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LINHAS DE LEITURA 3

CINEMA NOVO: TRANSIÇÃO E RUTURA

As próximas TRÊS semanas serão ocupadas com o estudo da Temática 3 que se 

divide em duas partes:

 I - O primeiro cinema novo (anos 60)

 II - O novo cinema novo: anos Gulbenkian e consolidação (anos 70)

Para contornar a dificuldade de acessos a algumas das obras impressas, e porque 

realmente se trata de um período ‘fundador’ da cinematografia portuguesa, listam-

se abaixo uma série de links que aprofundam os conteúdos da presente temática. 

Uma vez que o livro que existe de Leonor AREAL (Vd Bibliografia, Puc) é de 

aquisição bastante dispendiosa (apesar de muito completo, sobretudo para as 

décadas 50, 60 e 70 que aliás trata exaustivamente ), procurei dar –vos outras 

possibilidades de leitura. Mesmo assim, recomendo o esforço da consulta do 

mesmo, talvez numa biblioteca (apesar de ser de 2011), ou, quem sabe, até 

folheado numa livraria  …

Se não conseguirem abrir algum link, experimentem pf ‘colar’ o endereço do link 

na barra da Net em cima, ou no próprio Google (em pesquisa) ou qualquer outro 

motor de busca.

 Coelho, Eduardo Prado, Vinte anos do cinema português, desde a 

«Introdução» à p. 59; versão online em: http://cvc.instituto-

camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/doc_details.html?aut=19

 Costa, Alves, Breve História do Cinema Português 1896-1962, capítulo 

intitulado «Transição para um novo cinema» (a propósito do filme 
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charneira Dom Roberto), pp. 121 - 128 igualmente disponível online (vd 

linhas de leitura anteriores)

 Costa, João Bénard da, Histórias do Cinema, pp. 102 – 143 (disponível nas 

bibliotecas ou em trad. francesa).

 Ferreira, Carolin O. (Coord.), O cinema português através dos seus filmes, 

capítulo «Os anos 60: um cinema novo», pp. 103 – 112, 113 – 121 e 123-

131 (Os verdes anos, Uma abelha na chuva e Brandos costumes).

(disponível em bibliotecas)

 Pina, Luís de, História do Cinema Português, pp. 143-179.

 Salles, Michele, Em busca de um novo cinema português, LabCom Books, 

2010; livro sobre o cinema novo em Portugal:

http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110228-

2010_21_sales_cinema_portugues.pdf

Na mesma entrevista, consultar ainda informação sobre Uma abelha na 

chuva.

E ainda

Paulo Cunha, «Modernidade e tradição no discurso do novo cinema português»: 

http://ncinport.files.wordpress.com/2006/12/2005-modernidade-e-tradicao-no-

discurso-do-novo-cinema-portugues.pdf

Paulo Filipe Monteiro, «Arte e poder do novo cinema», in Reis Torgal, O cinema 

sob o olhar de Salazar: http://bocc.ubi.pt/pag/_texto.php3?html2=monteiro-filipe-

margem-novo-cinema.html

Como referência para o cinema português: base de dados com cerca de 8000 

títulos em: http://www.cinemaportugues.ubi.pt/bd/
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Sobre o movimento dos cineclubes:

http://movcineclubes.weblog.com.pt/arquivo/o_movimento_dos_cineclubes_e_o_

cinema_portugues_19451962.html

e http://movcineclubes.weblog.com.pt/arquivo/bibliografia/index0

Entrevista de Fernando Lopes sobre Belarmino

http://www.doc.ubi.pt/07/entrevista_michelle_sales.pdf

e

http://ncinport.wordpress.com/2009/12/26/belarmino-de-fernando-lopes-1963/

Panorâmica sobre o cinema português até à atualidade (2000): «O 25 de Abril: o 

cinema e o mundo», de J Matos de Cruz, Revista Camões n.º 5, 1999: 

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-

camoes/doc_details.html?aut=1345

Os verdes anos de Paulo Rocha:

http://www2.let.uu.nl/solis/PSC/P/PVOLUMETHREEPAPERS/GRANJA-P3.pdf

Sobre a obra de João César Monteiro, ver apenas a informação que se reporta aos 

filmes realizados até 1975 (retomar a parte restante no tópico 4 , seguinte):

http://www2.let.uu.nl/solis/PSC/P/PVOLUMETHREEPAPERS/CUNHA-P3.pdf

e para Recordações da casa amarela, 

http://www2.let.uu.nl/solis/PSC/P/PVOLUMETHREEPAPERS/NOGUEIRA-

P3.pdf

Sobre Manoel de Oliveira (filmografia relativa a este período; para rever / 

retomar no tópico 4, seguinte)

Rodrigues da Silva, «Um homem de fé», (Final Cut, in JL / Visão): 

http://aeiou.visao.pt/e-mesmo-que-assim-nao-fosse=s25247
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O passado e o presente:

http://ncinport.wordpress.com/2010/01/02/o-passado-e-presente-de-manoel-de-

oliveira-1972/

O documentário A caça:

http://ncinport.wordpress.com/2007/11/24/a-caca-de-manoel-de-oliveira-1963/

O Acto da Primavera:

http://ncinport.wordpress.com/2006/10/03/o-acto-da-primavera-de-manoel-

oliveira-1962/

e

http://www.contracampo.com.br/77/actodaprimavera.htm

Consultar o número temático sobre Oliveira, Revista Camões, 12-13

J Mário Grilo sobre O Acto da Primavera:

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-

camoes/doc_details.html?aut=1477

E restantes artigos

 “Pedra de toque” por J Bénard da Costa

 “Um Homem, o Olhar", José de Matos-Cruz;

 "Manoel de Oliveira, Realizador", José de Matos-Cruz; 

 “Oliveira e o Documentário", João Lopes

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-

camoes/doc_details.html?aut=1469

Visionar o programa sobre Oliveira em Câmara Clara, (7 de dezembro de 2008): 

http://camaraclara.rtp.pt/#/arquivo/113
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Augusto M Seabra, «A quimera do olhar», ainda relativamente a Oliveira:

http://letradeforma.blogs.sapo.pt/tag/cinema

E para finalizar, Oliveira ‘abroad’: 

:http://filmref.com/journal/archives/2008/08/manoel_de_oliveira_by_randal_j.htm

l

Deixo-vos ainda uma publicação da Univ de Utrecht, Portuguese Cultural 

Studies, organizada por Paula Jordão e que tem artigos muito interessantes não só 

para esta temática como para a seguinte. A investigar, portanto.

http://www2.let.uu.nl/solis/psc/p/VolumeTHREE.htm

VISIONAMENTO OBRIGATÓRIO:

Uma abelha na chuva (1972), de Fernando Lopes; no entanto, seria igualmente 

aconselhável o visionamento do filme Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha ou de 

qualquer outro desde que deste período.

-Paulo Granja Paulo Rocha Os Verdes Anos (1962) and the New Portuguese 
Cinema

e
http://www.doc.ubi.pt/07/entrevista_michelle_sales.pdf

Recordo que muitos destes filmes podem ser parcialmente vistos a partir de breves 

excertos no Youtube, o que naturalmente não equivale ao visionamento integral 

da obra, embora já seja um começo …

Poderão ainda encontrar alguns destes filmes na rede de bibliotecas públicas com 

empréstimos ao domicílio
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I - O PRIMEIRO CINEMA NOVO

Até ao início dos anos 60, período marcado pela instabilidade política do regime, 

o cinema português chegou a um estado de degradação assinalável, porém já 

movido por um desejo de mudança, ao qual não foi alheio o movimento dos 

cineclubes, e que se traduziu, pouco depois, na produção de um cinema 

esteticamente diferente, mais de autor, e seguindo as pegadas dos congéneres 

europeus, designadamente marcado pela influência da nouvelle vague, e sob o 

contágio do neo-realismo.

Consciente da situação crítica instalada e conduzido por um impulso

aparentemente reformista, o então SNI (Secretariado Nacional da Informação),

que administrava os dinheiros do Fundo de Cinema, vai promover uma política de 

formação de cineastas e de técnicos através da concessão de bolsas de estágio no 

estrangeiro. Delas viriam a usufruir os jovens realizadores da época, entre os quais

Fernando Lopes, Paulo Rocha, António de Macedo e Fonseca e Costa, para 

mencionar apenas alguns dos nomes que protagonizaram em contexto português a 

renovação em marcha. Serão eles, na verdade, os responsáveis pelo cenário de 

mudança já defendido e ambicionado desde o limiar dos anos Sessenta.

É com a estreia da primeira fita de Paulo Rocha, Verdes anos (1963), das 

produções Cunha Teles, que se inicia o cinema novo. Este desejo de inovação vai 

impor-se enquanto preocupação dominante daqui para a frente no contexto do 

cinema português.

A vida e a realidade filtradas numa ótica particular e subjetiva, por vezes até 

poética, como acontece no caso de Belarmino de Fernando Lopes (1964), a 

história de vida de um ex-pugilista, passam a constituir o motivo principal do 

cinema de então, mesmo se recorrendo, ainda, a uma estética e/ou linguagem 
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predominantemente convencional. É o que também sugerem de forma parecida O 

crime da aldeia velha (1964), de Manuel de Guimarães, Domingo à tarde (1965), 

de António de Macedo ou Mudar de vida (1967) de Paulo Rocha, filmes que se 

evidenciaram pelo tratamento de temáticas menos habituais e por um tom 

crescente de leve denúncia.

Para além dos fracos resultados de bilheteira por parte de um público pouco 

sensibilizado para este novo tipo de filmes, somaram-se os problemas na 

distribuição e no escoamento da produção, em virtude do forte impacto que a 

concorrência dos filmes estrangeiros causava, principalmente os americanos, 

razão que precipitaria o colapso das atividades da empresa Cunha Teles 

conduzindo-a à fatal falência.

Não obstante ter ainda insistido, um par de vezes mais, na produção de filmes 

comerciais, que por sua vez também já não despertavam no público qualquer tipo 

de interesse, a empresa teve o seu destino traçado e com ela goravam-se assim os 

‘alvores’ do primeiro cinema novo português …
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II - O NOVO CINEMA NOVO: ANOS GULBENKIAN E CONSOLIDAÇÃO

Se 1963 é habitualmente considerado, no contexto do cinema português, a data 

charneira relativamente à afirmação do cinema novo, inaugurado, por assim dizer, 

com Verdes Anos de Paulo Rocha, também o ano de 1972 se reveste de um 

significado particular, representando o momento de arranque daquela que foi 

considerada a segunda etapa do cinema novo em Portugal – esta, sim, 

determinante para a configuração irreversível de um novo cinema novo - e que o 

filme Uma Abelha na Chuva de Fernando Lopes, pela arrojada e inovadora 

proposta estética que apresenta, tão cabalmente ilustra.

O surgimento de uma geração de realizadores, possuidora de considerável cultura 

cinéfila e que encara o cinema, antes de mais, enquanto manifestação estética e 

artística, preterindo definitivamente o seu lado comercial / industrial, acontece, 

curiosamente, nos anos que imediatamente precedem Abril de 1974 enfrentando

as vicissitudes próprias do cenário político-ideológico vigente, marcado, entre 

outros episódios, pela conhecida ‘primavera marcelista’ e pelo consequente 

agravamento do conflito colonial em África que das mais variadas formas tanto se 

fez presente no nosso cinema.

Alguns destes cineastas como Fernando Lopes, Alfredo Tropa, António Pedro 

Vasconcelos, Fonseca e Costa, João César Monteiro, Alberto Seixas Santos e, 

naturalmente, Manoel de Oliveira fizeram parte do Centro Português de Cinema, 

uma cooperativa de cinema criada em 1970 que beneficiava de subsídios 

concedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian mediante o cumprimento de um 

programa de produção criteriosamente estabelecido.

Não é por acaso que, na opinião de J Mário Grilo, durante o período designado 

por “anos Gulbenkian” se confirma a disposição de um cinema de autores, «de 
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uma cinematografia consciente dos seus limites (o mais importante dos quais será 

a censura política e económica), mas já madura, ou em vias disso, apta a 

responder ao espaço de liberdade que a democracia e o 25 de Abril lhe trará.» (cf. 

O cinema da não ilusão, p. 24).

ATIVIDADES PROPOSTAS

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

consultada (links incluídos), os estudantes deverão procurar responder às questões 

colocadas, fazendo uma autoavaliação dos conhecimentos adquiridos e, caso 

pretendam, enviar algum comentário à docente para um feedback personalizado.

1. É habitual distinguirem-se dois momentos marcantes do cinema nacional no 

período que a temática em curso abarca. Identifique-os e caracterize-os 

sucintamente, ilustrando com exemplos de filmes que melhor se evidenciaram na 

época.

2. Refira-se à importância do aparecimento dos cineclubes e à geração cinéfila a 

eles ligada, particularmente no contexto da primeira regeneração experimentada 

pelo cinema nacional.

3. Procure visionar, na impossibilidade do todo pelo menos em parte, qualquer um 

dos filmes compreendidos nestas duas décadas do nosso cinema, e procure em 

seguida elaborar uma síntese pessoal fundamentada também nas leituras feitas.

Bom Trabalho!


