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LINHAS DE LEITURA 1

TEMÁTICA 1 - PRIMITIVOS E CINEMA MUDO

Até dia 15 de março

Nestas primeiras duas semanas de trabalho, depois de consultado o PUC, bem 

como adquirido a bibliografia e a filmografia obrigatórias, vamos começar por 

explorar como nasceu o cinema entre nós e identificar os seus protagonistas.

Nascimento do cinema em Portugal

A fim de melhor compreenderem o contexto em que nasce o cinema em Portugal, 

as dificuldades com que se debateu e os filmes que se produziram, é importante 

que procurem consultar as seguintes obras:

- COSTA, Alves, Breve História do Cinema Português – 1896-1962 - do início 

("Aurélio da Paz dos Reis - O pioneiro português") até à página 39 ("A Invicta 

Film"). Podem aceder ao conteúdo deste livro através de http://cvc.instituto-

camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/doc_details.html?aut=18

Para quem gosta mais de manusear livros em papel, as obras estão infelizmente 

esgotadas mas disponíveis na rede de bibliotecas públicas:

- PINA, Luís de, História do Cinema Português: “A Pré-História”, pp.13-23;

- COSTA, João Bénard da, Histórias do cinema, desde o início até à página 23.

Em alternativa, estão disponíveis os links:

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=304
(Os primórdios do cinema português)

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=305
(Aurélio da Paz dos Reis e continuadores)

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=306
(Pioneiros e produtoras)
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Poderão ainda consultar o belíssimo catálogo da exposição realizada o ano 

passado com o título de «Cinema em Portugal, primeiros anos», uma parceria da 

Cinemateca Portuguesa que, aliás, na pessoa de Tiago Baptista a organizou 

(catálogo inclusive), e o Museu da Ciência da Universidade de Lisboa. Está 

comercializado e também disponível em algumas bibliotecas públicas (não 

obrigatoriamente de arte.

Tal como dizem as primeiras linhas do livro de Luís de Pina sobre a 

História do Cinema Português, «Parece que o cinema português entrou em 

Portugal dentro de um "kinetoscópio" de Edison, em Março de 1895, o ano em 

que os irmãos Lumière, na cave do Grand Café, apresentaram o 

"cinematógrafo"». Portugal acompanhou, portanto, de muito perto, o nascimento 

da Sétima Arte, tendo sido um dos países europeus pioneiros no interesse por ela.

Se Edwin Rousby foi o primeiro a dar seguimento a esse contacto com as 

imagens em movimento, usando, no ano seguinte (18 de Junho de 1896), o seu 

"Animatógrafo" para projectar "fotografias vivas" da "vida real" no Coliseu de 

Lisboa, será depois Aurélio da Paz dos Reis o verdadeiro pioneiro português do 

nosso cinema. Fascinado pelo que vira no Porto (para onde foi transferido o 

Animatógrafo em Julho de 1896), Paz dos Reis, fotógrafo, desloca-se a Paris e, 

embora não tenha conseguido obter o desejado Cinematógrafo, consegue captar 

posteriormente, com outro tipo de câmara, algumas imagens que ficaram famosas 

como, por exemplo, a da "Saída do Pessoal Operário da Camisaria Confiança".

A capacidade que o cinema revelou desde o início para registar a 

"verdade" da vida com fidelidade rapidamente entusiasmou multidões, embora, 

como refere Luís de Pina, Portugal nunca tenha tido as necessárias estruturas 

industriais que possibilitassem alargar o fenómeno cinematográfico para além das 

fronteiras da mera "aventura individual" (História do Cinema Português, p. 20).
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Primeiros protagonistas

Para este sub-tópico, os estudantes poderão consultar

- Alves Costa, obra acima recomendada, na versão online, (quem tiver a edição 

impressa, ver pp. 41-53), capítulos "Ainda na era do cinema português feito por 

estrangeiros" e "Tempo de transição".

- BAPTISTA, Tiago (org.), Lion, Mariaud, Pallu, franceses tipicamente 

portugueses, Cinemateca Portuguesa, 2003, os seguintes capítulos: «Os três 

franceses de Portugal», «Franceses tipicamente portugueses» e «Ler romances nos 

filmes, considerações sobre Amor de Perdição e Os Fidalgos da Casa Mourisca».

Podem ainda complementar o estudo com a consulta de:

- PINA, Luís de, História do Cinema Português - pp. 25-41.

- COSTA, João Bénard da, Histórias do Cinema - pp. 23-45.

Em alternativa, estão disponíveis as seguintes hiperligações retiradas do site Amor 

de Perdição

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_agrup_solo.asp?artigoid=38

e que são:

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=307 (A estrangeira 

cinematografia portuguesa)

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=308 (Os filmes)

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=309 (A nova geração -

Leitão de Barros, Artur Duarte, Lopes Ribeiro e Manoel de Oliveira)

http://cvc.instituto-camoes.pt/cinema/factos/fac007.html (Os primórdios do 

cinema, Centro Virtual Camões)
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Depois das produtoras Portugal-Film (de Costa Veiga e Bobone) e 

Portugália Film (de João Freire Correia e Manuel Cardoso), surge no Porto, em 

1910, a Invicta Film (de Alfredo Nunes de Matos e Manuel Cardoso), que se 

transformará, em 1918, na Invicta Film Limitada (Alfredo Nunes de Matos e 

Henrique Alegria), a primeira tentativa de criar em Portugal uma verdadeira 

indústria cinematográfica.

É depois da ida de A. Nunes de Matos e H. Alegria a Paris, em busca de 

material técnico e de pessoal especializado, que tem início, em 1918, a era do 

"cinema português feito por estrangeiros", com a estreia do filme Frei Bonifácio

realizado pelo francês Georges Pallu.

O filme teve sucesso e Pallu avança para A Rosa do Adro (1919), a partir 

de um romance de Manuel Maria Rodrigues, de acordo com o plano da Invicta 

Film de fazer a adaptação de obras literárias ao ecrã.

Seguem-se dois filmes que ficaram famosos na história do nosso cinema 

mudo, ambos realizados por Georges Pallu, e adaptando dois grandes clássicos da 

literatura portuguesa oitocentista: Os Fidalgos da Casa Mourisca (1920) e Amor 

de Perdição (1921).

Destaque-se a acentuada expressividade dos actores do cinema silencioso 

que os planos aproximados dos seus rostos tão claramente denunciam, aspecto 

este que traduz, afinal, uma opção estética /narrativa muito recorrente na época: 

veicular através de uma mímica acentuada a dimensão da personagem a que dão 

corpo e da história que interpretam.

Mais tarde virá a associar-se à produção nacional o cineasta italiano Rino 

Lupo, que realizará as célebres fitas Mulheres da Beira e Os Lobos.

A Invicta Film não irá resistir muito tempo às dificuldades económicas que 

entretanto surgem, e outras produtoras (como a Caldevilla Films, a Fortuna Film

e a Pátria Film) tentarão também a sua sorte. Maurice Mariaud e Roger Lion 

serão outros nomes estrangeiros a trabalhar em Portugal, tendo o primeiro 

realizado, entre outros, o filme As Pupilas do Senhor Reitor, no ano de 1922.
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Para consolidar o estudo sobre o cinema mudo, os estudantes devem consultar os 

seguintes hiperligações:

http://www1.uni-hamburg.de/clpic/tematicos/cinema/panorama.html

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_de_Portugal

e ainda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terminologia_de_cinema

O tempo das adaptações literárias começa entretanto a esgotar-se. O 

cinema português entra numa fase sem inspiração, limitando-se a repetir fórmulas 

narrativas já gastas. Até que surge uma lufada de ar fresco, pela mão de Leitão de 

Barros, que virá a ser um dos nomes mais importantes do cinema dos anos 30 e 

40: Nazaré, Praia de Pescadores, seguido de Maria do Mar, dois documentários 

dramáticos de grande beleza. Da mesma época é igualmente o belíssimo 

documentário que assinala a estreia de Manoel de Oliveira na realização, 

intitulado Douro, faina fluvial. O cinema português afirmava-se da melhor forma 

possível …

ACTIVIDADES PROPOSTAS:

Para finalizar o estudo da temática em curso e como forma de avaliar a progressão 

das suas aprendizagens, procure responder às seguintes perguntas ou discuti-las 

no Fórum 1:

1) Que tipo de início (em termos temporais, em termos qualitativos e de 

género) teve o cinema em Portugal? Qual o nome ou nomes que se 

destacam nesse período?

2) Qual a razão para se terem contratado realizadores estrangeiros? Como se 

avalia o seu contributo?



História do Cinema Português
2º semestre 
2012-2013

6

3) Quem realizou O Primo Basílio e em que ano? Que outras adaptações 

cinematográficas se fizeram a partir de grandes romances do século XIX?

4) Como caracterizaria, globalmente, o cinema português dos anos vinte?

5) Investigar no Youtube sobre a existência de outros excertos de filmes 

portugueses que tenham sido mencionados neste tópico e partilhar os 

resultados no Fórum do tópico 1.

Deixo-vos ainda a explorar:

1 -O site de cinema português do Instituto Camões em http://cvc.instituto-

camoes.pt/conhecer/bases-tematicas/cinema-portugues.html

2 - O blogue sobre cinema do Jornal de Letras em http://aeiou.visao.pt/finalcut

(Para pesquisa de notícias que digam respeito ao cinema português, procurar na 

rubrica que homenageia o antigo colaborador do JL, Rodrigues da Silva.)

3 - Uma cronologia dos filmes portugueses, completa até 2003 em

http://www.amordeperdicao.pt/crono.asp

4 - E excertos de filmes para ver no Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=stAQVDaH6pM

Breve excerto de Douro, faina fluvial, Manoel de Oliveira.

Nota: Para os mais cinéfilos, recordo que existe a caixa dos dvs na Fnac com as 3 

versões existentes do filme: uma inteiramente silenciosa, outra com música do 

maestro Freitas Branco e a última com música de Emanuel Nunes. Curioso será 

compará-las e perceber como o facto de ter ou não acompanhamento musical faz 

toda a diferença …, bem como-o tipo de acompanhamento escolhido; poderíamos 

inclusivamente pensar que se tratam de 3 filmes distintos …
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Para os estudantes mais expeditos em instalação de programas, recordo que o 

programa U-Torrent descarrega as versões dos filmes na Net, estou a pensar para 

fins de estudo, naturalmente …

E, já agora, para que possam estabelecer um confronto com o nascimento do 

cinema em França, deixo-vos da mesma época, A chegada do comboio à estação, 

dos irmãos Lumière ou alguns breves excertos de filmes de Georges Méliès, o 

mágico ‘ilusionista’ que com os seus truques de prestidigitação começou a contar 

histórias nos filmes, e é por isso considerado o pai da ficção cinematográfica.

Aliás, não percam, se puderem, o filme recentemente galardoado de Martin 

Scorcese, A invenção de Hugo, ainda em cartaz … Parece que para Hollywood 

está na moda ir buscar inspiração ao cinema mudo dos anos 10 e 20 …o que 

abona muito em favor da sua atualidade!

Será então de facto preciso o som para verdadeiramente se contar uma história

…?

http://www.youtube.com/watch?v=dxB2x9QzXb0
Viagem à lua,

http://www.youtube.com/watch?v=md9WzJV88qM&feature=related
O monstro,

http://www.youtube.com/watch?v=a_Mp0F0RE1A&feature=related
O sonho do astrónomo.

Bom trabalho, leituras e visionamentos incluídos!


