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LINHAS DE LEITURA 2

A PRETO E BRANCO

As próximas semanas serão ocupadas com o estudo da Temática 2 que se divide 

nos seguintes sub-tópicos:

I - A introdução do sonoro e os anos 30

II – Os anos 40: um caso de sucesso na indústria do cinema nacional 

III – Crise e decadência nos anos 50

Pelo meio, teremos a interrupção letiva da Páscoa e a realização do E-fólio A 

apenas para o grupo de avaliação contínua.

O filme de visionamento obrigatório para a Temática 2 é:

A Canção de Lisboa, de Cottinelli Telmo, 1933.

Os estudantes deverão consultar os seguintes itens bibliográficos para o estudo 

dos conteúdos presentes nesta temática:

* COSTA, Alves, Breve História do Cinema Português 1896-1962, pp. 69-79; 80-

85 e 96-112 (consultar a edição online indicada)

* GRILO, J. Mário, O cinema da não ilusão, capítulo II “Um cinema de actores 

(1930-1950); e os sub-capítulos “Os caminhos de Maio”, pp. 55 – 65 e “O ciclo 

colonial”, pp. 65 – 77.

* As obras de Leonor AREAL e/ou de Reis TORGAL, indicadas na bibliografia, nos 

capítulos sobre o cinema do Estado Novo, a propaganda e a ideologia, o 

documentarismo ao serviço do aparelho do Estado, os filmes de ficção A 

revolução de maio e Feitiço do Império, a comédia à portuguesa “ou a máquina 

de sonhos do Estado Novo” e as imagens do império / das colónias ...
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* Artigo de Tiago Baptista sobre o filme Crónica anedótica e a comédia à 

portuguesa

http://www.doc.ubi.pt/06/artigo_tiago_baptista.pdf

Opcionalmente, poderá consultar também em alguma biblioteca

- COSTA, João Bénard da, Histórias do Cinema, pp. 45 - 102.

- PINA, Luís de, História do Cinema Português, pp. 71 - 119 e 122 - 142.

E, ainda, os seguintes sites sobre cinema português para o período em questão:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_de_Portugal (pesquisar por épocas: anos 30, 

40 e 50)

(Explorar como ferramenta http://pt.wikipedia.org/wiki/Terminologia_de_cinema)

Alguns excertos dos filmes mencionados:

http://dn.sapo.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=1592431
O Leão da Estrela

http://dn.sapo.pt/galerias/videos/?content_id=1592426&seccao=Cartaz
O Leão da Estrela

http://dn.sapo.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=1582470
O Costa do Castelo

http://dn.sapo.pt/galerias/videos/?content_id=1582505&seccao=Cartaz
O Costa do Castelo

http://dn.sapo.pt/galerias/videos/?content_id=1587142&seccao=Cartaz
A menina da rádio

http://dn.sapo.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=1576977
O pátio das cantigas

http://dn.sapo.pt/galerias/videos/?content_id=1576758&seccao=Cartaz
O pátio das cantigas
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http://dn.sapo.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=1571582
Da revista ao cinema – António Silva – sobre o actor

http://dn.sapo.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=1571583
Memórias do homem português – António Silva e Vasco Santana.

http://dn.sapo.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=1571767
A canção de Lisboa

http://dn.sapo.pt/galerias/videos/?content_id=1571549&seccao=Cartaz
A canção de Lisboa

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=309

Para a nova geração de cineastas (Leitão de Barros, Artur Duarte, Lopes Ribeiro 
e Manoel de Oliveira)

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_agrup_solo.asp?artigoid=34

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=197
Sobre o cinema no Estado Novo

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=198
“Ver para cortar”

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=202
“A visão de Ferro”

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=203
“O ditador e o cinema”

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=204
“A criação de uma realidade”

http://www.amordeperdicao.pt/especiais_solo.asp?artigoid=205
Mensagem ambulante (o cinema ambulante e a propaganda nacionalista)
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A INTRODUÇÃO DO SONORO E OS ANOS 30

É sabido que as décadas de 30 e de 40 representaram momentos de sucesso 

e de prosperidade do cinema português, aos quais não são certamente alheias 

intenções de propaganda e de exaltação nacionalista visíveis, por isso, em filmes 

dos mais variados géneros, desde a simples comédia, ao drama, ao documentário 

ou ao filme histórico.

Do facto dão conta, aliás, as inúmeras publicações periódicas, entretanto 

surgidas, que atestam esse sempre crescente entusiasmo cinéfilo, bem como o 

aumento do número de salas de cinema, sobretudo nas principais cidades do país, 

numa altura em que Portugal acompanhava, com algum interesse, o que se fazia 

em termos de cinema por esse mundo fora.

A década de 30 foi importante no âmbito da cinematografia nacional pois 

presenciou alguns acontecimentos de relevo, mesmo se implantados com certo

desfasamento temporal relativamente ao restante cinema americano ou europeu, 

como foi, por exemplo, o caso da introdução do sonoro entre nós.

De salientar nesta época a construção das instalações da Tóbis Portuguesa, 

entre 1932 e 1934, os primeiros estúdios de produção nacionais que a capital 

lisboeta acolhia na Quinta das Conchas, no Lumiar, exatamente no mesmo lugar 

onde, 10 anos antes, Raul de Caldevilla fundara a sua empresa, no tempo do 

cinema silencioso.

Em plena instalação do regime do Estado Novo, a Tóbis serviu 

naturalmente os interesses vigentes, projetando e difundindo imagens do país na 

sua versão quase sempre feliz e pitoresca, fazendo do povo intérprete de histórias 

vulgares, decalcadas de um quotidiano resignado e modesto, mas 

fundamentalmente – como se pretendia - alegre e confiante.
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Tal como habitualmente sucede em todas as transições, nem sempre foi 

pacífica a passagem do mudo ao sonoro, havendo interesses predominantemente 

económicos que se manifestaram contrários à presença do som no cinema

português. Mesmo depois de já ter ocorrido a estreia, em 1931, daquele que foi 

considerado o nosso primeiro fonofilme, A Severa, de Leitão de Barros, ainda que

parcialmente montado nos estúdios da Tóbis, em França, e aí inteiramente 

sonorizado, continuavam simultaneamente a ser projetados pelas salas do país 

filmes silenciosos. Paralelamente, passava-se o mesmo na América com os filmes 

de Charlot … Todavia, o aparatoso sucesso que envolveu o referido filme de 

Leitão de Barros foi a razão certamente mais que evidente que reforçou a 

necessidade urgente de construção de um estúdio à escala nacional.

Foi contudo a Canção de Lisboa, realizada pelo arquiteto Cottinelli Telmo, 

em 1933, a fita que foi considerada como a mais popular e distinta comédia de 

sucesso, interpretada por nomes sonantes do nosso teatro de revista, tal como era 

costume, e marcada por forte sentido estético no que à ilustração quer do povo 

quer da cidade de Lisboa diz respeito.

Tratou-se da primeira fita inteiramente rodada e produzida em Portugal. 

Diversas fontes são, aliás, unânimes em sublinhar que o sucesso de bilheteira que 

originou permitiu acelerar, efectivamente, a conclusão dos tão ambicionados e 

aguardados estúdios no Lumiar.

Mas porque o cinema também se queria sério, o regime, por intermédio de 

António Ferro, à frente do então Secretariado de Propaganda Nacional, por ele 

criado em 1935, entendeu que a produção cinematográfica nacional deveria passar 

também, e preferencialmente, pela representação de episódios da História 

naciona,l evocando feitos ou figuras dominantes que nela se houvessem

destacado. Ferro considerou inclusivamente a comédia como «o cancro do cinema 

nacional». Então, entre 1933 e 1937 – e porque «Portugal não era um país 

pequeno» -, rezava um dos muitos slogans então em voga na época, não tardou 

que o cinema passasse igualmente a dar conta do império e da realidade colonial,

da vida dos soldados mas também dos nativos e dos colonos que viviam nas 
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outrora províncias ultramarinas, numa perspetiva claramente propagandística e de 

apologia do regime.

Os anos 30 são ainda generosos no acolhimento das adaptações dos 

grandes clássicos da literatura portuguesa, com particular destaque para as 

transposições cinematográficas feitas a partir dos romances de Júlio Dinis, de 

Camilo Castelo Branco ou de Eça de Queirós, para referir apenas os nomes mais 

sonantes das letras portuguesas da segunda metade de oitocentos. O sucesso que 

estes romances então conheceram fazia prever com algum conforto e segurança o 

bom acolhimento também desejado para os filmes produzidos a partir daqueles.

Paralelamente, conquistaram também uma notoriedade no panorama 

cinéfilo destes idos anos 30 a ficção dramática de pendor naturalista, um género 

de cinema ‘mais sério’ (mas nunca comprometido), como A Canção da Terra de 

Brum do Canto (1938). A história passa-se na ilha do Porto Santo e até neste caso 

reconhecemos momentos de pitoresco local na exploração que é feita da paisagem

natural. 

Uma chamada de atenção, ainda, para os chamados filmes ‘políticos’, que 

tão bem serviram a ideologia do Estado Novo, como A Revolução de Maio ou 

Feitiço do Império de Lopes Ribeiro, um dos vários cineastas do regime …

Ver excerto de 4 minutos de A revolução de maio em:
http://www.youtube.com/watch?v=dZSYnkx_Czk
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ANOS 40 - UM CASO DE SUCESSO NA INDÚSTRIA DO CINEMA NACIONAL

Passamos agora para a cinematografia dos anos 40, um período 

considerado de sucesso, não só pelo número muito representativo de filmes 

estreados – no cômputo da produção nacional -, como também pelos êxitos de 

bilheteira já então alcançados.

A década de 40 é normalmente conotada como representando uma fase 

áurea do cinema português durante a qual o público aderiu com particular 

entusiasmo à comédia musical de tom revisteiro, nela se destacando a presença 

ímpar de atores de nomeada. São disso bons exemplos fitas sobejamente 

conhecidas como O Pai Tirano e O Pátio das Cantigas, (ambas de 1941), O Costa 

do Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944) ou O Leão da Estrela (1947).

Interpretadas por grandes artistas do teatro de revista, esta é por isso 

considerada a época por excelência do cinema de atores, como se lhe referiu João 

Mário Grilo. Foram eles que imortalizaram rábulas ainda hoje lembradas, e à 

prova de geração, encarnando figuras típicas da sociedade da época, retratos

genuínos do Portugal das primeiras décadas do século passado. Pensamos 

concretamente em António Silva, em Vasco Santana, no Ribeirinho ou em Maria 

Matos, entre outros.

Não se creia, no entanto, que a comédia foi o único género 

cinematográfico cultivado nos anos 40. À semelhança do que havia sucedido na 

década precedente, também nesta houve lugar para o cinema sério, reforçando-se

a tendência documental e regionalista em filmes como por exemplo Lobos da 

Serra, de Brum do Canto (1942).

Destacam-se igualmente os filmes históricos, considerados por António 

Ferro de grande “interesse nacional”, como Camões, uma superprodução de 

Leitão de Barros de 1946, os filmes de propaganda política que continuavam a 

trazer para o grande ecrã o assunto das então colónias ultramarinas (O Feitiço do 

Império, de 1940) ou, ainda, as novas adaptações ou remakes dos já referidos
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romances oitocentistas, tal como Amor de Perdição de Lopes Ribeiro (1943), 

filme de grande êxito, ou Os Fidalgos da Casa Mourisca de Artur Duarte, que

infelizmente já não é hoje visionável.

A lei de proteção ao cinema nacional, criada em 1948 por António Ferro, 

incentivava a produção deste tipo de filmes modelares que classificava de

“representativos do espírito português”, preferindo-os declaradamente às 

comédias populistas com as quais Ferro, aliás, não simpatizava de todo.

Nestes mesmos anos, e após um longo período sem filmar, desde Douro, 

faina fluvial, Manoel de Oliveira retorna com Aniki Bóbó, em 1942, um filme 

original e diferente, marcado por um sopro de modernidade artística, na esteira, 

aliás, daquele que o antecedeu. Destoando relativamente ao convencionalismo da 

clássica estética vigente Aniki Bóbó foi, à época, absolutamente incompreendido e 

por isso injustamente criticado e até pateado …
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CRISE E DECADÊNCIA NOS ANOS 50

Os anos 50 correspondem a um período pobre do cinema nacional, não só 

no que respeita à qualidade mas também à quantidade das fitas produzidas. Tanto 

assim foi que 1955, para além de ser simultaneamente o ano da criação da RTP 

(com emissões regulares a partir de 57), é vulgarmente designado por “Ano Zero” 

devido à completa ausência de qualquer produção cinematográfica entre nós.

À exceção de pouquíssimos nomes, entre os quais o de Manuel Guimarães 

(com destaque para Saltimbancos (1951), Nazaré (1953) ou Vidas sem rumo

(1956), todos eles na esteira de um certo neo-realismo) e, naturalmente, o de 

Manuel de Oliveira (estes anos testemunham a produção de alguns 

documentários, entre os quais se destaca o premiado O pintor e a cidade), pouco 

mais há a assinalar ao longo da década que não se identifique com um estéril e 

pretenso realismo populista herdado de anos precedentes, ou com histórias de 

fados e de touros, recurso já profundamente desgastado, ou, ainda, com mais 

filmes de propaganda ou encomiásticos do regime.

Resgate-se, contudo, da apatia geral cinéfila a produção sobre as 

campanhas portuguesas de pacificação em Moçambique, Chaimite, realizado por 

Jorge Brum do Canto em 1951 e já considerado o único filme de guerra 

português. De entre os heróis retratados, o destaque vai para a figura de Mouzinho 

de Albuquerque.

Não foi por acaso que durante este período de atoleiro do cinema nacional 

se desenvolveu uma importante atitude de reflexão e de crítica a propósito do que 

entre nós então se fazia e produzia em termos de cinema. Através de palestras, 

publicações e projecções diversas, o público era chamado a compreender a 

importância da sétima arte, tornando-se progressivamente também mais seletivo e 

‘educado’ relativamente ao que procurava ver.

Foi precisamente o movimento dos cineclubes que veio agitar este 

marasmo cultural e cinéfilo o mesmo que ganhou progressivamente consistência 
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durante os anos 50. Embora inicialmente tenha estado conotado com a ideologia 

de esquerda – a orientação neo-realista não foi certamente alheia a algumas 

tentativas de produção na época, tal como acontecia em Itália -, aquele movimento 

acabou por proporcionar as condições que efectivamente conduziram ao 

surgimento do “cinema novo” nos vindouros anos 60, mais ‘comprometido’ e ao 

corte inevitável com a tradição cinematográfica anterior, pelo menos no que aos 

assuntos diz respeito. No plano estético e artístico não se registam ainda 

alterações significativas.

Não deixa de ser curioso sublinhar que o surto desta nova geração de 

cineastas dissidentes se tenha formado precisamente dentro da RTP.
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ACTIVIDADES PROPOSTAS

Depois de concluído o estudo da temática atual, e recordando a bibliografia 

consultada, os estudantes deverão procurar responder às questões colocadas, 

fazendo uma auto-avaliação dos conhecimentos adquiridos. Podem igualmente 

debater ideias no fórum para consolidar conhecimentos.

1-. Por que razão começou a sentir-se a necessidade da construção de um 

autêntico estúdio de cinema em Portugal no final dos anos 30?

2-. O que levou a crítica da época a considerar A Canção de Lisboa de Cottineli 

Telmo uma comédia «verdadeiramente exemplar»?

3-.À semelhança da «invasão francesa» verificada nos anos 20, qual foi a outra 

«invasão estrangeira» que o cinema português acolheu na década seguinte?

Justifique as suas afirmações com base nas leituras feitas.

4- O que significou a década de 50 no âmbito geral da cinematografia nacional? 

Caracterize o período em causa e justifique as suas afirmações procurando 

distanciar-se das fontes consultadas de forma a veicular uma resposta pessoal.

5- Investigue um pouco mais sobre o acompanhamento musical das duas versões 

de Douro, faina fluvial, de Manoel de Oliveira em

I - versão musicada de Freitas Branco, nos anos 30 em

http://www.youtube.com/watch?v=c5AyIdoLUvI

II - versão com música de Emanuel Nunes, de 1994 em:

http://www.youtube.com/watch?v=p5HgOBZ_C3s
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O que lhe sugerem de imediato estas duas possibilidades de banda sonora? 

Considera que imprimem comparativamente à versão silenciosa (sem qualquer 

tipo de acompanhamento) uma nova dinâmica e significado, ou nem por isso? E 

entre ambas as versões com som, qual o efeito que os dois tipos de música 

provocam no comum dos espectadores …?

I. Pesquisar na cronologia os filmes referidos. 
http://www.amordeperdicao.pt/crono.asp

II. Pesquisar em Final cut, blogue do Jornal de Letras, informação sobre os filmes 
referidos neste tópico
http://aeiou.visao.pt/finalcut

Fim


