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O Estúdio Apolo 70 pertencia ao grupo Lusomundo, que algum tempo antes começara a ter como administrador e director o tenente-coronel Luís Silva que impulsionara
o grupo com uma dinâmica nova e que, rapidamente, transformou duas importantes
distribuidoras, a Lusomundo e a Sonoro Filmes, no maior grupo de exploração cinematográfica do país.
Tanto a Lusomundo como a Sonoro Filmes eram distribuidoras de média dimensão,
que tinham como administrador João Bordalo, igualmente um dos administradores da Covina - Companhia Vidreira Nacional, ao lado de Lúcio Tomé Feteira e Artur
Cupertino de Miranda. Luís Silva, açoriano de nascimento e piloto da Força Aérea,
casado com Maria Perpétua Bordalo Silva, assumiu a direcção das distribuidoras e
introduziu uma dinâmica, afirmando-se como o grupo cinematográfico em Portugal.
Segundo algumas notícias, Luís Silva e a mulher chegaram a fechar o top ten dos mais
ricos, com uma fortuna avaliada em 521 milhões de euros. O grupo da Lusomundo
(legalmente denominada NOS Lusomundo Cinemas, anteriormente ZON Lusomundo) foi mais tarde adquirido pela Portugal Telecom (agora pertença da Zon, após a
separação da PT). Cinemas NOS é uma holding de comunicação social portuguesa
pertencente à NOS que detém vários cinemas espalhados pelo território português e
é o principal importador de filmes em Portugal. Também têm dois complexos sobre a
marca Lusomundo Moçambique em Moçambique.
A empresa líder de mercado é responsável pela gestão de 214 salas de cinema e foi
precursora no processo de digitalização da indústria cinematográfica e introdução de
plataformas digitais de distribuição de conteúdos e 3D digital no cinema em Portugal
e na Europa.(2)
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N

o dia 26 de Maio deste ano de 2021 (1), o Estúdio Apolo 70 faria 50 anos se ainda
estivesse aberto. Fechou em finais dos anos 80. Esta sala de cinema teve durante
duas dezenas de anos um papel preponderante, no nosso país, no lançamento de
obras essenciais da cinematografia mundial, bem assim como de alguns títulos portugueses. Antes do 25 de Abril de 1974 julgo que manteve uma programação de grande qualidade revelando tanto obras de autores consagrados, como de estreantes que
prometiam muito, ou filmes de cinematografias pouco conhecidas entre nós. Não era
a primeira sala estúdio em Portugal, pois antes já se tinham inaugurado o Estúdio do
Império e o Satélite, ligado ao Monumental, mas era a primeira que se anunciava dirigida por um crítico de cinema, então a escrever diariamente no “Diário de Lisboa”.
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DISTRITO

CONCELHO

SALAS

OBSERVAÇÕES

Amoreiras

Lisboa

Lisboa

7

Alegro Montijo

Setúbal

Montijo

6

Almada Forum

Setúbal

Almada

14

Odivelas Strada

Lisboa

Odivelas

5

Oeiras Parque

Lisboa

Oeiras

6

Alvaláxia

Lisboa

Lisboa

12

Torres Vedras

Lisboa

Torres
Vedras

5

Vasco da Gama

Lisboa

Lisboa

6

CascaiShopping

Lisboa

Cascais

8

1 sala IMAX

Colombo

Lisboa

Lisboa

9

1 sala IMAX

Dolce Vita
Miraflores

Lisboa

Oeiras

4

Alameda Shop e Spot

Porto

Porto

7

Ferrara Plaza

Porto

Paços de
Ferreira

5

Gaia Shopping

Porto

Vila Nova
de Gaia

9

Maia Shopping

Porto

Maia

5

Mar Matosinhos

Porto

Matosinhos

7

1 sala IMAX

NorteShopping

Porto

Matosinhos

14

1 sala SCREENX
1 sala NOS XVISION
6 salas VIP (1 sendo
NOS XVISION)

4 salas VIP

1 sala 4DX

1 sala 4DX

DISTRITO

CONCELHO

SALAS

Parque Nascente

Porto

Gondomar
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Forum Coimbra

Coimbra

Coimbra

6

Forum Viseu

Viseu

Viseu

6

Foz Plaza

Coimbra

Figueira
da Foz

5

Glicinias

Aveiro

Aveiro

7

Palácio do Gelo

Viseu

Viseu

6

Alma Shopping

Coimbra

Coimbra

9

Braga Parque

Braga

Braga

9

Nosso Shopping

Vila Real

Vila Real

7

Tavira Gran-Plaza

Faro

Tavira

5

Forum Algarve

Faro

Faro

5

Mar Shopping
Algarve

Faro

Loulé

5

Évora Plaza

Évora

Évora

5

Forum Madeira

Madeira

Funchal
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TOTAL DE CINEMAS:

31

TOTAL
DE SALAS:

221

OBSERVAÇÕES
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TOTAL DE SALAS
17
ESPECIAIS:

Regressando ao tempo do Apolo 70, foi Luís Silva que me convidou a dirigir a programação do Apolo 70, alguns meses antes da sua inauguração. Aceitei com prazer
o repto, com uma condição que foi seguida escrupulosamente por ambas as partes:
eu continuaria a ser crítico de cinema com inteira liberdade de opinião e sem estar
sujeito a qualquer tipo de pressão, a sala procuraria ser inflexível na escolha de bons
filmes, olhando obviamente a alguns aspectos de ordem financeira: nem a Lusomundo queria que o empreendimento fosse um desastre económico, nem eu, na medida
que pretendia um trabalho duradouro na difusão e sensibilização para o cinema de
qualidade artística e cultural relevantes.
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A minha relação com Luís Silva sempre foi de grande cordialidade e fiquei a dever-lhe
mesmo alguns gestos que me sensibilizaram muito. Uma tarde, por exemplo, quando estava reunido com ele, no seu escritório na praça da Alegria, a tratar questões
relacionadas com o Apolo 70, que tinha sido inaugurado há pouco, ele recebeu um
telefonema a que obviamente fui assistindo sem, no entanto, perceber muito bem
do que se tratava. Mas pelo teor das respostas de Luís Silva comecei a ficar inquieto.
Quem telefonava era o Dr. César Moreira Baptista, então director do SNI, um dos
homens fortes do Estado Novo, que procurava condicionar junto do administrador
da Lusomundo, a minha contratação para a direcção de programação do Apolo 70.
Insinuava que eu era comunista (o que nunca fui), e que era muito suspeito aos olhos
das autoridades. A resposta de Luís Silva ouvia-a: “Não se preocupe que ele aqui só
trata da escolha de filmes para o cinema que dirige, e não faz política. Estamos muito
satisfeitos com o seu trabalho”. Sem nunca termos tido uma conversa directa sobre o
assunto, percebia-se que Luís Silva não era um homem que alinhasse com a política
do Estado Novo. As suas relações com a censura davam-lhe muitas dores de cabeça.
Já agora mais uma confidência. Quando Marcelo Caetano chegou à presidência e prometeu uma “Primavera” para o regime, permitiu que filmes anteriormente proibidos
pela censura lhe fossem de novo enviados para uma nova consideração. Luís Silva
chamou-me e pediu-me para ajudar a escolher os filmes que poderiam merecer essa
nova visão, e que desse uma opinião da forma como deveriam ser escritos os pedidos
de revisão, em nome de que critérios. Sobretudo culturais e artísticos. Ofereci-me
para realizar essa tarefa, com alguma alegria. Seria um prazer contribuir para anular
algumas decisões censórias. Foi assim que não só escolhi os filmes a enviar de novo
à censura, como ainda a escrever o relatório. Sem assinar pessoalmente. Era a Lusomundo ou uma sua associada, que assinava. Não teve grandes resultados práticos.
Como quase toda a prometida “Primavera marcelista”.
Mas a minha colaboração com a Lusomundo não se resumiu à direcção do estúdio
Apolo 70 (posteriormente do estúdio Foco, no Porto, e do Caleidoscópio, no Jardim do
Campo Grande, em Lisboa). Fui organizando sessões clássicas em vários dos cinemas
que a Lusomundo dirigia em diversas cidades (de Santarém ao Funchal) e ainda escrevia e organizava programas para as estreias noutras salas de filmes que eu achava

que mereceriam programas especiais (estão neste caso “Peregrinação Exemplar”, Au
Hasard Balthazar, de Robert Bresson, “O Exército das Sombras”, L’armée des ombres,
de Jean-Pierre Melville, entre outros, facilmente reconhecíveis, pois eram únicos e
com grafismo muito característico).

O Estúdio Apolo 70 inaugurou com a estreia de “O Vale do Fugitivo” (Tell Them Willie
Boy is Here), de Abraham Polonski, western moderno, na linha da renovação do género à época, que era interpretado por Robert Redford, Susan Clark, Katherine Ross
e Robert Blake. Ao escolher esse filme para estreia, pretendi desde logo definir uma
linha de actuação: cinema de enorme qualidade cinematográfica, estética e cultural,
abordando temas importantes, quer viesse de grandes estúdios norte-americanos,
quer fosse oriundo de outras proveniências. Sem preconceitos sequer quanto a géneros. Mas o Apolo 70 pretendia muito mais. De certa forma, renovar o panorama cinematográfico lisboeta e nacional. Inventar novos horários: fomos os introdutores do
horário da meia-noite, com uma sensacional “Meia Noite Fantástica”, que principiou
ainda no antigo Vox, com “Frankenstein Criou a Mulher”, de Terence Fisher, bem
como o horário da hora do almoço. Criou-se um programa impresso como não havia
antes nas salas portuguesas. Distribuído gratuitamente, acompanhava cada novo filme com criteriosos textos informativos e críticos. Organizavam-se ciclos, retrospectivas e pequenos festivais de cinema, que antecipavam algumas estreias.
Na altura, escrevi umas “palavras de apresentação da nova sala”, que apareceram no
programa então distribuído aos espectadores, onde se podia ler:

«Ao abrir as portas todo o cinema que se preza orgulha-se de se apresentar ao público
referindo normalmente a excelência da sua projecção, a comodidade dos seus lugares,
o bom gosto do seu ambiente, o interesse espectacular da sua programação, etc. Apolo
70 poderia começar também por isso (e cremos que o faria com inteira justiça) mas as
responsabilidades que irá contrair são, sobretudo, de um outro tipo. Com o que a sua
declaração de princípio pretenderá atingir um alcance muito mais vasto.
Entendemos que uma sala de cinema não passa de um local onde o espectador se dirige
essencialmente para ver cinema. Como a uma biblioteca vai um leitor, como a um museu
se desloca um visitante. Sentado ou deitado nas coxias de qualquer cinemateca abarrotando de olhos ávidos; refastelado nas poltronas luxuosas do Club 13 ou do Coronet;
comprimido nas cadeiras de ferro e madeira da sala do seu bairro; com calor ou frio nas
cine-esplanadas; sentado no banco que de casa levou para o adro da igreja de uma al-
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Voltando ao Apolo 70, a sala abriu as suas portas ao público de Lisboa, integrada num
complexo que constituía nessa altura a maior “drugstore” da Europa. Assim era publicitado nos meios de comunicação da época. O projecto era do arquitecto Augusto Silva
e a decoração de Paulo Guilherme A sala contava com 300 lugares e estava equipada
com aparelhagem Philips de projecção para 35 mm (em ecrã normal e cinemascópio).
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deia que o ambulante visita de animatógrafo às costas, por todo o lado uma mesma motivação, ainda que com intenções básicas diversas: ver cinema, deixar-se possuir pelo
fascínio das imagens em movimento, descer ao fundo da noite e percorrer os caminhos
da fantasia e do sonho, penetrar no mundo por vezes alienante da ilusão celofanizada,
ou retirar da parábola e da História o ensinamento e a lição que nelas se encobrem. O
cinema, com 75 anos de idade, oferece ao homem possibilidades inesgotáveis. Resta ao
cineasta não trocar a criação pelo fabrico em série, não alienar a sua liberdade e talento, imolados em nome da facilidade e do êxito imediato. Ao público compete igualmente
escolher e sobretudo saber escolher. Para o que deverá estar informado (possuindo as
chaves que lhe permitirão penetrar neste universo fascinante e perigoso) e devidamente
formado (ou seja: sabendo utilizar essas chaves que lhe são facultadas e utilizá-las de
uma forma viva, pessoal, enriquecedora).
Pois Apolo 70 aposta no cinema de qualidade e é esse cinema que propõe aos seus futuros espectadores. Um crítico de cinema, enquanto crítico de cinema, estará à frente da
programação desta sala, procurando estabelecer uma plataforma de confiança recíproca
entre quem escolhe uma programação e o público a que esta se dirige.
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Podemos certamente afirmar que nesta sala só serão exibidas películas a que reconheçamos valor para isso e uma inequívoca importância. Obras de qualidade invulgar e sobejamente significativas (tanto a um nível histórico, onde os lapsos de cultura cinematográfica portuguesa são flagrantes, como num plano de modernidade narrativa ou de
significado humano).
Basicamente este será o rumo de Apolo 70, uma sala aberta a todos quantos amam no
cinema o seu lado mágico e inquietante, onde a lucidez e a imaginação do criador serão
sempre argumentos de peso primordial. Apolo 70 não pretende ser a capela de um grupo
de intelectuais de rígida ortodoxia estética e cinematográfica. O cinema só será uma das
formas de expressão mais importantes do nosso tempo desde que profundamente ligado
ao público. É esse espectáculo de fraternal comunicação que defendemos desde que ao
serviço do homem e do seu futuro. É esse cinema que aqui irá passar, sob as mais diversas
formas, do necessário experimentalismo à escrita de sereno classicismo, do western à comédia, do realismo ao maravilhoso, do documentário à ficção.
As nossas intenções foram claramente definidas no esquema de programação que seguidamente anunciamos. Onde o cinema português ocupará o lugar que julgamos já merecer.
Para além das obras em estreia, Apolo 70 dinamizará o seu horário apresentando “Filmes
em Retrospectiva” (repondo películas de significado diverso, mas de visão aconselhável),
“Meia Noite Fantástica” (reservada ao terror, ao fantástico, à ficção científica, ao maravilhoso) e ainda “Manhãs Infantis” (apresentando os filmes possíveis para maiores de 6
anos, sessões essas que se destinam a fomentar o gosto pelo bom cinema do público de
amanhã).»

Anunciava-se ainda algumas características curiosas: A sala funcionará com os seguintes horários e preços: sessões aos dias de semana: 14,30 - 16,45 - 21,45h; aos sábados e domingos: 14,30 – 16,45 - 19 - 21,15h. Sessões especiais: Filmes em retrospectiva:
19h (de 2ª a 6ª feira) Meia Noite Fantástica: 23,30h (sábados) Manhãs Infantil: 11h
(Domingos).

No primeiro ano de funcionamento, o Apolo 70 estreou, além de “O Vale do Fugitivo”,
“Os Amores de Uma Loura”, de Milos Forman, “América, América, para onde Vais?”,
de Haskel Wexler, “Ivan, o Terrível”, de Sergei Eisenstein, “Os Contos de Beatrix
Potter”, de Reginald Mills, “Calcutá”, de Louis Malle, “O General della Rovere”, de
Roberto Rossellini, “O Passado e o Presente”, de Manoel de Oliveira, “Taking Off”, de
Milos Forman, “Pedro Só”, de Alfredo Tropa, “Um Dia na Vida de Ivan Denissevitch”,
de Casper Wrede, “Jerry, 8 ¾”, de Jerry Lewis, “Uma História Imortal”, de Orson
Welles e “Os Pássaros”, de Alfred Hitchcock. Nada mau. Uma história que se recorda
com saudade.
Entretanto, fui publicando alguns textos para apoiar as estreias e os ciclos organizados pela sala. O primeiro foi um texto impresso, que procurava ser o inicial de
uma colecção Apolo 70. Chama-se “USA-Novos Realizadores-I” e reunia pequenos
textos sobre Peter Bodganovith, Paul Newman, George Roí Hill e George Lucas (Edição Monografias Apolo 70, 1974). Um primeiro volume sem continuação. Depois,
surgiram, em volumes policopiados, textos sobre “Introdução ao Cinema Húngaro” (1974) e “Elementos para a História do Cinema Cubano” (1975), “Cinema Checoslovaco, Algumas notas”, aquando da realização das Semanas dedicadas a estas
cinematografias.

(1) Esta monografia foi pensada para comemorar os 50 anos do Estúdio Apolo 70 que
a Casa das Imagens Lauro António iria recordar através de uma exposição nas
suas instalações, aberta no dia 13 de Novembro de 2021 (e que se prolonga até
2 de Abril de 2022), e do ciclo de filmes estreados no Estúdio Apolo 70 que, por
questões alheias à nossa vontade, se viu projectado para 2022 (de 12 de Fevereiro
a 2 de Abril).
(2) Informação e quadro recolhidos em https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinemas_NOS

Apolo 70 ciclo de cinema

Os preços variavam: Tardes de semana: 15$00; Noites de semana; 25$00; Tardes e
Noites de Sábados, domingos, feriados e estreia: 30$00; Filmes em Retrospectiva:
15$00 (estudantes: 10$00); Meia Noite Fantástica: 20$00 e Manhã Infantil: 15$00
(crianças 7$5O).
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Fotografia: Vasques in A.M.L.
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ESTÚDIO
APOLO 70:

PROGRAMAÇÃO DOS PRIMEIROS SETE ANOS
Vejamos agora com algum pormenor quais as estreias dos primeiros sete anos,
aqueles que ficaram registados com programas especiais.
O VALE DO FUGITIVO (Tell Them Willie
Boy Is Here), de Abraham Polonsky (EUA,
1969), com Robert Redford, Katharine
Ross, Robert Blake. Filme que inaugurou a sala estúdio Apolo 70 a 26 de Maio
de 1971. Em complemento: Hello Jim, de
Augusto Cabrita.
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OS AMORES DE UMA LOURA (Lasky
Jedne Playoulasky), de Milos Forman
(Checoslováquia, 1965), com Hana Brejchova, Vladimir Pucholt. Em complemento: 27 Minutos com Fernando Lopes
Graça, de António-Pedro Vasconcelos.
AMÉRICA, AMÉRICA PARA ONDE VAIS?
(Medium Cool), de Haskel Wexler (EUA,
1970), com Robert Forster, Verna Bloom.
IVAN, O TERRÍVEL (Ivan Grosny), de
Sergei Eisenstein (URSS, 1941), com Nicolai Tcherkassov, Ludmila Tzelikovskaia.
Obra em três partes: Ivan Grosny, A Conspiração dos Boiardos e Os Combates de
Ivan.
OS CONTOS DE BEATRIX POTTER (The
Tales of Beatrix Potter), de Reginald Mills
(Inglaterra, 1972).
CALCUTÁ (Calcutta), de Louis Malle
(França, 1968). Documentário.

O GENERAL DELLA ROVERE (Il Generale
della Rovere), de Roberto Rossellini (Itália,
1959), com Vittoria De Sica, Sandra Milo.
Em complemento: Sophia de Mello Breyner, de João César Monteiro.
O PASSADO E O PRESENTE, de Manoel
de Oliveira (Portugal, 1971), com Maria de
Saisset, Manuela de Freitas.
OS AMORES DE UMA ADOLESCENTE
(Taking Off), de Milos Forman (EUA,
1970), com Lynn Carlin, Buck Henry.
PEDRO SÓ, de Alfredo Tropa (Portugal,
1971), com António Montes, Ermelinda
Duarte. Estreia a 8 de Junho de 1972.
U M D I A N A V I D A D E I VA N
DENISSOVICH (One Day in the Life
of Ivan Denissovich), de Carpe Wrede
(Inglaterra, 1971), com Tom Courtenay,
James Burke.
JERRY 8 ¾ (The Patsy), de Jerry Lewis
(EUA, 1964), com Jerry Lewis, Ina Balin.
Estreia de cópia nova a 13 de Julho de
1972.
HISTÓRIA IMORTAL (The Immortal
Story), de Orson Welles (França, Inglaterra,
1968), com Orson Welles, Jeanne Moreau.

OS PÁSSAROS (The Birds), de Alfred
Hitchcock (EUA, 1963), com Tippi Hedren, Rod Taylor.

O TIO VÂNIA (Dyadya Vanya), de Andrei Konchalovsky (URSS, 1970), com
Innokenti Smoktunovsky, Irina Miroshnichenko, Sergei Bondarchuk. Em complemento: Areia, Mar, Mar, Areia (Martins Correia), de Manuel Guimarães.

DJAMILIA (Djamilia), de Irina Poplavskaia (URSS, 1970), com Natalia
Arinbassara, Souymenkiul Tchokmorov.

JERRY, ENFERMEIRO SEM DIPLOMA
(The Disorderly Orderly), de Frank
Tashlin (EUA, 1964), com Jerry Lewis,
Susan Oliver. Estreia de cópia nova.

UM VINHO DIFÍCIL (Le Beau Serge),
de Claude Chabrol (França, 1959), com
Gerard Blain, Jean Claude Brialy, Bernardette Lafont.

MATADOURO 5 (Slaughterhouse-Five),
de George Roy Hill (EUA, 1972) com
Michael Sacks, Ron Leibman. Estreia a 26
de Junho de 1973.

O JOVEM TORLESS (Der Junge Torless),
de Volker Schlondodff (RFA, 1966), com
Matthieu Carriere, Alfred Dietz.

LUA VERMELHA (Azylum), de Rou Ward
Baker (Inglaterra, 1972), com Peter Cushing,
Britt Ekland. Estreia em Junho de 1973.

TEMPO DE AMAR (Minnie and Moskovitz), de John Cassavetes (EUA, 1971), com
Gena Rowlands, Seymour Cassel.

RETROSPECTIVA DE ANIMAÇÃO –
ESCOLA DE ZAGREB. Antologia de
filmes de animação, com dois programas,
um para maiores de 6 anos, e um segundo
para maiores de 18 anos.

O GRANDE CONQUISTADOR (Play it
Again, Sam), de Herbert Ross (EUA, 1971),
com Woody Allen, Diane Keaton.
LUA DE MEL DE ASSASSINOS (The Honeymoon Killers), de Leonard Kaste
(EUA, 1971), com Martha Beck, Ray Fernandez. Estreia em Março de 1983.
O HOMEM DAS MULHERES (The Ladies Man), de Jerry Lewis (EUA, 1961),
com Jerry Lewis, Helen Traubel. Estreia
de cópia nova em Abril de 1973.
O ASSASSINO PELAS COSTAS (Duel),
de Steven Spielberg (EUA, 1972), com
Dennis Waever, Jacqueline Scott.

ENSINA-ME A VIVER (Harold and
Maud) de Hal Ashby (EUA, 1972), com
Ruth Gordonm, Bud Cort. Estreia a 14 de
Agosto de 1973.
VIOLÊNCIA – QUINTO PODER (La
Violenza: Quinto Potere), de Florestano
Vancini (Itália, 1971), com Enrico Maria
Salerno, Gastone Moschin. Estreia a 27
de Novembro de 1973.
LÁGRIMAS E SUSPIROS (Viskningar
Och Rop), de Ingmar Bergman (Suécia,
1972), com Harriet Andersson, Ingrid
Thulin, Liv Ullmann, Kari Sylwan.
Estreia a 14 de Dezembro de 1973.
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Em Complemento: Porto 1.100 Anos, de
Artur Moura, A. Baganha e Lopes Fernandes, com supervisão de Manoel de Oliveira.
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AMERICAN GRAFFITI – NOVA GERAÇÃO
(American Graffiti), de George Lucas
(EUA, 1973), com Richard Dreyfuss, Ron
Howard, Harrison Ford.

JULIETA DOS ESPÍRITOS (Giulietta
Degli Spiriti), de Federico Fellini (Itália, 1965), com Giulietta Masina, Sandra Milo. Estreia de cópia nova.

LUA DE PAPEL (Paper Moon), de Peter Bogdanovich (EUA, 1973), com Ryan
O’Neal, Tatum O’Neal. Em continuação
de estreia no Estúdio Apolo 70, depois de
estreia no Vox, a 20 de Dezembro de 1973.

A NOIVA DO PIRATA (La Fiancée du
Pirate), de Nelly Kaplan (França, 1968),
com Bernardette Lafont, George Geret.

SEMANA DE CINEMA SOVIÉTICO
com a exibição de “A Mãe”, de Usevolod
Pudovkin (URSS, 1928), “O Deputado
do Báltico”, de Alexander Zarkhi e Josif
Heifits (URSS, 1937), “O Arco Íris”, de
Mark Donskoy (URSS, 1944), “Coração
de Mãe”, de Mark Donskoi (URSS, 1966),
“Lenine Vivo”, de Mikhael Romm (URSS,
1958), “Biografia de Lenine”, de Babaian
(URSS, 1964), “Páginas de Imortalidade”,
de Ilya Kopaline (URAA, 1967), “Novelas
sobre Lenine”, de Sergei Yutkevich
(URSS, 1958) e “Lenine na Polónia”, de
Sergei Yutkevich (URSS, 1965).
MEDEIA (Medea), de Pier Paolo Pasolini
(Itália, 1969), com Maria Callas, Laurente
Terzieff.
OS GRANDES ALDRABÕES (Duck Soup),
de Leo MacCarey (EUA, 1933), com Irmãos Marx. Estreia de cópia nova.
O ABOMINÁVEL DR. PHIBES (The Abominable Dr. Phibes), de Robert Fuest
(EUA, 1972), com Vincent Price, Joseph
Cotten. Estreia em Agosto de 1974.
A GRANDE ILUSÃO (La Grande Illusion),
de Jean Renir (França, 1937), com Jean
Gabin, Eric Von Stroheim, Pierre Fresnay.
Estreia de cópia nova.

IF… (If…), de Lindsay Anderson (Inglaterra, 1968), com Malcon McDowell,
David Wood.
SEMANA DE CINEMA HUNGARO com a
exibição de “Salmo Vermelho” e “Os Oprimidos”, ambos de Miklos Jancsó (Hungria, 1972 e 1965), “O Formigueiro”, de
Zontan Fábri (Hungria, 1971), “Para Além
do Tempo”, de Ferenc Kósa (Hungria,
1973), “Amor”, de Karoly Makk (Hungria,
1970), “Dias Frios”, de András Kovács
(Hungria, 1966) e “Sindbab”, de Zoltan
Huszarik (Hungria, 1971).
CHINATOWN, de Norman Polanski (EUA,
1974), com Jack Nicholson, Faye Dunaway,
John Huston. Estreia a 20 de Dezembro de
1974.
INDIA, de António Faria (Portugal, 1972),
com Maria Elisa Domingues, Luís Ferreira.
O MEU TIO (Mon Oncle), de Jacques Tati
(França, 1958), com Jacques Tati Jean-Pierre Zola. Estreia de cópia nova a 21 de
Fevereiro de 1975.
PRIMEIRA PÁGINA (The Front Page), de
Billy Wilder (EUA, 1974), com Jack Lemmon, Walter Matthau. Estreia a 21 de
Março de 1975.

ARTIGO 22 (Catch-22), de Mike Nichols
(EUA, 1970), com Alan Arkin, Martin Balsam. Estreia 16 de Maio de 1975.
FESTIVAL GRETA GARBO com “A Mulher de Duas Caras” (Two-Faced Woman),
de George Cukor (EUA, 1941), “Margarida Gautier” (Camille), de George Cukor
(EUA, 1937), “Grande Hotel (Grand Hotel), de Edmundo Goulding (EUA, 1932),
“Maria Walewska” (Conquest), de Clarence Brown (EUA, 1937), “Ana Karenina (Anna Karenina), de Clarence Brown
(EUA, 1935), “A Rainha Cristina” (Queen
Christina), de Rouben Maloulian (EUA,
1933) e “Ninothka”, de Ernest Lubitsch
(EUA, 1939).
SALMO VERMELHO (Meg Ker a Nep), de
Miklos Jancsó (Hungria, 197), com Andrea
Drahota, Latos Balazsovits.
STAVISKY, de Alain Resnais (França,
1974), com Jean-Paul Belmondo, Charles
Boyer.
SONHOS DO PASSADO (Save the Tiger),
de John G. Avildsen (EUA, 1973), com Jack
Lemmon, Jack Guiford.
SEMANA DE CINEMA CUBANO com
“As Aventuras de Juan Quin-Quin”, de
Júlio Garcia Espinosa (1967), “Os Dias
da Água”, de Manuel Octávio Gomez
(1971), “A Nova Escola”, de Jorge Fraga
(1974), “Pela Primeira Vez”, de Octavio
Cortazar (1967), “Miriam Makeba”, de
Joan Carlos Tabió (1973), “A História de
uma Batalha”, de Manuel Octávio Gomez

(1962), “79 Primaveras”, de Santiago
Alvarez (1969), “Sobre um Primeiro
Combate”, de Octávio Cortazár (1971),
“O Tigre Saltou e Matou, mas Morrerá…
Morrerá”, de Santiago Alvarez (1974),
“Lucia”, de Humberto Solás (1969),
“Giron”, de Manuel Herrera (1973) e
“Memórias do Subdesenvolvimento”, de
Tomás Gutierrez Alea (1968).
A MAIS BELA NOITE DA MINHA VIDA
(La Piu Bell Serata dell Mia vita), de Ettore Scola (Itália, 1973), com Alberto Sordi,
Michel Simon.
BALBURDIA NO OESTE (Blazing Saddles), de Mel Brooks (EUA, 1973), com
Cleavon Little, Gene Wilder.
BENILDE OU A VIRGEM MÃE, de Manoel de Oliveira (Portugal, 1974), com Maria Amélia, Maria Barroso, Jainto Ramos.
Estreia a 21 de Novembro de 1975.
ACONTECEU NO OESTE (C’Era una Volta, il West), de Sergio Leoni (EUA, Itália,
1968), com Claudia Cardinale, Henry
Fonda, Jason Robards, Charles Bronson.
Estreia de cópia nova a 5 de Dezembro de
1975.
A HISTÓRIA DE FERNÃO MENDES
GAIVOTA (Jonathan Livingston Seagull),
de Hall Bartlett (EUA, 1972). Em complemento: Prefácio a Vergílio Ferreira, de
Lauro António (Portugal, 1975).
PARADE de Jacques Tati (França, 1974),
com Jaccques Tati, Pia Colombo.
PANORAMA DO CINEMA MEXICANO
com “Reed, México Rebelde”, de Paul Leduc (1972), “Os Dias do Amor”, de Albert
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Isaac (1974), “Não Ouves Ladrar os Cães?”,
de François Reichenbach (1974), “A Ilha
dos Homens Sós”, de René Cardona (1974),
“Robinson Crusoe”, de René Cardona, Jr
(1972), “O Castelo da Pureza”, de Arturo
Ripsrein (972), “Auander Unapu”, de Rafael Corkidi (1974), “O “Santo” contra o
“Dr. Morte”, de Rafael R. Marchent (1974),
“Fé, Esperança e Caridade”, de Albero Bojorquez, Luis Alcorisa e Jorge Fons (1973),
“O Choro da Tartaruga”, de Francisco Del
Villar (1974), “O Princípio”, de Gonzalo
Martinez Ortega (1972), “O Vale dos Miseráveis”, de René Cardona, Jr. (1973). E
ainda: “Marcada pelo Destino” (Rosário),
de Rogélio A. Gonzalez (1971), “Zapata”, de
Felipe Casals (1971), “Cantinflas, às Ordens
de Vosselência (Conserje en Condominio),
de Miguel M. Delgado (1973) e “O Vampiro”
(El Vampiro), de Fernando Mendez (1957).
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VIRIDIANA, de Luis Buñuel (Espanha,
1961), com Francisco Rabal, Silvia Pinal.
Estreia a 1 de Outubro de 1976.

A FREIRA DE MONZA (The Lady of
Monza), de Eriprando Visconti (Itália,
1969), com Anne Heywood, Antonio
Sabàto, Hardy Kruger.
O HERÓI DO REGIMENTO (The Sad
Sack), de George Marshall (EUA, 1957,
com Jerry Lewis, David Wayne. Estreia de
cópia nova a 10 de Junho de 1976.
A ÚLTIMA TESTEMUNHA (The Parallax
View), de Alan J. Pakula (EUA, 1973), com
Warren Beatty, Paula Prentiss.
BARRY LYNDON, de Stanley Kubrick
(Inglaterra, 1974), com Ryan O’Neal, Marisa Berenson. Estreia a 25 de Fevereiro
de 1977.
JUVENTUDE, JUVENTUDE (Giovinezza, Giovinezza), de Franco Rossi (Itália,
1970), com Alain Nouri, Katia Mouguy.
Estreia a 18 de Fevereiro de 1977.

AMOR (Szerelem), de Karóli Makk
(Hungria, 1970), com Lili Darvas, Mari
Torocsik.

ALVORADA DE UM SOLDADO (Overlord), de Stuart Cooper (Inglaterra, 1975),
com Brian Stirner, David Harries. Estreia
a 11 de Fevereiro de 1977.

YAKUZA (The Yakuza), de Sydney Pollack
(EUA, 1974), com Robert Mitchum, Takakura Ken. Estreia a 13 de Agosto de 1976.

À BEIRA DO FIM (Soylent Green), de
Richard Fleischer (EUA, 1972), com
Charlton Heston, Leigh Taylor-Young.

À QUEIMA-ROUPA (Point Blank), de John
Boorman (EUA, 1967), com Lee Marvin,
Angie Dickinson. Estreia de cópia nova.

DAISY MILLER, de Peter Bogdanovitch
(EUA, 1974), com Cybill Shepherd, Barry
Brown.

AS OLIMPÍADAS NO CINEMA com “As
Olimpíadas de Munique, 1972”, de vários
realizadores, e “As Olimpíadas do México,
1968”, de Albert Issacc. Exibidas nas sessões das 14 e das 19 horas, a partir de 22 de
Julho de 1976.

O centro comercial estaria aberto até 2021, quando foi encerrado compulsivamente,
por tempo indeterminado, devido a uma ordem judicial. A data: 3 de Julho de 2021.
Assim termina, para já, a história daquele que foi considerado o mais antigo centro
comercial de Portugal, que acolheu um cinema estúdio de boa memória para todos
os cinéfilos portugueses.
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Em meados do ano de 1977 acabaram de se publicar os programas especiais do estúdio Apolo 70. Continuei a dirigir a programação desta sala, mas as dificuldades
em manter uma programação coerente e de minha inteira responsabilidade aumentaram, dado que o público começou a diminuir dramaticamente para este tipo de
filmes mais exigentes. Os tempos em que “Ivan, o Terrível” podia estar 15 semanas
em cartaz tinham passado, apesar de “Barry Lyndon” ter permanecido em estreia por
mais de 20 semanas. Mantive-me ainda na direcção do Apolo 70 até meados dos anos
80, após o que, de comum acordo com a administração da sala, deixei de assegurar a
programação. A sala manteve-se em funcionamento até finais de Novembro de 1990.
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E

m 1973 estreava-se no estúdio Apolo 70 “Um Assassino pelas Costas”, título português para o norte-americano “Duel” que assinalava a estreia de Steven Spielberg na realização. A obra fora lançada na Europa no prestigiado festival de Avoriaz
dedicado ao fantástico, onde teve direito a ser premiado com o primeiro prémio do
certame, por um júri presidido por René Clement, mas onde ainda se podiam ver os
nomes de personalidades como Christopher Lee, Alain Robbe-Grillet, Robert Enrico,
Jean-Pierre Cassel, Nelly Kaplan ou André-Pierre de Mandiarges.
Foi Luís Silva, administrador da Lusomundo, quem chamou a minha atenção para
o filme. “Você devia ver este filme. Acho que iria gostar de o estrear no Apolo 70”.
Assim fiz, vi o filme, concordei logo em lançá-lo na sala que então dirigia, e escrevi
no programa, onde se arquivavam igualmente diversos testemunhos de realizadores
e críticos franceses, um texto de apresentação da obra que a seguir transcrevo. Era a
apresentação de um novo realizador norte-americano, até aí completamente desconhecido do público português, que assim iniciava uma carreira das mais auspiciosas
da história do cinema mundial. Curiosidade que posteriormente viria a descobrir:
“Duel” fora rodado inicialmente para ser lançado apenas na televisão, mas os produtores, quando viram o produto final, ficaram de tal forma impressionados que
resolveram estreá-lo no circuito tradicional das salas de cinema. Com sucesso.
Aqui fica o meu texto:
“Duel” não será uma obra-prima, mas é seguramente um filme apaixonante. Sobretudo pela criação de um clima de terror quotidiano, dado sem grandes virtuosismos esteticistas. Quero dizer: em lugar de pretender subjugar o espectador
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pela força das imagens, Steven Spielberg procura somente captar a densidade
asfixiante de uma situação real, com o seu que de fantástica. Ou vice-versa.
É evidente que o valor maior desta película de estreia reside no extraordinário
argumento de Richard Matheson, um dos mestres do conto fantástico americano.
Quanto à realização, que se saúda pela rigorosa intransigência, negando toda e
qualquer espectacularidade gratuita, ela poderá, ainda assim, ser acusada (e com
certa razão) de uma ou outra facilidade de processos (sobretudo na utilização um
tanto abusiva de lentes de grande angular). Mas, como negar o enorme talento e o
profundo interesse de um filme onde o terror se insinua na realidade de todos os
dias, tornando claro e transparente o pesadelo sempre possível de uma existência à mercê do conhecido-desconhecido? Ou de como o terror espreita, na estrada ou na cidade, no rodado de um camião assassino ou nos olhos impenetráveis
de quem quer que seja.... Inquietante é o termo.
Lauro António
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UM ASSASSINO PELAS COSTAS
Título original: Duel
Realização: Steven Spielberg (EUA, 1971); Argumento: Richard Matheson;
Produção: George Eckstein; Música: Billy Goldenberg; Fotografia (cor): Jack
A. Marta; Montagem: Frank Morriss; Direcção artística: Robert S. Smith;
Decoração: Sal Blydenburgh; Direcção de Produção: Wallace Worsley
Jr.; Assistente de realização: James Fargo; Som: Jerry Christian, Edwin
S. Hall, Sam Caylor; Companhias de produção: Universal Television;
Intérpretes: Dennis Weaver (David Mann), Jacqueline Scott (Mrs. Mann),
Eddie Firestone (no café), Lou Frizzell (condutor de de autocarro), Gene
Dynarski (homem no café), Lucille Benson, Tim Herbert, Charles Seel,
Shirley O’Hara, Alexander Lockwood, Amy Douglass, Dick Whittington,
Carey Loftin, Dale Van Sickel, Shawn Steinman, etc. Duração: 90 minutos;
Distribuição em Portugal: Filmes Lusomundo; Classificação etária: M/ 12
anos; Estreia em Portugal: 3 de Maio de 1973.

O

público mais jovem sempre foi uma preocupação constante na programação
do estúdio Apolo 70. Desde a primeira hora que existiam “Manhãs Infantis”,
aos domingos de manhã, e desde cedo que se procurou uma programação, ao nível
das estreias, que pudesse contemplar os “maiores de 6 anos”. Não eram (e continuam a não ser) muito fáceis de encontrar filmes destinados a um público jovem,
com a qualidade requerida e sem o tratamento (inadequado) que muitos demonstravam (tratando as crianças como se fossem atrasados mentais a necessitarem de
diálogos idiotas, interpretados por actores, dirigidos como se fossem igualmente
deficientes vocais).
Uma das primeiras estreias (a segunda da temporada 1971/72) foi precisamente “Os
Contos de Beatrix Potter”, uma realização de Reginals Mills, um antigo montador
de filmes que em 1970 se estreava na realização, adaptando ao cinema o universo
de uma popular escritora de obra infantis, Beatrix Potter, numa criação em forma
de ballet, como o corpo de bailado do The Royal Ballet, com belíssima coreografia
de Frederick Ashton e música de John Lanchbary.
O resultado foi um filme belíssimo, que nos restitui o mundo maravilhoso da escritora, povoado por pequenos animais que ela mantinha na sua casa, desde criança,
e que lançou nos seus escritos, depois transpostos para cinema.
Beatrix Potter nasceu em 1866, numa família abastada, mas muito cheia dos preconceitos característicos das classes médias vitorianas. Educada por governantas e no
ambiente severo de uma velha casa de Londres, Beatrix Potter cresceu triste, pouco
comunicativa e de saúde frágil. Não tinha amigos e nem com os próprios primos
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tinha oportunidades de brincar; os dias passava-os a imaginar histórias fantásticas
que tinham por protagonistas os animais que ela própria criava no seu quarto. Assim surgiram os coelhos, os ratinhos e os porcos-espinhos dos seus contos. Vivendo
neste mundo próprio, Beatrix era, apesar da sua fragilidade e timidez, uma criança prática, determinada, intolerante e pouco dada a sentimentalismos. As pessoas
mais velhas não só não lhe davam assistência como não compreendiam os voos da
sua imaginação. Foi assim que Beatrix Potter, realizando aquilo que constituiu o seu
primeiro acto de independência, publicou, às escondidas dos pais e apenas com a
cumplicidade do irmão, «Peter Rabbit», o seu primeiro livro de histórias. Tinha então 35 anos. Aos 40, novo acto de independência: contrariando a vontade dos pais,
resolve casar com um dos filhos do seu editor, Norman Warne. No entanto, desta vez,
a morte de Norman veio impedir que o projecto de Beatrix se concretizasse.
Com o dinheiro ganho com a publicação dos seus livros comprou uma propriedade
e quase com 50 anos casou com o advogado que lhe administrava os bens. Foi então
que a sua vida começou verdadeiramente. Deixou definitivamente de escrever. Dedicou-se à vida de família e aos cuidados da sua quinta, levando, com o marido, a
vida de simplicidade e trabalho que ela sempre sonhara no mundo que criara para
as suas figuras imaginárias.
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Lauro António. Informação recolhida no programa do Apolo 70.

OS CONTOS DE BEATRIX POTTER
Título original: The Tales of Beatrix Potter
Realização: Reginald Mills (Inglaterra, 1971); Argumento: Beatrix Potter,
Richard Goodwin, Christine Edzard; Produção: John Brabourne, Richard
Goodwin; Música: John Lanchbery; Fotografia (cor): Austin Dempster;
Montagem: John Rushton; Design de produção: Christine Edzard; Direcção
artística: John Howell; Guarda-roupa: Christine Edzard; Maquilhagem:
Rotislav Doboujinsky; Direcção de Produção: Jim Brennan; Assistentes de
realização: Jack Causey, Michael Murray; Departamento de arte: Michael
Finlay, Gerald Larn; Som: Chris Kelly; Efeitos Visuais: Tom Howard;
Companhias de produção: GW Films, EMI Films; Intérpretes: Frederick
Ashton (Mrs.Tiggy-Winkle), Alexander Grant (Pigling Bland / Peter Rabbit),
Julie Wood (Mrs. Tittlemouse), Keith Martin (Johnny Townmouse), Ann
Howard (Jemima Puddleduck), Bob Mead (Fox), Garry Grant (Alexander),
Sally Ashby (Mrs. Pettitoes / Tabitha), Brenda Last, Michael Coleman, Wayne
Sleep, Lesley Collier, Leslie Edwards, Carol Ainsworth, Avril Bergen, Jill
Cooke, Graham Fletcher, Bridget Goodricke, Suzanna Raymond, Rosemary
Taylor, Anita Young, Erin Geraghty, Joan Benham, Wilfred Babbage, etc.
Duração: 90 minutos; Distribuição em Portugal: Filmes Lusomundo;
Classificação etária: M/ 6 anos; Estreia em Portugal: 21 de Dezembro de 1971.

N

o programa do Estúdio Apolo 70 surgia um estudo do professor soviético
Rostilav Yourenev, aparecido na revista «L’Avant-Scène du Cinema» dedicada
a este filme. Atendendo ao que este texto deixa transparecer sobre a génese da obra e
sobre os problemas que a mesma enfrentou (e sobre os condicionalismos dos tempos
em que foi rodada) pareceu-nos então oportuno transcrever o ensaio, o que hoje
voltamos a fazer. (L.A.)
DA HISTÓRIA AO FILME
Foi em 1940 que Eisenstein pensou em fazer um filme sobre Ivan IV. O trabalho no
domínio do filme histórico (que tinha conferido a “Alexandre Nevsky” um êxito
tão estrondoso) apaixonou Eisenstein. Aqui, podia ele satisfazer o seu gosto pela
investigação, pelo estudo de documentos, pelo aprofundamento dos factos. Aqui,
podia ele exteriorizar a sua colossal erudição, o seu gosto requintado, a sua inesgotável imaginação. A parte essencial do argumento estava pronta na Primavera
de 1941. Em Abril, «lzvestia», «Vetchernaia Moskvas» e o jornal do «Mosfilm» publicaram artigos de Eisenstein nos quais era narrado, em linhas gerais, o futuro
filme. Nos seus artigos, Eisenstein manifestava-se contra a tradição artística de
uma determinada imagem de Ivan, quer na escultura, quer na pintura ou na literatura.
«A nossa memória conservou a recordação das sete mulheres de Ivan, dos seus nomes estranhos: Nagai’a, Sobakine..., e também as histórias memoráveis referentes
à crueldade feroz do Czar que, quando era criança, gostava de atirar gatinhos do
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cimo do Kremlin. Esquecemo-nos que, entre a infância e a velhice, o Czar teve um
período de plena expansão das suas forças; que aos dezassete anos, por vontade
própria, se coroou Czar autocrata; que aos vinte e dois anos conquistou Kazan e
limitou definitivamente o domínio tártaro.
Tenho estudado muito atentamente as crónicas, as obras históricas, os cantos e
as epopeias populares que falam de Ivan, o Terrível. O problema que me surge é
o de reconstituir no filme os traços deste «poeta da ideia estatista do século XVI».
(Publicado em «lzvestia», 30 de Abril de 1941.)
A par com este problema de ordem geral, tão nítida e claramente definido, Eisenstein tinha de encarar problemas mais complexos, mais subtis: a concretização,
dentro de uma obra de arte, do herói e da sua época.
Conscientemente, o realizador procurava avançar mais um passo, atingir um grau
superior ao de “Alexandre Nevsky”...
O argumento, escrito numa língua que estilizava o velho russo, numa prosa situada muito próximo dos versos livres, era já em si uma obra notável, obra ainda
insuficientemente estudada e à qual não foi dado o seu justo valor.
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A linguagem, por vezes pretensiosa, merece alguns reparos; pode também censurar-se a composição demasiado sobrecarregada, demasiado rica de acontecimentos (o que viria a desempenhar um papel fatal). Mas as qualidades admiráveis do
argumento revelam-se no concreto, no traçado das personagens, no dramatismo
tenso do diálogo em que cada réplica, densa e contundente, exprime o pensamento, o estado de espírito, a ideia, o carácter; e, finalmente, na continuidade sem
esmorecimento que vem desvendar a personagem central do Czar Ivan, isto em ligação com a imagem colectiva do povo que aspira a unidade, ao poder do Estado...
Neste estilo de alta tragédia dedicado à luta histórica que Ivan IV travava, sem
olhar a sacrifícios, contra os boiardos retrógrados e a divisão do país, Eisenstein
criou um hino muito pessoal à ideia do Estado, à ideia de um poder forte, centralizado, garantindo ao povo a independência nacional e o progresso. É claro que a
personagem de Ivan, incarnada por Tcherkassov num estilo nobre, solene, foi um
pouco modernizada. Entrando apaixonadamente em polémica com a tradição da
arte russa pré-revolucionária que considerava Ivan uma «manifestação da cólera
divina», Eisenstein convencido (como numerosos sábios e escritores soviéticos)
do aspecto progressista da acção do seu herói aplainou as contradições históricas,
passou em silêncio a situação catastrófica dos camponeses, as guerras desastrosas
de Ivan, esforçou-se por justificar a sua desconfiança, a sua crueldade. Mas, como
criador genial, Eisenstein compreendia perfeitamente que era impossível tornar
verídico este carácter complexo sem mostrar o seu conflito interior, a sua luta

A primeira parte de “Ivan, o Terrível” foi estreada no início de 1945... As admiráveis qualidades artísticas do filme foram muito apreciadas... E no dia 27 de Janeiro de 1946 o êxito de Ivan foi coroado com o Prémio Estaline de primeiro grau
(o mais elevado), atribuído a Eisenstein, Tcherkassov, Birman, Moskvine, Tissé e
Prokofiev.
Nesta época, Eisenstein tinha já terminado a segunda jornada, iniciada em meados de Fevereiro de 1945. Submetido ao Conselho Artístico do Ministério da Cinematografia, o filme foi aprovado por este conselho. No dia 4 de Setembro de 1946
era publicada a decisão do C. C. do Partido «A propósito do filme Uma grande
vida». Partindo dos princípios do realismo socialista, sublinhando os grandes problemas de educação que incumbem à arte cinematográfica, a decisão do C. C. dava
uma crítica profunda das fraquezas do cinema soviético. Mas, ao mesmo tempo,
algumas das apreciações particulares e concretas sobre filmes e os seus autores,
incluídas na decisão, reflectiam opiniões subjectivas, características do período
do culto da personalidade.
Como seja o caso, por exemplo, da seguinte afirmação: «Na segunda jornada do
filme “Ivan, o Terrível”, o realizador S. Eisenstein manifestou a sua ignorância da
representação dos factos históricos, ao mostrar o exército progressista dos opritchniks de Ivan, o Terrível com o aspecto de um bando de degenerados, a imagem
da Ku-Klux-Klan americana; e Ivan, o Terrível, homem de uma grande força de
vontade e de carácter firme, como um ser fraco e volúvel, uma espécie de Hamlet.»
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de consciência. E, ao compor o seu hino à «ideia estatista», o realizador mostrou
igualmente a tragédia do poder. No filme, a luta dramática trava-se entre Ivan e
Evfrossinia Stanitzkaia. Não se trata apenas do facto que Ivan luta pela unidade
da Rússia, enquanto Evfrossinia defende o repartimento feudal. Não, o que conta
é que para Stanitzkaia o poder constitui um fim em si, o coroar de todas as aspirações, uma paixão mórbida, enquanto, para "Ivan, o Terrível", o poder é apenas
um meio. O fim que ele pretende atingir está mais alto: é o «Estado poderoso e
grande» e o poder é apenas «um pesado fardo». Ivan compreende que só o poder
— firme e ilimitado — o poderá conduzir à vitória. Mas compreende também que,
ao erguer a pesada espada do poder, ele será obrigado a deixá-la cair de novo...
e que, ao cair, essa espada irá matar a amizade, os amigos, os companheiros, os
que lhe eram queridos e a felicidade pessoal. É essa a verdadeira tragédia de Ivan,
o Terrível. E, como qualquer verdadeira tragédia, traz consigo a catarse, a purificação. Essa purificação resultará para Ivan da realização de um acto histórico:
a criação de um Estado poderoso e a expansão da Rússia para o mar Livónia. Em
linhas gerais é esta a ideia da tragédia “Ivan, o Terrível”, ideia seguida por Eisenstein com clareza e continuidade durante todo o argumento. E, no entanto,
durante as filmagens, esta concepção primitiva iria estar sujeita a importantes
modificações...
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Há, na realidade, na concepção histórica de Eisenstein uma quantidade de pontos
discutíveis; o filme não dá uma imagem exacta e completa da época de Ivan IV;
exprime, acima de tudo, o ponto de vista do Eisenstein artista sobre esta época.
Mas a tendência para ver a personagem de Ivan purificada de toda e qualquer
contradição e destituída de dúvidas, a apreciação positiva, sem reservas, da actividade do Terrível e, sobretudo, a dos optritchniks, teriam podido levar a uma
modernização da personagem, a uma selecção parcial dos factos...
No seu artigo «A propósito do filme Ivan, o Terrível» (carta a redacção do jornal
«Koultoura i Jizn»), Eisenstein escrevia: «Sabemos todos que Ivan era um homem
de grande força de vontade e carácter firme. Mas será que isso exclui toda a presença de dúvidas num ou noutro caso particular? É difícil admitir que este homem, que realizava actos que, no seu tempo, eram inéditos e sem precedentes,
nunca tenha meditado sobre a escolha de meios, nunca tenha hesitado acerca do
processo de agir neste ou naquele caso... Não será nestas hesitações e dúvidas,
ou antes, no facto de as ter ultrapassado sem compromisso, na continuidade implacável da sua actividade que esta encerrava a essência desta poderosa figura do
século XVI?» (20 de Outubro de 1946.)

ciclo de cinema

Apolo 70

30

O argumento e a segunda jornada do filme provam, sem contradição, que Eisenstein não tinha nunca tido intenção de fazer do tema das dúvidas e hesitações
de Ivan o tema essencial do filme. Ao «shakespearizar» o seu herói, ao fazê-lo
passar pela senda do sofrimento e da dualidade psicológica pretendia ele sublinhar ainda mais a sua força e a sua inflexibilidade. Teria sido inexacto e artisticamente pouco convincente ver Ivan arrumar, sem sombra de hesitação, a vida
dos boiardos, dos parentes, dos amigos. É muito justamente que Eisenstein vê a
grandeza de carácter de Ivan não na ausência de hesitações, mas na capacidade
de as vencer...
Com toda a sua sinceridade, com toda a sua paixão, Eisenstein tentava aprofundar as contradições do seu filme e sentia cada vez mais a necessidade de levar
o seu trabalho até ao fim. Mas corrigir, arranjar, retomar o filme, não era fácil!
Eisenstein procurava obstinadamente uma composição que permitisse mostrar a
conspiração dos boiardos, as suas relações com o príncipe Kourbsky, emigrado
reaccionário, e, por intermédio dele, com o rei da Polónia, Sigismundo-Augusto;
depois, a queda dos inimigos interiores e a vitória sobre o inimigo exterior: a saída
para o mar da Livónia.
Esta composição harmoniosa, de acordo com a visão histórica de hoje, tinha de ser
realizada com - certo sacrifício: a eliminação das cenas de infância, a inutilização,
na montagem, de uma série de cenas já filmadas, e, por fim, o abandono das cenas
ainda não filmadas, mas já previstas para a terceira parte: o ciclo de Novgorod e
o episódio do castelo de Windsor. Eisenstein gostava muito das cenas da infância

Morreu na noite de 11 de Fevereiro de 1948. Os amigos e os alunos preparavam-se
para festejar solenemente o seu cinquentenário. E nem um entre todos os que
velavam junto da urna de Eisenstein esquecia o enorme dever dos vivos para com
aquele morto: o dever que os cineastas soviéticos tinham de terminar o seu filme
e mostrá-lo ao povo.
Mas, o que o autor não tinha podido fazer, também os seus amigos não poderiam.
Em 1958, o governo soviético tomou a assisada iniciativa de estrear o filme tal
como Eisenstein o tinha deixado, com as suas contradições e as suas admiráveis
descobertas. Esta decisão foi uma contribuição enorme para o desenvolvimento
da arte cinematográfica não só soviética, como mundial.
Complexa e contraditória, a personalidade de Ivan, o Terrível irá ainda ser muitas
vezes o objecto de estudos, de pesquisas históricas e discussões artísticas. Pode-se considerar a interpretação de Eisenstein discutível ou incompleta. A censura
pelo facto de que ele não deu suficiente relevo ao aspecto progressista da obra de
Ivan, pode ser substituída pela sua antítese: a censura pelo facto de ter procurado modernizar em excesso, embelezar em excesso a imagem de Ivan. Sobre esse
aspecto, os historiadores poderão travar uma discussão fecunda. Mas, para todos,
sem excepção e sem contradição, serão evidentes o imenso valor artístico da obra
de Eisenstein e a sua incomparável genialidade... Entre outras coisas, a segunda
parte de “Ivan, o Terrível” tem isto de notável: contém uma cena, única na obra de
Eisenstein, filmada a cores: a cena da festa.
É claro que também esta cena provoca estudos e comentários. Ao escrever o seu
último artigo «O Cinema a cores», Eisenstein tencionava demorar-se nos pormenores dessa cena. No manuscrito é visível a marca terrível da doença: um espasmo
cardíaco interrompeu a linha que ele escrevia. Ao recuperar o domínio de si, Eisenstein, marcou a lápis a passagem e continuou o trabalho. Nunca o terminou.
O artigo parou na frase: «Para isso vou expor com brevidade o processo utilizado
para a construção do episódio colorido do filme “Ivan, o Terrível”...» Estas palavras foram escritas em 10 de Fevereiro de 1948. Mas o que o Eisenstein teórico não
teve tempo de explicar, foi realizado pelo Eisenstein criador...
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e dos episódios de Novgorod, muito interessantes pela concepção que conseguiu
a tensão e a paixão de uma verdadeira tragédia. Apesar disso, estava disposto a
abandoná-los em benefício de um todo, em benefício da vida do filme.
Só uma coisa ele não podia sacrificar: o desejo de criar a personagem do Terrível
pelos processos da alta tragédia, de mostrar nesta personagem as contradições do
pessoal e do geral, da vontade e do dever, da crueldade e da humanidade... Incessantemente, Eisenstein mergulhava nas crónicas, lia os historiadores, recorria a
arte, ao folclore. Ouvia com uma atenção profunda os conselhos dos que ousavam
dar-lhos...
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A segunda parte do filme dá também um manancial de matéria preciosa ao estudo
e compreensão dos processos de trabalho de Eisenstein com os seus actores. Há
muito que ele tinha abandonado a teoria e a prática das «tipificações», mas soube
conservar o que daí advinha: a alta ciência da expressão, a arte de descobrir um
físico capaz de exprimir um estado, o carácter e até a classe social do homem...
Em Terrível, (na segunda parte em especial), Eisenstein ultrapassa o estilo directo, muito exterior, do jogo dos actores de “Alexandre Nevsky”. Tcherkassov não
ficou contente com a sua interpretação no papel de Ivan, fala dele relutantemente, e pode-se mesmo vislumbrar uma certa irritação. Quanto a mim, considero-o
notável... Em geral, nesta segunda jornada do filme, a arte dos actores atinge um
nível elevadíssimo. A individualidade de cada intérprete descobre-se de uma maneira nova, com uma força expressiva extraordinária. O estilo de interpretação —
um pouco enfatuado, forçado, por momentos exteriormente convencional — não
prejudica em nada a profundidade psicológica nem o desenvolvimento lógico das
personagens. O género de alta tragédia escolhido por Eisenstein exigia precisamente esse estilo...
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Repitamos: a concepção histórica de Eisenstein é contraditória, pode e deve provocar discussões, reflexões, críticas. Mas o talento tão sublime deste mestre clássico do cinema soviético manifestou-se neste filme com uma força tal, um tal brilho, que a sua influência será irresistível e benéfica.
ROSTILAV YOURENEV in «L’Avant-Scène du Cinema»
NOTA: Este estudo do professor R. Yourenev, donde a revista L’Avant-Scène du Cinema
extraiu as passagens que atrás apresentamos, foi publicado nos Anais da Academia das
Ciências da U. R. S. S. — «Voprossy Kinoiskousstva» (Moscovo, 1961). Transcrito do programa
do Apolo 70.

IVAN, O TERRÍVEL: PARTE II
Título original: Ivan Groznyy. Skaz vtoroy: Boyarskiy zagovor
Realização: Sergei M. Eisenstein (URSS, 1958); Argumento: Sergei M.
Eisenstein; Produção: I. Bakar, A. Eidus, Sergei M. Eisenstein, I. Soluyanov;
Música: Sergei Prokofiev; Fotografia (p/b e cor): Andrey Moskvin, Eduard
Tisse; Montagem: Esfir Tobak; Design de produção: Sergei M. Eisenstein,
Iosif Shpinel; Direcção artística: Iosif Shpinel; Guarda-roupa: M. Safonova,
Leonid Naumov; Maquilhagem: Vasili Goryunov; Assistentes de realização:
M. Filimonova, Valentina Kuznetsova, F. Soluyanov; Companhias de
produção: Companhias de produção: Central United Film Studio, Mosfilm;
Intérpretes: Nikolay Cherkasov (Czar Ivan IV), Lyudmila Tselikovskaya
(Czarina Anastasia Romanovna), Serafima Birman (Boyarina Efrosinia
Staritskaya), Mikhail Nazvanov (Príncipe Andrei Kurbsky), Mikhail Zharov
(Malyuta Skuratov), Amvrosi Buchma (Aleksei Basmanov), Vsevolod
Pudovkin (Nikolay), Mikhail Kuznetsov (Fyodor Basmanov), Aleksandr
Mgebrov, Andrei Abrikosov, Vladimir Balashov, Erik Pyryev, Mikhail
Nazvanov, Pavel Massalsky, Ada Voytsik, Aleksandr Rumnev, Sergey
Stolyarov, Semyon Timoshenko, etc. Duração: 88 minutos; Distribuição
em Portugal: Animatógrafo; Classificação etária: M/ 16 anos; Estreia em
Portugal: 4 de Outubro de 1971.
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IVAN, O TERRÍVEL - PARTE I
Título original: Ivan Groznyy
Realização: Sergei M. Eisenstein (URSS, 1944); Argumento: Sergei M.
Eisenstein; Produção: Sergei M. Eisenstein; Música: Sergei Prokofiev;
Fotografia (p/b): Andrey Moskvin, Eduard Tisse; Montagem: Sergei
M. Eisenstein; Design de produção: Iosif Shpinel; Direcção artística:
Sergei M. Eisenstein; Guarda-roupa: Leonid Naumov, Nadezhda Buzina;
Maquilhagem: E. Chakon, Vasili Goryunov, Raisa Aranysheva; Direcção de
Produção: A. Eidus, I. Soluyanov, Igor Vakar; Assistentes de realização: I.
Bir, B. Bunayev, Lev Indenbom, Valentina Kuznetsova, Boris Svechnikov;
Departamento de arte: Sergei M. Eisenstein, V. Lomov; Som: Vladimir
Bogdankevich, Boris Volsky; Companhias de produção: Central United Film
Studio, Mosfilm; Intérpretes: Nikolay Cherkasov (Czar Ivan IV), Lyudmila
Tselikovskaya (Czarina Anastasia Romanovna), Serafima Birman (Boyarina
Efrosinia Staritskaya), Mikhail Nazvanov (Príncipe Andrei Kurbsky), Mikhail
Zharov (Malyuta Skuratov), Amvrosi Buchma (Aleksei Basmanov), Mikhail
Kuznetsov (Fyodor Basmanov), Pavel Kadochnikov (Vladimir Andreyevich
Staritsky), Andrei Abrikosov (Boyar Fyodor Kolychev), Aleksandr Mgebrov,
Maksim Mikhaylov, Vladimir Balashov, Vsevolod Pudovkin (Nikola,
Simpleton Beggar), Semyon Timoshenko, Aleksandr Rumnev, etc. Duração:
103 minutos; Distribuição em Portugal: Animatógrafo; Classificação etária:
M/ 16 anos; Estreia em Portugal: 7 de Outubro de 1971.
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C

om “The Nutty Professor” (As Noites do Dr. Jerryl), de 1963, “The Patsy”
(Jerry 8 3/4), do ano seguinte, Jerry Lewis afirma-se não só como um dos
grandes génios da comédia cinematográfica, mas igualmente como um grande
cineasta e um autor completo. Ele não é só o actor que reinventa um género, mas
também um argumentista talentoso e extremamente inteligente e, ao mesmo
tempo, um realizador subtil, sensível, inovador, moderno.
“The Patsy” em português pode ter várias interpretações, desde pacóvio, tolo,
ingénuo, trouxa, bode expiatório, mas, em todas elas, acabará por resumir-se
a alguém que, pelas suas características, facilmente se deixa enganar. O título
português procura apanhar o impacto de Fellini 8 ½, estreado anos antes, para
o associar a esta obra de Jerry que também se passa no mundo do cinema. Não é
a Cinecittà de Fellini, mas Hollywood. A Hollywood dos sonhos de Malcolm Smith, um certo cinéfilo fanático de “Um Espada para Hollywood” que agora surge
na figura de um empregado de hotel na meca do cinema, que um dia se descobre elevado à categoria de estrela do mundo do espectáculo, sem que tenha feito
nada para isso.
Na verdade, nas imagens iniciais a câmara acompanha o despenhar de um avião
e sabe-se depois que entre os passageiros se encontrava o célebre comediante
Wally Brandford. Os jornais choram a morte do popular actor, mas a sua equipa
chora o facto de poder vir a ficar sem emprego. Quem escreve os guiões, quem
trata do marketing, quem responde ao correio, quem se ocupa da imagem do
actor, quem apura a voz ou quem examina os contratos, sem actor fica desempregado. A menos que surja rapidamente alguém que o substitua. Mas quem pode
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ser esse alguém, que seja suficientemente ingénuo e manejável para se adaptar
ao papel? É nessa altura da reunião que entra Stanley Belt (Jerry Lewis) com a
bandeja com taças e champanhe para a equipa afastar as mágoas. A entrada é,
como se espera, a mais desastrada possível e Stanley é desde logo olhado como
possível sucessor do defunto. E todos se aprestam em transformar o desajeitado
bell boy num actor de primeiríssima água. Lições de dicção, de música, de arte
de representar, de boas maneiras, idas ao alfaiate das vedetas (onde Stanley Belt
quer fatos ao jeito de George Raft e descobre ali ao lado o seu intérprete preferido), visitas a cabeleireiros de nomeada, tudo fazem os membros da equipa para
não ficarem no desemprego. Mas a personagem visada não mostra qualquer tipo
de progressos nesta difícil arte de ser quem não é. Ele é duro de ouvido para gravar canções, mas a oportunidade é excelente para se assistir a um fabuloso trio
de cantoras, todas elas interpretadas por Jerry Lewis de forma magistral. Dão-se
festas de lançamento da nova coqueluche de Hollywood, o que permite a Stanley
recordar outros bailes da sua juventude onde tudo corre mal. Mas na festa cruza-se com Hedda Hopper, a própria, uma das mais célebres bisbilhoteiras de Los
Angeles, a quem faz notar o horrível chapéu que exibe. Ela acha graça e começa
a lançar as bases da moralidade do filme: a autenticidade é o mais importante a
vida. Só quando Stanley se descobre igual a si próprio, durante um “The Ed Sullivan Show”, é que a magia nasce. “Tentaram transformar-me no que não sou”,
lamenta-se Stanley Belt. O argumento de Jerry Lewis e Bill Richmond é extremamente bem desenvolvido e inteligente na forma como analisa alguns aspectos
da máquina de criar e triturar vedetas do mundo do “show business”, no artificialismo desta fábrica de sonhos (a cena final procura mesmo “mostrar” como
realidade e ficção se podem associar na manipulação do espectador). A fotografia de W. Wallace Kelleyé magnífica, bem como o cuidado posto na decoração e
nos ambientes. Na interpretação, Jerry Lewis procura obviamente homenagear
alguns grandes actores como Peter Lorre, Everett Sloane, Phil Harris, Keenan
Wynn, John Carradine ou a jovem e bonita Ina Balin, que constituem a equipa
órfã de vedeta, mas também uma série de outros que aparecem fugazmente nos
chamados “cameos” e que vão dos já citados George Raft, Hedda Hopper ou Ed
Sullivan, a Ed Wynn, Mel Tormé, Rhonda Fleming, Scatman Crothers, Phil Foster,
Billy Beck, Hans Conried, Richard Deacon, Del Moore, Neil Hamilton, Buddy Lester, Nancy Kulp, Norman Alden, Jack Albertson, Richard Bakalyan, Jerry Dunphy,
Kathleen Freeman, Norman Leavitt, Eddie Ryder, Lloyd Thaxton, Lorne Greene,
Pernell Roberts, Michael Landon, Dan Blocker e Fritz Feld. Até o argumentista
Bill Richmond tem uma curta aparição, como pianista. Personalidades umas
mais conhecidas do grande público do que outras (mas todas bastante reconhecíveis para as plateias norte-americanas), o seu aparecimento nesta obra é um óbvio reconhecimento do seu talento e uma justa homenagem do cineasta aos seus
pares. Este foi o último filme de Peter Lorre, que morre antes da sua estreia, e um
dos derradeiros de Everett Sloane (este actor desaparece depois de integrar outro
filme ao lado de Jerry Lewis, “The Disorderly Orderly”, igualmente de 1964).

“The Patsy” inicialmente chamava-se “Son of Bellboy”, procurando de certa forma ser uma continuação de “The Bellboy” (Jerry no Grande Hotel), primeira
realização de Jerry Lewis em 1960. Inclusive o protagonista de ambos chama-se
Stanley.
Curiosidades extras: a cena inicial do desastre de avião foi inicialmente rodada
para “The Mountain” (A Montanha), de Edward Dmytryk (1956). Introduzida com
aproposito nesta obra. Existe um filme de 1928, interpretado por Marion Davies,
chamado igualmente “The Patsy”. Nada a ver com este.

JERRY 8 3/4
Título original: The Patsy
Realização: Jerry Lewis (EUA, 1964); Argumento: Jerry Lewis, Bill Richmond;
Produção: Ernest D. Glucksman, Arthur P. Schmidt; Música: David Raksin;
Fotografia (cor):W. Wallace Kelley; Montagem: John Woodcock; Casting:
Edward R. Morse; Direcção artística: Cary Odell, Hal Pereira; Decoração:
Sam Comer, Ray Moyer; Guarda-roupa: Edith Head; Maquilhagem: Nellie
Manley, Wally Manley, Harry Ray, Jack Stone, Wally Westmore; Direcção de
Produção: William Davidson; Assistentes de realização: Ralph Axness, Dale
Coleman, Howard Roessel; Departamento de arte: Jim Cottrell, Earl Olin,
Gene Lauritzen, Martin Pendleton; Som: Howard Beals, Charles Grenzbach,
Hugo Grenzbach, Bud Parman; Efeitos visuais: Farciot Edouart, Paul K.
Lerpae; Companhias de produção: Paramount Pictures, Patti Enterprises;
Intérpretes: Jerry Lewis (Stanley Belt / SingCantoras do Trio), Ina Balin
(Ellen Betz), Everett Sloane (Caryl Fergusson), Phil Harris (Chic Wymore),
Keenan (Harry Silver), Peter Lorre (Morgan Heywood), John Carradine
(Bruce Alden), Hans Conried (Prof. Mulerr), Richard Deacon (Sy Devore),
Del Moore (policia), Scatman Crothers (engraxador), Neil Hamilton
(barbeiro), Buddy Lester, Nancy Kulp, Lloyd Thaxton, Norman Alden,
Jack Albertson, Henry Slate, Gavin Gordon, Ned Wynn, Rhonda Fleming
(Rhonda Fleming), Phil (Mayo Sloan), Hedda Hoppe (Hedda Hopper),
George Raft (George Raft), Mel Tormé (Mel Tormé), Ed Wynn (Ed Wynn),
Ed Sullivan (Ed Sullivan), The Four Step Brothers (The Step Brothers), etc.
Duração: 101 minutos; Distribuição em Portugal: Lusomundo Audiovisuais;
Classificação etária: M/ 6 anos.

Apolo 70 ciclo de cinema

Lauro António

37

ciclo de cinema

Apolo 70

38

“N

a China, na província portuguesa de Macau, vivia, no fim do século passado, um mercador rico, que se chamou Clay. Possuía uma casa magnífica
e soberbas equipagens, entre as quais reinava solene, silencioso e só. Contava-se
como ele tinha levado à bancarrota um seu sócio chamado Luis Ducrot. Tinha-o
arruinado e posto na rua com toda a família. Tratava-se apenas de 300 guinéus.
Luis Ducrot não pudera reembolsá-lo e isso levou-o à falência. Não se consolou e
suicidou-se. A filha fugiu com o comandante de um cargueiro. Então o velho Clay
tomou posse da casa. Pobre Ducrot! Tinha tanto orgulho nesta casa que espatifou
ou queimou todos os objectos antes de se ir embora. Dizia que nada do que lhe embelezava a vida poderia continuar a viver com o novo senhor. Só os espelhos que
ele tinha trazido de França foram poupados. Esses espelhos só tinham reflectido
acontecimentos alegres e ternos. Seria o castigo do seu algoz — dizia ele — ver-se
confrontado continuamente com a imagem dum carrasco. Todas as noites o senhor Clay se sentava à mesa e jantava sozinho. Mas tinha consciência da falta de
amizade que o rodeava. A ideia de amizade tinha entrado na sua concepção da
vida. Era natural que assim fosse, visto que era o que ele tinha querido. Todas as
noites o seu guarda-livros lhe fazia companhia, lendo-lhe antigos contratos, facturas e estimativas”.
Este é o primeiro comentário que, ouvindo-se sobre alguns planos de Macau, define a personagem central de “História Imortal” (Clay, como quase todas as figuras
centrais dos filmes dirigidos por Orson Welles, interpretado também por ele). As
velas das barcaças e as flâmulas chinesas, as ruas de uma pequena aldeia espanhola, transformadas, pelo talento plástico de Welles (e do fotógrafo Willy Kuran)
nas ruas de uma pequena cidade do extremo oriente, banhadas por uma luz dou-
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rada, onde se recortam vultos dispersos, silhuetas azuis de misteriosos chineses
do “século passado”, tudo numa atmosfera que oscila entre o castanho claro e o
rosa, atravessada por neblinas de fumo esbranquiçado. Um dos mais belos e dos
mais “autênticos” décors da história do cinema. Um cenário perfeitamente à altura da desmedida figura de Orson Welles. Que habita uma casa apalaçada, abrigo e
prisão, refúgio cercado por grades e portões, portas de ferro e varões nas janelas.
Aqui se esconde um velho comerciante, doente e só.
Elishama Levinsky, guarda-livros, é o escravo deste senhor imperial. Leia-se, o
que o mesmo comentário, momentos depois relata:
“Este guarda-livros poderia ser um indivíduo muito perigoso, se a ambição e o
desejo não tivessem sido aniquilados nele. Assemelhava-se a certos insectos difíceis de esmagar, mesmo pelo tacho de uma bota. E, no entanto, as coisas que não
se devem dizer, moviam-se como enormes peixes, nas obscuras profundezas do
seu espírito. Ele só queria que o deixassem em paz: só tinha uma prece na alma...
Poder entrar no seu quartinho e fechar a porta com a certeza de que ninguém
entraria nele.”
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Levinsky, escravo, insecto, personagem peçonhenta de um universo que o esmaga,
vai, no entanto, organizar a sua vingança. Uma vingança surda, de aranha que
tece na sombra. Todas as noites Levinsky faz companhia a Clay, lendo-lhe antigos
contratos, facturas e estimativas. Um dia, porém, Levinsky larga fogo a um rastilho que sabe estar na base da derrocada de Clay, senhor odiado nas trevas do seu
quartinho.
Levinsky: — “Já lemos este livro, senhor Clay... Já o relemos duas vezes. Recomeço? Há outro género de livros, além dos livros de contas, as pessoas lêem outras
coisas...
Clay: — Que é isso?
L: — Entre os judeus fugidos da Polónia que me trouxeram com eles, havia um
muito velho, que, antes de morrer me deu isto. Aqui está uma coisa que vou ler-lhe: “Os desertos e os lugares isolados regozijar-se-ão e a solidão desabrochará de
alegria e florirá como um lírio...”
C: — Isso não é um livro!
L: — Pediu uma coisa que não fosse um livro de contas: “Tornais fortes as mãos dos
fracos e dais firmeza aos joelhos do débeis...
C: — Que é isso?

L: — Dizei aos pusilânimes: “Tornai...vos firmes e não receeis. O vosso Deus vai
chegar para vos salvar. E a língua do mudo soltar-se-á. E o que era árido...”
C: — Que vem a ser isso? Passou-se? Vai passar-se breve? Quem imaginou isso?
L: — O profeta Isaías.
C: — Não gosto de profecias. Só se devem contar coisas que se passaram. Quando
viveu esse profeta?

C: — Só nos livros de contas é que as pessoas escrevem coisas que realmente se
passaram. Eu sei como isso se chama: uma história. Ouvi contar uma história no
barco que me trouxe para a China. Um marinheiro contava aos outros uma aventura que lhe tinha sucedido. Era assim: “Tinha ido a terra num porto de escala.
Um senhor velho, que ia de carruagem, parou junto dele e disse-lhe: Você é forte
e saudável. Quer ganhar 20 libras esta noite? O marinheiro, claro, respondeu que
sim. Então o senhor levou-o a jantar em sua casa. E declarou-lhe: “Sou muito rico.
Já sou muito velho e não tenho confiança nos que devem herdar a minha fortuna.
Casei há três anos, mas a minha mulher não me deu filhos...
L: — Com a sua licença também lhe posso contar essa história. O senhor conduziu
o marinheiro a um quarto iluminado por velas em candelabros de oiro. É assim,
não é? Uma mulher formosíssima estava estendida sobre a cama. Então o velho
estendeu uma moeda de vinte libras de oiro ao marinheiro.
C: — Como soube a minha história?
L: — O senhor veio para a China num só barco, por isso só ouviu a história uma vez.
Na viagem de Lisboa ao Cabo, um marinheiro contou-me a história. Na viagem
para Singapura outro contou-ma. A história que eles contam nunca aconteceu,
nem acontecerá. Cada marinheiro gostaria de ser o herói dessa história. É por isso
que a conta...
C: — Não gosto de profecias! Gosto de factos. Se essa história nunca aconteceu, eu
farei que aconteça. Quero que ela se passe com pessoas reais. Aqui, nesta casa,
e sob os meus olhos, quero jantar com o marujo na minha sala de jantar. Irei eu
mesmo procurá-lo nas ruas, perto do porto. Não me interessa quanto me possa
custar.
L: — Sim, isso vai custar algum dinheiro... Lembre-se que há uma mulher nessa
história e eu não sei onde hei-de ir descobrir uma menina,..
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L: — Há mil anos.
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C: — Pago-lhe para trabalhar para mim. Descobrir essa rapariga faz parte do seu
trabalho...
L: — Sim, muito bem, senhor Clay.
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Em “História Imortal” mais uma vez se pode falar do virtuosismo de uma “mise-en-scéne” inultrapassável em sugestões e referências. É na encenação de Welles, na
maneira como as figuras se confrontam e se integram no cenário, que se irá encontrar a leitura da obra. Nesse aspecto, toda a sugestão dialéctica das relações entre
o senhor e o escravo nos surge particularmente importante. No primeiro plano da
cena em que Levinsky lê Isaias a Clay, o guarda-livros desaparece numa profundidade de campo onde reina, toda poderosa, a figura de Clay. Levinsky mantém-se
completamente dominado por Clay até à altura em que o interrompe, continuando ele a narrativa da história. A partir daqui, vai lentamente aproximando-se de
Clay, assenhoreando-se da situação, até culminar num plano em “plongée” (câmara orientada de cima para baixo), em que Levinsky parece dominar Clay que se
encontra sentado. Mas Clay reage e Levinsky parece perder a segurança de si próprio. Encaminha-se para a porta de ferro e sai, de novo reduzido a uma condição
de ínfimo servo. Clay, porém, morde a isca, bate com a bengala no chão e Levinsky
reaparece, agora para aprisionar o amo na sua teia. Clay encarrega-o de tornar real
aquela história e Levinsky, ao sair, fecha as grades de um portão que será o prenúncio de uma vitória. Obreiro da vingança, Levinsky vai encontrar para o papel da
rapariga, a única mulher que sabe odiar Clay: Virgínia Ducrot.
Virgínia aceita o papel que lhe cabe naquela comédia como única forma de reviver
uma inocência perdida. Perdida desde o dia em que fora obrigada a deixar aquela
casa, onde irá agora entrar para representar a parte que lhe cabe num ajuste de
contas. Levinsky, cobarde, impotente, verdadeiro servo, nunca poderia levar até
ao fim um veredicto de condenação pelas suas próprias mãos. Necessita de alguém
que seja o seu instrumento. Irá encontrar esse alguém em Virgínia. Mas, só parcialmente. Virgínia não é também, não é ainda a personagem desligada e pura,
vigorosa e imprescindível para opor a Clay. Essa pessoa será trazida inconscientemente por Clay que a irá descobrir nas ruas do porto de Macau. Um marinheiro,
Paul, jovem, louro, que se recusa a entrar para a carruagem do velho senhor e o
prefere acompanhar, correndo a seu lado. Mesmo durante a refeição que Clay lhe
oferece (perante os olhares sinistros do maquiavélico Levinsky), Paul consegue
um equilíbrio de forças, ele mesmo sublinhado pela “mise-en-scène” de Welles,
colocando as duas figuras nos dois extremos de uma sala. Paul, porém, deixar-se-á dominar pela oferta das 20 moedas que lhe permitirão comprar um barco,
ou seja, a liberdade. Saberá, depois de ver a beleza da mulher que o espera, que a
liberdade não se compra, nem tem preço. Saberá talvez mais, que aquelas 20 moedas, foram o preço da traição. Será, todavia, a sua força, a pureza do seu espírito
que irão destruir Clay, o senhor que “não gostava de fantasias, nem de profecias” e

pretendia tornar real uma história algures ouvida a bordo de um barco em viagem
para a China. Levinsky sabe o fim desta história. Conta-o a Virgínia, antes mesmo dela se concretizar. “Duma maneira ou de outra, esta história será o fim” do
senhor Clay. Ninguém tem o direito de se apossar de uma história que os outros
inventaram e realizá-la. O fim do senhor Clay: de uma história ouvida, quer Clay
construir uma comédia. Isto é, uma representação. Uma representação que, por
ser real, destruísse a lenda. (“O Senhor Clay parece ter uma estranha concepção
da comédia. Na comédia, os actores fingem matar-se uns aos outros. Mas, na realidade, não fazem nada disso. O seu senhor - diz Virgínia - é como o imperador
Nero, que dava pessoas vivas a comer aos leões”.)

“Sois ambos novos, vigorosos, cheios de saúde. Sois ágeis e julgais só fazer o que vos
apetece. Mas é falso. Cada um dos vossos movimentos depende da minha vontade.
Não passam de dois jovens e alegres fantoches, dançando e saltando a meu gosto.”
“Que quer exactamente o senhor Clay?” pergunta Virgínia e responde Levinsky:
“Deseja manifestar o seu poderio fazendo aquilo que não deve ser feito. Disse que
o imperador Nero possuía o mundo inteiro. Aqui, os que partem para um lado ou
outro não iriam para parte nenhuma se não recebessem ordem de se mexer. E
quem os faz mexer é o senhor Clay e outros ricos comerciantes”.
Clay, comerciante e novo Nero, pensa ter a partida ganha e destruída a profecia.
Como em qualquer negócio: “Cada vez que se lança um novo negócio tem de se
prometer um lucro do dobro ou do triplo dos investimentos. Isso nunca acontece,
mas continua-se a prometer porque só assim se obtém confiança. Os marinheiros
são iguais: pobres, contam histórias de moedas de ouro. Privados de mulheres,
inventam aventuras. Falsas aventuras, salvo a desta noite...”
Mas, o fim do senhor Clay e do seu império concretizar-se-á mais tarde. De madrugada, cheio de amor e amaldiçoando as 20 moedas que lhe não permitiam fugir com Virgínia, Paul, o marinheiro, desce as escadas da casa de Clay, quando
Levinsky o interrompe:
“Levinsky: — Agora pode contar a história. A que lhe aconteceu esta noite...
Paul: — A que me aconteceu? Porque é uma história?
L: — E o único marinheiro que pode contar a história, tal como a viveu.
P: — Quem me acreditaria, se a contasse? Nem por cem vezes 20 libras eu a contaria!”
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Clay entra pela porta do quarto e descobre os amantes enlaçados:
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Na varanda de sua casa, depois de ter deixado rolar das mãos uma concha do mar
(tal como o já fizera, quando Kane, largando das mãos uma bola de neve), Clay
está morto. Levinsky, apanhando do chão a concha, olha o senhor que dele fizera
escravo: “Esperou pela alvorada para beber a taça do seu triunfo, mas o conteúdo
era demasiado forte para ele. É realmente duro para as pessoas que desejam uma
coisa ao ponto de não poderem passar sem ela. Se não a obtém é duro, mas se a obtêm é ainda mais duro.” E chegando a concha aos ouvidos: “Já ouvi isto. Há muito
tempo... Mas onde?”
Como todos os filmes de Welles, “História Imortal” surge-nos inesgotável. História
de amor construída por um velho senhor que se toma por Deus e acaba assassinado pelo amor que ajudou a criam. “História Imortal” revela a vigorosa juventude
de Orson Welles, trinta anos depois de “Citizen Kane”. Com “História Imortal” o
“mundo continua a seus pés”. Sem falsos modernismos, sem piscadelas de olhos
a modas ou receitas. Simplesmente... de corpo inteiro. Se “Citizen Kane” era, até
essa data, o mais belo filme de sempre, “História Imortal” será, certamente, o
mais belo filme estreado em 1972. O que quererá dizer que Orson Welles continua
a ser o cidadão cinema.
Lauro António, transcrito do programa do Apolo 70.
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HISTÓRIA IMORTAL
Título original: The Immortal Story ou Histoire Immortelle
Realização: Orson Welles
(França, Espanha, 1968); Argumento:
Orson Welles e Louise de Vilmorin, segundo romance de Isak Dinesen
(“Skibsdrengens Fortaelling”); Música: Erik Satie, interpretadas por Aldo
Ciccolini e Jean-Noel Barbier; Pianista: Aldo Ciccolini; Fotografia (cor):
Willy Kurant; Operadores: Jean Onjollet, Jacques Assuerds; Cenários:
André Piitant; Montagem: Claude Farny, Françoise Garnault, Yolande
Maurette, Marcelle Pluet; Guarda-roupa: Pierre Cardin; Assistentes de
realização: Olivier Gérard, Tony Fuentes, Patrice Torok; Produtor executivo:
Marc Maurette; Produção: Micheline Rozan; Director de produção: Marc
Maurette; Produção: ORTF, Albina Filma (Paris); Intérpretes: Jeanne
Moreau (Virginie Ducrot), Orson Welles (Mr. Charles Clay), Roger Coggio
(Elishama Levinsky), Norman Eshley (Paul, o marinheiro), Fernando Rey
(comerciante), etc. Rodagem: exteriores em Rueil, Chinchon, Madrid
(entre Setembro e Novembro de 1966). Duração: 58 minutos; Estreia: 30
de Setembro de 1968, televisão francesa, Cadeia 2; Edição vídeo: Costa do
Castelo; Estreia em Portugal: Estúdio Apolo 70 (27 de Julho de 1972).

D

e Jean Renoir podem amar-se muitos filmes, todos eles considerados
obras-primas indiscutíveis, por uma ou outra razão, ou por várias em simultâneo. Sei que “La Grande lllusion” (1937) não reúne em seu redor a unanimidade de um “A Regra do Jogo”, mas é o meu filme preferido do autor, um dos
mais belos filmes de toda a história do cinema que tem a guerra como tema,
talvez por esta não estar presente, a não ser como pano de fundo, e o que vemos
são homens marcados por essa guerra. Este é o filme pacifista por excelência.
São razões mais do que suficientes para se amar este filme que tem muito de
autobiográfico e que, apesar de não ser uma obra perfeita na sua concepção
(acusam-se-lhe alguns defeitos na estrutura do argumento), será das mais genuinamente “renoireanas”, talvez precisamente por esse desequilíbrio tão caro
a um autor que gostava de arriscar, e se arriscava em cada novo título.
A génese de “A Grande Ilusão” remonta aos tempos da I Guerra Mundial, quando Jean Renoir foi ferido em combate e permaneceu um dia nas linhas avançadas, entre franceses e alemães, esperando que alguns soldados o fossem buscar
de burro e o trouxessem para o hospital, onde lhe queriam amputar a perna
gangrenada.
Foi a mãe de Renoir que o impediu. A ferida ficou para todo o sempre (Renoir
coxeou até final da vida), mas a perna também permaneceu no seu lugar e as
recordações desse tempo de guerra, talvez da última guerra com “fair play” (se
é que alguma guerra o teve alguma vez!). Mas se é a Guerra de 1914-18 que lhe
está na origem, é a II Guerra Mundial (que se pressentia já) aquela a que Renoir
se dirige.
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O argumento, escrito de colaboração por Renoir e Charles Spaak, e que só foi
possível concretizar com o apoio de Jean Gabin e Erich von Stroheim, a partir
do momento em que aceitaram interpretar os papéis que os notabilizaram, funciona com um prólogo, e três tempos que criam entre si alguns hiatos temporais que desarmaram muita gente: Jean Gabin é Maréchal, o piloto francês que
parte em missão, levando consigo o capitão do Estado-maior Boeldieu (Pierre
Fresnay). Digamos que esta muito sucinta definição de época e de personagens
funciona como uma introdução, a que se segue a primeira elipse da obra: Maréchal e Boeldieu aparecem a dar entrada num campo de prisioneiros alemães,
calcula-se por o avião onde seguiam ter sido abatido. Quem os recebe é o capitão von Rauffenstein (Erich von Stroheim), que os saúda civilizadamente e
os convida, “enquanto oficiais”, a virem almoçar na messe. Seguem-se todas
as sequências rodadas num quartel de Colmar (mandado construir por Guilherme II), com vários grupos de prisioneiros arrumados por países, franceses,
ingleses, russos..., que por vezes confraternizam entre si, e inclusive com os
alemães, nunca perdendo de vista que um campo de prisioneiros é um “local donde se deve fugir”. Logo, as tentativas de fuga sucedem-se. Os franceses,
onde se integram Maréchal e Boeldieu, escavam de noite um túnel no interior
da sua caserna, juntamente com alguns outros, como o judeu Rosenthal, que
vai alimentando as tropas (Marcel Dalio), ou Carette, o entusiasta do “music
hall” (Julíen Carette).
Passam os meses, até que um dia alguns prisioneiros são enviados para uma
outra prisão de máxima segurança, no castelo de Wíntersborn, uma fortaleza donde ninguém conseguira escapar, dirigida por von Rauffenstein. Terceiro
tempo para esta narrativa que agora centraliza a sua atenção sobre três homens
em confronto directo, Maréchal, Boeldieu e von Rauffenstein, e as relações que
entre eles se vão estabelecendo.
Este terceiro acto relata a fuga de dois franceses em direcção à Suíça, e as reacções de von Rauffenstein, perante essa fuga e a sacrificada morte de Boeldieu. A
guerra, portanto, é apenas uma referência longínqua, mas que condiciona obviamente toda a acção e toda a psicologia das personagens. É a guerra que lhes
altera o comportamento e introduz fissuras. Aparentemente nada une Boeldieu
e Maréchal. O que Jean Renoir tenta mostrar nesta obra é a solidariedade de
classe que se manifesta para lá da divisão que se impõe entre homens tornados
inimigos por se encontrarem em lados opostos do conflito. Ou numa frase de
Rosenthal: “As fronteiras são uma invenção, a natureza não tem nada a ver com
isso.” A solidariedade humana pode, e deve, ser mais forte que tudo o mais. A
grande ilusão?
Aparentemente, há muito mais a unir von Rauffenstein e Boeldieu, do que
aquilo que poderá juntar Boeldieu e Maréchal. Von Rauffenstein e Boeldieu

É a velha “ordem do mundo” que se afunda, enquanto uma outra ganha ascendente, perante a nostalgia de uns e a esperança de outros. “Nem eu nem você
podemos parar a marcha do tempo,” diz Boeldieu. A diferença entre um francês lúcido e um alemão agarrado ao passado. Antes, já von Rauffenstein havia
perguntado a Boudieu se a palavra de honra dele valeria o mesmo que a palavra
de honra de um Maréchal ou de um Rosenthal (veja-se a referência óbvia a um
originário do proletariado ou um judeu). O sacrifício de Boeldieu, que aceita
morrer para promover precisamente a fuga (isto é: a salvação desses dois companheiros de cativeiro), fica a dever-se, segundo von Rauffenstein, aos ideais
da Revolução Francesa, o que não acontecera na Alemanha. Também Boeldieu
tem consciência desse facto, quando afirma que não se sacrifica por Maréchal:
“Não faço nada por si pessoalmente”. O que ele faz, fá-lo em nome de ideais e de
valores que defende. E porque do cativeiro só se pode aspirar à fuga.
Mas há muitas outras anotações ao longo de “A Grande Ilusão” que nos mostram
o mesmo humanismo, essa solidariedade, de classe, é certo, mas essencialmente humana, que ultrapassa as barreiras do país de origem; um soldado alemão
oferece cigarros e uma gaita de beiços a Maréchal, quando este se encontra
numa cela solitária, ou as relações que se estabelecem entre os presos em fuga
e uma aldeã alemã que os aceita recolher em sua casa (e se apaixona por Marechal, a quem leva para a cama, numa sequência que esteve proibida dos dois
lados do conflito, até 1958) que mostra também o pacifismo desta obra admirável, que tem outras observações neste sentido. Por exemplo, as velhas camponesas que espreitam pela porta do campo de prisioneiros, e que lamentam a
sorte dos jovens soldados alemães em treino, e a reflexão que se segue: “Crianças que brincam à guerra, soldados que brincam como crianças” (referindo-se
aos soldados mascarados de mulher, durante a representação). “A Grande Ilusão”, muito apreciada por Roosevelt (“Um filme que todos os democratas devem
ver!”), mas proscrita por Goebbels (que mandou destruir o negativo, pondo em
risco a existência futura desta obra-prima), esteve na base de muitas outras
obras posteriores, podendo mesmo assinalar-se citações óbvias, como em “A
Grande Evasão”, de John Sturges (o túnel aberto na caserna), ou “Casablanca”
(a “Marselhesa” cantada frente aos alemães).
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são os derradeiros aristocratas numa guerra que irá acabar com a aristocracia.
Por isso eles sabem que, terminado o conflito, não terão lugar nessa sociedade
do futuro, nessa “grande ilusão”. “Qualquer que seja o desfecho da guerra, ele
será o fim dos Boeldieu e dos von Rauffensteín”, afirma este último. Quando
Boeldieu morre, von Rauffenstein não tem pejo de declarar que “para homens
comuns, morrer na guerra é uma tragédia, mas para homens como eu e você, é
uma honra.” Depois desta guerra não haverá solução para “homens como nós”.
Boeldieu morreu, “Eu falhei”.
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Sem o elenco que Renoir conseguiu reunir, “A Grande Ilusão” não teria o peso
mítico que tem. Mas sem a segurança da direcção de actores, o milagre também
não teria acontecido. Gabin é fabuloso, na sua composição de um operário sem
grande cultura (Maréchal: “O teatro é demasiado profundo para mim. Prefiro
o ciclismo.”), Fresnay é magnífico na sua fleumática interpretação, e Stroheim
absolutamente portentoso na forma como ajudou a criar e impor a personagem de von Rauffenstein (é dele a ideia da figura ostentar colarinho médico em
função da sua doença - duas vértebras partidas). Há uma sequência sublime,
quando von Rauffenstein assiste à morte de Boeldieu, e se dirige à janela, visto
de costas, onde corta uma flor (deixando-se o resto do gesto em suspenso). Uma
obra admirável de um autor que marcou para sempre a história da arte do séc.
XX. Tal como seu pai, o pintor Auguste Renoir.
Lauro António
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A GRANDE ILUSÃO
Título original: La Grande lllusion
Realização: Jean Renoir (França, 1937); Argumento: Jean Renoir, Charles
Spaak; Produção: Albert Pinkovitch, Frank Rollmer; Música: Joseph Kosma;
Fotografia (p/n): Christian Matras; Operador: Claude Renoir; Montagem:
Marthe Huguet, Marguerite Renoir e Renée Lichtig (restauro da cópia
em 1958); Direcção artística: Eugène Lourié; Decoração: Eugène Lourié;
Guarda-roupa: René Decrais; Maquilhagem: Raffels; Direcção de produção:
Pierre Blondy, Raymond Blondy; Assistente de realização; Jacques Becker;
Som: Joseph de Bretagne; Intérpretes: Jean Gabin (Maréchal), Dita Parlo
(Elsa), Pierre Fresnay (Boeldieu), Erich von Stroheím (von Rauffenstein),
Julien Carette, Georges Péclet (um oficial), Werner Florian (Artur) Jean
Oasté (professor), Sylvaín Itkine (Demolder), Gaston Modot (engenheiro),
Marcel Dalio (Rosenthal), Jacques Becker (oficial inglês), Albert Brouett,
Claude Sainval, Michel Salina, etc. Duração: 114 minutos; Distribuição em
Portugal (vídeo VHS): Costa do Castelo; Distribuição em Portugal (DVD):
inexistente; Distribuição internacional (DVD): The Criterion Collection;
Classificação etária: M/12 anos. Versão francesa com legendas em inglês.

S

egundo afirma o próprio António de Macedo, “A Promessa” era projecto antigo
que esperava concretizar desde 1963. Como se sabe, este quinto filme produzido
pelo Centro Português de Cinema (Gulbenkian), quarta obra de fundo de António
de Macedo, adapta ao cinema a peça homónima de Bernardo Santareno. Não tive
intenção de “ilustrar” a peça donde parti para realizar o meu filme”, explica Macedo. “A peça serviu-me realmente como ideia-base, mas depois fiz o filme como se
tivesse partido duma notícia de meia dúzia de linhas que tivesse lido num jornal”.
De qualquer forma, parece-nos importante relacionar o filme de Macedo (primeira
obra portuguesa de há muitos anos a esta parte a aparecer inscrita oficialmente
num festival da projecção do de Cannes, tendo, além disso, alcançado um dos prémios maiores da Semana do Mar de Cartagena) com a peça teatral de Santareno,
numa primeira tentativa de abordagem crítica. E dizemos importante, não tanto
para aquilatar da fidelidade da adaptação (que já sabemos não existir nas suas linhas gerais, o que, em si mesmo, não justificaria aliás estudo aprofundado e atento, tendo em conta a liberdade total que cada criador deverá usufruir ao reinventar
um texto), mas sobretudo para melhor se salientarem as intenções que presidiram
à realização do filme. Na verdade, existindo um padrão a que se pode referenciar
a película de Macedo, mais fácil se tornará descortinar os valores a que obedeceu
o trabalho da adaptação cinematográfica. “A Promessa”, de Bernardo Santareno,
divide-se em três actos, dos quais dois e meio se encontram encerrados nas quatro
(três) paredes e uma casa de pescadores. Unicamente no fim do terceiro acto o cenário muda, substituindo-se o interior da casa pelo “largo principal de uma aldeia
de pescadores da costa portuguesa”. A estrutura teatral da obra obrigava por definição e por imposição, a convergir toda a acção num cenário.
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O que acontece assim também por opção de Bernardo Santareno que procura interiorizar uma situação de crise, afastando do palco todas as acções violentas e espectaculares e congregando nele unicamente o entrechoque de sentimentos, de
dúvidas e recalcamentos, de preconceitos e superstições. Ao palco de “A Promessa”
chegam somente os reflexos e as consequências de actos praticados fora dele. Excepto por uma vez, por sinal a acção mais importante e decisiva de que “A Promessa” dá
relato: a afirmação da virilidade de José que, quebrando a promessa feita, finalmente se revolta contra o destino, o preconceito, as trevas. Poderemos, portanto, definir
“A Promessa” numa tradição teatral que tem em Lorca um admirável exemplo: um
teatro de violência calada, de rebeldia surda, de agressividade latente.
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Segundo ponto nos parece importante realçar na construção da obra de Santareno,
em oposição à de Macedo: “A Promessa” - teatro inicia-se por um primeiro acto onde
se definem personagens e se enuncia uma situação básica: a promessa de castidade
jurada dias antes do casamento, por Maria do Mar e José, como paga pelo mar ter
poupado Salvador (pai de José). Só no fim deste acto chega Labaredas, contrabandista, ferido pelo guarda. A chegada de Labaredas nada vem alterar, porém. As relações
da Maria do Mar e José são já tensas. Maria do Mar, em lugar de aceitar resignada
a promessa, revolta-se contra ela, troça do marido (de quem chega a duvidar como
homem: “Será que a promessa mais não é do que uma forma de mascarar a sua impotência?”), queixa-se à mãe (Rosa, figura que desaparece no filme), ao sogro (Salvador, figura igualmente muito transformada no filme), a Jesus. Só depois de bem
definida uma situação e os seus protagonistas, só depois de desenhado o clima explosivo de uma casa, vivendo momentos de crise, só depois disso surge a presença do
Labaredas. Efectivamente ele será o detonador final, mas a pólvora já existia, pronta
a ir pelos ares. Na verdade, será ele o rastilho, mas também a primeira vítima.
Na sua obra, Santareno faz progredir o clima dramático, sobretudo através do desajustar e ajustar de sentimentos. A expectativa roda predominantemente em redor
da “promessa”. Não do que ela seja, mas do que ela irá provocar, condicionar. Ou de
como, de uma «promessa» se chega a uma “tragédia”.
No filme de António de Macedo, todos os dados são integralmente alterados.
Primeiramente, por imposição de António de Macedo, e também por facilidade de
um novo meio expressivo, a acção sai do interior da casa para exteriores. Comparando o filme com a peça, raras são as cenas que se situam em casa de Salvador/José/
Maria do Mar/Jesus. A espectacularidade do cenário natural (Ralhares de Tocha,
uma aldeia de pescadores, perto da Figueira da Foz) convidava obviamente à exploração dos exteriores. De um drama de sentimentos primitivos, rodeado de crendice
e magia, passa-se para um exterior aberto às grandes acções. Da análise algo intimista e refreada passa-se, sem estranheza, para a espectacularidade desenvolta. Por
excesso, quase se poderá dizer que o filme de Macedo retém o que a peça de Bernar-

do Santareno recusara, ou vice-versa. “A Promessa”- teatro é construído de dentro
da casa de José para fora. “A Promessa” - filme é arquitectado de forma totalmente
inversa: de fora para dentro. Só raro, ambas as estruturas coincidem.

A partir daqui várias são as linhas que permitem manter desperta a expectativa do
público: quem é Labaredas? Ao que vem? Quem, e porque o feriu? Quais as causas
do relativo mal-estar existente em casa de Maria José? A partir do momento em que
se sabe existir uma promessa, desconhece-se, todavia, qual. Várias outras questões
assaltam ainda a curiosidade do espectador: qual irá ser a reacção de Maria perante a
chegada de Labaredas? Qual a de José frente à ameaça que Labaredas constitui?, Qual
a reacção do povo?, Qual a resposta dos irmãos de Labaredas?, etc. Um entrecruzar
de interrogações que circunscrevem polos de interesse diversificados. “A Promessa”
- filme é, deste modo, uma obra de muito mais fácil adesão espectacular. E, nem por
isso, esses novos motivos de interesse e expectativa vêm enriquecer tematicamente
a obra. Pelo contrário, esse esfarelar de uma linha de contensão dramática, esse desviar de atenção da “promessa” e das suas consequências trágicas, acabará por denunciar um dos propósitos da obra cinematográfica: esse alardear de espectacularidade
nem sempre justificada e muitas vezes nociva, na medida em que, de algum modo,
abafa o verdadeiro significado das situações (ou o faz passar a um segundo plano
amortecido).
De resto, o filme de Macedo ilustra uma dada situação social e cultural do litoral português que se nutre da crendice e a deixa crescer como alimento (Macedo: “O que
procuro denunciar com “A Promessa” a exploração duma comunidade de pessoas
analfabetas por membros da classe eclesiástica. Não que eu seja contra os padres.
Ser padre é ter uma profissão como qualquer outra. A religião é uma atitude perfeitamente natural do homem. O que é importante no filme é mostrar como isso não
pode servir para explorar as pessoas”). Para estruturar a narrativa, Macedo escolheu
uma linha de condução obviamente melodramática que lhe permitia uma rápida
adesão do público (Macedo: “o lado artificial do filme pretende precisamente funcionar como trampolim para o espectador português, indo ao encontro do seu pendor
melodramático. “A Promessa” é realmente um filme melodramático, porque o povo
português é melodramático”). Escolhida essa tonalidade, haveria que, de alguma forma, tentar distanciar do público esta “história de sentimentos excessivos”. Para tanto, serve-se Macedo da intercepção de alguns “flashs” com imagens de pormenores
da imagética cristã, onde são particularmente visíveis, os estigmas da “redenção”, do
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Segundo ponto, já atrás referido: como se disse, a peça inicia-se pela definição dos
protagonistas e pela exposição do seu tema fulcral: a promessa. Com o filme de Macedo, a estrutura, monta-se de maneira diferente: a acção começa com a chegada
de Labaredas (cigano, ferido numa arruaça de saias, e não contrabandista), trazido
pela mãe e por dois irmãos (inexistentes na peça) que deixam o ferido na casa de
José, à espera dos cuidados médicos.
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“pecado”, do “sacrifício”, da “flagelação”. Ao mesmo tempo que se tenta distanciar a
obra, simultaneamente tenta-se generalizar a acusação.
O que nos parece um dos aspectos mais certos desta obra, tecnicamente extremamente correcta, aliás. Mas, optando por um lado por esse sinal de alerta crítico lançado ao espectador, Macedo não recusa, por outro lado, certa “piscadela de olhos” de
adesão fácil como o rallenti certo na cena da violação de Joaquina; abusivo durante
a cena de tiroteio entre ciganos) ou alguns elementos directamente importados do
western italiano (donde, aliás, parece ser recuperada toda a sequência violenta e
sangrenta do duelo final).
Julgamos, portanto, que uma maior austeridade de processos, uma mais límpida
definição de um estilo, uma maior contensão e interiorização dramática só viriam
beneficiar este último trabalho de António de Macedo, de resto obra merecedora
da atenção e do respeito do público português, se bem que justificando sempre um
olhar critico e rigoroso.
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Nos excepcionais cenários de Palhares de Tocha (tão “excepcionais” que não raro nos
podem fazer cair num perigoso “exotismo”) a fotografia de Elso Roque é quase sempre bastante boa, denunciando por vezes um artificialismo de estúdio, sobretudo
merco de algumas iluminações demasiado vincadas e contrastadas. Excelente nos
parece a recolha de música popular, empreendida por Michel Giacometti. Cuidadosa a direcção artística de António Casimiro. Muito bom o som, na sua generalidade
captado directamente.
Entre os intérpretes, haverá desde logo que salientar a correcta inserção dos actores profissionais no décor e na paisagem humana. Depois, tanto Guida Maria, como
João Mota, Sinde Filipe, Luís Santos e Maria nos merecem nota francamente positiva,
em trabalhos meticulosos. O tom da figura de João Mota poderá surgir algo desencontrado com as restantes personagens, mas a figura está escudada num passado
vivido longe daquela aldeia onde o tempo parou. Entre todos os actores, o que mais
surpreende é Maria. Fernando Loureiro e Luís Barradas são “os ciganos”, melhor o
segundo, dado que nos parecem totalmente falhadas as intenções que presidiram à
escolha da voz ciciada para a personagem interpretada por Fernando Loureiro (que,
em lugar de revelar o “mistério” das “mezinhas” e “artes mágicas”, acaba por fazer
bascular todo o equilíbrio necessário às cenas em que intervém). Bastante bem ainda
Rodrigues Carvalho (em Mário) e pouco conviventes as figuras dos padres, pior a do
padre mais jovem. De qualquer forma, uma interpretação quase sempre correcta,
sem grandes voos que poderiam ser fatais, mas com um justo sentido das realidades
e das possibilidades do elenco. O que permite supor Macedo um bom director de
actores, dado que o mesmo já se verificava em “Domingo à Tarde”.
Lauro António
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A PROMESSA
Título original: A Promessa
Realização: António de Macedo (Portugal, 1973); Argumento: António de
Macedo, segundo peça teatral de Bernardo Santareno; Produção: Francisco
de Castro, António de Macedo; Assistente de produção: João Franco;
Música: Michel Giacometti (recolha de música popular); Fotografia (cor):
Elso Roque; Montagem: António de Macedo; Direcção artística: António
Casimiro; Maquilhagem: Maria da Conceição Madureira; Direcção de
Produção: Henrique Espírito Santo; Assistentes de realização: Amílcar
Lyra, Monique Rutler; Som: José de Carvalho, António de Macedo, João
Diogo, Hugo Ribeiro; Electricistas: Joaquim Alves, Manuel Carlos, João de
Almeida; Assistentes de camara: Pedro Efe, Victor Marques; Iluminação:
João Silva, José Simões; Companhias de produção: Centro Português de
Cinema (CPC), Fundação Calouste Gulbenkian, Fundo do Cinema Nacional,
Tobis Portuguesa; Intérpretes: Guida Maria (Maria do Mar), Sinde Filipe
(Labareda), João Mota (José), Luís Santos (Salvador), J. Rodrigues de
Carvalho (Mário), Fernando Loureiro (cigano), Luís Barradas (cigano),
Fernanda Coimbra (cigana), Maria (Joaquina), Grece de Castro (avó), Xico
Machado (padre), Agostinho Alves (padre Couto), Celeste Alves (vizinha de
Maria), etc. Duração: 102 minutos; Distribuição em Portugal: Academia
Portuguesa de Cinema; Classificação etária: M/ 18 anos; Data de estreia em
Portugal: 21 de Janeiro de 1974.
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P

olonsky, vinte anos após “Force of Evil”, regressa aos estúdios americanos apresentando um filme-provocação que tem despertado vivo entusiasmo, não só
entre a crítica europeia, como na própria imprensa americana. «Digam-lhes que
Willie Boy está aqui» (Tell Them Willie Boy is Here), que comercialmente se chamará entre nós “O Vale do Fugitivo”, marca o regresso não só de um autor «maldito»
(ou melhor: um autor amaldiçoado pela célebre «comissão das actividades antiamericanas», reunida em redor do tristemente famoso senador Joseph McCarthy
no início da década de 50), como também de um certo estilo do cinema americano
que fez a sua glória. Um cinema de propósitos generosos e de acção constante que
fazia da linearidade expositiva regra de ouro e fórmula do sucesso. Um cinema que
aproveitava do western (e sobretudo do policial negro) o suporte estrutural, enriquecido com prolongamentos ideológicos que documentavam uma posição moral
e uma perspectiva social frente a realidade e às grandes opções do homem. “Willie
Boy” vem demonstrar como é actual esse cinema caracterizado pela austeridade
dos processos que acompanhavam a tumultuosidade da acção.
«Um índio foge e alguns brancos perseguem-no», eis como Polonsky define a sua
segunda longa-metragem. Mais uma perseguição impiedosa de que os americanos
nos dão o retrato. Longe do maniqueísmo do western primitivo, Abraham Polonsky
esboça (e logra sempre uma certa profundidade de tratamento) conflitos que nada
tem de simplistas. Existe em “Willie Boy” uma contextura humana densa e complexa. Vários são os temas abordados, muitos outros nos são sugeridos. Limpidamente, clarifica-se uma mentalidade: é Polonsky que ali está. Digam-lhes que Polonsky
regressou, parece querer gritar o jovem índio. Curioso é, neste aspecto, o retrato
que Willie Boy nos apresenta da Dra. Elisabeth Arnold, antropologista e superin-
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tendente da reserva de índios de Morango (Califórnia), que se revela contra alguns
negociantes de whisky que o vendem clandestinamente «aos seus índios». Logo ali
se revela uma prepotência, um paternalismo que Polonsky não deixa nunca de escalpelizar com lucidez.
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Depois, haverá ainda que referir a figura de Cooper, sheriff que fará da perseguição
a Willie Boy uma aposta pessoal, um duelo que ele julga possível em igualdade de
situação, mas a que o índio consegue furtar-se, mostrando-lhe que todos os duelos serão sempre impossíveis, enquanto os homens não forem realmente iguais e
efectivamente possuírem armas de igual poder. Assim se compreenderá o queixume de Cooper, ao regressar a Elisabeth com o corpo ensanguentado de Willie Boy:
«Dei-lhe uma chance, mas ele não quis.» Naquele duelo, todavia, todas as chances
seriam simplesmente uma forma de prolongar uma agonia. Atrás de Cooper, outros Coopers viriam. Willie é um homem morto. Sabemo-lo desde a altura em que
o grupo perseguidor atinge mortalmente uma raposa julgando abater Willie Boy.
Sabemos logo ali que para os vencidos não haverá misericórdia. Sabemos também
que Willie Boy nunca será realmente um vencido, nem aceitará qualquer tipo de
piedade. Ele irá até ao fim. Acossado e encurralado lentamente entre penhascos.
Willie Boy é um homem perseguido pela única razão de querer ser um homem. O
homem que, afinal consegue ser. Ainda que para tanto tenha de pagar com a própria vida. Destruição de um mito, Willie Boy é o reverso da medalha: um western a
que roubaram os heróis.
Escrito no cinema de forma vigorosa, com grande sentido dos espaços e do evoluir das personagens nesses decors naturais, “Willie Boy” demonstra a verdade de
um estilo. Polonsky revela-se um artista apaixonado e talentoso. Um homem com
profundo conhecimento das virtualidades da imagem e do seu aproveitamento integral. Neste aspecto é curioso salientar a quase total ausência de dados «psicologistas» definindo figuras e, no entanto, elas surgem-nos no ecrã com todo o peso da
sua personalidade, carregadas de um passado.
Excelente é ainda a fotografia de um mestre, Conrad Hall, que consegue nuances
riquíssimas e um majestoso partido da paisagem. Notáveis são ainda os desempenhos de Robert Blake (Willie Boy), Katherine Rose (Lola), Robert Redtord (Cooper)
e Susan Clark (Dra. Elisabeth). Após “Willie Boy”, Polonsky surge-nos como um dos
mais importantes cineastas americanos. Resta-nos esperar dele as obras que confirmem e prolonguem estas espectativas.
LAURO ANTÓNIO, in Diário de Lisboa,
transcrito no programa de inauguração do Estúdio Apolo 70.
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O VALE DO FUGITIVO
Título original: Tell Them Willie Boy Is Here
Realização: Abraham Polonsky (EUA, 1969); Argumento: Abraham
Polonsky, segundo obra de Harry Lawton; Produção: Jennings Lang,
Philip A. Waxman; Música: Dave Grusin; Fotografia (cor): Conrad L. Hall;
Montagem: Melvin Shapiro; Direcção artística: Henry Bumstead, Alexander
Golitzen; Decoração: Ruby R. Levitt, John McCarthy Jr.; Guarda-roupa:
Edith Head; Maquilhagem: Larry Germain, Bud Westmore, Marvin G.
Westmore; Direcção de Produção: Hal W. Polaire; Assistentes de realização:
Joseph E. Kenney, Ted Swanson; Som: David H. Moriarty, Waldon O. Watson;
Companhia de produção: Universal Pictures; Intérpretes: Robert Redford
(Cooper), Katharine Ross (Lola), Robert Blake (Willie), Susan Clark (Liz),
Barry Sullivan (Calvert), John Vernon (Hacker), Charles Aidman (Benby),
Charles McGraw (Wilson), Shelly Novack (Finney), Robert Lipton, Lloyd
Gough, Ned Romero, John Wheeler, Erik Holland, Garry Walberg, Jerry
Velasco, George Tyne, Lee de Broux, Wayne Sutherlin, Jerome Raphael,
Lou Frizzell, etc. Duração: 98 minutos; Distribuição em Portugal: Filmes
Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 26 de
Maio de 1971.
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Após o seu primeiro filme de fundo, “THX 1138”, George Lucas encontra-se inactivo durante dois ou três anos, dado o relativo insucesso comercial da sua obra de
estreia. É Francis Ford Coppola, o produtor de “THX 1138”, quem sugere a Lucas
um novo filme, permitindo-lhe a rodagem de “American Graffiti”. Do insucesso ao
êxito foi o percurso. “American Graffiti” bate records de público na América e colecciona diversos prémios da crítica, catapultando o nome de Lucas do anonimato
para a feérica celebridade. Há quem diga, por essa altura, nos jornais americanos,
que George Lucas é já um “mestre”. Com o exagero proverbial neste estilo de coisas
muito à americana, fala-se no melhor filme de 1973, no melhor argumento, na melhor direcção... As diversas nomeações para os Óscares da Academia parecem ter
confirmado o êxito...
A descoberta da história imediata foi uma constante do cinema americano dessa
época. As últimas décadas da história ianque estão na base de numerosas obras
cinematográficas, desde a trágica depressão económica dos anos 20 até à geração
de 60, rememorada por George Lucas nesta película. Fomos assim assistindo a reconstituições cada vez mais próximas da realidade actual. Reconstituições que não
se satisfazem somente com certas zonas “características” e “pitorescas” das últimas
décadas. Filmes como “Lua de Papel”, de Bogdanovich, “Verão de 42”, de Robert
Mulligan, ou “The Last Picture Show”, de novo de Bodganovich (não falando de
outras menos conseguidas), procuram recriar um clima histórico, definindo uma
mentalidade dominante, sobretudo no que se refere à juventude. Juventude que,
melhor que qualquer outro grupo social, delimita um tempo e um lugar, pois enquanto por um lado afirma um futuro, por outro denuncia um passado, nomea
damente na oposição a uma geração anterior, a dos seus pais.
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Em “American Graffiti” são os jovens de 62 que ocupam o lugar central. “Onde estavam vocês em 62?” pergunta a publicidade americana. Em 62, no filme de George
Lucas, vamos encontrar meia dúzia de adolescentes numa pequena cidade norte-americana do Estado da Califórnia. A grande maioria desses jovens despede-se do
liceu. Uns irão trabalhar na cidade que se fecha para os receber, amordaçando-lhes
a vontade e a energia. Outros preparam-se para voar até outras cidades, onde irão
prosseguir os estudos. É numa noite de verão que tudo se irá passar. A noite de despedida para alguns, que acaba por ser a noite de despedida de um único. Aquele
que consegue reunir a coragem necessária para a ruptura.
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Na vida americana, o cinema bem o vem dizendo repetidas vezes, o carro ocupa
lugar de destaque. Como sintoma de prestígio social. Como arma, como elemento erótico por excelência. Em inícios da década de 60, o carro era o símbolo preponderante na emancipação do adolescente americano. Viria depois, alguns anos
mais tarde, a ser substituído pela moto (filmes como “The Wild Angels”, de Roger
Corman, “Easy Rider”, de Dennis Hopper, ou “Little Fauss and Big Halsey”, de Sidney J. Furie, documentam exemplarmente o papel dominante, e algo fetichista,
da motorizada na vida dos jovens-errantes da América). Mas, em 1962, nas noites
quentes e desocupadas da Califórnia, o carro era signo da passagem à maturidade,
sintoma viril de quem se apresta a dominar, e começa por dominar a máquina, passaporte seguro para aventuras sensuais de resultados duvidosos, mas promissores.
“American Graffiti” documenta essa noite americana e o bailado dos automóveis
percorrendo as ruas da cidade, caminhando pelo conhecido e aventurando-se até
ao subúrbio, já misterioso, já arrojo.
Em tirocínio para voos mais largos, ou para a aceitação dolorosa do provincianismo
burguês e pacato, os jovens de “American Graffiti” são os adolescentes que, tendo 17 ou 20 anos em 62, ocupam depois lugares correspondentes na hierarquia do
estado da Califórnia. O carro que manuseavam como brinquedo de luxo em 62,
transformou-se, dez anos mais tarde, no desesperado bólide de “Vanishing Point”
(Corrida contra o Destino), de Richard Sarafian, ou no amedrontado automóvel de
caixeiro-viajante de “Duel” (Um Assassino pelas Costas), de Steven Spielberg (73).
Em banda sonora, o Wolfman comanda o rock and roll atirando para o ar com os
êxitos do momento, que irão encher de paixão e agressividade a madrugada inebriante. O disc jockey comanda a dança à distância, com a voz aveludada do mistério insondável. Perdida na noite, a adolescência regurgita de sinais inquietantes.
Que se passa na América de 62? Aparentemente nada. Isolados do mundo na sua
pequena aventura provinciana, estes jovens desamparados disputam entre si a primazia da velocidade, numa louca e gratuita corrida contra o destino. Os que em
44 se oferecem para a frente da batalha na Europa, os que em 54 são “voluntários”
para a Coreia, em 62 estampam-se na estrada, porque tudo é melhor do que apodrecer. Eles serão os grandes reforços para o Vietname.

Retrato por vezes amável, outras vezes dramático de uma geração, “American Graffiti” vale sobretudo como elemento de poderosas ilações sociológicas. “Como se
vivia, na noite americana, no verão de 62? Onde estavam vocês em 62?”.

Falando deste filme com o seu quê de mágico, George Lucas confessou: “Tudo o que
se passa em “American Graffiti” me aconteceu, mas, de certo modo, conferi-lhe um
determinado tom de fascínio e encanto. Passei quatro anos da minha vida atravessando as ruas da minha cidade natal, Modesto, na Califórnia. Passei por tudo aquilo: conduzi carros, comprei bebidas alcoólicas, persegui raparigas na rua... Penso
que muitas pessoas fazem o mesmo, e essa ideia está reflectida no próprio título do
filme, uma verdadeira experiência americana”.
Lauro António
AMERICAN GRAFFITI: NOVA GERAÇÃO
Título original: American Graffiti
Realização: George Lucas (EUA, 1973); Argumento: George Lucas, Gloria Katz, Willard
Huyck; Produção: Francis Ford Coppola, Gary Kurtz; Música: Kim Fowley, Kim Fowley,
Karin Green (coordenadores); Fotografia (cor): Jan D’Alquen, Ron Eveslage; Montagem:
Verna Fields, Marcia Lucas, George Lucas; Casting: Mike Fenton, Fred Roos, Ann Brebner;
Direcção artística: Dennis Lynton Clark; Coreografia: Toni Basil; Decoração: Douglas Freeman; Guarda-roupa: Aggie Guerard Rodgers; Maquilhagem: Bette Iverson, Gerry Leetch;
Direcção de Produção: Jim Hogan; Assistentes de realização: Ned Kopp, Charles Myers;
Departamento de arte: Doug von Koss; Som: Walter Murch, James Nelson, Art Rochester,
Michael Evje; Companhias de produção: Universal Pictures, A Lucasfilm Ltd / Coppola
Co. Production; Intérpretes: Richard Dreyfuss (Curt), Ron Howard (Steve), Paul Le Mat
(John), Charles Martin Smith (Terry), Cindy Williams (Laurie), Candy Clark (Debbie),
Mackenzie Phillips (Carol), Wolfman Jack (Disc Jockey), Bo (Joe), Manuel Padilla Jr. (Carlos), Beau Gentry (Ants), Harrison Ford (Bob Falfa), Jim (Holstein), Jana Bellan (Budda),
Deby Celiz (Wendy), Lynne Marie Stewart (Bobbie), Terence McGovern (Mr. Wolfe), Kathleen Quinlan, Timothy F. Crowley, Scott Beach, John Brent, Gordon Analla, John Bracci,
Jody Carlson, Del Close, Chuck Dorsett, Stephen Knox, Joe Miksak, George Meyer, James
Cranna, Johnny Weissmuller Jr., William Niven, Al Nalbandian, Bob Pasaak, Christopher
Pray, Susan Richardson, Fred Ross, Jan Dunn, Charlie Murphy, Ed Greenberg, Herby &
the Heartbeats (Flash Cadillac And The Continental Kids), etc. Duração: 118 minutos;
Distribuição em Portugal: Lusomundo Audiovisuais; Classificação etária: M/ 12 anos.
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De resto, o filme é uma magnífica panorâmica sobre um imaginário mítico
norte‑americano, desde o drive-in aos néons, do guarda-roupa à maquilhagem, dos
carros à nostálgica música dos anos dourados do rock, da cor ambiente ao fascínio da
loura no seu T-Bird. Para conseguir uma certa intimidade neste cenário majestoso
de San Fernando Valley, Lucas opta por articular uma narrativa muito bem montada
entre planos gerais ou de conjunto com outros, aproximados ou mesmo close ups.
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OS FILMES DO ESTÚDIO APOLO 70
NA CASA DAS IMAGENS LAURO ANTÓNIO

12 de fevereiro de 2022 (16 horas)
UM ASSASSINO PELAS COSTAS (Duel)
de Steven Spielberg, com Dennis Weaver, Jacqueline Scott, etc.
90 minutos; M/ 12 anos.

19 de fevereiro de 2022 (16 horas)
IVAN, O TERRÍVEL
de Sergei Eisenstein, com Nicolas Tcherkassov, Ludmila Trelkovskaia, etc.
95 + 81 minutos; M/ 12 anos.
26 de fevereiro de 2022 (16 horas)
JERRY, 8 ¾ (The Patsy)
de Jerry Lewis, com Jerry Lewis, Ina Balin, Peter Lorre, etc.
97 minutos; M/ 12 anos.
5 de março de 2022 (16 horas)
HISTÓRIA IMORTAL (The Immortal Story)
de Orson Welles, com Orson Welles, Jeanne Moreau, etc.
60 minutos; M/12 anos.
12 de março de 2022 (16 horas)
A GRANDE ILUSÃO (La Grande Illusion)
de Jean Renoir, com Jean Gabin, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay, etc.
109 minutos; M/ 12 anos.
19 de março de 2022 (16 horas)
A PROMESSA
de António de Macedo, com Guida Maria, João Mota, Sinde Filipe, etc.
102 minutos; M/ 12 anos.
26 de março de 2022 (16 horas)
O VALE DO FUGITIVO (Tell Them Willie Boy is Here)
de Abraham Polonski. Com Robert Redford, Katherine Ross, etc.
98 minutos; M/ 12 anos
Versão original em inglês, não legendado.
(filme que inaugurou o Estúdio Apolo 70)
2 de abril de 2022 (16 horas)
AMERICAN GRAFFITI, NOVA GERAÇÃO
de George Lucas, com Richard Dreyfuss, Ron Howard, Harrison Ford, etc.
110 minutos; M/ 12 anos.

Apolo 70 ciclo de cinema

19 de fevereiro de 2022 (10 horas, sessão infantil)
OS CONTOS DE BEATRIX POTTER (The Tales of Beatrix Potter)
de Reginald Mills, com Frederick Ashton, Alexander Grant, Julie Wood, etc.
90 minutos; M/ 6 anos.
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