadores “novos”? Em que medida?  

 

 Era isso mesmo. Há uma espécie de ambiguidade e uma crítica oculta que na verdade 

aparece, tal como na literatura. Várias maneiras de se fugir à censura. De maneira que há uma 

tentativa de criar uma mensagem que não é explícita. Isto dá um certo tom ao cinema novo. 

Eles sabiam perfeitamente que iam fazer cinema que podia ser censurado, e daí o facto de 

terem um certo cuidado. Um cuidado estético por um lado, mas, por outro lado, um cuidado 

em colocar a mensagem subliminarmente.  
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O cinema português dos dias de hoje deve alguma coisa ao Novo Cinema? 

 

 Há um Cinema Novo que continua depois do 25 de Abril através dos seus realizadores 

que continuam a fazer cinema e há um cinema que tem resquícios no Cinema Novo que é o 

caso da Teresa Villaverde, por exemplo. [...] Há filmes dentro do Cinema Novo que não se 

podem sequer catalogar como Cinema Novo. É o caso da Promessa que é mais Neorrealista e 

os filmes de Manoel de Oliveira que são de um modernismo super interessante e presente já 

desde o Aniki Bóbó. 

 

À semelhança do que aconteceu no ano de 67, acha necessária, uma reunião geral de 

cineastas para decidir o futuro do cinema em Portugal e dos financiamentos possíveis nos 

dias de hoje? O que é que era preciso? 

 Talvez sim, talvez o melhor seja perguntar aos cineastas. De qualquer forma eu acho 

que sim. Seria interessante fazer uma reflexão sobre o cinema. Precisam de cooperar e refletir 

conjuntamente, até para se perceber qual é a diversidade do cinema português. [...] Nós temos 

que entender que o cinema, como a história, pode viver bem com a diversidade. O que eu 

acho que é mau é considerar que há génios e há cineastas que apesar até de fazerem bons 

filmes são um pouco lateralizados. Tem que haver uma honestidade cinematográfica. [...] 

quando foi o pós-25 de Abril fizemos congressos, colóquios, juntamos os historiadores todos 

e não estávamos voltados uns para os outros. Agora, eu acho que, pior do que estar de costas 

voltadas uns para os outros (no cinema) é a indiferença. Ninguém discute, ninguém crítica. A 

gente tem, no fundo, que reunir e conversar.  
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APÊNDICE D 

 

Respostas do Cineclube do Porto à solicitação de consulta do espólio da Semana do Novo 

Cinema Português (1967) e de informações acerca de Dom Roberto de Ernesto de Sousa. 

 

| Outubro de 2014 
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ANEXO A: Projeto de Estatutos da Federação Portuguesa de Cineclubes  - Capítulo I 

(Notas manuscritas de José Borrego – membro da primeira direção do Cineclube do 

Porto)  

Fonte: http://ephemerajpp.com/2013/07/19/projecto-de-estatutos-da-federacao-portuguesa-dos-cine-clubes-

notas-manuscritas-de-jose-borrego/ 
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ANEXO B: Carta Aberta do Cineclube do Porto dirigida ao Ministro da Educação 

Fonte: AZEVEDO, Manuel de. À Margem do Cinema Nacional. Cine-clube do Porto, Cadernos de 

 Cinema: Porto: 1956. P.150 a 160 
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ANEXO C: Tabela da situação do cinema, em comparação com o aparecimento da 

televisão, entre os anos 1958 e 1970, em Portugal  

Fonte: LAURO, António. Anos 60. Lisboa: Biblioteca Museu República e Resistência. p. 37  

 

 
 Salas de Cinema Licenças de TV 

1958 436 17.569 

1959 447 31.256 

1960 437 46.372 

1961 435 64.912 

1962 456 88.993 

1963 450 115.512 

1964 441 151.464 

1965 449 180.095 

1966 439 219.117 

1967 482 269.005 

1968 492 305.623 

1969 484 347.399 

1970 485 387.512 
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ANEXO D: Quadro Estatístico da Produção Cinematográfica (longas-metragens) em 

Portugal entre o ano de 1950 a 1962.  

 
Fonte: PINA, Luís de, História do Cinema Português. Sintra: Europa-América, 1986, p. 121 

 

Ano Nº de Filmes 

1950 2 

1951 3 

1952 7 

1953 5 

1954 3 

1955 0 

1956 4 

1957 1 

1958 3 

1959 4 

1960 3 

1961 1 

1962 5 
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ANEXO E: Programa da Semana de Estudos do Novo Cinema Português. 

 Fonte: LAURO, António. 30 Anos, 25 de Abril. Lisboa: Biblioteca Museu República e Resistência. p.27  
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ANEXO F: Excerto do documento (introdução) “O Ofício do Cinema em Portugal” (1967) 

Fonte: Cinemateca Portuguesa, gentilmente cedido por Paulo Cunha. 
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ANEXO G: Estatutos do Centro Português de Cinema criado pela Fundação 

Gulbenkian (1971) – Até ao Capítulo III 

-Referência à sua constituição, ao valor dos fundos e à constituição dos membros.  

 
Fonte: CUNHA, Paulo Manuel Ferreira da. Os Filhos Bastardos – Afirmação e Reconhecimento do Novo 

Cinema Português (1967-74) - Dissertação. Coimbra: 2005. 

 

 
CAPÍTULO I  

Denominação, sede, duração, área e objecto social 

 

ARTIGO 1. °  

O Centro Português de Cinema, S. C. A. R. L., com sede em Lisboa, na Rua João 

Saraiva, 13-4.°, é uma associação de fins culturais e rege-se pelos presentes estatutos. 

 

ARTIGO 2. °  

A sua duração será por tempo indeterminado e o ano social corresponde ao ano civil. 

 

ARTIGO 3. °  

A sua acção abrange todo o território português, podendo estabelecer nele 

delegações ou outras formas de representação. 

 

ARTIGO 4. °  

O seu objecto social consiste em desenvolver e prestigiar o cinema português, 

especialmente através da produção de filmes de livre criação artística.  

 1.° Além dessa intervenção na produção, o Centro procurará: a) Favorecer a promoção de quadros 

profissionais; b) Promover. a difusão de filmes artísticos, nacionais e estrangeiros, em Portugal, bem 

como de filmes portugueses no estrangeiro; 

c) Interferir, directa ou indirectamente, na formação do gosto do público português pelo cinema, 

especialmente pelo cinema nacional.  

 2." O Centro poderá ainda incumbir-se da produção de filmes culturais, científicos ou didácticos, 

sempre que tal actividade não prejudique a prossecução dos objectivos assinalados no corpo deste 

artigo. 

 3." Os autores dos filmes realizados por intermédio do Centro não sofrerão qualquer ingerência deste 

na concepção e execução dos mesmos, sendo, portanto, os únicos responsáveis pelos respectivos 

resultados. 
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ARTIGO 5.º 

 Para a realização destes fins poderá, mediante inscrição nos competentes organismos oficiais, intervir 

directamente nas fases de produção, distribuição e exibição de filmes dos seus associados, e poderá 

exercer outras actividades que sejam necessárias ao 

bom cumprimento dos fins sociais.  

 

CAPÍTULO II 

Capital e fundos sociais 

 

ARTIGO 6.º 

O capital social, ilimitado e variável, iniciou-se pela quantia de 10 000$, subscrito e realizado em 

dinheiro pelos sócios fundadores, e é representado por acções de valor 

nominal de 100$, em títulos de 5 acções. 

 

ARTIGO 7.º  

O capital subscrito pode ser pago em cinco prestações mensais. 

 O sócio só poderá entrar no uso ou benefício do objecto social para que se haja inscrito depois de ter 

realizado o capital que subscreveu. 

 

ARTIGO 8.º  

O capital subscrito pelo sócio limita a sua responsabilidade nas operações e na 

administração do Centro. 

 

ARTIGO 9.º  

O capital realizado pelos sócios é integralmente reembolsável nas mesmas condições 

em que foi entregue, no caso de exoneração ou exclusão. 

 

ARTIGO 10.º 

 As acções não poderão ser transmitidas por sucessão, e o Centro procederá ao seu 

reembolso pelo valor nominal. 

 

ARTIGO 11.º  

"O Centro poderá, mediante autorização da assembleia geral, emitir obrigações 

nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis. 

 

ARTIGO 12.º  
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"O Centro poderá contrair empréstimos e dar como garantia os seus imobiliários ou 

mobiliários e ainda os filmes por si produzidos. 

 

ARTIGO 13.º  

" Os sócios poderão, por sua iniciativa, contrair empréstimos perante terceiros, com 

garantia do Centro. 

 

ARTIGO 14.º 

"O Centro terá os seguintes fundos: a) Fundo de reserva legal; b) Fundo de cooperação, constituído 

por uma percentagem de todas as receitas que não sejam provenientes da subscrição de capital pelos 

sócios; nelas se abrangem, portanto, as quantias que lhe sejam atribuídas a título de subsídio ou 

qualquer outro, e bem assim as recebidas pela exploração dos filmes produzidos com sua intervenção; 

c) A assembleia geral cabe a determinação dessas percentagens e a criação de novos fundos. 

 

CAPÍTULO III Sócios 

 

ARTIGO 15.º 

 Podem ser sócios do Centro todos os indivíduos que se achem no gozo de capacidade jurídica, bem 

como pessoas colectivas que demonstrem estar interessadas 

na realização dos fins sociais. 

 

ARTIGO 16.º 

 Os candidatos devem entregar à direcção a respectiva proposta devidamente 

preenchida e assinada por dois sócios fundadores. 

 1.º Compete à direcção admitir ou rejeitar a proposta. 

 2.º A admissão será registada por ordem numérica de entrada das propostas na secretaria.  

 3.º Da decisão de rejeição haverá recurso para a assembleia geral, a interpor no prazo de dez dias 

contado daquele em que o candidato teve conhecimento da rejeição; da decisão de admissão poderão 

recorrer dois sócios fundadores, também para a assembleia geral e no mesmo prazo. 

 

ARTIGO 17.º  

 Haverá quatro categorias de sócios: 

a) Fundadores - os que outorgarem a escritura de constituição do Centro e que, no período de noventa 

dias da sua vigência, realizarem o capital que subscreverem; b) Efectivos - os realizadores admitidos 

para usufruírem o benefício dos fins sociais; c) Colaboradores - as pessoas singulares ou colectivas 

que, sem direitos sociais, salvo o de assistirem às assembleias, sem voto, colaborarem na prossecução 

dos fins do Centro; 
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d) Honorários - as pessoas singulares ou colectivas que, em virtude de excepcionais serviços ou 

quaisquer outros benefícios prestados ao Centro, se tornem credoras de tal distinção. § único. As 

condições a que obedecerá a atribuição da qualidade de sócio efectivo serão objecto de regulamento. 

 

ARTIGO 18.º  

"A inscrição de novos sócios obedece à ordem numérica determinada pela sequência 

das propostas na secretaria. 
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ANEXO H: Importância do Café Vává no surgimento do Novo Cinema Português 

Fonte: Revista Expresso (24 de Abril de 2004), pp. 34-38. 
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ANEXO I: Entrevista de Ernesto de Sousa ao Jornal Francês Témoignage Chrétien 

(causa da sua detenção pela PIDE em 1963, impedindo-o de receber os prémios da Jovem 

Crítica no Festival de Cannes.)  

Fonte: http://www.ernestodesousa.com/?p=247 

“O Cinema Novo em Portugal” TC (Témoignage Chrétien) - No marasm do cinema português, 

um jovem destemido. 

 “Sabemos acerca do cinema português, que é geralmente infantil e que reflecte o 

atraso político do regime de Salazar. É por essa razão que se deve saudar como um 

acontecimento o filme de Ernesto de Sousa “Dom Roberto” que constitui, tanto pela sua 

forma, como pelo seu conteúdo, uma notável excepção. Pela primeira vez no país do fado, 

uma câmara interessou-se pela realidade, pela miséria quotidiana de um povo que, vinte anos 

de ditadura e aberrações coloniais afundaram numa economia arcaica, medieval. 

 O autor tem quarenta e um anos. Redactor-chefe da revista de cinema “Imagem”, 

ferveroso animador de cineclubes, contou a T.C. as circunstâncias em que realizou “Dom 

Roberto”. (…) 

Um ser marginal 

 TC - O seu  bonecreiro é um sonhador, um poeta, pode-se dizer, um marginal: não receia que 

as suas dificuldades, no contexto um pouco irreal onde o colocou, nos toquem menos que se 

tivesse mostrado um operário ou um camponês? 

 Ernesto de Sousa - Sim, em “Dom Roberto” o sonho mistura-se frequentemente com a 

realidade, o que o transforma numa espécie de fábula, era porque eu desejava que o filme 

fosse visto no meu país. 

 Em Portugal, só o simbolismo permite aproximar a verdade. Nenhum encenador ousaria 

actualmente mostrar, p.ex. que muitas crianças andam descalças. Há uma outra razão: se o 

povo português tem grandes qualidades de modéstia, também é dado ao sonho, a esperar que 
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as coisas se resolvam por elas mesmas. É o que traduz a expressão “esperar por Dom 

Sebastião”, e é este lado um pouco apático dos Portugueses que eu quis mostrar em “Dom 

Roberto”. O tema pode parecer-vos banal. Em Portugal. fez o efeito de uma bomba. De facto, 

há uma dezena de anos que os cineastas realizam longas metragens onde entrecruzam um 

folclore pleno de vulgaridade: as eternas histórias de toureiros e de cantores de Fado, em 

cenários de cartão. Estes filmes (1 a 5 por ano) beneficiam de ajuda não reembolsável de 

fundos do cinema. (…) 

TC - Como foi assegurada a produção de Dom Roberto? 

ES - Imagina que me teria sido impossível realizar o meu filme se tivesse de contar com os 

produtores oficiais. Decidi então passar para outra via:  assim, “Dom Roberto” foi 

essencialmente  financiado por uma cooperativa de espectadores. Do lado dos laboratórios, 

depositaram confiança em mim. 

(…) 

TC - Um Espectáculo Total. E para além desta crítica…radical, que defeitos lhe apontaram? 

ES - A lentidão da acção. Sem dúvida, esta é, por vezes devida a uma certa “maladresse”, mas 

o mais frequente é ser uma questão de princípio. Parece-me que a lentidão, na medida em que 

deve exasperar o espectador, incita-o a tornar-se activo. A minha finalidade não é aborrecer o 

espectador, mas  torná-lo lúcido. É por isso que gostaria de chegar a um espectáculo total, 

compreendendo meios teatrais e literários, a diversificação dos géneros, tendo por efeito 

obrigar constantemente a uma nova tomada de consciência. Para mim, um filme de “esquerda” 

é sobretudo um filme que incita à acção. Creio que na nossa Europa Ocidental, só na acção é 

que há hoje espaço para o optimismo. 
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 ANEXO J: Carta dirigida a Ernesto de Sousa, pelo seu cunhado, aquando a sua prisão 

em 1963. (Ernesto de Sousa foi preso pela PIDE no seu percurso até o Festival de Cannes, em 

razão da entrevista dada ao jornal francês Témoignage Chrétien – presente no anexo I) 

Fonte: www.ernestodesousa.com 
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 ANEXO K: Texto do Telegrama dirigido a Salazar por várias personalidades do 

Cinema Francês pela libertação de Ernesto de Sousa 

Fonte: Espólio de Ernesto de Sousa presente na Biblioteca Nacional de Portugal. 
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ANEXO L: Inquérito sobre Novo Cinema Português realizado pela Cinemateca 

Portuguesa a Ernesto de Sousa 

Fonte: Espólio de Ernesto de Sousa presente na Biblioteca Nacional de Portugal. 
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ANEXO M: Cartaz do Filme Dom Roberto (1962) de Ernesto de Sousa 
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ANEXO N: Fotografias dos locais de filmagem de Dom Roberto (1962) de Ernesto de 

Sousa e Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha. 

Fotografias por Teresa Almeida (2014) 

  

  

Legenda: Pátios dos Quintalinhos (Alfama) pátio representado em Dom Roberto. 

  

   Legenda: Locais de filmagens de Verdes Anos. (à esquerda) casa onde Ilda trabalhava e (à 

direita) a janela exterior da sapataria de Júlio.  
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ANEXO O: Artigos de Jornais e Revistas sobre Dom Roberto 

Fonte - Cinemateca Portuguesa: “Um Esperançoso Projecto” Seara Nova (Março de 1959). 
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Fonte - Cinemateca Portuguesa: “Notícia sobre o modelo de produção inovador instituído para o filme Dom 

Roberto” Vértice (Abril de 1959). 
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Fonte – Biblioteca Nacional de Portugal (Espólio de Ernesto de Sousa): “Dom Roberto: uma nova 

experiência do cinema português" Vértice, nº 27, p.531-532 (Abril de 1959). 
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Fonte – Biblioteca Nacional de Portugal (Espólio de Ernesto de Sousa): “Espera-se que Dom Roberto seja 

uma expressão nova do cinema português”, Diário Ilustrado nº 1707 (7 de Setembro de 1961). 
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 Fonte - Cinemateca Portuguesa: BASTOS, Baptista. “Dom Roberto pode ser a carta de alforria de toda uma 
geração”. Plateia, nº91 (2ª série) (1 de Outubro de 1961). 
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Fonte – Biblioteca Nacional de Portugal (Espólio de Ernesto de Sousa): “Dom Roberto: ponto de partida 

para um novo cinema português?" República nº 11275, p.11 (30 de Maio de 1962). 
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Fonte - Cinemateca Portuguesa: “D. Roberto terá sido um fracasso”, Estúdio (20 de Julho de 1962).  
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Fonte – Biblioteca Nacional de Portugal (Espólio de Ernesto de Sousa): “A nova vaga portuguesa começou 

com Dom Roberto", O Mundo Português (Rio de Janeiro), nº 561, (12 de Agosto de 1962). 
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 ANEXO P: Fotografias da Exposição “A Batalha pelo Conteúdo” no Museu do 

Neorrealismo em Vila Franca de Xira 

Fotografias por Teresa Almeida – Contém: Livro de Carlos Oliveira Uma Abelha na Chuva, 
adaptado para o cinema por Fernando Lopes; Livro sobre a Pintura Portuguesa Neo-Realista 
por Ernesto de Sousa; e cartazes dos filmes considerados Neorrealistas nesta exposição. 
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ANEXO Q: Estatutos da Cooperativa de Espectador 

Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal (Espólio de Ernesto de Sousa). 
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ANEXO R: Notícias na Imprensa sobre a produção do “Bom dia, Alegria” 

Fonte: Agência Lusa (http://www.noticiasaominuto.com/cultura/153321/curta-metragem-bom-dia-alegria-
rodada-com-ajuda-da-comunidade) 

 

 
 

 Trata-se de uma ficção, realizada por João Lourenço, em volta de uma mulher que tem 

um trabalho invulgar: acordar pessoas que têm dificuldade em despertar sozinhas. 

 Mas a moral da história, explicou à agência Lusa a produtora, Teresa Almeida, de 22 

anos, vai "muito além" do simples acordar do sono porque, às tantas, no meio da história, um 

rapaz requisita os serviços da "acordadora" de pessoas, mas sempre que esta chega lá a casa 

ele já está desperto. 

 "Afinal o rapaz está preso na infância e desperta do sono, mas não desperta para a vida 

real. Esta é a moral da história: o despertar para a vida. Mas temos outras cenas inspiradoras 

como o serviço de elite oferecido pela empresa que acorda pessoas a uma idosa que vive 

isolada e acorda com o pequeno-almoço à cabeceira. E a curta também fala de distúrbios 

emocionais", descreveu Teresa Almeida. 
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O "Bom Dia Alegria" vai ser rodado em Santo Tirso porque a produtora é natural deste 

concelho e tem vindo a garantir vários apoios, como a colaboração da comunidade local, da 

Câmara Municipal e de patrocinadores da região. "Como é um meio pequeno, em que as 

pessoas não estão habituadas a lidar com estas novidades, foi fácil para mim cativar apoios, 

usando a motivação do nome do concelho estar ligado a este projeto. No fundo, Santo Tirso é 

que tem suportado este projeto, ainda que a 'curta' seja feita, à exceção de mim, por pessoas de 

outras localidades", referiu Teresa Almeida. 

 Ao todo são 12 os membros da equipa do "Bom Dia Alegria": Teresa Almeida 

(produtora), João Lourenço (realizador) Simone Almeida (diretora de fotografia), Morgana de 

Castro (diretora artística), Pedro Baranita (editor) e Manuel João Mendes (diretor de som), 

bem como vários assistentes. 

O elenco é composto por 25 pessoas, incluindo dois protagonistas - Teresa Arcanjo e 

Cristóvão Carvalhido - e figurantes. 

O filme será rodado em Santo Tirso, sobretudo em cenários interiores. 

"Pegamos em algo que não existe, a empresa de acordar pessoas, e transformamos em 

realidade através do cinema com uma mensagem para pensar. E os filmes têm destas coisas 

surpreendentes? Quem sabe esta não pode ser uma boa ideia de negócio que venha a ser posta 

em prática", referiu, à Lusa, Teresa Almeida. 

Para ajudar a angariar verba para custear a rodagem do "Bom Dia Alegria", a Câmara de 

Santo Tirso agendou para sábado, na Biblioteca Municipal, pelas 21:00, uma sessão de curtas-

metragens, sendo que o preço da entrada reverte a favor do projeto de Teresa Almeida. 

Ao todo serão projetadas cinco curtas: "Um Dia na Vida de D.ª Augusta" (21:15), "Homem 

do Laço" (21:25), "Retrato da Velhice Portuguesa" (21:37), "O Homem da Máquina dos 

Sonhos" (21:55) e "Bruto" (22:15). 
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Fonte: Jornal de Notícias (17 de Fevereiro de 2014) 
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Fonte: Site da Câmara Municipal de Santo Tirso 29/03/2014 (http://www.cm-
stirso.pt/frontoffice/pages/590?news_id=224) 
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ANEXO S: Orçamento de Pré-Produção do Bom dia, Alegria! 

 

Descrição Valor 

Estimado 

Apoio Valor 

Gasto 

HONORÁRIO TOTAL DO 

ELENCO 

1025€ 700€ 

Universidade Católica Portuguesa do Porto – 

Escola das Artes 

325€ 

EQUIPAMENTO TÉCNICO, 

SALAS DE PÓS-PRODUÇÃO DE 

VÍDEO E DE SOM 

20.000€ Universidade Católica Portuguesa do Porto – 

Escola das Artes 

0€ 

ALUGUER DOS ESPAÇOS DE 

FILMAGENS E DE 

EQUIPAMENTO TÉCNICO 

COMPLEMENTAR 

1200€ CIMBALINO 

Estimativa de apoio em 800 euros. 

400€ 

ALIMENTAÇÃO PARA TODO 

ELENCO E EQUIPA TÉCNICA 

DURANTE 10 DIAS + 3 DIAS DE 

CASTING + DIAS DOS ENSAIOS 

1350€ Restaurantes: 

- Campinhos (Santo Tirso) 

- Churrascaria Boavista (Porto) 

- Alicantina (Porto) 

- Excelência (Santo Tirso) 

- Universal (Santo Tirso) 

- Tirsense (Santo Tirso) 

Apoio em cerca de 1000 euros 

350€ 

DESPESAS DE DESLOCAÇÃO 

(COMBUSTÍVEL E PORTAGENS) 

431.2€ ------ 431.2€ 

ALUGUER DE UMA CARRINHA 

DE TRANSPORTES 

40€/H Carrinha de Teresa Almeida (Carrinha de 

Material) 

0€ 

ALOJAMENTO PARA A EQUIPA 0€  225€ 

ADQUIRIR OU ALUGAR 

ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS 

AO FILME (EX: RELÓGIOS E 

MOBÍLIA CLÁSSICA 

DESGASTADA) 

800 a 

900 € 

---- 75€ 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

DE CENÁRIO 

200 a 

300 

euros 

Desconto Leroy Merlin em 75 % 

(numa primeira compra) 

Universidade Católica Porto 

(valor de 200 euros) 

235 € 

VESTUÁRIO/MAQUILHAGEM 350€ Morgana (Directora de Fotografia) 

Teresa 

(Produtora) 

95€ 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

174 

e 

João 

(Realizador)  

Cosmética Norte 

E 

Isabel Araújo 

PRODUTOS DE IMPRESSÃO E 

GRÁFICA (EX: POSTERS DO 

FILME)  

125€ Tipografia Nova (Santo Tirso) 

Apoio no valor de 80€ 

45€ 

DIREITOS DE AUTOR DAS 

MÚSICAS DO FILME 

150€  0€ 

DIVULGAÇAO (PUBLICIDADE 

FACEBOOK) 

4€/DIA  24€ 

ESTACIONAMENTO PALÁCIO DA 

JUSTIÇA 

160€ Estacionamentos SABA 40€ - 10 

DIAS 

DIVULGAÇÃO E ENVIO DO 

FILME PARA FESTIVAIS  

  450 

EUROS 

EXTRAS 0€  146,8 € 

 

Valor gasto: 2 842,8€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          “É Hasteada a Bandeira do Novo Cinema Português”:  
   Ernesto de Sousa e Dom Roberto 

 

175 

APOIOS 

 

 Através dos apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso e do Casino de Espinho 

conseguimos, para além do apoio monetário de cerca de seiscentos euros, conquistar novos 

patrocinadores durantes essas sessões. Foi o caso de Francisco Coelho (240 euros), 

Lavandaria Bom Sucesso (150 euros), Ourivesaria Plácido (50 euros), e Casa Reis (50 euros). 

Eis a tabela com todos os apoios:   

 

 
Dolce Vita Porto 

1412 euros 

 

  

Rendez Vous 

 

250 euros 

  
Francisco Coelho c. lda  

 

240 euros 

  
Lavandaria Bom Sucesso 

 

100 euros 

 

 

Bazar Desportivo 

 

40 euros 
 

Oficinas em Santo Tirso 

 

100 euros 
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Ourivesaria Plácido 

 

50 euros 

  
 

 

 

Casa Reis 

 

50 euros 

 

 
 

 

 
Câmara Municipal de Santo Tirso e Casino de Espinho 

(através das sessões de angariações de fundos) 

 

600 euros 
 

Universidade Católica Portuguesa 

 

700 + 200 euros (estruturas para estúdio TV)  
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LOCAIS DE FILMAGENS 

Aluguer de espaço – Oferta 

 

 
Spot “Bom Dia Alegria” Genérico  

 

Escritório “Bom Dia Alegria” 

 
 

 

 

Vários locais da casa de “Óscar” 

 

 

 

Exterior da Casa de “Óscar” 

 

 

 

 

Restantes Locais Casa da Produtora, Teresa 

 

 

APOIO/OFERTA DA ALIMENTAÇÃO : 

 

 
Restaurante  

Campinhos 

Oferta de dois almoços para toda a equipa e elenco. 

 

 

Restaurante 

Alicantina  
 

Oferta de um almoço para toda a equipa e elenco. 

 

 

Restaurante 

 

 

 

Oferta de um almoço para toda a equipa e elenco. 
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Churrascaria Moura 

Restaurante 

 

Churrascaria 

Pão de Açúcar 

 

 

 

Oferta de um almoço para toda a equipa e elenco. 

Restaurante 

 

Excelência de Sabores 

 

 

Oferta de dois almoços para toda a equipa e elenco. 

 

Restaurante 

 

Tirsense 

 
 

Oferta de um almoço para toda a equipa e elenco. 

 

Restaurante 

 

Universal 

 

 
 

Oferta de dois almoços para toda a equipa e elenco. 

 

 

APOIO/OFERTA DE VESTUÁRIO/ MAQUILHAGEM/ MATERIAL 

CENOGRÁFICO E TÉCNICO: 

 
 

Empréstimo da Roupa 

 
 

 

 

Desconto de Maquilhagem  
 

 

 

 

Desconto em Material 
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Empréstimo da Grua e da Lente Grande 

Angular 
 

 

 

 

Oferta de Material Tipográfico   

 

 

SABA 

Estacionamentos (desconto) 

-Não utilizado.  

 

 

 


