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DO PÓS-25 DE ABRIL À ACTUALIDADE

Eis-nos chegados à última parte do programa de História do Cinema Português, 

que nos levará até ao cinema da actualidade. É verdade que, à medida que se 

criam condições para uma produção cinematográfica cada vez mais intensa e 

diversificada, torna-se também mais difícil sintetizar em poucos traços as 

características que melhor evidenciam cada fase ou momento desse percurso. 

Todavia é possível identificar algumas linhas fundamentais na evolução do 

cinema nacional desde a Revolução de Abril até aos dias de hoje.

Propomos, assim, a divisão das próximas 3 semanas de estudo da seguinte forma:

I – Panorâmica do cinema português nos anos 70;

II – A novidade dos anos 80: cinema comercial, expansão e internacionalização;

III – Dos anos 90 à primeira década do século XXI.

Como FILMOGRAFIA proposta, lembramos que deverão visionar 2 filmes:

I - Escolher um de entre três filmes de Manoel de Oliveira: a) Francisca (1981), 

b) Palavra e Utopia (2000) ou c) Singularidades de uma rapariga loira, (2009);

II - Ver Aquele querido mês de agosto (2008), de Miguel Gomes, e, se possível, 

também Corte de Cabelo (1995), de Joaquim Sapinho.

Para o estudo da temática em curso os alunos deverão procurar consultar a 

seguinte bibliografia

a) Disponíveis em bibliotecas públicas:

Anos 70 e pós revolução

- PINA, Luís de,"O Cinema de Abril" in História do Cinema Português, pp. 181-

193.



História do Cinema Português
2012-2013
2º semestre

2

- FERREIRA, Carolin Overhoff, "Os anos 70: após o 25 de Abril" in O cinema 

português através dos seus filmes, pp. 135-167.

- COELHO, Eduardo Prado, Vinte anos de cinema português [...], pp. 44-85 e 93-

98; Versão on line em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-

camoes/doc_details.html?aut=19

- GRILO, J. Mário, O cinema da não ilusão [...], pp. 24-26, 85-87 e 88-90.

Anos 80

- PINA, Luís de ,"Anos 80: a revolta do cinema", Op. cit., pp. 193-217.

- FERREIRA, Carolin Overhoff, "Os anos 80: entre a escola portuguesa e o cinema 

comercial", Op. cit., pp. 171-179.

- COELHO, Eduardo Prado, Op. cit., pp. 98-157.

- GRILO, J. Mário, Op. cit., pp. 26-28 e 91-97.

Anos 90 e atualidade

- FERREIRA, Carolin Overhoff, "Dos anos 90 até à actualidade: o cinema

contemporâneo", Op. cit., pp. 203-240.

- GRILO, J. Mário, Op. cit., pp.30-35 e 97-106.

Panorâmica geral do Cinema Português

- “A implosão do cinema português: duas faces de uma mesma moeda” in P: 
Portuguese Cultural Studies 3 Spring 2010 -  “Identity and Memory in Lusophone 
Cinema”, Universiteit Utrecht, pp. 19-32.
http://www2.let.uu.nl/solis/psc/p/PVOLUMETHREEPAPERS/BELLO-P3.pdf

b) Indicam-se em seguida alguns links a propósito da temática em curso, cuja 

leitura, apesar de remeter para o estudo de casos/ cineastas específicos, 

ajuda a uma melhor compreensão dos períodos em causa. Haverá 

certamente outros …
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- «O 25 de Abril: o cinema e o mundo», J Matos de Cruz, Revista Camões, 5, 

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

camoes/doc_details.html?aut=1345

- Revista Camões, 12-13, http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-

digital-camoes/cat_view/62-revistas-e-periodicos/69-revista-camoes/911-revista-

no12--13-manoel-de-oliveira.html (número temático sobre cinema / Manoel de 

Oliveira), consultar, entre outros, por exemplo, o artigo de J. Mário Grilo sobre O 

Acto da Primavera em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-

camoes/doc_details.html?aut=1477

- Revista Camões, 5, «25 de Abril: a revolução dos cravos»; com vários artigos

interessantes para explorar:

http://cvc.instituto-

camoes.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=905&Itemid=69

-“A quimera do olhar”, Augusto M. Seabra 

http://letradeforma.blogs.sapo.pt/tag/cinema (sobre Manoel de Oliveira, cinema, 

filmes, crítica, arte e estética, etc.)

Mais especificamente, sobre alguns filmes de Manoel de Oliveira

- “Amor de Perdição, Manoel de Oliveira, 1978” por Maria do Rosário L. Lupi 
Bello, in Carolin Overhoff Ferreira (coord), O Cinema Português através dos seus 
filmes, Porto, Campo das Letras, pp.159-167;

- Singularidades de uma rapariga loira, por Jonathan Romney em Sight and 

Sound, (pesquisar em baixo os links para outros filmes portugueses da época).

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/review/5595
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- A propósito do centenário de Manoel Oliveira no centenário, por Jonathan 

Romney em Sight and Sound, (Dezembro 2008), retrospectiva panorâmica:

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49496

- Sobre O estranho caso de Angélica, consultar o blogue de Serge Toubiana, 

diretor da cinemateca francesa:

http://blog.cinematheque.fr/

A propósito do cinema de João César Monteiro

- Isabel Nogueira A Imagem Cinematográfica em João César Monteiro: 

Recordações da Casa Amarela, Abstracção e Empatia

- Paulo Cunha Decadência, Regeneração e Utopia em João César Monteiro

Sobre o cinema de Pedro Costa:

- «O cineasta Pedro Costa», Público 24-12-2010, em 

http://www.publico.pt/Cultura/o-cineasta-pedro-costa_1472390

- “Ética, cinema e documentário poéticas de Pedro Costa, in Doc on line, nr. 7 em 

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

- Fausto Cruchinho Pedro Costa: Relações de Sangue

- «O negro é uma cor ou o cinema de Pedro Costa«, por João Bénard da Costa em

http://pedrocosta-heroi.blogspot.com/

- Entrevista “panorâmica” sobre a filmografia de Pedro Costa, «Crossing the 

treshold», in Sight and sound, por Kieron Corless, (outubro 2009) em

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49569
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- Sobre Juventude em marcha, «Exile and the kingdom», por Jonathan Romney, 

in Sight and sound, Junho 2008, em

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/review/4335

- Ou ainda No quarto da Vanda e sobre os primeiros três filmes do realizador, 

(outubro de 2009) em 

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49570

Sobre Aquele querido mês de agosto, Miguel Gomes;

http://www.nytimes.com/2010/08/22/movies/22hybrid.html?_r=1

«It’s actual life. No it’s drama. No it’s both. Miguel Gomes, mixed drama and 

reality, Our beloved month of august», Dennis Lim, New York Times, 20 agosto 

de 2010. (Entre a ficção e o documentário; consultar a opinião de Jean Luc 

Godard e de outros cineastas sobre o assunto).

http://anthologyfilmarchives.org/film_screenings/series/35927

«The films of Miguel Gomes», Cf Anthology Film Archives.

http://cinema.sapo.pt/magazine/premio/aquele-querido-mes-de-agosto-triunfa-em-

buenos-aires

(Filme de Miguel Gomes triunfa em Buenos Aires).

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/review/5306

Sight and sound por Jonathan Romney, (fevereiro 2010), sobre Aquele querido 

mês de agosto.

A década de 70 irá trazer, com a revolução de Abril, uma acentuada 

politização do nosso cinema, à qual dificilmente algum realizador escapará (com a 

óbvia excepção de Manoel de Oliveira, que em 1974, em plena convulsão 
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revolucionária, filma a sua versão da mística a partir da obra de José Régio, 

Benilde ou a Virgem Mãe).

Alberto Seixas Santos e Eduardo Geada – com obras como, 

respectivamente, Brandos Costumes, no primeiro caso, e O funeral do Patrão e A 

santa Aliança, no segundo – são dois dos cineastas que mais frontalmente 

assumem a sua militância política, mas a produção cinematográfica desta década 

está, de um modo geral, e como talvez não pudesse deixar de ser, determinada 

pelo compromisso ideológico. Tal como resume Bénard da Costa a este propósito 

“Na euforia reinante, os cineastas – ou a generalidade deles – acharam que tinham 

muito mais que fazer do que ir filmar para os estúdios. A rua era agora o plateau e 

o décor, e era nela e para ela […] que quem tinha olhos para ver se devia voltar. 

Reaprender tudo, começar do zero” (Costa, 1991: 146).

A História mostraria, porém, que não foi o experimentalismo estético a 

“dar cartas” nestes anos. Algumas iniciativas, é certo, fugiam da tendência geral: 

Manuel de Guimarães afirmou a sua posição pessoal na expressão inacabada e 

poética de Cântico Final, António de Macedo preferiu optar por uma espécie de 

espiritualismo provocador e iconoclasta (com As Horas de Maria) e António Reis 

e Margarida Cordeiro assinavam o seu forte, belo e polémico Trás-os-Montes, um 

misto de ficção e documentário. Por outro lado, João Mário Grilo surgia, em 

1979, como realizador jovem e estreante, com Maria, filme intimista e 

encantatório, que reforçava a aposta na via aberta pelos cineastas do novo cinema, 

enquanto Monique Rutler confirmava o seu interesse enquanto realizadora no 

aspecto documental e sociológico da ficção (Velhos são os trapos).

Os anos 70 revelam-se, assim, como uma tumultuosa época de 

indefinições e desejo de novidade, que, a par de algumas obras de charneira (às já 

referidas é de juntar O Passado e O Presente, Benilde e Amor de Perdição da 

autoria de Oliveira, bem como Uma abelha na chuva, de Fernando Lopes, e os 

filmes de João César Monteiro Que farei eu com esta espada? e Veredas), se 

caracteriza pelo tom panfletário da maior parte dos filmes, mantendo e 



História do Cinema Português
2012-2013
2º semestre

7

acentuando, simultaneamente, a temática africana, embora agora explorada 

segundo outras perspectivas.

Nos finais da década de 70 estão ainda muito frescos os efeitos da 

revolução para que possa avaliar-se o seu impacto estético-cultural, mas começa 

já a delinear-se a tendência para fazer coincidir dois tipos de mal-estar: a busca 

pessoal de sentido parece encontrar, na instável situação coletiva que Portugal 

vive, o terreno predileto e decisivo para se exprimir, numa fusão temática que só 

poucas vezes se consegue destrinçar.

A década de 80 irá revelar-se singular e significativamente produtiva, 

transpondo inclusivamente as fronteiras nacionais. Tanto a temática estritamente 

política como a vertente mais sociológica e etnográfica mantêm uma incidência 

expressiva, principalmente na primeira metade da década (a título de exemplo, 

podem citar-se, no primeiro caso, A noite e a madrugada, de Artur Ramos, Bom 

povo português, de Rui Simões, o muito bem recebido Cerromaior, de Luís Filipe 

Rocha, e, no segundo, Bárbara, de Alfredo Tropa, Verde Vinho – Romance dum 

Emigrante, de Manuel Gama, Ao fundo desta estrada, Longe é a Cidade e O Pão 

e o Vinho, os três de Ricardo Costa, Moura Encantada, de Manuel Costa e Silva, 

etc.).

É visível nesta época o desejo de uma maior ficcionalização, de mostrar / 

contar histórias comuns tiradas de um quotidiano nem sempre isento de 

contradições. Semelhante propósito, aliando-se à tentativa de conquista de um 

público mais alargado, levou à aposta em filmes assumidamente de 

entretenimento e de acção: Kilas, o mau da fita e Sem sombra de pecado, ambos 

de José Fonseca e Costa, e O Lugar do Morto, de António-Pedro Vasconcelos, 

constituíram notáveis êxitos de bilheteira. Procurando reconciliar os portugueses 

com o seu cinema, exorcizam, como diz Carolin Overhoff Ferreira, as 

“contradições da sociedade pós-revolucionária” (Ferreira, 2007: 178-179) e 

“distraem” o público da preocupação com a realidade nacional, tão exaustiva e 

reiteradamente explorada durante os áridos anos 70.
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Paralelamente, houve ainda quem procurasse recuperar, sem grande 

sucesso, parte do espírito mais descontraído da típica comédia “à portuguesa” dos 

anos 40, como é o caso de Galvão Teles, com A vida é bela?!; no entanto, tratou-

se de flor que não deu fruto.

De assinalar, também, que prosseguem o seu trabalho de acordo com uma 

orientação eminentemente pessoal aqueles que são, ou estão a caminho de se 

tornar, realizadores “de culto”: João César Monteiro, João Botelho, Manoel de 

Oliveira (com obras tão díspares como Silvestre e Recordações da Casa Amarela, 

no primeiro caso; Conversa Acabada, Um adeus português e Tempos Difíceis, no 

segundo; Francisca, Le Soulier de Satin, e Os Canibais, no terceiro).

Para além de Manoel de Oliveira, também Paulo Rocha (Ilha dos Amores) 

e a dupla António Reis - Margarida Cordeiro (Ana) marcam presença nos festivais 

internacionais, agudizando a discussão que se arrastava em território nacional, 

acerca da necessidade de realização de “cinema comum para espetadores comuns” 

(ou, como politicamente se afirmou, de “filmes para Bragança e não para Paris”), 

fruto da radicalização de posições que separava os defensores dos "filmes de 

autor" daqueles que simpatizavam com os ditames do chamado "cinema 

comercial".

De qualquer modo, e apesar das restrições financeiras (de 1982 a 1984 o 

governo suspende os “planos de produção”), a produção cinematográfica 

portuguesa vai mantendo um ritmo razoável e consegue, nestes anos, 

inclusivamente, alguns dos maiores sucessos de sempre.

Dos anos 90 até ao presente a produção cinematográfica portuguesa tem 

exibido uma considerável diversificação temática e estilística, em parte como 

resultado da abertura do espaço televisivo à iniciativa privada, que, como bem 

esclarece João Leitão Ramos (Ferreira, 2007: 215), criou, sobretudo até 2000, 

melhores condições de financiamento e de produção para o próprio cinema, 

através de distribuidoras que se associaram à televisão, com objectivos 

publicitários.
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Seria demasiado simplista procurar catalogar estes anos de acordo com 

uma ou duas linhas orientadoras essenciais. É inegável que a nova geração de 

cineastas, proveniente da Escola Superior de Teatro e Cinema, mas não só, vai dar 

um impulso novo ao cinema português (Joaquim Sapinho, Teresa Villaverde, 

Pedro Costa, Manuel Mozos, Fernando Vendrell, João Canijo, Leonel Vieira,

Margarida Cardoso, Cláudia Tomaz, entre outros).

No entanto, é possível identificar a consistência da muito portuguesa 

tendência auto-reflexiva, que se acentua já desde os anos 70 e que faz do nosso 

cinema um permanente e exigente lugar de análise social, histórico-política e 

cultural. São disto exemplo obras como A idade maior, de Teresa Villaverde, 

Malvadez, de Luís Alvarães, Eternidade, de Quirino Simões, Ao Sul, de Fernando 

Matos Silva, Até amanhã, Mário, de Solveig Nordlund, A sombra dos abutres, de 

Leonel Vieira, O Testamento do Sr. Napumoceno, de Francisco Manso, entre 

muitas outras – obras em que se figura/ representa um Portugal sofrido e sofrível, 

em luta com os seus fantasmas históricos, sociais e políticos.

Nos últimos anos, uma maior sofisticação estética e técnica parece ter 

afastado os realizadores portugueses do retrato mais abertamente documental e 

“antropológico”, privilegiando antes obras ficcionalizadas e elaboradas, por certo 

empenhadas em captar mais e diversos nichos de público. Mas o ímpeto 

introspectivo e auto-crítico, favorecido pela lusa tendência do “fado”, da 

melancolia e do melodrama acompanhado por certo gosto “negro”, que tem vindo 

a ganhar contornos de “moda”, deu origem a um número muito significativo de 

filmes ditos “realistas” (cuja designação valeria a pena questionar), nos quais 

predomina uma cultura (sub)urbana e marginal, feita de depressão e de exclusão. 

Neste nicho agrupam-se obras de qualidade e outras menos conseguidas: Filha da 

Mãe e Sapatos Pretos, de João Canijo, Ao fim da noite, de Joaquim Leitão, 

Vertigem, de Leandro Ferreira, Rio de Ouro, de Paulo Rocha, O Sangue, Casa de 

Lava e Ossos, de Pedro Costa, Três irmãos e Os Mutantes, de Teresa Villaverde, 

Zona J, de Leonel Vieira, Noites, de Cláudia Tomaz, entre outros.
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É significativo que muitos dos nossos melhores cineastas adoptem um 

registo tão “forte” e violento, de sombras tão densas e cruas, que, paradoxalmente, 

e não raras vezes, resvalam para uma mal disfarçada auto-complacência – como 

se a única maneira possível de falar de “nós” tivesse de ser, para ser 

“inteligentemente” aceite, a de uma profundamente amarga radicalidade e 

comiseração … Duas claras excepções a este registo são, porém, os cineastas 

Joaquim Sapinho (veja-se Corte de Cabelo, e, sobretudo, o recentíssimo Deste 

Lado da Ressurreição) e Miguel Gomes (com as longas metragens Aquele 

Querido Mês de Agosto e Tabu), que apostam na exploração de outras identidades 

mais amplas, que não reduzem a dor a um mero condicionalismo “nacional”.

Mas mesmo muitos daqueles cineastas que desejam deliberadamente 

afastar-se de qualquer tipo de cinema de “arte” ou de “autor”, apostando, ao invés, 

na conquista de público e de lucro comercial, evidenciam, com as suas intrigas de 

bas-fond, sexo, droga e “faca na liga” (para exemplificar com casos recentes, O 

Crime do Padre Amaro, de Carlos Coelho da Silva, Call Girl, de António Pedro 

Vasconcelos e Corrupção, que João Botelho deixou nas mãos do produtor 

Alexandre Valente), idêntica marca cultural negativa embora, nestes casos,

inserida em ambientes de crime, de vício e de corrupção.

Uma palavra final para Manoel de Oliveira que se mantém enquanto caso 

independente, livre, isolado (e centenário!), quer ao nível das temáticas eleitas 

quer do estilo cinematográfico, confirmando um reconhecimento crescente junto 

do público internacional que o aprecia sem restrições, diferentemente do que 

sucede em território nacional onde, modestamente, granjeia um número bem mais 

insignificante de espectadores que genuinamente o admiram – talvez por, na sua 

esmagadora maioria, nem sequer conhecerem a sua obra

De salientar, ainda, que o público atual de cinema português é menor que o 

de há 20 anos atrás. A concorrência do pequeno ecrã contribuiu certamente para 

esta redução, muito embora esteja ainda por demonstrar quais as razões de fundo 

que estão por detrás do divórcio entre público e realizadores em Portugal ...
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Reveja agora o que estudou, organize as suas ideias e procure responder às 

seguintes perguntas, em jeito de auto avaliação:

a) Como caracterizaria, nos seus traços dominantes, o cinema surgido nos anos 

imediatamente posteriores ao 25 de Abril?

b) Pode identificar-se um período de viragem no cinema português dos anos 80? 

De que modo? Justifique e dê exemplos de obras/cineastas.

c) Pode dizer-se que, apesar do seu estilo próprio, Manoel de Oliveira segue a 

tendência geral do cinema dos anos 70 e 80 em Portugal? Porquê?

d) No contexto dos anos 90, por exemplo, Investigue acerca dos dois grandes 

grupos de cineastas que se têm distinguido cada vez mais, no contexto do nosso 

cinema, ou seja, os que desejam fazer "filmes de autor", por oposição aos que 

apostam no chamado "cinema comercial", dando exemplo de ambos;

e) Concorda com a ideia da permanência de uma certa auto-reflexividade de 

marca melodramática e melancólica, no nosso cinema? Procure justificar o seu 

ponto de vista..

f) Quais os filmes que obtiveram maior êxito junto do público nas duas últimas 

décadas da história do cinema nacional? Que razões poderiam explicar tal 

fenómeno?

Boas leituras e melhores visionamentos!

**************


