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O novo número da METROPOLIS chega às mãos dos leitores numa altura em 

que a frequência em sala aumenta consideravelmente com os resultados obtidos 

por «Velocidade Furiosa 9». Acompanhamos a exibição do filme e olhamos para 

outros lançamentos que podem mobilizar os espectadores, durante este mês de 

julho, como são os casos de «Viúva Negra» e «Bem Bom».

Essas são as estreias de que falámos neste número numa altura em que os 

produtores e exibidores de cinema olham com expectativa renovada para o que 

pode acontecer durante o 74º Festival de Cannes, que se realiza com um ano 

de atraso. A presença em sala de cinema é um sinal que o evento dá ao mundo, 

mobilizando uma indústria cinematográfica global atingida por um ano de 

recessão provocada pela pandemia.

Os cinemas nos Estados Unidos e em grande parte da Europa estão a reabrir 

com sinais de recuperação de bilheteria. E os filmes independentes mostram ser 

peças importantes nessa relação de confiança. Continuamos a falar de 'janelas' 

de exibição - durante quanto tempo é que um cinema deve ter direitos exclusivos 

para exibir um filme antes de estar no menu do VoD ou de uma plataforma 

doméstica? - e até do valor que o cinema artístico representa na valorização da 

exibição em sala.

Seguramente que o festival de Cannes marcará este momento oferecendo uma 

série de propostas estimulantes, mas enquanto não conhecemos esses filmes 

fazemos um raio X da exibição cinematográfica em Portugal e registramos 

as expectativas sobre a relação entre os filmes e o público. Num contexto de 

mudança, há uma confiança numa oferta que permita valorizar a relação entre 

os filmes e os espectadores nas salas. É um debate crucial no mundo do cinema 

e que nos mobiliza em permanência.
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BEM BOM

VIÚVA NEGRA

VELOCIDADE FURIOSA 9

O filme marca o arranque da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel, e nele encontraremos 
Scarlett Johansson, no papel de sempre, mas como nunca a vimos antes. «Viúva Negra» é uma obra 
que surpreende com a realização da australiana Cate Shortland.

Um dos filmes mais aguardados do ano, é também sinónimo de alegria num regresso ao passado com 
as grandes malhas das Doce, a icónica banda portuguesa dos anos 80. Um filme realizado com a visão 
introspectiva da talentosa cineasta portuguesa Patrícia Sequeira.

O realizador Justin Lee volta aos comandos da saga que não abranda. Um blockbuster com Vin Diesel 
e companhia que colocam em cena todos os truques possíveis e imaginários numa máquina para 
entreter o grande público.

 PATRÍCIA SEQUEIRA NA RODAGEM DE «BEM BOM»
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Em plena pandemia há 
um único filme que leva as 
pessoas ao cinema, isto com 
números relevantes.  Chama-
se «Velocidade Furiosa 9» e 
faz parte de uma saga que 
no total vendeu milhões de 
bilhetes em Portugal. Filmes 

como «The Conjuring 3» e «Um Lugar Silencioso 2» 
não foram êxitos de bilheteira mas também não 
foram desastres, talvez antes pelo contrário, mas 
o filme de Justin Lin ao fazer 80 mil bilhetes nos 
primeiros quatro dias é motivo de festejo. Afinal, 
mesmo com restrições e sem pipocas o negócio 
do cinema ainda pode ser projetado. É claro que 
filmes como «Cruella» e «Ao Ritmo de Washington 
Heights», com os seus números frouxos, deixaram 
muita gente apreensiva, mas agora voltamos a ter 
esperanças que os chamados blockbusters façam 
jus ao nome. É um sinal muito positivo para filmes 
como Viúva Negra e, mais à frente, o novo 007 ou 
«Duna» possam fazer números muito aceitáveis, 
sobretudo numa altura em que já não haverá a 
desculpa dos primeiros apelos da praia ou do Euro 
2020. A franquia  Fast prova também outra coisa: 
o nosso mercado está feito para um público que 
não gosta de cinema. «Velocidade Furiosa 9» não 
é bom cinema, nem sequer é cinema. Em Portugal 
os portugueses só vão ao cinema para ver mau 
cinema. Já é assim há muito, desde os tempos de 

Porkys ou Gelado de Limão. O nosso grande público 
prefere o gangue de Moretto aos heróis de Star 
Wars, prefere ver carros no espaço a rir com o 
humor de Ruben Alves em «Miss». É assim mesmo, 
não há nada a fazer.

Resta-nos a consolação dos poucos cinemas 
de bairro estarem com números também bem 
positivos. O Nimas, o Ideal e o Trindade são 
exemplos bonitos de casos de sucesso em tempos 
de vacas magras. As minorias que gostam e sabem 
ver cinema resistem. Com boa programação 
diria que vão resistir sempre. Mas era tão bom 
que existissem mais cinemas de bairro. E aí dou 
o exemplo do City Alvalde, que tem o label de 
Europa Cinemas mas não se coíbe de exibir F9. 
Chama-se a isso não ter preconceitos e tentar 
sobreviver. Claro que não é simpático ir ao cinema 
ver um «Supernova» e ao lado ter o grunho que 
vem com os amigos ver John Cena e franzir a 
sobrancelha a Vin Diesel mas é o que temos. Em 
Lisboa, um bairro de Alvalade sem cinemas era 
crime, sobretudo depois do que se passou com os 
King. Afinal, na diversidade está o ganho, coisa 
que as salas de Paris fazem muito bem. Quando 
nessa sala estrear «Dune» era bom que estivesse 
ao lado «A Metamorfose dos Pássaros» e o cartaz 
seduzisse quem fosse ao filme de Denis Villeneuve. 
É assim que se conquista novos públicos...

OS PORTUGUESES SÓ QUEREM 
CINEMA RANÇOSO?

CINETENDINHA 
CRÓNICA DO ESCRAVO DO CINEMA  

RUI PEDRO TENDINHA 

C R Ó N I C A
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Uma das mostras mais concorri-
das do ano no Brasil em 2021 foi 
a retrospectiva Estação Virtual, 
realizada em maio, celebrou os 
20 anos de um dos mais arre-
batadores exercícios de direção 
da História do audiovisual nas 
Américas: «Lavoura Arcaica». 

Em gestação de uma nova longa-metragem, chamada 
«A Paixão Segundo GH», adaptado do romance ho-
mónimo de Clarice Lispector (1920-1977), o realizador 
Luiz Fernando Carvalho, o mais revolucionário diretor 
novelas e miniséries da TV brasileira vem festejando 
as duas décadas de sua obra-prima. 

Saído de novelas e de especiais de culto como «Renas-
cer» (1993) e «Os Homens Querem Paz» (1991), Luiz 
Fernando enveredou pelas longas dialogando, a partir 
de imagens em movimento, com um marco da litera-
tura nacional, a tal “lavoura” de Raduan Nassar, publi-
cada em 1975. Aquando o seu lançamento, a produção 
revolucionou todas as noções plásticas e filosóficas da 
arte de contar histórias com uma câmara, na fricção 
do Tempo e do Espaço, conquistando 52 prémios em 
todo o mundo. Conquistou troféus em Biarritz, Mon-
treal, Lima, Havana, Trieste, Valdívia e em mais uma 
série de cidades – incluído Brasília, de onde saiu com 
seis Candangos.

Uma espécie de estudo semiológico sobre a instituição 
da família e sobre a ancestralidade, «Lavoura Arcaica» 

provocou um misto de euforia e desalento, quase como 
fosse um paradoxo. E as duas sensações são afluentes 
de uma mesma e abundante água: a liquidez da trans-
gressão. A euforia se dá pelo fato do choque estético 
causado pela prosa de Nassar em Luiz Fernando ter 
conduzido o cineasta a filmar da maneira mais pessoal 
possível, sem fronteiras mercadológicas e sem com-
promissos teóricos. A razão do desalento: a incómoda 
impressão da longa-metragem parecer um caso isolado 
de invenção no nosso cinema, de uma potência jamais 
igualada.

Exuberante, o trabalho de Luiz Fernando talvez cons-
tituísse uma exceção mesmo na pangéia latino-ame-
ricana, capaz de se amalgamar a outros poucos gestos 
cinéfilos do continente, como «Hamaca paraguya», de 
Paz Encina, saído de Asunción, em 2006; «Post Tene-
bras Lux», do mexicano Carlos Reygadas, em 2012; e 
«O Abraço da Serpente», do colombiano Ciro Guerra, 
em 2015. Poucos foram os realizadores que se devo-
taram tanto à busca por uma sintaxe inovadora capaz 
de conciliar a fúria criativa da palavra literária com o 
apetite voraz da câmara. A sua trama narra a parábola 
do jovem André (Selton Mello) que quer ser profeta da 
sua própria história. Fotografado de modo feérico por 
Walter Carvalho, «Lavoura arcaica», o filme, tenta tra-
duzir em um jorro imagético a importância da ances-
tralidade no caminho de cada um, tendo um soberbo 
Raul Cortez no papel de um pai controlador, que não 
entende o desejo de André em ganhar o mundo. A tri-
lha sonora é de Marco Antônio Guimarães.

NA COLHEITA DE RADUAN NASSAR

CINEMA BRASILEIRO  
CRÓNICA DE RODRIGO FONSECA

C R Ó N I C A
 9METROPOLIS JULHO 2021



 10 METROPOLIS AGOSTO 2019 10 METROPOLIS JULHO 2021



Inicio esta rubrica em oposi-
ção à ideia alicerçada a uma 
corrente de pensamento atual, 
de que certos temas e “mi-
norias” estavam expulsas na 
Hollywood clássica e só hoje 
são priorizados por essa “má-
quina” no sentido de ousar 

consciências. Pois bem, pode estar datado, mas su-
giro este filme peculiar – «Cabin in the Sky» («Um 
Lugar no Céu», 1943). Um musical pioneiro, não por 
nos apresentar um emancipado Vincente Minnelli 
na realização (em cumplicidade com o grande senhor 
deste género - Busby Berkeley - sombreado no esta-
tuto de “não-creditado”), mas por “oferecer-nos” um 
elenco inteiramente negro em meados da Segunda 
Grande Guerra, numa altura em que atores e perso-
nagens afro-americanas eram cortadas para que as 
metragens pudessem estrear no sul dos EUA. Não foi 
o primeiro da sua linha, é certo, antes dele, exem-
plares mais obscuros como «Hearts in Dixie» (Paul 
Sloane, 1929), «Aleluia!» (o primeiro filme sonoro de 
King Vidor, 1929) ou a recriação bíblica, «The Green 
Pastures» (Marc Connelly e William Keighley, 1936) 
chegaram a nós, cada um com o seu grau de contro-
vérsia, mas foi este conto moral e religioso composto 
por alguns dos talentos mais cobiçados da idealiza-
da “Hollywood Negra” (Eddie 'Rochester' Anderson, 
Rex Ingram, a ascendente Lena Horne e o célebre 
músico Louis Armstrong), a desafiar as convenções e 

tornar-se num sucesso em diversas partes do país, o 
que repercutiu, quer na representatividade (não au-
tomática, convenhamos afirmar), quer na carreira de 
um dos mais importantes cineasta dessa indústria 
em tons dourados (sim, esse, Minnelli).  O filme cen-
tra-se nas aventuras e desventuras de um marido in-
grato e apostador compulsivo, Little Joe (Anderson), 
cuja sua “má sorte” o coloca entre a vida e a morte, 
apenas poupado do destino certo graças às orações 
dedicadíssimas da sua amada esposa, Petunia (Ethel 
Waters). Apesar disso, não se livrou da sentença di-
vina, estando na mira de um lacaio do próprio Dia-
bo e de um Anjo que jogarão pela sua alma. Tendo 
sido nomeado ao Óscar de Melhor Música Original 
- "Happiness Is a Thing Called Joe" – «Cabin in the 
Sky» é, para todos os efeitos, um espetáculo à moda 
de Hollywood, carregada por uma fantasia escapista 
ao serviço dos bons costumes pregados por essa Casa 
de Cinema. Sob a dita perspetiva atual, os estereóti-
pos raciais estão visíveis assim como a característi-
ca hipocrisia desta “fábrica de sonhos”, que se pode 
verificar, por exemplo, num satisfeito protagonista 
no seu trabalho precário e árduo (apesar de ser uma 
assumida fábula, ainda não se estava preparado para 
ver representado um afro-americano fora do traba-
lho forçado e segregado), declara viver num “país 
livre”. São citações datadas sem pingo algum de cri-
ticismo à sociedade contemporânea, revelando-nos 
um ainda longo trilho à nossa normalidade. Mas há 
que começar por algum sítio, não?

C R Ó N I C A

FALTA MUITO PARA CHEGARMOS À 
CABANA DO CÉU!

OZU DE JADE
CRÓNICA DE HUGO GOMES
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os gostos. Nalguns casos 
começam mesmo a chegar os 
primeiros sinais que indiciam 
um pontapé na crise. Quaisquer 
que sejam as dinâmicas, ciclos 
de estreias versus outras 
formas de entretenimento, 
quando há boas propostas 
cinematográficas o público 
sai de casa e responde em 
massa. Os distribuidores, os 
exibidores, os produtores e 
os espectadores estão unidos 
na sua paixão pelo cinema no 
grande ecrã. JORGE PINTO

**Algumas distribuidoras não 
enviaram a tempo as suas respostas, 
esperamos publicar futuramente as 
entrevistas.  

O panorama de distribuição 
cinematográfica nacional 
atravessa um período complexo 
com desafios como a reabertura 
das salas ainda com a pandemia 
mas também com a mudança 
de algumas estratégias a nível 
internacional. 

A revista METROPOLIS 
auscultou os principais players 
do mercado português* para 
sentirmos o pulso do sector no 
regresso às salas de cinema. As 
respostas são entusiasmantes e 
firmes e vêm acompanhadas de 
um calendário de lançamentos 
que nos deixam a contar os 
dias para inúmeras estreias 
incontornáveis e para todos 

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
EM PORTUGAL 2021
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Quais os principais desafios 
da distribuição de cinema no 
regresso às salas de exibição no 
pós-pandemia?
Ao contrário do final do primeiro 
período de confinamento, já houve 
um retomar do ritmo normal de 
trabalho quer no caso da produção 
de filmes independentes, quer 
no caso do lançamento de filmes 
de grandes estúdios, adiados em 
2020, o que faz com que tenhamos 
muito mais filmes a serem 
lançados nos próximos meses. 
Como tal, a NOS Audiovisuais, 
enquanto maior distribuidora 
nacional, encontra-se numa 

posição que lhe permite garantir 
uma oferta forte e diversificada de 
grandes títulos. 

Dos filmes distribuídos pela NOS 
Audiovisuais desde a reabertura 
das salas em abril, destacamos 
«O Pai», que estreou a 6 de maio 
nos cinemas atingindo 47 mil 
espectadores, «The Conjuring- A 
Obra do Diabo», com estreia a 3 
de junho, conta já com mais de 65 
mil espectadores, «Nomadland – 
Sobreviver na América», chegou 
aos cinemas a 19 abril e foi visto 
por cerca de 55 mil espectadores, 
«Um Lugar Silencioso 2» estreou a 

27 de maio ao grande ecrã e conta 
cerca de 49 mil espectadores, no 
mesmo dia que «Cruella» que já 
levou aproximadamente 52 mil 
pessoas ao cinema. 

Não obstante as restrições 
horárias, a redução da capacidade 
das salas e impossibilidade do 
consumo de pipocas e outros 
alimentos no interior das salas 
de cinema, a segunda fase de 
reabertura dos Cinemas, a 19 abril, 
registou um volume de receita 
bruta de bilheteira nas primeiras 
semanas (19 abril – 2 maio) três 
vezes superior ao da primeira 

JUNGLE CRUISE 

NOS AUDIOVISUAIS SUSANNA BARBATO EM ENTREVISTA
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FREE GUY: HERÓI IMPROVÁVEL

reabertura em 2020, no período 
compreendido entre o dia 2 e 29 de 
julho.

Em suma, existem ainda vários 
desafios no que diz respeito ao 
regresso dos espectadores às salas 
de cinema, como o retomar dos 
horários normais, a ocupação das 
salas a 100% e, claro, voltar a ser 
possível consumir as tão apreciadas 
pipocas, que fazem parte da 
experiência do cinema.

Mas os números são animadores e 
há um extenso catálogo de filmes 
prontos para estrear. A NOS 
Audiovisuais está mais do que 
preparada para fazer chegar às 
salas todas estas novas estreias, 
para os diferentes públicos, 

que valorizam a incomparável 
experiência de ver um filme numa 
sala de cinema.
 
Como observam, em alguns 
casos, a redução e eliminação 
das janelas de exibição a nível 
internacional?  
Devido ao impacto da pandemia 
e consequente encerramento dos 
cinemas, durante vários meses, 
as pessoas não tinham outra 
forma de ver filmes senão em casa. 
Com a reabertura dos cinemas 
nos Estados Unidos, a estreia 
do «Godzilla vs Kong» trouxe o 
público de volta às salas de cinema. 
O filme registou cerca de 48,5 
milhões de dólares em receitas de 
bilheteira nos primeiros cinco dias 
de estreia nos cinemas americanos, 
enquanto estava disponível em 

simultâneo no HBO Max. Em 
Portugal o filme «The Conjuring 
3: A Obra Do Diabo», estreado a 3 
de junho, teve a melhor abertura 
desde março de 2020. 
 
Isto vem confirmar que, embora 
exista maior diversidade na oferta 
a nível de plataformas de streaming, 
assistir a um filme numa sala 
de cinema continua a ser uma 
experiência altamente valorizada 
pelos consumidores porque, em 
termos de qualidade de som e 
imagem não pode ser replicada no 
ambiente de casa e porque é uma 
experiência social partilhada com 
amigos e família.

A verdadeira experiência imersiva 
apenas tem lugar numa sala de 
cinema, com toda a qualidade de 
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som e imagem, proporcionada 
também pelos formatos premium, 
como o IMAX, 4DX ou ScreenX, 
que não se consegue obter em casa.

Assim, o sucesso de estreias 
como «Godzilla vs Kong» e «The 
Conjuring 3: A Obra Do Diabo», 
traz-nos a expectativa de um 
rápido regresso do público aos 
cinemas e, com isso, de um 
regresso à normalidade.

De qualquer forma, fora do 
contexto de pandemia vão existir 
filmes para todas as janelas de 
exibição, ou seja, filmes que serão 
sempre para a janela de cinema, 
devido aos seus elevados custos 
de produção, realizador e elenco e 
por isso feitos para serem vistos 
no grande ecrã, de forma a poder-

se usufruir da sua experiência 
em pleno, e outros que terão o 
seu espaço nas janelas digitais. 
Existirão sempre filmes para todas 
as janelas, sendo que se continuará 
a produzir de acordo com as janelas 
existentes. A verdade é que há 
produto para se programar em 
todos os formatos.  

O que os espectadores podem 
esperar do V/ catálogo em 
2021?
Reabrimos as salas de cinema 
em abril com uma programação 
diversificada para toda a família, 
com filmes de ação e aventura 
como «Mortal Kombat», o 
filme de animação «Raya e o 
Último Dragão» e «Nomadland - 
Sobreviver na América», vencedor 
de três Óscares, para Melhor 

Filme, Melhor Realização e Melhor 
Atriz, que continua a ser o filme 
mais visto desde a sua estreia em 
cinema. 
 
Em maio chegaram aos cinemas 
blockbusters como «Godzilla vs 
Kong» que conta com mais de 37 
mil espectadores. Os filmes dos 
Óscares® «O Pai», «Minari», a 
longa-metragem sobre os últimos 
anos da vida de Billie Holiday 
«Estados Unidos vs Billie Holiday», 
«Tomy & Jerry», «Cruella» ou «Um 
Lugar Silencioso 2» foram também 
algumas das apostas da NOS 
Audiovisuais para o mês de maio, 
correspondendo seguramente 
às expectativas dos diferentes 
públicos. 

Junho marcou a estreia de filmes 
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como «The Conjuring 3: A Obra 
Do Diabo», «O Espião Inglês», o 
«Guarda-Costas e a Mulher do 
Assassino», «Supernova», assim 
como o filme infantil «Os Flofos: 
Viagem no Tempo» ou o regresso de 
Lassie com «Lassie de Volta a Casa». 

Mas o melhor ainda está para vir em 
termos de quantidade e com muita 
qualidade:

Em julho apresentamos também 
um catálogo forte com títulos como: 
«The Ice Road: Missão de Risco», «A 
Viúva Negra», «Jungle Cruise - A 
Maldição nos Confins da Selva», 
«Annete», «Gunpowder Milksake: 
Mistura Explosiva», «À Espera dos 
Bárbaros», «Snake Eyes: A Origem 
dos G.I. Joe» ou «Um Bando de 

Vigaristas em Hollywood», entre 
outros.

Até ao final do ano teremos uma 
incrível quantidade de títulos 
extraordinários para estrear, e que 
irão agradar certamente a todas os 
segmentos de público, que valorizam 
a incomparável experiência de ver 
um filme numa sala de cinema. Pelo 
que podemos destacar os seguintes: 

• Viúva Negra - 8 julho
• Gunpowder Milksake: Mistura 
Explosiva - 15 julho
• G.I.Joe Olhos de Cobra - 22 julho
• Jungle Cruise - A Maldição nos 
Confins da Selva - 29 julho
• D'Artacão e os Três Moscãoteiros - 
O Filme – 29 julho
• Free Guy: Herói Improvável – 12 

agosto
• Respect – 12 agosto
• A Protegida – 19 agosto
• Candyman – 26 agosto
• 007: Sem Tempo Para Morrer - 30 
setembro
• O Último Duelo – 14 outubro
• Addams Family – 28 outubro
• Eternals (Eternos) – 4 novembro
• Top Gun Maverick – 18 novembro
• Encanto e Gucci – 25 novembro
• West Side Story – 8 dezembro
• Curral de Moinas – 9 dezembro
• The King’s Man – 23 dezembro
 
Acreditamos estarem criadas 
todas as condições para que os 
espectadores possam voltar a 
usufruir da experiência única e 
irreplicável que uma sala de cinema 
proporciona. 
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Podem indicar um filme do V/ 
catálogo que possa ser uma 
surpresa para o público? 
Jungle Cruise – A Maldição nos 
Confins da Selva – 29 julho
O filme da Disney chega aos 
cinemas a 29 de julho. Inspirado na 
atração homónima da Disneyland, 
é protagonizado por Dwayne 
Johnson e Emily Blunt. 

Free Guy: Herói Improvável – 12 
agosto
Neste filme a história acontece 
em duas dimensões, entre o 
mundo real e o gamming. A longa-
metragem de comédia da Disney 
conta com Ryan Reynolds no 
principal papel e chega aos cinemas 
a 12 de agosto. 
A Protegida – 19 agosto

«A Protegida» pode ser a grande 
surpresa do final de verão. É uma 
proposta que pretende reforçar o 
género como experiência de grande 
ecrã e obviamente conta com um 
grande realizador como Martin 
Campbell («007 Casino Royale») e 
atores de excelência como Maggie 
Q, Michael Keaton e Samuel L. 
Jackson.

007: Sem Tempo Para Morrer [foto] 
– 30 setembro
«007: Sem Tempo Para Morrer», 
marca o regresso de Daniel Craig ao 
papel de James Bond 007, naquela 
que será, também, a sua última 
interpretação do agente secreto. 
Realizado por Cary Joji Fukunaga, 
o filme conta no elenco com Rami 

Malek no papel de vilão (Óscar® 
de Melhor Ator em «Bohemian 
Rhapsody»), a atriz cubana Ana de 
Armas («Blade Runner 2049»), Léa 
Seydoux («007 Spectre»), Lashana 
Lynch («Captain Marvel» – 2019), 
Ralph Fiennes no papel de ‘M’, 
entre outros. 

Top Gun Maverick – 18 novembro
É um dos blockbusters mais 
esperados do ano. Há vários anos 
que se fala de uma sequela de «Top 
Gun — Ases Indomáveis», o filme 
icónico dos anos 80 em que Tom 
Cruise era o jovem piloto Maverick. 
Com Tom Cruise no principal 
papel, o filme chega aos cinemas a 
18 de novembro. 
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Quais os principais desafios 
da distribuição de cinema no 
regresso às salas de exibição no 
pós-pandemia?
Em nossa opinião, são 4 os 
principais desafios que se colocam 
à distribuição de cinema, neste 
momento e nos próximos meses:
 
1. A necessidade de lançar 
filmes para salas de cinema de 
forma a incrementar as receitas 
dos cinemas, muitas vezes 
independentemente da sua 
rentabilidade imediata
2. A disponibilidade dos 
espectadores para irem ao cinema 
no atual contexto de pandemia 

(infelizmente não estamos ainda 
no pós-pandemia)
3. A determinação dos detentores 
originais dos direitos sobre os 
“timings” de exploração dos seus 
filmes.
4. A pirataria, sempre que 
por razões diversas, as datas 
internacionais de lançamento de 
um filme são divergentes.
 
É evidente que só com bons filmes, 
em todos os géneros de filme, é 
possível fazer crescer o nível de 
receitas de bilheteira. 
No mês de junho e até à data, 
Portugal tem estado a operar a 
43% da média de receitas de junho 

de 2018/19. Espanha tem no 
mesmo período de junho, 35% das 
receitas da média equivalente de 
2018/19.
Ambos distantes dos cerca de 63% 
do Reino Unido mas Portugal mais 
próximo dos 48% dos EUA.
Julgamos que para esta melhor 
performance do que Espanha 
(que nunca fechou totalmente os 
seus cinemas), está a contribuir a 
recente campanha desenvolvida 
pela FEVIP e pela APEC, com o 
apoio do ICA, da GEDIPE e da 
Academia Portuguesa de Cinema.

Como observam, em alguns 
casos, a redução e eliminação 

BIG PICTURE ANTUNES JOÃO EM ENTREVISTA
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das janelas de exibição a nível 
internacional?  
Não tenhamos dúvidas de que a 
redução ou eliminação de janelas 
são sempre potencialmente 
negativas em relação ao tipo 
exploração sobre o qual se 
verificam.

Parece ser compreensível que, 
perante a incapacidade de lançar 
filmes para cinema, os estúdios 
tivessem optado por avançar com 
alguns filmes para explorações 
subsequentes. Teria sido um 
problema, agora que os cinemas 
reabriram, encontrar espaço 
para estrear todos os filmes que 

ficariam “parados” à espera de 
salas.

É difícil antecipar nesta fase o 
comportamento futuro em relação 
às janelas de exibição em cinema 
por parte dos diferentes estúdios. 
Mas, para futuro, parece antecipar-
se uma redução de janelas, 
conforme já acordado nos EUA 
entre alguns estúdios e grandes 
exibidores. Haverá que concordar 
que é excessivo manter 12 a 16 
semanas de janela em cinema.
O estúdio que representamos 
– SONY – tem afirmado 
sistematicamente a sua adesão à 
manutenção de uma janela para 

exploração em cinemas.

O que os espectadores podem 
esperar do V/ catálogo em 
2021?
Sujeito a alterações nas datas de 
lançamento, que a volatilidade 
da situação pandémica poderá 
impor, teremos os seguintes 
filmes:
Em julho:
Escape Room 2, na sequência da 
surpresa positiva que foi o filme 
lançado no início de 2019.
Hotel Transylvania [foto] 
– Transformania, um filme 
animação na senda do sucesso 
dos anteriores.
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Em agosto:
Here Today, uma comédia com 
Billy Crystal, Sharon Stone, Tiffani 
Haddish,
Don’t Breath 2, a sequela do filme 
de 2016
Em setembro:
Venom-Let There be Carnage, com 
Tom Hardy, Michelle Williams e 
Woody Harrelson
Em novembro:
Ghostbusters – Afterlife, o 
ressurgimento da anterior série de 

filmes.
Em dezembro:
Resident Evil – Welcome to Racoon 
City, com Kaya Scodelario
Spider-Man: No Way Home [foto], 
com Tom Holland, Zendaya, 
Marisa Tomei
 
Podem indicar um filme do V/ 
catálogo que possa ser uma 
surpresa para o público? 
Julgamos que o público em geral 
irá identificar-se certamente com 

os regressos de Venom e Spider-Man 
e que estes serão certamente filmes 
de enorme sucesso.
 
Para as famílias, «Hotel 
Transylvania - Transformania» 
será um sucesso de bilheteira, na 
linha do anterior filme.
 
Temos uma grande expectativa 
para ver o ressurgimento de 
Ghostbusters, uma série de filmes 
de enorme sucesso do passado.
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Quais os principais desafios 
da distribuição de cinema no 
regresso às salas de exibição no 
pós-pandemia? 
Com a pandemia e com o 
encerramento dos cinemas por 
um longo houve uma alteração 
significativa nos hábitos do 
consumidor. O consumidor para 
manter o contacto com o cinema 
aderiu ás novas plataformas 
( Netflix , HBO , Disney + , 

Amazon Prime ….) . Agora haverá 
necessidade de o trazer novamente 
às salas.

Como observam, em alguns 
casos, a redução e eliminação 
das janelas de exibição a nível 
internacional?  
Na nossa opinião haverá 
necessidade de garantir as janelas 
de exibição eventualmente com 
alguns ajustes.

O que os espectadores podem 
esperar do V/ catálogo em 
2021? 
Acima de tudo bom Cinema.

Podem indicar um filme do V/ 
catálogo que possa ser uma 
surpresa para o público? 
«Uma Réstia de Esperança» 
[foto] com Annette Bening , Bill 
Nighy.

OUTSIDER FILMS LUÍS FROES EM ENTREVISTA
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Quais os principais desafios 
da distribuição de cinema 
no regresso às salas de 
exibição no pós-pandemia?
O principal desafio será 
garantirmos a fidelização 
do cliente. Temos uma nova 
oportunidade nesta reabertura 
para o fazer. 

Obviamente que ainda 
estamos longe da pandemia 
terminar e o efeito psicológico 
ainda subsiste. Mas será um 
“work in progresso”, sendo que 
é seguro estar numa sala de 
cinema.

Estou convencido que os 
espectadores voltarão ás salas. O 
inicio desta reabertura foi positivo 
atendendo ao contexto actual.
Temos agora de trabalhar com 
muito foco e em parceria com os 
exibidores para desenvolver o 
mercado de cinema e provar que se 
pode fazer mais e melhor.
A rentabilização dos conteúdos 
passará sempre pelo cinema, sendo 
esse o objetivo dos produtores e dos 
distribuidores.
 
Como observam, em alguns 
casos, a redução e eliminação 
das janelas de exibição a nível 

internacional?
É um facto que a pandemia acelerou 
uma transição e mais do que as 
plataformas vai acelerar o digital 
em toda a nossa vida.
O contexto actual gerou 
oportunidades para que esta 
transição fosse mais rápida do que 
todos prevíamos, mas a experiência 
de ver um filme num cinema não é 
replicável em casa. 

Claro que temos que demonstrar 
aos estúdios/produtores e 
interveniente em todo o processo 
que garantindo uma janela de 
exibição para o cinema irá criar 

FILMS4YOU CINEMA PAULO ANTUNES EM ENTREVISTA
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valor para os seus filmes
Vivemos tempos difíceis, mas 
acredito que o cinema vai 
sobreviver.

O que os espectadores podem 
esperar do V/ catálogo em 2021?
A Films4You Cinema, é uma 
distribuidora com uma estratégia 
comercial muito bem definida, 
aposta não só na facilitação dos 
formatos para exibição em cinema, 
mas também numa escolha 
de cinematografias variadas e 
alternativas.
 
Temos um foco especial na 
distribuição de filmes europeus; 
desde comédias francesas; 
produções alemãs; italianas e 
incluindo filmes de animação.
Muitos destes filmes são premiados 
internacionalmente. Distribuímos 

igualmente filmes mais comerciais 
e originalmente produzidos nos 
Estados Unidos.
Estreamos anualmente cerca de 
20/25 novos filmes em cinema.
Dou alguns exemplos da 
diversidade e alternativa da nossa 
programação em cinema para o ano 
2021:
Crash (1996) de David Cronenberg 
relançamento em cinema, em cópia 
restaurada 4K
Vic Viking (Animação)
Mais uma Rodada (Another 
Round) de Thomas Vinterberg, 
vencedor do Óscar de Melhor Filme 
Internacional e nomeado para 
Melhor Realização.
Colectiv (Documentário com 
duas nomeações aos Óscares, 
nas categorias de Melhor 
filme Internacional e Melhor 
Documentário)

Les Hirondelles de Kabul de Zabou 
Breitman.  Nomeado Festival 
Cannes (Un Certain Regard)
Os Elfkins (Animação)
Bad Luck Banging or Loony Porn 
de Radu Jude (Vencedor do Urso de 
Ouro no Festival Berlin 2021)
Artic Dogs (Animação)
Nuevo Orden de Michel Franco 
(Vencedor Leoncino dòro Festival 
Veneza e do Grande prémio do Júri)
Minamata deAndrew Levitas c/ 
Johnny Depp
 
Podem indicar um filme do V/ 
catálogo que possa ser uma 
surpresa para o público? 
Destaco alguns dos filmes :
«Mais uma Rodada» [foto] de 
Thomas Vinterberg, um dos filmes 
independentes mais aguardados do 
ano e que acaba de ter a sua estreia 
em sala. 
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Quais os principais desafios 
da distribuição de cinema no 
regresso às salas de exibição no 
pós-pandemia?
O principal desafio será conseguir 
levar pessoas às salas para verem 
um filme que é mais complexo 
em termos comerciais pois os 
bons filmes cinematográficos vão 
certamente continuar a encher 
as salas. É normal levar algum 

tempo até as pessoas recuperarem 
o habito o que com o marketing 
e comunicação adequados será 
minimizado. 

Como observam, em alguns 
casos, a redução e eliminação 
das janelas de exibição a nível 
internacional?
A evolução natural das coisas: - 
Com o aparecimento das empresas 

de streaming em força e a sua 
grande apetência para novos 
títulos abriu-se como que uma 
nova janela de exploração que 
essas empresas pretendem ver o 
mais possível colada à exploração 
cinematográfica (existindo uma 
que praticamente desvaloriza 
o cinema); a n/ convicção é que 
o cinema prevalecerá como a 
primeira e principal “montra” para 

PRIS AUDIOVISUAIS GIL SANTOS EM ENTREVISTA
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os bons filmes e os produtores 
não vão ser tontos ao ponto de 
desperdiçar este importante 
veículo de comunicação e 
rentabilização dos filmes. 
Entretanto os mercados vão 
evoluindo no sentido de ajustarem 
o intervalo entre o cinema e 
o próximo media, falando-se 
atualmente em 45 dias que 
consideramos o termo mínimo 
aceitável.   

O que os espectadores podem 
esperar do V/ catálogo em 2021?
O habitual: A estreia de uma 
média de dois filmes selecionados 
criteriosamente todos os meses e 
para todos os tipos de audiências; 
sendo ingrato destacar títulos 
daria contudo alguns exemplos: 
«Barb & Star» [foto] e «Mistério em 
S. Tropez» (duas comédia de verão), 
«Upsss! 2 - A Aventura Continua» e 
«Rock Dog 2» (animação), «Madres 
Paralelas» (o novo filme de Pedro 

Almodovar) e «2 Duros de Roer» 
(comédia portuguesa)

Podem indicar um filme do V/ 
catálogo que possa ser uma 
surpresa para o público? 
«The Unbearable Weight of 
Massive Talent» (uma comédia 
sobre e interpretada pelo Nicholas 
Cage   que poderá estrear lá para o 
fim do ano).
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Scarlett Johansson, que voltou a 
desempenhar o papel de Natasha/
Black Widow. “Após desempenhar 
esta personagem durante uma 
década, quis ter a certeza que em 
termos artísticos e criativos fosse 
algo benéfico para mim e para os 
fãs.”

O produtor Kevin Feige, o 
presidente e director criativo dos 
Estúdios Marvel, disse que Natasha 
Romanoff sempre despertou em seu 
redor uma aura de mistério desde a 

Estando no seu encalço uma 
força que não para por nada para 
derrubá-la, Natasha deve lidar 
com a sua história como espiã e os 
relacionamentos quebrados que a 
deixaram sem dormir muito antes 
de ela se tornar um membro dos 
Vingadores. “Penso que desde o 
início quando começamos a falar 
sobre fazer este filme a solo, que 
não haveria razão para fazê-lo 
se não estivéssemos dispostos 
a ser corajosos explorando as 
raízes da personagem” afirmou 

HISTÓRIA

No thriller de espionagem «Viú-
va Negra», dos Estúdios Marvel, 
Natasha Romanoff aka Viúva 
Negra confronta o lado mais 
sombrio da sua kill list quando 
surge uma perigosa conspira-
ção com laços ao seu passado.
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sua estreia no grande ecrã em 2010 
em «Homem de Ferro 2». “Ela tem 
um passado muito rico”, afirmou 
Feige. “Fomos apontando isso ao 
longo de todos os outros filmes. 
Mas abordamos isso de uma forma 
completamente inesperada. Ela 
passou por muito desde sempre – 
pelo meio vimo-la noutros filmes – 
esta abordagem será surpreendente 
para os espectadores.
 
Segundo Feige, foi a Scarlett 
Johansson que abordou a 

realizadora Cate Shortland para 
tentar que ela dirigisse este filme. 
“A Cate veio a Los Angeles e 
apaixonou-se pela personagem e 
as suas potencialidades” afirmou 
Feige. “Ela conclui que poderia 
relatar uma história muito pessoal 
e fazer algo extremamente especial 
no grande ecrã.”
 
Cate Shortland afirmou, “Penso 
que aquilo que me entusiasmou 
neste filme foi o jogar com as 
expetativas do público. Estamos 

a explorar campos da Natasha que 
o público não tem absolutamente 
nenhuma ideia. Exploramos a sua 
família, o amor e a paixão, vamos 
ver uma série de facetas dela que 
nunca antes tínhamos visto. 

Segundo a realizadora, a equipa 
criativa tinha praticamente uma 
folha em branco em relação ao 
passado da Natasha. “Trabalhei 
com um historiador russo em 
Londres para construir a história 
sobre onde ela poderia ter nascido, 
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como seria a sua mãe, o porquê 
da mãe ter entregue a filha para 
a adoção e como foi a sua infância 
antes dela ter ido para a Sala 
Vermelha [programa de treino 
das Viúvas Negras]” disse Cate 
Shortland. “Depois tivemos de 
criar toda uma narrativa que 
encaixava na narrativa do nosso 
filme – como é que ela foi treinada 
para ser uma rapariga americana, 
para falar inglês e entender a 
cultura popular. Eu tento sempre 
criar personagens a partir do seu 
esqueleto e construo pessoas reais. 

Apesar de ser um filme de super-
heróis, passei o mesmo processo. 
A Viúva Negra é uma femme fatale 
mas como é ela debaixo disso?”

Em adição à sua estreia em 2010, 
Natasha Romanoff apareceu 
em mais seis filmes da Marvel. 
“Introduzimos a Natasha 
Romanoff ao público em «Homem 
de Ferro 2» afirmou a produtora 
executiva Victoria Alonso 
acrescentando “Para mim, apesar 
disso, a sua cena mais importante 
foi em «Os Vingadores» quando 

ela luta com russos num armazém 
enquanto está com um vestido. 
Ela depois de despachar os russos, 
vira as costas apanha os seus 
sapatos de salto alto e sai de cena 
de uma forma intimidante. Neste 
filme, vamos até à altura em que 
ela tinha 12 anos. E aos poucos 
vamos revelando as diferentes 
camadas.”

«Viúva Negra» desenrola-se antes 
de «Vingadores: Guerra do Infinito» 
e logo após «Capitão América: 
Guerra Civil» (2016), explicou 
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o co-produtor Brian Chapek. 
“Natasha violou os Acordos de 
Sokovia, traiu o Secretário Ross, 
e os Vingadores estão desavindos. 
No início do filme, encontramos 
Natasha desesperada para 
escapar ao Secretário Ross e 
deixar os Estados Unidos da 
América. Quando ela consegue a 
oportunidade de começar de novo 
depara-se com forças no mundo 
que a impelem a voltar à acção.”

Segundo o argumentista Eric 
Pearson, o contínuo mistério em 

torno de Natasha Romanoff era 
envolvente – para as audiências e 
os cineastas “Penso que ela é um 
dos Vingadores que partilhou o 
menos possível sobre ela desde 
que a conhecemos,”. E acrescentou 
“Ela não é a pessoa que afirmou 
ser em «Homem de Ferro 2» 
preferindo esconder o passado e a 
sua personalidade do público e dos 
outros personagens. Em «Viúva 
Negra» tivemos a possibilidade 
de desbravar o seu passado e o 
porquê da sua hesitação sobre essa 
revelação.”

Para Jac Schaeffer, que contribuiu 
para a história, tendo a riqueza 
do Universo Cinematográfico 
da Marvel e o desempenho de 
Johansson como Natasha foi um 
desafio com benefícios mas também 
era uma tarefa arriscada. “Há um 
fardo que vamos colocar nesta 
mulher que todos conhecemos, 
amamos e veneramos em diversas 
maneiras”. Ainda afirmou “há 
uma riqueza onde nos podemos 
inspirar e expandir a partir daí.” O 
resultado final é um thriller de alta 
intensidade, Brian Chapek referiu 
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“O nosso filme responde, ao mesmo 
tempo, a diversos mistérios sobre o 
passado de Natasha” adicionando 
“Observamos a evolução desta 
personagem e a sua abertura 
perante nós. Fomos deixando 
pistas sobre quem ela era e o que 
seriam as suas motivações. Em 
«Vingadores: Endgame (2019)» 
vimos a Natasha atingir um lugar 
na sua vida onde estaria disposta 
a efectuar o sacrífico final para um 
bem maior. Agora queremos contar 
a história sobre quem é que ela era 
com um ser humano e o que a levou 

a tomar uma heroica decisão.”
O produtor executivo Brad 
Winderbaum acrescentou, “Em 
cada filme da Marvel tentamos 
trazer um tom diferente, um género 
diferente, uma ideia diferente para 
a mesa – algo que nunca tínhamos 
visto antes, que nos permitem 
saltar de filmes como «Capitão 
América: O Soldado do Inverno» 
(2014) para «Thor: Ragnarok». 
Estamos sempre à procura de 
algo novo e com «Viúva Negra» 
revelamos todo um espectro da 
história que é completamente 

inesperada.”
A produção deste thriller de 
espionagem arrancou no Verão 
de 2019, a rodagem decorreu em 
três continentes durante 87 dias. 
A produção estava baseada nos 
estúdios Pinewood nos arredores 
de Londres, o filme foi rodado 
no Reino Unido, Budapeste, 
Marrocos e Atlanta. «Viúva Negra» 
- é o primeiro filme da Fase 4 do 
Universo Cinematográfico Marvel 
– será lançado em simultâneo nos 
cinemas e na Disney+ a 9 de Julho 
de 2021. 
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bilheteiras mundiais. São números 
impressionantes, juntando-se 
a uma legião de fãs em todo o 
mundo.

O novo filme «Velocidade 
Furiosa 9» é, por isso, uma obra 
particularmente aguardada, 
sobretudo após o adiamento 
causado pela pandemia. Tal como 
é apanágio, a ação non-stop e as 
imagens de cortar a respiração 
fazem parte dos principais 
ingredientes da obra, mas não só.

«Velocidade Furiosa», realizado 
por Rob Cohen, estreou em 2001 e, 
com a obra, deu-se início a uma das 
sagas de maior sucesso do cinema 
recente. Duas décadas depois, 
Velocidade Furiosa contempla 
já oito filmes, além do spin-off 
«Velocidade Furiosa: Hobbs & 
Shaw» (2019), que deu palco aos 
personagens interpretados por 
Jason Statham e Dwayne Johnson. 
E, apesar de não reunir elogios dos 
críticos, foram arrecadados mais 
de 5 mil milhões de dólares nas 

SAGA SEM LIMITES DE VELOCIDADE

Aperte bem os cintos: a saga 
Velocidade Furiosa está de 
volta. O nono filme é marcado 
por vários regressos e algumas 
surpresas que irão colocar à 
prova a força desta família. Neste 
especial da METROPOLIS, 
descubra o que pode esperar do 
muito aguardado «Velocidade 
Furiosa 9». 

TATIANA HENRIQUES
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 Justin Lin, responsável pela maior 
parte dos filmes da saga, regressa 
agora para dar início àquele que 
será o fim da história. Vin Diesel 
também volta a interpretar um 
dos personagens mais icónicos da 
sua carreira, assumindo, ainda, o 
cargo de produtor. Uma boa parte 
do elenco volta a estar ao volante, 
juntando-se, ainda, John Cena, 
um dos antagonistas da obra. E, 
para grande surpresa, regressa 
também o personagem Han, 
fazendo a vontade a muitos fãs.

A saga é conhecida por ambientar 
a história e as muitas perseguições 
e corridas em vários locais do 
mundo. «Velocidade Furiosa 9» não 
é exceção e, desta vez, a narrativa 
viaja até Londres, Tóquio, América 
Central, Edimburgo, Tiblíssi e 
Azerbaijão. Para Lin, os locais 
são uma oportunidade para 
contribuir para incrementar a 
narrativa de momentos em que é 
possível criar uma maior ligação 
com os personagens, indo além da 
questão mais visual. “Sinto que as 

boas cenas de ação não são nada 
caso não tenham uma ligação 
com os personagens e uma das 
grandes coisas que queria fazer ao 
voltar era elevar e impulsionar o 
crescimento em cada personagem. 
Assim, quando fomos a Phuket e 
encontrámos o local, senti que era 
apropriado para essa cena, para 
mostrar ao público o estado de 
cada personagem. E, claro, gosto 
de levar os nossos personagens 
para situações impossíveis e de 
mostrar a forma como saem de 

©
 2

0
2

1 
U

N
IV

E
R

S
A

L 
P

IC
T

U
R

E
S

. A
L

L 
R

IG
H

T
S

 R
E

S
E

R
V

E
D

.

NATHALIE EMMANUEL E VIN DIESEL

 33METROPOLIS JULHO 2021  33



manteve constante na saga: a 
importância da família. E não 
necessariamente a família de 
sangue, sendo este um dos pontos 
abordados em «Velocidade Furiosa 
9». A obra apresenta o irmão de 
Dom, até agora desconhecido, 
mas o personagem é, na verdade, 
um dos antagonistas, tornando-
se num dos inimigos mais difíceis 
para o grupo.

O tema da família tem 
reminiscências na vida do próprio 
realizador, que refere que a 

lá para definir quem são naquele 
momento”, afirma.

O futuro da saga começa já a ser 
desenhado e estão previstos dois 
novos filmes, que funcionam como 
duas partes de uma história. «Fast 
10» contará novamente com a 
realização de Justin Lin e marcará 
o final da saga. Pouco ainda se 
sabe sobre a narrativa, mas é 
certo que irá passar-se novamente 
em diferentes locais do mundo, 
como explica Diesel: “Uma das 
coisas mágicas sobre esta saga é 

que podemos viajar para todos 
estes lugares maravilhosos. Parte 
da razão pela qual «Fast 10» tem 
de ser dividido em dois filmes 
diferentes é porque há tanto 
terreno para cobrir e há tantos 
lugares no mundo que temos de 
visitar”.

FAMÍLIA FURIOSA

Embora já tenham sido muitas 
as aventuras, com diferentes 
obstáculos e vilões, algo se 
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temática reflete a sua história 
enquanto imigrante, mas também 
a relação familiar que une a equipa 
que está por detrás de Velocidade 
Furiosa. Vin Diesel considera, por 
isso, que o aproximar do final da 
saga é “agridoce. Tem sido uma 
parte da minha vida. A família que 
se vê no ecrã tornou-se a minha 
família fora do ecrã”. 

Diesel refere, ainda, que em 
«Velocidade Furiosa 9» iremos 
conhecer um pouco mais dos 
segredos do grupo: “A família 

está no centro de Velocidade 
Furiosa e a forma como se explora 
isso é o que torna esta saga 
interessante. Um dos aspetos mais 
convincentes é esta história que 
nos foi apresentada há 20 anos e 
que sempre teve o seu manto de 
obscuridade. Sempre quisemos 
saber um pouco mais sobre as 
origens”. “Penso que uma saga 
tem de ganhar o direito de voltar 
em profundidade a uma história 
de origem e espero que tenhamos 
feito exatamente isso. Sinto que 
o instinto ou o desejo de entrar a 

fundo na história, quase a história 
da origem, foi algo convincente 
para todos”, afirma.

Justin Lin assegura que a nova 
toma da saga será carregada 
de emoções: “Era importante 
para mim que este próximo 
capítulo fosse, a nível emocional, 
o tecido que liga toda a saga. 
Tematicamente, senti que 
precisávamos de fazer um filme 
em que os personagens tivessem 
de se reconciliar com o seu passado 
para que pudessem ter esperança 

LUDACRIS E TYRESE GIBSON
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no futuro”. “Vamos levar os nossos 
personagens e os seus arcos 
emocionais ao limite. Penso que 
esse tem sido sempre o segredo 
do sucesso fenomenal da saga. Sei 
que as pessoas falam sobre a ação, 
mas, na verdade, no seu âmago, a 
narrativa é sobre a evolução destes 
personagens, bem como levá-los a 
situações emocionais que nunca 
ninguém viu antes”, assinala.

O novo elemento da família, John 
Cena [foto], destaca também a 
importância da profunda união 

entre os personagens: “Penso 
que o que tem mantido a saga na 
vanguarda do que os fãs querem 
ver todos estes anos é a narrativa 
sobre a família. Isso entusiasma-
me, porque agora tenho a honra de 
ter o nome Toretto”.

DOM TORETTO

Quando se fala em filmes de ação, 
o nome de Vin Diesel [foto] é logo 
um dos primeiros que surgem. 
Além de Velocidade Furiosa, o 

ator norte-americano participou 
também em «XXX - Missão 
Radical» (2002), «As Crónicas de 
Riddick» (2004) ou no Universo 
Cinematográfico Marvel, no qual 
deu voz ao personagem Groot. 
Na saga Furiosa, Diesel assume 
também o cargo de produtor, tendo 
um papel importante na definição 
da história e dos personagens, 
incluindo, claro, aquele a quem dá 
vida, Dom.
Em «Velocidade Furiosa 9», 
vamos ficar a conhecer as suas 
origens. Afinal, apesar de a saga 
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já ter estreado há vários anos 
e de já contar com oito filmes, 
a verdade é que se desconhece 
verdadeiramente a história de 
como Dom se tornou num fora-de-
lei com um forte código moral. Essa 
dualidade é um dos aspetos que a 
obra irá explorar, como explica 
Diesel: “«Velocidade Furiosa 9» 
esclarece como Dom geriu a sua 
vulnerabilidade durante toda a 
sua vida. É isso que é tão divertido 
na evolução deste personagem, 
porque é algo com que todos nos 
podemos identificar”.

Apesar de esconder a existência do 
seu irmão, Dom vai descobrir que 
não se pode fugir ao destino ou 
ao passado, por mais que se tente: 
“Há muitos aspetos interessantes 
deste enredo que vão surpreender o 
nosso público e desvendar mais da 
identidade dos personagens com 
as quais estão tão familiarizados. 
Para Dom, ser um pai no sentido 
mais verdadeiro significa que tem 
de revisitar o seu passado”, conta 
Diesel. A nova situação familiar do 
personagem terá também impacto 
nas suas decisões: “Quando temos 

filhos, o risco é maior. Agora, tudo 
o que o Dom faz tem de ter em 
conta a verdadeira fonte da sua 
vulnerabilidade: o seu filho”.

JAKOB TORETTO

John Cena [foto] começou por 
ser mais conhecido por ser uma 
estrela de wrestling, mas, ao longo 
dos últimos anos, tem construído 
uma carreira na representação 
com alguns destaques, como foi 
o caso da comédia «Descarrilada» 
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(2015). Cena tem agora duas 
grandes oportunidades para dar 
um salto na sua carreira enquanto 
ator: além da sua participação 
em «Velocidade Furiosa 9», o 
intérprete norte-americano é 
um dos protagonistas de «O 
Esquadrão Suicida», seguindo-se 
«Peacemaker», uma série spin-off 
dedicada ao seu personagem.

No caso da saga Furiosa, o desafio 
é bastante elevado. Ora, Cena dá 
vida a Jakob Toretto, um irmão 
de Dom nunca antes mencionado. 
A relação complicada dos dois 

é o motor da narrativa, já que a 
vilã Cipher tira partido do facto 
de Jakob ter sentido que viveu 
sempre na sombra de Dom. Jakob 
é um assassino inigualável e um 
condutor tão habilidoso quanto 
o irmão. Tudo isto faz com que 
o personagem se torne no mais 
perigoso inimigo do grupo. “Eu e o 
Justin temos ambos irmãos. Todos 
temos irmãos. Essa dinâmica 
interessante do que é o amor 
fraternal e o quão complexo pode 
ser por vezes faz com que seja uma 
grande narrativa”, salienta Vin 
Diesel. 

Curiosamente, é a primeira vez 
que Cena interpreta o mau da fita. 
Sobre o personagem, John Cena 
refere que “Jakob é um antagonista 
convincente com um conjunto 
de habilidades mortíferas, mas, 
no fundo, é impulsionado por 
esta necessidade de o seu irmão 
mais velho reconhecer o seu 
valor. Para ele, a melhor maneira 
de tal acontecer é mostrar a sua 
superioridade”. “Pode parecer 
estranho, mas o que realmente 
motiva o Jakob é resumido de 
melhor forma por algo que a 
Cipher lhe diz no filme: ‘Tudo 
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o que sempre quiseste foi um 
abraço’. Jakob só quer fazer parte 
de uma estrutura familiar e isso é 
algo que o Dom lhe tirou. No final 
de contas, ele quer mostrar ao seu 
irmão que tem valor”, afirma.

CIPHER

Jakob pode ser um novo inimigo 
feroz, mas a grande vilã da 
história continua a ser Cipher, 
que entrou na saga no capítulo 
anterior, em «Velocidade 
Furiosa 8» (2017). Charlize 

Theron [foto], vencedora do 
Óscar de Melhor Atriz Principal 
por «Monstro» (2003), volta 
a interpretar a personagem 
e refere que, “no seu âmago, 
Cipher é voraz. Não importa de 
que lado possa parecer estar a 
qualquer momento – acaba por 
não ser uma aliada de ninguém. 
O seu único objetivo é conseguir 
o que quer e fará tudo o que for 
necessário para o conseguir. 
Há algo de fantástico em poder 
interpretar uma personagem que 
simplesmente entra e leva o que 
quer”.

É difícil perceber o lado que 
Cipher defende – a não ser o 
próprio, claro. Theron assinala, 
ainda, como a antagonista vai 
tirar partido das fragilidades 
dos outros personagens: “Cipher 
tem esta incrível e quase sobre-
humana capacidade de ver as 
vulnerabilidades das pessoas e 
de as explorar para o seu próprio 
benefício. A fenda entre Dom e 
Jakob é um cenário de sonho para 
ela. Revela ambos os seus pontos 
fracos de maneiras diferentes e 
ela não poderia passar ao lado 
de uma oportunidade assim”. 
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REGRESSO DE HAN 

Quando se fala em família em 
Velocidade Furiosa, há um nome que 
vem à baila: Han. O personagem 
apareceu pela primeira vez na saga 
em «Velocidade Furiosa - Ligação 
Tóquio» (2006), obra que marcou a 
estreia de Justin Lin no franchise. 
Rapidamente conquistou os fãs, 
até ter aparentemente morrido 
em «Velocidade Furiosa 6» (2013). 
A partir daí, os fãs lançaram 
a campanha #JusticeForHan, 
que foi ganhando cada vez mais 
fulgor. 

Han regressa agora, para choque 
dos outros personagens, e volta a 
ser interpretado por Sung Kang 
[foto]. O ator ficou sensibilizado 
pela onda de apoio dos fãs, mas não 
acreditava no regresso: “Sempre 
esperei outra oportunidade para 
dar vida a Han, mas estava em paz 
com tudo isto. Mesmo quando fui 
convidado de volta para a saga, 
fiquei muito grato e foi muito 
divertido, mas não tomei como 
certo que iria ficar. Isto mostra-
nos realmente o poder do público 
do Velocidade Furiosa. A campanha 
#JusticeForHan realmente levou a 

que este personagem voltasse”.

Vin Diesel explica a forte ligação 
de Han à história: "Há significado 
na irmandade de Dom e Han. 
Não havia irmandade entre Dom 
e Brian. O Brian era um polícia e 
o Dom era um fora-da-lei. Havia 
uma irmandade entre Han e Dom. 
Eles eram fora-da-lei no México, 
eram irmãos. Assim, ao criar 
toda esta mitologia, a presença 
de Jakob foi maravilhosamente 
equilibrada pelo regresso de Han 
e pelo regresso de um irmão. Era 
um irmão que estava lá quando 
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Dom e Letty se casaram há tanto 
tempo na República Dominicana. 
Há uma relevância e um poder que 
vive nesta mitologia, que só Sung 
Kang e Han poderiam trazer”. 
“Han é um personagem fulcral na 
saga”, reforça Diesel, que refere 
que há algo “muito especial e 
mágico sobre este personagem: 
“Acredito que, no fundo, é mais 
um testemunho de que, não só 
não se vira as costas à família, 
como também não se desiste da 
família. Sem revelar o enredo, 
este é o tema: não desistas da 
família”.

VELOCIDADE
FEMININA

A saga Velocidade Furiosa tem 
destacado, sobretudo, o lado 
masculino. Mas esta tendência 
tem vindo a alterar-se um pouco, 
particularmente nas obras 
mais recentes. As personagens 
de Letty e Mia, interpretadas, 
respetivamente, por Michelle 
Rodriguez e Jordana Brewster, são 
exemplos disso. Ambas fazem parte 
da Família Furiosa desde o início, 
sendo que, mais recentemente, 
surgiram também na obra 

personagens fortes representadas 
por Nathalie Emmanuel ou 
Charlize Theron.
Michelle Rodriguez [foto] produziu 
o documentário «Stuntwomen: 
The Untold Hollywood Story» 
(2020), que abordou a importância 
das mulheres para a indústria 
cinematográfica no que ao trabalho 
de duplos diz respeito, sendo 
também uma voz muito ativa pela 
igualdade e mais oportunidades 
para as mulheres na indústria.

Aliás, já em «Velocidade Furiosa» 
(2001), Rodriguez recusou 
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interpretar Letty tal e qual a 
personagem estava pensada 
inicialmente, obrigando a que o 
argumento fosse reescrito. A sua 
continuidade na saga voltou a 
estar em causa em 2017, quando 
ameaçou sair devido à falta de 
vozes femininas, algo que acabou 
por ser contornado. “Queria que 
todas as mulheres de Velocidade 
Furiosa recebessem alguma 
atenção”, explica. “O meu coração 

enterneceu quando vi que, na 
realidade, não havia qualquer 
resistência contra a ideia de 
trazer as mulheres da saga para a 
linha da frente. O Justin estava 
completamente a bordo com isso. 
O Vin também, ele sempre apoiou 
as mulheres fortes”, acrescentou. 

A atriz abordou ainda a 
importância que a saga trouxe 
para a sua luta por uma maior 

representatividade: “A nível 
pessoal, tive de lutar por uma voz 
feminina a maior parte da minha 
carreira. Mas os filmes Velocidade 
Furiosa são uma grande parte da 
minha evolução nesta indústria 
e proporcionaram-me a maior 
oportunidade de ter uma voz e de 
destacar a perspetiva feminina 
nos filmes de ação. Em «Velocidade 
Furiosa 9» há muito mais respeito 
e atenção a essa voz feminina”.
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Jordana Brewster, uma das figuras 
femininas mais relevantes da saga, 
também abordou as mudanças da 
sua personagem neste novo filme: 
“Antes de começar as filmagens, 
revi «Velocidade Furiosa» e percebi 
que a Mia começou por ser bastante 
dura. Queria recapturar um pouco 
disso. Eu e o Justin estávamos na 
mesma página quanto ao regresso 
à dura Mia de rua. As minhas 
últimas participações na saga 

foram divertidas, mas senti-me 
como se tivesse perdido a ação, que 
é tão divertida e revigorante”.

JUSTIN LIN

A carreira de Justin Lin está 
intrinsecamente ligada à saga 
Velocidade Furiosa. Tudo começou 
em «Velocidade Furiosa - Ligação 
Tóquio» (2006), realizando depois 

«Velozes e Furiosos» (2009), 
«Velocidade Furiosa 5» (2011) e 
«Velocidade Furiosa 6» (2013). 
É o cineasta que realizou mais 
filmes da saga e agora, após uma 
pausa durante a qual assinou 
outro blockbuster, «Star Trek: Além 
do Universo» (2016), Lin está de 
regresso, com uma missão especial: 
desenhar o final da história. 
O próprio cineasta confessa que 
não contava regressar: “Nunca 
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esperei voltar. Pensava que a 
história que tínhamos explorado 
nos quatro filmes que tínhamos 
feito juntos estava concluída para 
mim”. “Mas acordei uma manhã e 
fiquei inspirado pelo facto de haver 
algo mais na mitologia Furiosa 
que devíamos explorar. O que 
adoro nesta saga é que os filmes 
nunca foram a mesma história 
– estão sempre a avançar. Isso é 
óptimo, mas pensei que havia uma 
oportunidade de criar um filme que 
pegasse nos oito filmes anteriores 

e os juntasse de uma forma que 
respondesse às grandes perguntas 
que os fãs têm feito durante todos 
estes anos, perguntas que ficaram 
sem resposta ... até agora”, revelou.

A legião de fãs de Velocidade Furiosa é, 
efetivamente, numerosa e acaba por 
assumir uma grande importância 
para a equipa que está na origem 
da criação da obra, segundo Lin: 
“Quando começámos, a comunidade 
de Velocidade Furiosa não era a 
comunidade que é hoje. Sinto que 

temos de merecer todas as ligações 
com o público. Por vezes, as pessoas 
tomam como garantidas as sequelas 
e pensam que simplesmente vai 
acontecer. Sempre penso que temos 
de merecer o próximo filme”. 

O desafio está lançado: voltar a 
superar, com «Velocidade Furiosa 
9», as elevadas expectativas dos 
fãs. Espera-se, por isso, uma tarefa 
hercúlea, no regresso de uma 
saga que já deixou a sua marca no 
Cinema.

JUSTIN LIN
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«Bem Bom» é um antídoto eficaz contra um ano 
e meio de pandemia. É uma obra que chega para 
abanar o sistema e colocar o país a cantar temas 
nostálgicos e actuais que prometem não sair do 
ouvido do grande público.
 
A METROPOLIS teve o prazer de participar no 
junket da Cinemundo de promoção ao filme no Parque 
Mayer, foi um agradável final de tarde acompanhado 
pelo brilho da realizadora, Patrícia Sequeira, e das 
actrizes principais Ana Marta Ferreira (Laura Diogo), 
Bárbara Branco (Fátima Padinha), Carolina Carvalho 
(Helena Coelho) e Lia Carvalho (Teresa Miguel). 

JORGE PINTO BEM BOM
CINEMA PORTUGUÊS



BEM BOM
CINEMA PORTUGUÊS



a palavra de ordem é a alegria, 
mas está também subjacente um 
esforço da cineasta e produtora 
contribuir com o seu cinema para a 
recuperação do ânimo e do espírito 
colectivo do nosso país.     

O filme foi produzido pela Santa 
Rita Filmes, tem bons valores 
de produção e teve um enorme 
e insubstituível investimento 
humano. Só podemos imaginar 
como será se um dia Patrícia 
Sequeira tiver a oportunidade de 
filmar com um orçamento à altura 
de todo o seu potencial. 
«Bem Bom» é a celebração do 

Podemos afirmar que Patrícia 
Sequeira continua a filmar como 
ninguém a condição feminina. 
«Bem Bom» permitiu à cineasta 
explorar outras facetas no grande 
ecrã, um registo diferente num 
projecto para o grande público. 
Mesmo lidando com um fenómeno 
tão popular, a cineasta não perdeu 
a sua linguagem distinta. Todos 
os seus trabalhos comunicam e 
merecem ser vistos pelo (grande) 
público, seja o magnífico drama 
sobre a perda e a amizade entre 
mulheres «Jogo de Damas» (2015) 
seja o intenso romance histórico 
«Snu» (2019). Em «Bem Bom» 
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pioneirismo das Doce, o grupo 
pop de “dance music portuguesa” 
formado por Fátima Padinha, 
Helena Coelho, Teresa Miguel 
e Laura Diogo, um fenómeno 
musical que movimentou massas 
nos anos 1980 em Portugal. É 
também a desmistificação da 
banda e a revelação da sua união 
mas também da fragilidade de 
quatro mulheres que sofreram 
as consequências da sua 
extraordinária fama. A girls band 
teve uma vivência complicada 
no seio de uma sociedade ainda 
enraizada em valores altamente 
conservadores no pós-25 de Abril. 

Embora não se observe no filme 
em toda a plenitude o drama das 
suas vidas, temos ainda assim 
uma visão dos dilemas pessoais 
das mulheres que compunham as 
Doce.  

O filme é uma das estreias de 
cinema mais aguardadas do ano. A 
pandemia forçou ao seu sucessivo 
adiamento mas acreditamos que 
o lançamento agora tem os seus 
trunfos e um deles é o de restituir 
o público às salas de cinema. É um 
filme que é de todos e vale a pena 
sair de casa para ir ver «Bem Bom»! 

BÁRBARA BRANCO, CAROLINA CARVALHO, ANA MARTA FERREIRA, LIA CARVALHO
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“Este 
filme é uma 

ideia de  
alegria”

Patrícia Sequeira [foto] 
é um espelho dos seus 
filmes, sincera, inteligente 
e apaixonada pelos temas 
que aborda. Tem um carinho 
especial para cada um dos 
seus personagens nota disso 
é o trabalho que 
desenvolve 
com o elenco 
arrancando 
sempre 
excelentes 
desempenhos. 
Na nossa curta 
entrevista 
descobrimos o processo de 
construção do projecto Bem 
Bom, os constrangimentos 
de fazer cinema em Portugal, 
o engenho da cineasta para 
ultrapassar os obstáculos e 

o trabalho dedicado às suas 
actrizes. JORGE PINTO

Como foi a génese 
deste projecto e o seu 
desenvolvimento?
O projecto começou como uma 

série de televisão de sete 
episódios, é um projeto 

pensado a vários 
níveis, nasce 
como uma série 
de televisão e 
depois pareceu-me 

bastante apetecível 
também fazer o filme. 

Ou seja o filme é mais sobre a 
banda e a série tem tempo para 
adensar todas as histórias que no 
filme são aceleradas ou passamos 
por elas e não temos como 
abordá-las com profundidade. 

BEM BOM

ENTREVISTA

PATRÍCIA 
SEQUEIRA

REALIZADORA
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Isto seria um filme muito longo 
que não fazia sentido então 
fiz esta opção que me parece a 
mais certeira porque primeiro 
apresentamos a banda às pessoas 
e para a mim podem ficar com 
alguma curiosidade de perceber 
mais sobre estas mulheres e têm 
a oportunidade depois de ver na 
RTP a série.

As personagens femininas são 
um trunfo dos seus filmes, o 
que lhe atraiu nestas quatro 
mulheres e a possibilidade de 
explorar temas além do seu 
sucesso?

O interesse de fazer um filme 
sobre essas quatro mulheres vai 
sobretudo do interesse de fazer 
alguma coisa que seja feliz em 

musical. Era uma ideia que eu 
tinha de afastar-me de fazer coisas 
um bocadinho mais pesadas e 
lá está quando me deparo com 
estas quatro mulheres essas 
histórias vêm ter comigo os 
temas de sempre: a condição 
feminina, as questões de género, 
preconceito, difamação e também 
a mulher artista e a fama que 
me interessava. Portanto o filme 
que era suposto ser alegria e 
música acaba por ter condimentos 
muito interessantes e muito 
cinematográficos. 

É bom estar a falar com um crítico 
mas estou a fazer um filme para as 
pessoas e em Portugal isso não é 
assim tão claro. Eu faço realmente 
um filme para as pessoas e quero 
que as pessoas gostem. Teria muito 

prazer que as pessoas saíssem 
do cinema com um sorriso. Se 
é o melhor filme que eu fiz não 
é com certeza sou a primeira e 
a maior crítica de mim mesma. 
Tenho muita noção que nesta terra 
com as condições que temos num 
filme que não é subsidiado e com 
o esforço financeiro que se põe às 
vezes o que nós temos que fazer é 
dar o nosso melhor e nesse aspecto 
confesso que dei.

Como foi trabalhar com as 
quatro estrelas deste filme?
Elas são actrizes fantásticas, 
cantavam, umas melhores, outras 
piores mas também estava tudo 
bem porque nas Doce assim era e 
isso também vai estar na série de 
uma forma muito crua e dura. Elas 
são muito profissionais, tiveram 
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um trabalho de preparação e 
foi-lhes oferecido condições 
para trabalharem bem, tiveram 
um mês de ensaios com a Ana 
Padrão num registo muito sério 
e criaram ligações. Não podia 
estar mais feliz com as minhas 
protagonistas, eu não as escolhi 
por serem fisicamente parecidas, 
escolhi porque havia uma energia 
muito certa e acho que são actrizes 
extraordinárias. Desempenharam 
o papel de uma forma que eu acho 
irrepreensível, sou suspeita, mas 
acho que elas entregaram muito 
bem a mensagem, foi a minha 
escolha.

Um papel em «Bem Bom» 
que certamente daria um 
belo filme a solo é do Tozé 
Brito, interpretação muito 

interessante do Eduardo 
Breda.
Eu encontrei num filme que fiz 
com quatro mulheres, que admiro 
obviamente, um homem que 
admiro imenso, o Tozé. Acho que 
dava um filme mas era um filme 
tão longo porque o Tozé Brito é um 
génio, acerta sempre, faz sucessos 
de uma forma incrível, as músicas 
dele ficam no ouvido. E ter gerido 
estas quatro mulheres tem da 
minha parte uma forte admiração 
porque tenho alguma identificação 
com ele porque também tive de 
gerir quatro figuras complicadas, 
não estou a falar das actrizes, as 
figuras reais.
 
Tem expectativas para 
produzir e realizar no 
estrangeiro?   

É um desejo meu até porque eu 
não tenho como funcionar cá com 
os orçamentos que nós temos. 
Não sou uma realizadora de falar 
de orçamentos ou de subsídios 
porque eu acho que eu vivo num 
mercado em que é óbvio, com 
o mercado que nós temos eu 
quero o quê? Senão há camas de 
hospital vai existir dinheiro para 
o cinema. Vamos ser francos, é 
um mercado muito pequeno e 
portanto evidentemente é um 
país que não é para velhos mas na 
realização parece que é. Eu penso 
que só quando tiver muita pouca 
saúde e muito pouca energia vou 
ter tempo e dinheiro para filmar 
e eu não queria pensar assim. 
Mas em Portugal não tendo tido 
subsidio temos sempre um esforço 
imenso para se fazer um filme e 
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disfarçar, muitas vezes é o que 
nós temos que fazer. Nós temos 
que colocar a câmara num sítio 
onde vão dizer estes senhores têm 
muito dinheiro [risos]. É sempre 
ao limite da figuração é sempre tão 
mais complicado gastar energias 
quando não há condições. Eu 
não digo que não haja condições 
mas são estas as condições que 
eu tenho para fazer um trabalho 
que eu considero aceitável porque 
também não estou a propor a fazer 
um falhanço. Quando eu digo 
vamos a isso, eu digo vamos com 
tudo, com o nosso melhor.
 
Não deve ser fácil resumir a 
carreira das Doces em 120 
minutos houve histórias e fios 

narrativos que tiveram de ficar 
de parte? 
Na série vão ser contadas histórias 
muito densas, muito duras, o 
aborto, a SIDA - os flagelos dos 
anos 80 - e vão ser adensados os 
conflitos entre elas. A relação 
entre elas não foi um mar de 
rosas, no filme conseguiu-se ver 
isso mais ou menos. Este filme é 
uma ideia de alegria, é um filme 
para cantar e dançar, é evidente 
que a alegria não é assim tão 
cinematográfica, não vive sozinha 
e portanto considero que são dois 
objetos diferentes. Mas a série vai 
a zonas muito profundas, a zonas 
efetivamente que não são um 
panfleto como aqui, tive alguns 
diálogos que são in your face - está 

aqui e está entregue o recado. A 
série não precisa disso porque 
são sete episódios de 45 minutos, 
há tempo para o personagem 
estar consigo próprio. É na série 
que os conheço melhor é aí que 
eles se revelam, toda a história 
do boato vai ser contada com a 
versão que a Laura Diogo contou. 
Portanto acho que como objecto 
cinematográfico este se calhar é 
um filme que as pessoas precisam 
depois de uma grande crise. 
Enquanto produtora não o devia 
estreá-lo [nesta altura] é óbvio 
para toda a gente que há aqui 
grandes constrangimentos com as 
salas e por aí fora mas eu acho que 
é o momento para o filme estrear.
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“temos 
que celebrar um 

projecto que celebra 
a mulher”

Conversámos com três 
protagonistas do filme «Bem 
Bom» que após duas horas de 
entrevistas ainda estavam 
ligadas à corrente quando 
receberam a METROPOLIS. À 
excepção de Lia Carvalho e Ana 
Marta Ferreira, 
que já antes 
participaram 
em longas-
metragens, 
as restantes 
actrizes têm 
uma carreira 
dedicada sobretudo à televisão 
e ao teatro. Não vi «Gabriel», 
com a participação de Ana 
Marta Ferreira, e desconhecia 
o trabalho de Carolina 
Carvalho e Bárbara Branco 
mas fiquei impressionado com 

a energia, profissionalismo 
e compromisso com este 
projecto. As estrelas atiraram-
se de cabeça, deram tudo e 
trabalharam arduamente 
na preparação do filme, 
abraçaram a oportunidade e 

revelam-se como valores 
a ter em conta no 

grande ecrã.   
JORGE PINTO

Como é que foi 
o processo para 

participação neste projecto e 
o nível de ansiedade até serem 
escolhidas?
Ana Marta Ferreira [Laura 
Diogo]: A sensação que eu tenho 
é que o processo de casting foi 
bastante longo, ou seja, eu tenho 

BEM BOM

ENTREVISTA

ANA MARTA FERREIRA
BÁRBARA BRANCO

CAROLINA CARVALHO
ACTRIZES
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memória de fazer um primeiro 
casting, depois quase me esqueci 
que o tinha feito e de repente 
fui chamada. Mas o processo 
foi tranquilo, desde o primeiro 
dia em que juntaram as quatro, 
percebemos que havia uma energia 
em comum e que era uma coisa 
que até podia funcionar. A partir 
daí foi sempre a subir.
Bárbara Branco [Fátima 
Padinha]: Fizemos o casting e 
ainda tivemos alguns bons meses 
à espera. Eu acho que muitas 
meninas fizeram este casting. Eu 
lembro-me de ter feito no Verão 
do ano anterior e depois em Abril 
fizemos o primeiro casting todas 
juntas. Foi um processo longo mas 
quando nos juntaram as quatro…
Carolina Carvalho [Helena 
Coelho]: Nunca pude estar 

presente com a realizadora porque 
eu estava sempre a gravar mas 
lembro-me perfeitamente de 
quando enviei o vídeo para o 
primeiro casting. Tinha o meu 
colega da agência com o portátil 
aberto para eu saber as letras 
e as coreografias enquanto ele 
me estava a filmar, claro que eu 
achei que era impossível ficar. 
Entretanto foi-me pedida uma 
segunda self tape mas desta vez 
pediram-me que decorasse as 
coisas. [risos]. Percebi a dica e fiz 
bem. E depois disso foi esta parte 
em que nos juntamos as quatro, a 
ligação foi logo automática.
Bárbara Branco: Lembro-me 
perfeitamente de eles estarem lá, 
a Ana Padrão, o Paulo Ramos, o 
Fernando, a Andreia, a Patrícia 
[Sequeira]. Quando chegámos as 

quatro eles disseram que eramos 
muito parecidas.
Carolina Carvalho:  E nós as 
quatro nem tínhamos qualquer 
relação. 
Bárbara Branco: De repente 
começámos a fazer os ensaios, 
começámos a ensaiar as 
coreografias, a fazer música, assim 
tudo muito simples, e eles no final 
disseram “elas estão mais do que 
escolhidas”.
Ana Marta Ferreira: Eu nem 
sabia que era a fase final do casting. 
Carolina Carvalho: Nem eu. 
Nenhuma de nós sabia.
Bárbara Branco: Acho que 
tiveram tanta certeza quando nos 
viram as quatro que não houve 
mais hipótese. [risos]
Carolina Carvalho: Grande 
bazófia…[risos]
Bárbara Branco: Às vezes temos 
que admitir quando sentimos as 
coisas e nós na altura sentimos e 
eles também sentiram. 
Bárbara Branco: E acho que se vê 
no filme também.

Quando é que começaram a 
sentir que as quatro actrizes 
estavam a trabalhar como um 
todo? 
Ana Marta Ferreira: Começou 
no primeiro casting.
Bárbara Branco: Todo o trabalho 
que fizemos com a Ana Padrão – 
tivemos imenso tempo a ensaiar 
–, todos os exercícios que fizemos 
para nos aproximarmos, para nos 
conhecermos. Tudo foi feito de 
forma natural e já estava tão fluído 
entre nós, as quatro já estávamos 
super bem. Ficámos logo 
conectadas. A partir daí foi sempre 
a somar. Porque só nos deram 
mais hipóteses de alimentar esta 
ligação.
Ana Marta Ferreira: E acho 
que acima de tudo é um filme que 
retrata a história de uma banda e 
uma banda não são quatro pessoas 
individualmente, são uma banda, 
são o conjunto das quatro. Mais 
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do que individualmente estarmos 
parecidas ou sermos exatamente 
como a Fá, ou a Lena, etc., nós 
enquanto banda e enquanto um 
conjunto formámos um grupo 
muito coeso e acho que isso era 
o mais importante também. Daí 
o último casting para perceber se 
juntas fluíamos, e fluiu e correu 
muito bem. 
 
Como foi o vosso processo de 
pesquisa? Questionaram os 
familiares sobre como foi viver 
sobre a febre das Doce no início 
dos anos 80?
Bárbara Branco: Eu lembro-me 
de perguntar à minha avó, mas a 
minha avó é uma geração mais à 
frente.
Carolina Carvalho: A minha 
avó lembrava-se, era mesmo a 
geração dela e contou-me muitas 

coisas interessantes. Depois tive 
a sorte de estar a gravar o «Golpe 
de Sorte» e o [José] Raposo fazia 
de meu pai e quem fazia da minha 
nora era a Maria João Abreu, 
ambos eram muito amigos da 
Helena Coelho portanto tive 
várias conversas com eles sobre 
isso. Isso ajudou-me, sim.
Ana Marta Ferreira: Eu 
cruzei-me com algumas pessoas 
que viveram aquela altura e 
perguntava-lhes sobre as Doce. O 
pessoal tem sempre uma opinião 
formada mas disseram que elas 
eram muito divertidas.
Bárbara Branco: Eu conhecia 
as Docemania [banda juvenil de 
covers das Doce] e portanto já 
tinha esse acesso às músicas que 
passaram de geração em geração. 
Ana Marta Ferreira: E depois 
também tivemos a sorte de ter 

muitos materiais de arquivo, 
principalmente em vídeo.
Carolina Carvalho: Mas também 
jornais, revistas, fotos. 
Bárbara Branco: E a produção 
deu-nos imensas coisas, porque 
se nós formos procurar na 
internet encontramos muita coisa, 
encontramos muitos vídeos com 
elas a atuarem, mas assim sobre 
as coisas da vida pessoal não 
encontramos nada, só os boatos 
acerca da Laura Diogo. Mas a 
produção também teve sempre 
contato com elas e deram-nos 
imensa coisa. Nós tínhamos uma 
pasta de arquivo que tinha lá 
imensa coisa que não encontras 
assim facilmente na internet.
O filme tem essa capacidade de 
desmistificar as Doce…
Bárbara Branco: As pessoas 
esquecem-se que elas eram 
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mulheres ou que eram pessoas. 
Só porque as histórias não saíram 
cá para fora as pessoas não têm 
noção de quem elas eram. E 
sinceramente, acho que foi para 
todas nós um orgulho enorme 
estar a representar estas mulheres 
e finalmente a dar-lhes voz.

Sentiram essa pressão de 
representar as Doce?
Ana Marta Ferreira: O primeiro 
momento em que eu senti a 
pressão já foi na apresentação 
à imprensa, logo no início [do 
projecto], subir ao palco e actuar. 
Carolina Carvalho: Durante o 
filme acho que não.
Bárbara Branco: Não, foi só 
mesmo numa primeira fase.
 
Como foi colaborar com a 
realizadora, sobretudo na 
dinâmica mais dramática e 

íntima do filme?
Bárbara Branco: Lembro-me 
de um dos primeiros ensaios que 
nós tivemos –  nunca mais me vou 
esquecer porque isso é uma coisa 
que é para levar para a vida –, a 
Patrícia disse “eu não quero aqui 
perfeições. Eu quero o corpo da 
mulher, eu quero que se ao chorar 
se cair ranho, cai o ranho, eu quero 
ver isto tudo. Eu quero tudo. Eu 
não quero que vocês estejam a 
fazer-se para a câmara ou a dizer 
este é o meu melhor ângulo.” Eu 
acho que nenhuma de nós teve 
isso. Fazemos a verdade. Isso 
na Patrícia foi uma coisa muito 
fixe, é a realidade, é mostrar que 
as mulheres não estão sempre 
perfeitas, nem têm de estar. No 
filme é mostrado esse lado mais 
frágil que todas nós temos e as 
dificuldades por que passamos 
também na vida real.

Carolina Carvalho: Ela disse 
“eu quero ver as falhas”.
Ana Marta Ferreira: E também 
a liberdade do corpo feminino. 
Há cenas em que vês pernas, 
vês rabos, mas está tudo super 
defendido, super tratado da 
forma mais cuidadosa possível. 
A Patrícia é exímia a retratar 
o corpo da mulher e trabalha 
bem sobre os assuntos de 
mulheres. Como disseste, este 
projeto também nasceu daí. 
Nós somos todas mulheres, nós 
as quatro somos mulheres, nós 
trabalhámos com a Ana Padrão 
e com a Isabel, que também são 
mulheres na direcção de atores, 
trabalhámos com a Patrícia, que é 
mulher. Portanto foi um projecto 
que nasceu das mãos de mulheres 
e como é óbvio temos que 
celebrar um projecto que celebra 
a mulher.
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“Quis fa-
zer, sobretudo, 
uma viagem no 

tempo! ”

Em «Fantasmas do Império» 
(2020), a realizadora francesa 
Ariel de Bigault aborda a forma 
como o cinema português 
retratou a história da 
colonização portuguesa. Após 
uma longa pesquisa e trabalho 
de preparação, que 
incluiu a escolha 
dos narradores 
(os atores 
Ângelo Torres 
e Orlando 
Sérgio), dos 
realizadores 
convidados Fernando Matos 
Silva, João Botelho, Margarida 
Cardoso, Hugo Vieira da 
Silva, Ivo M. Ferreira, Manuel 
Faria de Almeida e Joaquim 
Lopes Barbosa e mais dois 
convidados especiais, o Diretor 

da Cinemateca Portuguesa, 
José Manuel Costa, e a 
investigadora Maria do 
Carmo Piçarra, a rodagem foi 
rápida, a montagem durou 
mais de dois meses e a pós-
produção confrontou-se 

com o inesperado: uma 
pandemia que veio 

atrasar tudo! 
Após um 
excelente 
acolhimento 

na edição 2020 
do IndieLisboa, 

o filme chegou às salas no 
início de Junho, ocasião 
para uma animada conversa 
com a criadora durante 
a qual se falou da origem 
do projeto, da escolha das 
imagens apresentadas no 

FANTASMAS DO IMPÉRIO

ENTREVISTA

ARIEL 
DE BIGAULT

REALIZADORA
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filme, da atualidade das 
questões ligadas à colonização 
portuguesa, entre outros 
assuntos. A fechar, Ariel 
de Bigault expressou o 
desejo de ver o seu trabalho 
chegar ao maior número de 
espetadores, pois além de ser 
um filme acessível, de uma 
maneira ou de outra, todos os 
portugueses têm uma história 
pessoal ligada à colonização.  
SÉRGIO ALVES

Em relação à génese deste 
trabalho gostaria de saber 
como e quando começou este 
projeto?
As coisas nunca acontecem, pelo 
menos comigo e acho com a 
maior parte dos realizadores, de 

uma forma precisa. Nós temos 
intenções de fazer dez filmes! E de 
repente há um filme com o qual 
percebes que tens de avançar. A 
escolha não foi feita de um dia 
para o outro, acordar um dia de 
manhã e resolver fazer um filme…

Claro, claro…
Mas é mesmo. Estava para fazer 
outra coisa e andava à volta de 
umas coisas do arquivo do ANIM 
[Arquivo Nacional das Imagens 
em Movimento] e quando vi os 
filmes que são mais ou menos 
os primeiros filmes que vês no 
meu filme, os mais antigos, 
disse: “Bom, esta história da 
forma como o cinema português 
retratou o colonialismo português 
não está a ser bem contada. O 
primeiro registo, de 1923, com 

um realizador e um jornalista é a 
forma como o cinema retratou o 
primeiro encontro com África. E 
foi a partir dos primeiros filmes, 
mudos, e também a partir do 
filme do António Lopes Ribeiro 
que comecei a trabalhar neste 
projeto, embora já tivesse visto o 
filme do Fernando Matos Silva, 
«Ato dos feitos da Guiné» (1980) 
e os dois filmes do João Botelho 
«Um Adeus Português» (1986) e 
«Peregrinação» (2017). O filme 
do Hugo Vieira da Silva, «Posto 
Avançado do Progresso» (2017), 
foi lançado depois de iniciar a 
pesquisa e o «Cartas da Guerra» 
(2016), do Ivo Ferreira, ouvi falar 
dele quando já estava na pesquisa. 

Já conhecia todos esses filmes 
de ficção que cita no seu filme? 
Digamos que todos os filmes, 
incluindo os da Margarida 
Cardoso que também já conhecia. 
Esses filmes que estão no ANIM 
vieram bater na minha memória 
cinematográfica, com estes filmes 
que acabei de referir.
 
O título «Fantasmas do 
Império», como surgiu?
Foi logo nas primeiras semanas. 
Tal como as primeiras imagens: 
uma zebra a ser descoberta e 
domada pelos portugueses, o 
que não tem nada a ver com o 
discurso colonial. Interessava-me 
abrir o filme com alguma coisa 
que deixasse as pessoas um pouco 
perplexas pois caso escolhesse 
uma imagem com um colono 
branco a bater num africano, por 
exemplo, o filme ficava feito, logo 
no seu início. 

Sim, claro. São imagens 
surpreendentes aquelas que 
abrem o filme! Quanto tempo 
durou a pesquisa das imagens 
no ANIM?
Começou em março de 2017. Fiz 
um primeiro projeto mas, no final 
desse ano, não tinha produtor. 

MARGARIDA CARDOSO E ORLANDO SÉRGIO
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Em agosto de 2018 fiz um outro 
projeto que se parece muito com o 
guião do atual. Ganhei o concurso 
do ICA mas continuei a pesquisar. 
Passou um ano. Depois revi todos 
os filmes que me interessavam. 
Todos, todos, todos, com uma 
pré-escolha daqueles que me 
interessavam, os que iam entrar 
no filme e todos os convidados que 
iam comentar as imagens. Tudo 
isso foi previamente organizado 
na preparação das filmagens (bem 
como a identificação das imagens). 
Quer dizer, foi quase um ano e 
meio de pesquisa e preparação. A 
rodagem foi rápida, durou 16 dias. 
E a montagem durou entre 10 e 11 
semanas. Depois, na fase final de 
pós-produção é que apanhámos 
o período de confinamento, por 
causa do COVID 19. O filme ficou 
acabado na montagem no início 

de 2020, mas como a questão dos 
direitos das imagens demorou 
mais tempo acabou por só ficar 
pronto para ser apresentado no 
IndieLisboa no verão de 2020.

Perante o manancial de 
imagens que o ANIM possui, 
que critério, ou critérios, 
presidiram à escolha 
das imagens e excertos 
apresentados?
Houve critérios. Por exemplo, vi 
mas acabei por excluir todas as 
visitas de governadores, ministros 
e presidentes a Macau e até a Goa 
(queria escolher essas, mas as 
imagens são fraquinhas) que são 
horas e horas de material. Foram 
rejeitadas! Acabei rejeitando todas 
as imagens que estão ligadas a 
uma dimensão mais económica: 
a diferença de exploração 

colonial até aos anos 60 e, depois 
disso, sobretudo em Angola e 
Moçambique; Aí sabes que há 
um desenvolvimento imenso do 
ponto de vista económico e isso 
aparece nas imagens – vê-se nos 
filmes dos franceses e nos filmes 
sobre Moçambique dos anos 70. 
Mas não insisti, nem no roubo 
das matérias-primas, não há essa 
dimensão económica no filme. 
Escolhi a forma como as pessoas 
dos países colonizados eram 
filmadas e o que é que as imagens 
contavam. Quais eram as histórias 
que a propaganda colonial contava 
de um ponto de vista vista 
sociocultural. 

Em suma, privilegiou o 
ponto de vista sociocultural 
das imagens dos povos 
colonizados…

JOÃO BOTELHO
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Para além disso, tinha o mínimo 
de conhecimento da história 
política e como se pode ver 
no filme há uma construção 
cronológica da história da 
colonização portuguesa. Não é 
uma construção cronológica dos 
filmes, pois aí há uma liberdade 
artística – penso que há algumas 
pessoas que não gostam disso 
pois combina o formato do filme 
do Hugo Vieira da Silva, a cores, 
com os registos do António Lopes 
Ribeiro a preto e branco. Mas não 
é por acaso…

Claro, é intencional!
Quer dizer, acho que funciona 
bem pois apesar das mil diferenças 
pode-se ver que trabalhei ecos ou 
contrapontos…

Um confronto de imagens, não 
é?

Mas não é opor uma imagem 
feia a uma bonita. É o chamado 
contraponto! A esse propósito 
aconselho a ler o artigo do António 
Pinto Ribeiro e Margarida Calafate 
Ribeiro que publicaram online 
pois eles focam um aspeto que 
poucos viram: o meu filme tem 
várias camadas que sustentam 
cada sequência de 5 a 10 minutos. 
E essas teias ou camadas é que 
justificam a escolha das imagens…

Várias camadas de leitura? 
Sim. Porque só quis fazer um filme 
de cinema, não quis fazer uma tese 
de doutoramento, nem artigo de 
jornal. Não sou uma investigadora 
nem uma especialista. Quis 
fazer, sobretudo, uma viagem no 
tempo! Com narrativas simples, 
do ponto de vista histórico ou 
político – não podia entrar em 
todos os pormenores. Por exemplo, 

falta-me um desenvolvimento 
sobre o António Ferro. E sobre 
o movimento modernista 
português. Mas não existiam 
fotos boas para desenvolver isto, 
procurei imagens, mas eram más. 
E depois pensei: tenho o António 
Lopes Ribeiro bem representado…

E é a produção daquele discurso 
que também está presente. 
Como se pressente nas imagens 
da Exposição do Mundo 
Português e toda a lógica 
subjacente a esse pensamento. 
Exatamente. Depois quem não 
sabe quem é o António Ferro pode 
procurar e aprofundar.

Claro. Queria falar agora 
da parte temática: há uma 
distinção, logo no início do 
filme, feita pelo João Botelho, 
ilustrada até com imagens 
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do seu filme «Peregrinação» 
(2017), uma distinção entre 
navegações marítimas 
e ocupação colonial ou 
colonização. É uma discussão 
que marca a atualidade…
Uma discussão do momento! 
Sinceramente, por falta de 
conhecimento, tenho alguma 
dificuldade em elaborar um juízo 
sobre isso. Mas, se formos ver de 
uma forma simples e objetiva, 
existiram primeiro os postos 
de comércio e só depois é que 
começa a expansão colonial que 
se inicia no final do século XIX 
(até é referido pelo Hugo Vieira 
da Silva). Não quer dizer que 
não houvesse alguma forma 
de ocupação colonial até essa 
época: pondo de parte o caso do 
Brasil, existia Macau, Goa, Diu 
e Timor, mas tinha muito pouca 
gente portuguesa nesses locais – 
soldados, o governador….; existia 
o tráfico negreiro, mas isso é outra 
coisa e não é ainda expansão 
colonial ou colonização pois não 
existe um projeto de ocupar o 
território, os portugueses estavam 
apenas no litoral.

O Hugo Viera da Silva fala de 
um número muito reduzido 
de pessoas, insuficiente para 
ocupar esses territórios, para 
os colonizar…
Bem, até havia gente pobre, mas 
a verdade é que não havia um 
projeto de colonização. Havia 
um projeto de pirataria, como 
o descrito pelo Fernão Mendes 
Pinto, de aventura e saque, mas 
não ficavam a cultivar algodão 
na Índia. Roubavam! É uma 
exploração, mas não é aquela a 
que chamamos de exploração 
colonial. Como a escravatura 
é uma exploração, mas não é 
bem uma exploração colonial, 
penso eu. Penso que a ideia 
de descobrir outros mundos é 
uma ideia partilhada por todos 
os seres humanos e não só os 
“branquinhos da Europa”, o 

Gengis Khan fez isso muitos 
séculos antes. Era a ideia presente 
de conquistar território. Agora, no 
caso de Portugal, não sei se a ideia 
era a de conquistar território: eles 
chegam lá, colocam uma pedra e 
uma cruz e vão-se embora. Penso 
que no final do século XIX as 
coisas começam a mudar, começa 
a existir uma ocupação humana, 
pois colonialismo é ocupação 
humana e uma organização, além 
da exploração económica.

Durante esta fase de 
colonização (do final do século 
XIX até ao 25 de Abril) a forma 
de olhar o negro, quer pelo 
cinema colonial, quer pela 
sociedade portuguesa, mudou?
Acho que mudou, como o 
filme mostra. Primeiro, há 
uma descoberta do indígena 

e os portugueses ficam muito 
surpreendidos e sentem um certo 
fascínio. Nos filmes mudos, vemos 
a afirmação que os portugueses 
vêm trazer a civilização. Os filmes 
do António Lopes Ribeiro são 
muito explícitos, por um lado 
vê-se bem que ele fica fascinado: 
filma bem, filma longamente, 
faz grandes planos das mulheres 
da Guiné, alguns planos podem 
ser a puxar para o exótico (ele é 
fascinado pelo exotismo). Mas ele 
filma bem. Nos filmes da Guiné, 
mais de 17 minutos, os poucos 
planos que têm brancos são os que 
estão no meu filme. 

Pois, são muito poucos! Há uma 
descoberta, um fascínio pelo 
que é diferente.
O filme que ele faz em 
Moçambique, nos anos 40, é 
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uma hora sobre as tradições 
locais, o vestuário, o artesanato, 
o desenvolvimento do porto 
de Lourenço Marques, a Beira. 
Quer dizer, é um tratado muito 
interessante – com um discurso 
colonialista. Depois, a forma de 
olhar o negro mudou, mesmo já 
antes da Guerra, mas nos anos 
50 as autoridades portuguesas 
percebem que têm de excluir o 
negro do espaço dos brancos, 
nas cidades. Nos filmes dos 
anos 50 não aparecem negros. 
Nos anos 60, com o início da 
guerra colonial, para contrapor 
ao discurso independentista 
tinham de valorizar a presença 
do negro na participação da 
exploração colonial e o negro volta 
a ter presença. Portanto há uma 
mudança: nos filmes do António 
Lopes Ribeiro eles estão bem 

presentes; nos anos 50, os negros 
estão completamente ausentes 
como se vê nos jornais das 
atualidades (filmes informativos 
da época), a não ser numa ocasião 
de desfile com a presença do 
governador…

Nessa altura existe uma 
vontade portuguesa de atrair 
mais brancos para as colónias 
africanas, não é?
Claro! Isso até meados dos anos 
60. Mas com o início da guerra 
eles fazem-no por motivos de 
propaganda. Uma integração 
do negro, de uma forma mais 
ou menos artificial. Mas os 
africanos estavam mais integrados 
do que antes – claro que não 
estavam em lugares de chefia... É 
importante que dizer que houve 
uma organização espacial urbana 

diferente a partir dos anos 50, e 
depois mudou também nos anos 
60.

Nesse sentido, há duas frases 
que me chamaram a atenção 
na conversa entre Ângelo 
Torres (um dos narradores) 
e José Manuel Costa (Diretor 
da Cinemateca Portuguesa): 
“O cinema passa a ser uma 
forma de fazer a História, 
um passado comum de colono 
e colonizado” e “O cinema 
colonial é património comum 
dos portugueses e dos povos 
africanos”. O que é que lhe 
dizem estas afirmações? É 
mesmo assim?
Isso está encarnado nas 
personagens do Ângelo e do 
Orlando Sérgio (outro dos 
narradores) uma vez que eles 
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ficaram fascinados com essas 
imagens, eles não conheciam e 
viram esses filmes todos. Ficaram 
fascinados e disseram que tinham 
de levar estes filmes para Angola, 
São Tomé, Moçambique ou 
para a Guiné-Bissau. São filmes 
informativos sobre a vida dos 
seus antepassados e também são 
informativos sobre a situação 
colonial.

Exatamente!
Mas é muito relativo, o cinema é 
tudo ficção, é tudo falso! O meu 
filme não é um retrato da história 
colonial portuguesa. Nem pensar! 

Interessante. Aliás, tinha uma 
questão sobre isso: o olhar dos 
povos africanos é fundamental 
para completar a verdade 
histórica sobre a colonização 

mas as imagens são escassas.  
Pois é! Mas eu não estou a fazer 
um debate de militantes. O meu 
filme coloca o acento sobre o ponto 
de vista do cinema português 
sobre a história da colonização 
portuguesa. Os comentários do 
Ângelo e do Orlando são muito 
importantes e ajudam muito 
– são muito bons mesmo, quer 
as intervenções deles quer as 
intervenções dos realizadores. 
Depois, tentei aprofundar a 
atitude de cada realizador sobre o 
projeto que fez. Do João Botelho, 
da Margarida Cardoso entre 
outros, e cada um vai explicar 
porque é que fez um filme assim 
e se funcionou ou não. Portanto, 
antes de mais nada, o meu filme é 
sobre cinema!

A Ariel tem alguma curiosidade 

em mostrar este filme em 
Angola ou Moçambique ou 
na Guiné e ver a reação dos 
angolanos, moçambicanos e 
guineenses?
Tenho. Uma coisa são as conversas 
aqui na Europa e outra coisa 
são as conversas em África. Não 
quer dizer que eles não estejam 
preocupados com a colonização, 
mas sabem muito bem em que é 
que a colonização foi ruim e os 
aspetos positivos. Os angolanos 
mais engajados na sociedade 
do seu país, a nível cultural, 
económico ou político, não passam 
a vida a dizer que a colonização 
foi má. Não é o propósito deles. 
Se as pessoas passaram treze 
anos a combater os portugueses 
(não foi todo o povo, mas 
muitos angolanos sacrificaram 
a vida), só o facto de ter havido 
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uma guerra de libertação, que 
acabou vitoriosa, para eles já é 
um orgulho! Não quer dizer que 
o assunto da colonização esteja 
arrumado, mas apesar de tudo se 
a maioria sofreu com a dominação 
colonial, houve alguns que 
beneficiaram do sistema perverso 
de colonização. Portanto, sabem 
dessa complexidade, embora um 
jovem de 18 anos talvez não tenha 
essa noção. Mas o problema para 
as pessoas com menos de 40 anos, 
eles que viveram sempre num país 
independente, não é discutir se a 
colonização foi má ou boa. Agora 
é interessante para eles verem 
essas imagens porque são eles, 
são deles, ponto! Há de lá chegar o 
filme, não sei. O que é interessante 
é que nesses países se está a fazer 
bastante pesquisa sobre imagens, 
na medida do que é possível. 

Essa questão também ficou no 
ar: existe algum arquivo nos 
países africanos de imagens 
dessas épocas, ou não?
As imagens foram feitas pelo 
colonizador.

Sempre?
Sim, por razões técnicas e acesso 
a essa técnica. Mas existem 
filmes etnográficos, também. Há 
filmes etnográficos portugueses, 
também muito interessantes que 
vi. Mas para este filme coloquei 
de lado o cinema etnográfico. 
Do ponto de vista dos africanos, 
Angola, Moçambique e a Guiné 
investiram no cinema, depois de 
1974, mas antes disso não havia 
nada. Em Moçambique existiam 
alguns cineastas amadores 
que filmavam piqueniques ou 
pequenas curtas de ficção (parte 
dos registos estão na cinemateca, 

outros não se sabe onde estão), 
sobretudo portugueses. O caso 
do Sérgio Guerra, ou do Manuel 
Faria de Almeida, que fazia 
cinema moçambicano a retratar a 
vida de Lourenço Marques. Tudo 
isto para dizer que não existem 
imagens filmadas por africanos, 
que seriam engajados no processo 
de independência. Mas existem 
várias pessoas que foram filmar 
nesses países: italianos, por 
exemplo. 

É necessário um olhar exterior, 
de fora, para nos confrontar 
(portugueses) com a nossa 
história de colonização?
Isso não tem nada a ver! Acho 
que não é necessário. Agora 
a vantagem que eu tenho em 
relação ao Hugo Vieira da Silva 
ou à Margarida Cardoso, bem 
mais novos que eu, é que eu não 
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faço parte do meio do cinema em 
Portugal. Então, essa questão de 
gostar muito deste ou daquele 
realizador e colocar imagens do 
filme dele, isso para mim não 
existe. Estou completamente livre. 
As escolhas não são por ser um 
filme que goste ou não. São trechos 
ou sequências que fazem sentido 
no projeto que estive a escrever e a 
desenvolver. 

Já abordámos este assunto mas 
volto a ele: nestes tempos que 
vivemos de questionamento 
e crítica sobre a história 
oficial da expansão colonial 
portuguesa qual a importância 
de um filme como «Fantasmas 
do Império»? Como o enquadra 
neste momento que vivemos?
Penso que o filme, a partir de 3 
de junho, já não me vai pertencer. 
Passa a ser do público. Eu gostaria 
que este filme chegasse ao público 
e não apenas aos intelectuais 
interessados e mobilizados, cultos 
e informados, porque penso que 
o filme emociona as pessoas que 
assistem. Quaisquer que sejam 
essas pessoas. Os espetadores que 
são investigadores, historiadores 
e pessoas engajadas politicamente 
vão ver o filme, vão ficar 
emocionados, mas depois vão 
projetar neles um discurso que já 
não pertence ao filme.

Vão fazer a sua apropriação do 
filme?
Sim, mas é uma apropriação 
que cada um faz. Por exemplo, 
tu vês de uma maneira, o José 
Eduardo Agualusa vai fazer outra 
apropriação porque veio tarde para 
Portugal e viveu toda essa fase 
histórica. Um outro português, 
que esteve na guerra, vai ver 
doutra maneira. São emoções 
individuais, memórias individuais. 
A nossa dificuldade, hoje, é que 
construir uma memória coletiva 
e dizer que é assim que nós temos 
de pensar sobre a colonização é 
um erro. E é perigoso. Cada um 

de nós é um ser individual, com 
percursos complexos: o Ângelo 
Torres tem o seu, como muitos 
cabo-verdianos que vieram para 
Lisboa têm o deles e aqueles cabo-
verdianos que nasceram na Cova 
da Moura também. Cada um vai 
escolher uma parte dessa história 
e tratar dela de forma individual. 
Entre o cabo-verdiano que está 
aqui há 40 anos e um angolano 
que chegou há 10 anos há um 
mundo de vivência em Portugal e 
de relação com a história colonial 
a separá-los! E trabalhar sobre a 
memória, quer em Angola, quer 
em Cabo-Verde, ou aqui é muito 
importante porque traz memórias 
diversas, de percursos individuais, 
mesmo o dos militantes que 
lutaram pela independência 
em Angola, na Guiné ou em 
Moçambique, são percursos muito 
singulares.

O filme foi exibido no 
IndieLisboa. Como foi a reação 
do público?

Houve um debate a seguir à 
projeção que durou uma hora. 
A sala estava lotada, na medida 
das restrições impostas. E 
muitos ficaram de fora. Os 
nossos convidados eram apenas 
15 e o resto era constituído por 
espetadores que tinham comprado 
bilhete. As pessoas ficaram 
comovidas. Todas elas ficaram 
comovidas. As que tinham estado 
em África, as que não tinham 
estado. A maioria dos espectadores 
eram mais velhos. Nós temos um 
problema porque os mais novos 
não vão ao cinema! A geração que 
vai ao cinema é a dos 40 anos para 
cima.

Queria deixar uma mensagem 
final: este é um filme muito 
acessível, e como diz o Ivo 
Ferreira, toda a gente tem uma 
história ligada à colonização. 
Todas as vidas foram impactadas 
e os filhos dos que viveram a 
colonização ou a guerra colonial 
estão aqui a construir um país. 
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“Trazer esse 
filme para hoje é 

afirmar a luta contra 
os preconceitos”

Sinónimo vivo de trabalho 
árduo, disciplina e precisão no 
cinema brasileiro, onde opera 
desde 1997 como assistente 
de direção, Hsu Chien Hsin, 
chinês nascido em Taiwan e 
radicado no bairro do Catete, 
no Rio de Janeiro, 
trabalhou em 80 
longas, rodou 
minisséries e 
séries na TV 
e fez fama, 
na cidade que 
adotou como 
lar, por promover cineclubes 
e um quiz ligado aos Oscars. 
RODRIGO FONSECA

Ainda há uma trajetória como 
diretor assistente, trabalhando com 
mais espaço criativo, na luta para 

aportar os seus conhecimentos 
sobre as engrenagens da 
dramaturgia ao trabalho de 
realizadores egressos de outras 
mídias, como fez com Miguel 
Falabella no recém-lançado (e 
belíssimo) «Veneza». Mas desde 

2013, quando lançou a curta-
metragem «Pietro», 

inspirado na rotina 
do dobrador e ator 
Pietro Mário, Hsu 
vem construindo 

(com sucesso) um 
trajeto muito particular 

como cineasta, que alcança agora 
o aplauso do público com a boa 
receção à comédia «Quem Vai Ficar 
Com Mário?», já em cartaz em telas 
brasileiras É um ímã de risos em 
circuito, ao mesmo tempo em que 
fisga elogios pela sua contundência 

QUEM VAI FICAR
COM MÁRIO?

ENTREVISTA
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na luta contra a homofobia. A sua 
trama acompanha as confusões 
emocionais e comportamentais 
de Mário Brüderlich, dramaturgo 
e escritor encarnado por Daniel 
Rocha (o personagem Popó do 
seriado “Irmãos Freitas”) com 
uma maturidade surpreendente. 
Afastado de um clã profundamente 
embebido no sexismo, numa 
terra do Rio Grande do Sul ainda 
atado a tradições machistas, 
Mário é homossexual e tem um 
relacionamento estável (e feliz) com 
o diretor teatral Fernando (Felipe 
Abib). Apesar dessa harmonia 
romântica, não é capaz de se 
assumir perante a família como 
gay. Numa viagem para matar as 
saudades do berço, ele decide sair 
do armário. Mas, lá, tropeça num 
obstáculo que se mostra uma lomba 

na sua estrada para a realização 
afetiva: o seu irmão, Vicente 
(Rômulo Arantes Neto, numa 
sofisticada interpretação), assume-
se antes dele, surpreendendo 
a todos. Esse plot pode soar 
familiar pois já foi contado na 
dramédia italiana «Uma Família 
Moderna» (“Mine vaganti”, 2010), 
apresentada pelo cineasta Ferzan 
Ozpetek na mostra Panorama da 
Berlinale. Mas uma negociação de 
direitos deu à produtora Virginia 
Limberger o direito de transpor a 
trama no Brasil, com brasileirismo 
aos litros. Nessa transposição, o 
diálogo de Hsu com o filme original 
italiano produziu um tom singular 
de comédia popular – as apelidadas 
“chancadas” - fazendo da 
gargalhada uma arma para debelar 
o preconceito e poder celebrar 

formas livres de amar. Rouba a 
cena a figura de Ana, papel dado à 
mais talentosa atriz da sua geração 
atualmente no Brasil: Letícia Lima. 
Signo vivo de empoderamento, 
Ana dá o ónus de combate a uma 
narrativa sobre escolhas, que se 
impõe como um espetáculo visual 
à força do dionisíaco uso de cores 
da fotógrafa Kika Cunha. No 
argumento, Ana é uma consultora 
de marketing que vem oxigenar 
a cervejaria dos Brüderlich no 
momento em que Mário se vê 
forçado a chefiar os negócios de seu 
pai.

Depois de ter estreado na direção 
de longas com o divertido 
«Ninguém Entra, Ninguém Sai» 
(2017), Hsu aposta na força de 
«Quem Vai Ficar Com Mário?» 
enquanto finaliza seu próximo 
filme: «Me Tira Da Mira», uma 
comédia policial.

Nesta entrevista, Hsu Chien 
falou à METROPOLIS sobre suas 
escolhas estéticas.

Qual é o lugar da homofobia 
e da transfobia como 
antagonistas históricos dos 
teus personagens em Quem 
Vai Ficar Com Mário? e como 
driblar esse mal?
O produtor Pedro Rovai, ao 
comprar os direitos do filme «Mine 
vaganti», vislumbrou ali uma 
ótima oportunidade de se discutir, 
no cinema brasileiro, os temas 
da homofobia e da transfobia. O 
filme original data de 2010, e, de 
lá para cá, muita coisa mudou no 
discurso da diversidade de géneros. 
Homofobia, no Brasil, virou crime 
nesse período e o tema do filme 
é justamente a responsabilidade 
que a sociedade precisa arcar com 
o exercício do preconceito. O lema 
do filme é “Tenha coragem de ser 
feliz”. Ou seja, aceite as escolhas do 
outro, independentemente de ser 
contrária aos seus preceitos morais. 
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Vivemos hoje uma sociedade 
polarizada, um país que se revelou 
conservador em mais da metade 
da população votante. Trazer esse 
filme para hoje é afirmar a luta 
contra os preconceitos, incluindo a 
misoginia e o papel da mulher na 
sociedade.

O que o argumento da longa 
original, feito na Itália, trouxe 
de mais possante para si?
Entender que podemos falar 
de temas importantes como 
homofobia, “saída do armário” 
e misoginia dentro da comédia 
romântica, sem estereótipos ou 
caricaturas que minimizem a 
importância e necessidade das 
mensagens que o filme traz para 
o espectador. Ele representa a 
importância de se escalar um time 
de ótimos atores, que deem vida a 

personagens bastante complexos e 
conflituantes, repletos de camadas.
 
O que esperar de sua próxima 
longa, «Me Tira da Mira», como 
um exercício de género?
Um filme de formato pouco visto 
no país, onde ação, comédia e 
empoderamento feminino estão 
a favor de uma narrativa repleta 
de adrenalina, com um elenco 
representativo em todos os níveis. 
Ter filmado durante a pandemia 
trouxe a todos nós, equipe e 
elenco, a certeza de que podemos 
driblar as adversidades com muita 
competência e paixão. Imaginem 
fazer cenas de ação, tiroteio, 
perseguição, explosão e lutas 
seguindo os protolocos rígidos do 
audiovisual? Foi um aprendizado 
para todos nós.

Qual foi a experiência mais 
marcante que você viveu como 
assistente de direção e como 
essa função talhou o seu olhar 
como cineasta?
Eu já trabalhei em quase 80 longas 
como assistente de direção, já fui 
desafiado por muitas produções 
bastante complexas, a maioria 
blockbusters de mercado, com 
estrelas da comédia, como Ingrid 
Guimarães, Xuxa, Paulo Gustavo, 
Leandro Hassum. Mas o filme 
que certamente me deu um norte, 
virando meu olhar para um 
cinema que traga a identidade de 
autor mesclada a um filme que 
atraia público, foi «Nome próprio», 
do Murilo Salles. É um filme 
ousado, provocativo e corajoso, 
realizado com uma equipe mínima 
e um estilo de filmagem muito 
coletivo e de visceralidade nas 
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atuações. Foi um divisor para a 
minha carreira.

Você nasceu em Taiwan, de 
família chinesa, mas cresceu 
no Brasil. O quanto o cinema 
te aproximou das suas origens 
familiares? Que filmes chineses 
mais talharam o seu olhar para 
a terra dos seus ancestrais?
Desde criança, sou cinéfilo. 
Minhas primeiras experiências 
com filmes asiáticos vieram não da 
China, mas do Japão, com filmes 
do Mizoguchi, Kurosawa e Ozu. Os 
filmes chineses que chegavam até 
mim eram filmes de ação, filmes 
de kung fu. Foi com os filmes de 
Zhang Yimou, no início dos anos 
1990, como «Sorgo Vermelho» 
[«Milho Vermelho» (1988)] e 
«Lanternas Vermelhas» [«Esposas 
e Concubinas» (1991)], que me 

aproximei do cinema chinês. 
Lembremos que, naquela época, 
não havia internet. Para assistir 
a filmes estrangeiros, tínhamos 
que rezar para alguma cinemateca 
trazer ou para chegar algum 
festival de filmes asiáticos. Depois 
vieram Chen Kaige, Edward Yang, 
Tsai Ming Liang, Hou Hsiao Hsien, 
mas quem de fato mexeu comigo, 
e com toda minha maneira de ver 
um filme como forma e estilo, foi 
Wong Kar Wai, um artista pleno, 
que sacudiu o cinema com «Amor 
à Flor da Pele» [«Disponível para 
Amar» (2000)]... o «In The Mood 
For Love». O cinema nunca mais 
foi o mesmo 

Que filmes lusos e que longas 
brasileiras que mais e melhor 
te revelaram a força da língua 
portuguesa no audiovisual?

Do cinema português, destacaria 
«Tabu» e a trilogia «As Mil e Uma 
Noites», de Miguel Gomes, além 
de toda a filmografia de Manoel 
de Oliveira. Muito me encanta 
o cinema LGBTQ+ do diretor 
João Pedro Rodrigues. Os seus 
filmes «O Fantasma», «Odete», «O 
Ornitólogo» e «Morrer como um 
homem» me interessam muito. 
Acerca do cinema brasileiro... dele 
guardo pelo menos sete filmes 
entre os melhores da minha vida: 
«Rainha Diaba», de Antônio Carlos 
da Fontoura; «Pixote», de Hector 
Babenco, «Central do Brasil», de 
Walter Salles; «Deus e o Diabo na 
Terra do Sol», de Glauber Rocha, 
«Bye Bye Brasil», de Cacá Diegues, 
«Vidas secas», de Nelson Pereira 
dos Santos e «Iracema, uma transa 
amazônica», de Jorge Bodanzky e 
Orlando Senna. 

HSU CHIEN
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“os filmes 
valem no seu 

conjunto, em cada 
secção ”

A completar quase três décadas 
de existência, marcadas pela 
determinação, rigor e ousadia 
nas escolhas de programação 
e reinvenção nas secções, o 
Festival Internacional de 
Curtas de Vila do 
Conde enfrenta 
desafios novos 
com a mesma 
frescura e 
coragem das 
primeiras 
edições. Na 
antecipação à edição 2021, 
conversámos com Mário 
Micaelo, de forma breve, 
sobre o que podem esperar os 

espetadores para mais esta 
aventura de programar um 
festival no formato da curta-
metragem, o mais difícil de 
penetrar nos circuitos de 
exibição. Já depois desta 

entrevista tivemos uma 
boa nova: a longa 

de Miguel Gomes 
(com Maureen 
Fazendeiro), 
«Diários de 

Otsoga» (2021), 
aposta da Quinzena 

dos realizadores no festival 
de Cannes deste ano, vai ter 
estreia nacional em Vila do 
Conde
SÉRGIO ALVES

CURTAS DE VILA DO 
CONDE

ENTREVISTA

MÁRIO 
MICAELO
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É inevitável começar por 
perguntar: como foi preparar 
a edição deste ano em 
circunstâncias tão adversas e 
que mudanças significativas 
tiveram de fazer?
A edição deste ano foi preparada, 
em grande parte, em regime de 
teletrabalho. A equipa habituou-
se com esta modalidade já na 
edição anterior, por isso não foi 
uma novidade. Mais difícil é 
gerir a questão dos convidados 
estrangeiros, uma vez que as 
regras vão mudando consoante as 
medidas que vão sendo tomadas 
face à evolução da pandemia.
A competição Internacional de 

curtas metragens foi a primeira 
seção instituída pelo Festival, em 
1993, e tem revelado, entre nós, 
talentos únicos (Sergei Loznitsa, 
Nicolas Provost, F.j. Ossang, Tsai 
Ming liang, Louis Garrel, Dénes 
Nagy, Nadav Lapid, entre outros). 

Quais os destaques da edição 
deste ano? 
Posso falar de alguns nomes 
de referência, de realizadores 
que já participaram em edições 
anteriores, como Guy Maddin, Ana 
Elena Tejera, Bill Morrison, Virpi 
Suutari, Georges Schwizgebel, 
Barbara Wagner, Benjamin de 
Burca, ou de casos de realizadores 

como Zachary Woods ou Alice 
Rohrwacher que são apelativos 
e novidades muito interessantes 
até pelo seu currículo. Mas os 
filmes valem no seu conjunto, 
em cada secção e é precisamente 
nesse sentido que são valorizados 
no contexto da programação do 
Curtas.

A existência de várias seções 
permite a multiplicidade de 
olhares e formas alternativas 
de expressão artística como é 
o caso da experimental. Pode 
avançar-nos algum dos nomes a 
concurso na edição 2021?
Na secção experimental houve 
um esforço, tal como já é habitual, 
para encontrar um equilíbrio 
entre filmes dos realizadores que 
já estiveram presentes em edições 
anteriores (alguns vencedores 
e referências sobejamente 
reconhecidas internacionalmente) 
como são os casos de Peter 
Tscherkassky, Morgan Quaintance, 
Rosa Barba ou Christoph Girardet, 
Matthias Müller, e novas e 
revigorantes entradas. É uma 
secção que se renova todos os anos 
mas que mantém, também, uma 
certa coerência nas escolhas do que 
se vai mostrando.

Lynne Ramsay [foto] («Temos 
de Falar sobre Kevin», « You 
Were Never Really Here (Nunca 
Estiveste Aqui) e Morvern 
Callar (O Romance de Morven 
Callar) tem direito a uma 
retrospetciva nesta edição 
(secção In Focus). Vamos 
poder ver algumas curtas 
dela? Confirma a presença da 
cineasta em Vila do Conde?
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Estamos ainda a tentar tudo por 
tudo para conseguirmos a exibição 
de uma retrospetiva integral da 
obra cinematográfica de Lynne 
Ramsay, mas mesmo que não seja 
possível, pelo menos algumas 
curtas serão certamente exibidas. 
Quanto à sua vinda, tudo depende 
das medidas que estiverem em 
vigor e que podem limitar as 
viagens entre o Reino Unido e 
Portugal.

Quase a atingir as três 
décadas de existência, o 
Curtas de Vila do Conde 
lançou dezenas de cineastas 
nacionais (desde Marco 
Martins, Pedro Sena Nunes, 
Sandro Aguilar, Margarida 
Cardoso, Ivo Ferreira, Miguel 

Gomes, Rodrigo Areias, João 
Salaviza, numa lista extensa de 
premiados ao longo dos anos) 
e consolidou a importância 
da curta-metragem como 
formato singular no panorama 
cinematográfico nacional. O 
que falta fazer para dar mais 
visibilidade no circuito de 
exibição?
Certamente que temos feito 
muito para que as curtas-
metragens portuguesas alcancem 
a visibilidade que merecem, como 
é o caso de programas como “O Dia 
Mais Curto” que tem funcionado 
muito bem e um pouco por todo 
o país, no entanto, a situação da 
exibição cinematográfica está 
deveras complicada e não só para 
as curtas. Quanto ao circuito de 

exibição, veremos o que o futuro 
nos reserva, mas penso que devem 
ser dados mais incentivos para as 
salas com programação regular 
de qualidade, nomeadamente as 
que exibem filmes portugueses e 
formatos menos convencionais.
“No cinema revisitado serão 
celebrados os 20 anos de 
«Mulholland Drive» apontado por 
muitos críticos como o melhor 
filme do século XXI, com um 
programa de cinema dedicado a 
obras de Hollywood que habitem 
nestes territórios entre a realidade 
e o sonho”.

Podem adiantar-nos alguns dos 
títulos que serão exibidos neste 
programa?
A parte a que se refere quanto ao 

THE RABBIT HUNTERS
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Cinema Revisitado toma um título 
que a define muito bem: Hollywood 
Daydreams and Nightmares. 
Veremos alguns clássicos que a 
maioria dos espectadores não teve 
ainda oportunidade de apreciar no 
grande écran, na maioria cópias 
restauradas de grande qualidade: 
Sunset Boulevard, Billy Wilder; The 
Bad and the Beautiful, Vincente 
Minnelli; ou Singin' in the Rain, 
Gene Kelly e Stanley Donen. Para 
além disso, também será lugar 
para uma programação de curtas, 
comemorativa do 60º aniversário 
da Semaine de la Critique do 
festival de Cannes.

A escolha do Jurí das seções 
foi, ao longo da existência do 
Curtas, variada e composta 
por gente ilustre do cinema, 

das artes e do pensamento. Já 
nos podem adiantar quem vai 
compor o jurí deste ano e quais 
as razões dessa escolha?
A escolha do júri depende, em boa 
parte dos profissionais presentes 
por outras razões, evidentemente 
relacionadas com a apresentação 
dos filmes. O Júri da Competição 
Internacional será composto por 
Jacqueline Lentzou (Grécia) e 
Farnoosh Samadi (Irão), ambas 
realizadoras do programa 
New Voices, e por Diogo Costa 
Amarante, realizador e artista em 
exposição na Solar – Galeria de 
Arte Cinemática. Para além destes, 
dois programadores de festivais 
internacionais de cinema: Giulio 
Casadei (Brive) e José Cabrera (Las 
Palmas/Valladolid).

Um dos momentos mais 
aguardados de cada edição do 
Curtas é o filme-concerto. O que 
está programado para este ano? 
Podem confirmar que apesar 
das restrições atuais estes 
eventos serão concretizados?
A programação Stereo deste ano, 
para além da Competição de Vídeos 
Musicais, terá dois pontos altos, a 
harpista espanhola Angélica Salvi, 
que musicará o filme Shoes de 
Louis Weber, e o coletivo liderado 
por Yaw Tembe, Chão Maior, em 
colaboração, com o realizador Igor 
Dimitri.

RONDE DE NUIT
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O mundo da televisão e do streaming não 
para. É «Loki» que reclama um reinado no 
MCU, Stephen King que tem mais uma 
adaptação na TV, «Lupin» que diz um "até já" 
elaborado, e o «Equalizer» que encontra um 
spin-off com Queen Latifah. Descubra estas 
e outras reviews no site da METROPOLIS, 
em constante atualização.



REVIEWS



Uma das mais aguardadas séries 
do Marvel Cinematic Universe 
(MCU) chegou, finalmente, ao 
Disney+. Loki, o rei da mentira, 
é o grande protagonista de uma 
prequela complexa e bem estru-
turada, que agarra o espectador 
logo nos primeiros momentos. 
SARA QUELHAS

Há um antes e um depois de «Thor» 
(2011) e «Os Vingadores» (2012) 
para Tom Hiddleston. Apesar do 
currículo bem composto e do for-
te elenco presente no MCU, o ator 
britânico atingiu aí uma fama ab-
solutamente impressionante e, 

LOKI: VILÃO FAN FAVOURITE É FINALMENTE “REI”… DO PEQUENO ECRÃ - DISNEY+

mesmo como vilão, tornou-se uma 
das personagens favoritas da au-
diência. Não é de estranhar, por-
tanto, que «Loki» tenha sido uma 
das séries mais desejadas pelos 
fãs; e, mesmo com a exigência, a 
verdade é que a criação de Michael 
Waldron respondeu às expetativas. 

A ligação aos filmes é imediata e bas-
tante clara: o que aconteceu a Loki 
quando ele escapou aos Vingadores 
no filme de 2012? A resposta chega 
agora em «Loki», que estreou no Dis-
ney+, cuja ação tem início imediata-
mente a seguir ao roubo do Tesse-
ract. Pelos vistos, essa atitude de 

Loki despoletou uma alteração em 
relação à “timeline sagrada”, sendo 
que a TVA (Autoridade de Variação 
Temporal) se viu obrigada a intervir 
para evitar males maiores.
Wunmi Mosaku, que brilhou recen-
temente em «Lovecraft Country», é 
uma das agentes que apreende Loki 
e o leva para julgamento. «Loki» abre 
as portas a uma realidade já conheci-
da dos fãs das comics, a TVA e a for-
ma como, na sombra, tentam manter 
assegurar que o destino se cum-
pre. Pelo menos em teoria, é certo. 

Aqueles que escapam ao que dita a 
timeline são designados “variantes”, 
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LOKI: VILÃO FAN FAVOURITE É FINALMENTE “REI”… DO PEQUENO ECRÃ - DISNEY+

levados à sede, julgados e, em últi-
mo caso, culpados e apagados da 
história. Os acontecimentos são as-
sim reiniciados, e uma nova versão 
dos perpetuadores faz, então, o que 
é suposto. Como é fácil perceber, 
Loki parece estar destinado a mor-
rer naquela versão, até que intervém 
Mobius (Owen Wilson), sem gran-
de confiança por parte de Ravonna 
(Gugu Mbatha-Raw), que assume 
um papel de “juíza” na narrativa. 

Apesar de «Loki» ter traços marca-
damente cómicos, Owen Wilson as-
sume um papel muito mais sério do 
que o habitual, numa boa contrace-

na com o protagonista. Além disso, 
a comédia é mais natural e menos 
forçada pelo discurso, sendo muitas 
vezes uma consequência da ação e 
não forçada pela ação. A dupla Tom/
Owen resulta muito bem, com a par-
ceria inesperada entre Loki e Mobius 
a funcionar como surpresa, perante 
o fim aparentemente destinado ao 
irmão de Thor, a encetar o combate 
a uma variante que tem feito estra-
gos em diversas linhas temporais. 

A realização é da responsabilidade 
de Kate Herron («Sex Education»,«-
Daybreak»). O elenco integra ain-
da Sophia Di Martino, Erika Co-

leman, Richard E. Grant, Eugene 
Cordero e Sasha Lane, entre outros. 

Como já se percebeu noutras abor-
dagens da Marvel, não é certo para 
onde caminha «Loki», mas a audiên-
cia parece estar a gostar da viagem. 
Desde logo porque, atendendo à coe-
rência narrativa entre filmes e sé-
ries – e até à manutenção dos atores 
originais, no caso Tom Hiddleston 
–, há a capacidade de captar (e man-
ter) a atenção dos milhões de fãs do 
genéro. E, pela facilidade de contex-
tualização, até chegar a novos pú-
blicos. Mais uma aposta ganha do 
Disney+.
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O sucesso de «Black Mirror» conti-
nua a dar cartas e a marcar as esco-
lhas de vários streamings. O impacto 
da tecnologia na sociedade e as suas 
ameaças inspiram sete episódios de 
cerca de meia hora no Amazon Pri-
me Video, que recorre a “armas” de 
peso para atrair a audiência para 
«Solos». Se o tópico sci-fi não for su-
ficientemente cativante, o que dizer 
de um elenco que conta com nomes 
como Morgan Freeman, Helen Mir-
ren, Uzo Aduba e Anne Hathaway, 
a par de talentos emergentes como 

SOLOS: UMA ALEGORIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA - AMAZON PRIME VIDEO

Constance Wu e Anthony Mackie?
A ação de «Solos» acontece num 
futuro muito próximo onde, ainda 
assim, a tecnologia teve uma evo-
lução considerável. Num dos epi-
sódios, há até a menção a um vírus 
que provocou o isolamento da ge-
neralidade da população, que agora 
mostra resistência em regressar à 
normalidade. A paranoia é, aliás, 
uma das “personagens” secundá-
rias mais frequentes nesta antolo-
gia, que conta uma história isolada 
por episódio.

Tudo começa com uma introdu-
ção simples, de uma frase – como 
percebemos depois nada inocente 
–, onde a voz de Morgan Freeman 
[foto] lança a pergunta que inspira 
a storyline do episódio que vamos 
ver. As questões vão desde o trauma 
de uma memória à iminência da sua 
perda, tendo também sempre em 
atenção a solidão – como contexto e 
como agente da narrativa, influen-
ciando as personagens diretamente 
e metaforicamente. Veja-se o caso 
do primeiro episódio onde, deba-
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SOLOS: UMA ALEGORIA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA - AMAZON PRIME VIDEO

tendo-se com a sua efemeridade, 
Tom (Anthony Mackie) conversa 
com uma imagem de si próprio; ou 
o feitio peculiar de Sasha (Uzo Adu-
ba), que não sai de casa há 20 anos. 

Em todos os episódios há um dilema 
que, de uma forma ou outra, acaba 
por se relacionar com a tecnologia. 
Esta pode ser “espectadora” da tra-
gédia ou provocá-la, atuando sobre a 
rotina do protagonista. Um dos ca-
sos mais notórios é o de Peg (Helen 
Mirren), que participa num estu-

do em pleno Espaço. Aí, ao jeito de 
«2001: Odisseia no Espaço» (1968), 
tem apenas como companhia um as-
set de inteligência artificial (AI).

No meio do mistério, há uma certe-
za: todos os episódios levam a uma 
lição moral, sendo possível retirar 
diversas aprendizagens. A espaços, 
essas lições ficam em aberto e o des-
fecho é imaginado pelo espectador, 
com base na informação a que teve 
acesso. Falar de certo ou do errado 
acaba por não ser linear, pelo que 

nem sempre é claro se os interve-
nientes são heróis ou vilões na his-
tória que vivem ou contam.

«Solos» é um aglomerado de episó-
dios sci-fi express, que concentram a 
trama em trechos breves e bem rit-
mados, com recurso frequente a mo-
nólogos de atores de topo. As histó-
rias são simples, ainda que isso não 
impeça um ou outro twist menos 
previsível. O criador é David Weil, o 
mesmo de «Hunters», outra aposta 
da Amazon Prime Video.
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TOM
Depois de saber que o seu tempo 
na Terra é limitado, Tom compra 
um novo produto polémico para a 
sua família.

PEG
Enquanto viaja no Espaço até aos 
confins do Universo, Peg relata os 
eventos que a levaram a este mo-
mento.
 
JENNY
Jenny está sentada numa sala 
de espera há muito tempo. Após 
perceber que fragmentos da sua 
memória podem estar em falta, 

Jenny tenta desvendar os eventos 
fatais que a levaram ali.

SASHA
Vinte anos depois de um evento 
global levar a população a isolar-
se, Sasha tenta enganar a sua casa 
inteligente, temendo que ela a es-
teja a manipular para ir embora.

LEAH
Uma física brilhante está obce-
cada por viajar no tempo. Entre-
tanto, encontra duas personagens 
improváveis no caminho da sua 
descoberta épica.
NERA

Depois de usar um tratamento de 
fertilidade, Nera fica entusiasma-
da, pelo menos inicialmente, com 
o nascimento do seu filho. Mas ela 
rapidamente descobre que há algo 
incomum.

SUART
Um jovem, Otto, procura um idoso, 
Stuart, que sofre de demência. Otto 
fornece a Stuart um meio de recu-
perar a sua memória: implantes de 
memória. Mas, à medida que a me-
mória de Stuart se regenera, come-
çamos a questionar os motivos de 
Otto. SARA QUELHAS
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Em rainha má (mas bem-sucedi-
da) não se mexe? A personagem 
de Lana Parrilla [foto] recupera, 
em «Why Women Kill», alguns dos 
traços contagiantes que conven-
ceram o público em «Once Upon a 
Time». Será que isso faz de Allison 
Tolman a “Branca de Neve”? Fique 
a saber o que a METROPOLIS tem 
a dizer sobre a segunda tempora-
da, que estreia dia 8 na HBO Por-
tugal. SARA QUELHAS

Depois de uma primeira tempo-
rada a toda a velocidade, com a 
história de três mulheres de gera-
ções diferentes que moraram na 

WHY WOMEN KILL: O REGRESSO DA “RAINHA MÁ” LANA PARRILLA - HBO

mesma casa (e, de uma forma ou 
outra, estiveram envolvidas em 
homicídio), «Why Women Kill» re-
gressa com uma narrativa de um 
só tempo. Sai Ginnifer Goodwin, 
a Branca de Neve de «Once Upon a 
Time», e entra a sua arqui-inimi-
ga da série da ABC, Lana Parrilla, 
que por lá interpretou a Rainha 
Má. A sua personagem foi uma 
das mais populares da trama, 
tendo motivado um sem fim de 
convenções e encontros com fãs 
(bem lucrativos) em tempos sem 
pandemia.

Mas Lana não foi a primeira es-

colha de Marc Cherry (Donas de 
Casa Desesperadas) para viver 
Rita Castillo, ainda que a perso-
nagem pareça natural (ainda que 
typecast). O criador queria recu-
perar uma parceria de sucesso e 
convidou Eva Longoria, uma das 
atrizes de «Donas de Casa Deses-
peradas», mas, por limitações de 
agenda, esta não pode aceitar. Foi 
ela que sugeriu, segundo o autor, 
que Lana ficasse com o papel.

Agora em «Why Women Kill», ori-
ginalmente do Paramount+ nos 
EUA, a sua Rita Castillo recupera 
parte da personalidade e da histó-
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WHY WOMEN KILL: O REGRESSO DA “RAINHA MÁ” LANA PARRILLA - HBO

ria da Rainha Má: Rita casou com 
um homem mais velho e rico, de 
quem não gosta, e mantém um 
caso extraconjugal com Scooter 
(Matthew Daddario). Mas a sua 
história de amor não é totalmente 
feliz, pelo que contrata um dete-
tive privado para o seguir. É tam-
bém o rosto mais destacado de um 
grupo feminino de elite da socie-
dade, o “Garden Club”, popular 
sobretudo pelos seus luxuosos – e 
exclusivos – eventos. Mas, como 
o narrador (Jack Davenport, que 
participou na season 1) bem diz 
logo no piloto, esta não é história 
que Marc Cherry quer contar.

A protagonista da segunda tempo-
rada de «Why Women Kill» é Alma 
(Allison Tolman, Fargo), uma dona 
de casa destrambelhada e iludida, 
cujo objetivo de vida é integrar o 
“Garden Club”. No entanto, a tarefa 
não se espera nada fácil, já que além 
de passar despercebida e não ficar 
na memória, Alma também não 
ocupa um lugar particularmente 
importante na sociedade. É a mu-
lher do veterinário, Bertram (Nick 
Frost), um tipo simpático e popular 
por ali, sem peso económico para 
vingar num grupo conhecido pelos 
seus luxos. Surpreendentemente, 

e apesar do início tímido, Bertram 
acaba por se afirmar como a per-
sonagem mais interessante e bem 
conseguida da nova temporada.
O elenco é forte e as storylines são 
bem enraizadas para garantir que 
a trama faz sentido. Antes de sa-
bermos as consequências, convém 
percebemos como se chegou lá e 
o argumento é competente a es-
tabelecer essa relação lógica para 
o espectador. Personagens habi-
tualmente secundárias em filmes 
thriller assumem a linha da fren-
te e, com um lado cómico bastan-
te forte, «Why Women Kill» não é 
para ser levada demasiado a sério. 
Por sua vez, embora a série lembre, 
em certos momentos, uma espécie 
de spin-off de «Once Upon a Time», 
a verdade é que a dupla mais entu-
siasmante é Alma e o marido.

Destaque ainda para a participação 
de Veronica Falcón, Jordane Chris-
tie, Daniel Zacapa, B.K. Cannon, 
Virginia Williams, Rondi Reed, Ei-
leen Galindo, Rachel Bay Jones e 
Kerry O’Malley, entre outros.

Os cinco episódios a que a 
METROPOLIS teve acesso são so-
bretudo contextuais, ainda que isso 
não implique um ritmo mais lento. 
A voz off dispõe as personagens no 
“tabuleiro” da narrativa, eviden-
ciando e explicando sempre que 
necessário o sentimento dos envol-
vidos e as implicações que aconteci-
mentos passados ou presentes vão 
ter no seguimento da história. Uma 
aposta que lembra, claro está, «Do-
nas de Casa Desesperadas».

Esqueçam as histórias dos contos 
de fadas. Alma não vai ter vida fá-
cil e, como o título bem anuncia, a 
história vai acabar em morte. Resta 
saber é na de quem… e por quem... 
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Julianne Moore e Clive Owen li-
deram um elenco de estrelas na 
adaptação de «Lisey’s Story», 
obra de Stephen King que tam-
bém assina o argumento, no 
Apple TV. SARA QUELHAS

Stephen King, o autor mais adap-
tado da atualidade, tem mais uma 
série em destaque no streaming; e o 
argumento é da sua responsabilida-
de. Desta feita, é a vez de o Apple 
TV+ estrear «Lisey’s Story», reali-
zada por Pablo Larraín e com pro-
dução de J.J. Abrams. A narrativa 
apresenta um elenco verdadeira-
mente de luxo, com Julianne Moo-
re e Clive Owen ao leme, recriando 

LISEY’S STORY: O TERROR PSICOLÓGICO DO LUTO - APPLE TV

a parceria em casal de «Children of 
Men» (2006), além de Joan Allen, 
Dane DeHaan, Jennifer Jason Lei-
gh, Ron Cephas Jones e Sung Kang.

O impacto de «Lisey’s Story» come-
ça logo na sua opening magistral: 
num jogo de marionetas, duas per-
sonagens aproximam-se e afastam-
se, até à separação derradeira. Uma 
ilustração daquela que é a realidade 
de Lisey (Moore), uma viúva ainda 
a lidar com a morte do marido e a 
marca que ele deixou na sua vida e 
na daqueles que a rodeiam, em par-
ticular a sua irmã Amanda (Joan 
Allen). Mas não só. Também no de-
dicado grupo de académicos e fãs 

fiéis aos livros de Scott Landon (Cli-
ve Owen), que anseiam pela publi-
cação dos textos que o autor deixou 
em casa. Dashmiel (Ron Cephas Jo-
nes) é o primeiro a tentar a sua sor-
te, sem que Lisey mostre qualquer 
interesse em fazer-lhe a vontade.

A série divide-se em duas: o presen-
te de Lisey, e os dramas familiares 
em que se vê envolvida, e as memó-
rias que vai recuperando do seu ca-
samento com Scott. Aparentemen-
te feliz, o casamento vai revelando 
um lado menos belo, e também o 
pior de todos vem ao de cima. Li-
sey é uma mulher presa à dor que 
sente, e que ainda não conseguiu 
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superar; dessa forma, tem uma 
postura mais apática perante aqui-
lo que efetivamente ainda aconte-
ce à sua volta, para revolta da sua 
irmã Darla (Jennifer Jason Leigh). 

Realidade ou imaginação? Será que 
Lisey e Scott vivenciaram realmen-
te um mundo paralelo ou tudo não 
passa de uma ilusão? É este o mote 
da tensão, e do terror, que vai ali-
mentando a ação protagonizada 
por Moore.

O presente pacato é abalado de 
forma intensa por Dooley (Dane 
DeHaan), um fã entusiasta de Sco-
tt, que promete não olhar a meios 

para garantir a publicação de toda 
a sua obra. Claramente perturba-
do, Dooley estabelece uma relação 
doentia com Lisey, que se vê força-
da a recuperar às forças policiais 
para assegurar, assim espera, o seu 
bem-estar. A dedicação a Scott é to-
talmente cega e ilustra, por exage-
ro, a admiração que todos parecem 
ainda lhe guardar. DeHaan apre-
senta-se a um bom nível e forma 
uma dupla poderosa com Moore.

Mas se falamos em Stephen King 
temos de falar de terror. No caso 
de «Lisey’s Story» este apresenta-
se como um mistério: Scott não é 
transparente para o espectador e, 

aos poucos, vamos tentando posi-
cioná-lo no universo fantástico de 
King. O seu elemento é a água, que 
significa a purificação e a cura, pelo 
que se torna natural ver o escritor 
recorrer a esta em flashbacks. Não 
obstante, e embora o suspense seja 
uma constante, o terror acontece 
a um nível sobretudo psicológico e 
quase disfuncional.

A narrativa de «Lisey’s Story» é 
muito cerebral, pausada e de estilo 
literário, pelo que não representa, 
de todo, uma surpresa que o argu-
mento seja escrito pelo próprio Ste-
phen King. O autor vai ao detalhe 
da sua criação para estabelecer o 
universo que as suas personagens 
habitam, privilegiando as descri-
ções, os pormenores dos espaços e 
até os silêncios. Algo que normal-
mente, no pequeno ecrã, se procu-
ra usar com maior moderação, em 
busca do equilíbrio possível. Já a 
fotografia é intensa, quase bipo-
lar em determinados momentos, e 
colorida em acontecimentos mais 
subconscientes da ação.

É difícil perceber para onde Ste-
phen King nos leva, mas a audiên-
cia vai atrás. O mistério, esse, é 
uma insistência desde o primeiro 
momento e demora a apresentar-se 
na sua plenitude. Percebemos, ain-
da assim, que se trata de uma dis-
sertação sobre o luto e a perda irre-
cuperável, bem como sobre a forma 
como quem vive lida com isso. E 
como, de uma forma ou de outra, 
tem de a aceitar. 
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“A magia é a única profissão ho-
nesta. Um mágico promete que te 
vai enganar e faz isso”. A frase do 
mágico Karl Germain (Germain the 
Wizard) ilustra na perfeição a arti-
manha de Assane Diop (Omar Sy), 
sobretudo nesta segunda parte de 
«Lupin», onde a audiência já está fa-
miliarizada com o protagonista. O 
sucesso de «Lupin» foi tão significa-
tivo que, numa altura em que se as-
sinala o final da segunda tempora-
da, a Netflix já garantiu a próxima.

Na transição dos primeiros cin-
co episódios para a conclusão do 

LUPIN – PARTE 2: SERÁ QUE ASSANE DIOP LEVA A MELHOR? - NETFLIX

conf lito entre Diop e Hubert 
Pellegrini (Hervé Pierre), a au-
diência fica em stand by. Raoul 
(Etan Simon) foi raptado e Diop 
e Claire (Ludivine Sagnier) são 
deixados completamente de-
sesperados, ao mesmo tempo 
que Guedira (Soufiane Guer-
rab) consegue finalmente estar 
frente a frente com “Sernine”. 
O sexto episódio dá início a um 
duelo muito difícil para Diop, 
que tenta levar a melhor sobre 
Leónard (Adama Niane), aca-
bando por contar com uma aju-
da improvável.

Muito inspirado pela obra de Arsè-
ne Lupin, cujas obras voltaram aos 
tops na sequência da série, Diop é o 
amável “vilão” que tenta derrubar o 
império de décadas de corrupção e 
abuso de poder de Pellegrini e Ga-
briel Dumont (Vincent Garanger). 
Uma tarefa que, como seria de es-
perar, não se adivinha fácil. E, mes-
mo quando o ciclo pode finalmente 
chegar ao fim, há sempre um con-
tragolpe que parece deixar Diop em 
desvantagem.

Apesar dos trejeitos simples, a ver-
dade é que o mistério em torno de 

 88 METROPOLIS JULHO 2021



LUPIN – PARTE 2: SERÁ QUE ASSANE DIOP LEVA A MELHOR? - NETFLIX

Diop é estimulante para a audiên-
cia, que se tenta enturmar na his-
tória e assumir um papel quase 
de detetive, antecipando os “tru-
ques” da personagem principal. 
À mínima desatenção, escapa um 
pormenor relevante e, aquilo que 
parecia uma ação simples, é des-
vendada como um plano comple-
xo. Já Omar Sy volta a entregar 
uma performance competente, 
atribuindo ao seu Diop um con-
junto de atributos que o tornam 
uma das personagens mais inte-
ressantes atualmente no strea-
ming. Ter um dos atores france-

ses mais in e bem-sucedidos da 
atualidade é, aliás, mais um sinal 
do sucesso das plataformas (e do 
seu poder de aquisição).

Por sua vez, a parte 2 é uma ver-
são melhorada da primeira, uma 
vez que, sem necessidade de apre-
sentar o contexto, o criador Geor-
ge Kay pode concentrar-se apenas 
na ação corrida, com os avanços 
e recuos necessários para explo-
rar cada tema. Além do confronto 
central, «Lupin» encontra mais 
linhas narrativas secundárias, a 
par de novas relações, e dá mais 

palco a Ben (Antoine Gouy) e Ju-
liette Pellegrini (Clotilde Hesme), 
que se tornam mais ativos e in-
terventivos no que acontece.

“O que faria Lupin?”. A pergun-
ta que acompanha Diop há lar-
gos anos faz mais sentido do que 
nunca. O protagonista reinventa-
se através dos livros de Maurice 
Leblanc que, 70 anos depois da 
sua morte, atinge uma populari-
dade inesperada e é intervenien-
te, ainda por que por associação, 
da história.

SARA QUELHAS
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Numa altura marcada pela 
nostalgia, com a adaptação de 
velhos conhecidos do peque-
no e grande ecrã, «The Equa-
lizer» convenceu as massas 
nos Estados Unidos. Terá o 
mesmo impacto em Portugal? 
SARA QUELHAS

«The Equalizer» teve uma estreia 
de sonho nos Estados Unidos: 
ocupou a slot a seguir à popula-
ríssima Super Bowl e conseguiu 

THE EQUALIZER: REBOOT NÃO É TIRO NO ESCURO - TVCINE 

uma boa franja da audiência. 
Reboot de uma série dos anos 
80, que teve sequência em dois 
filmes protagonizados por Den-
zel Washington, «The Equalizer» 
queria tentar agarrar os fãs deste 
universo e novos públicos, algo 
que parece ter cumprido no país 
de origem.
Com uma segunda temporada já 
assegurada, a série encabeçada 
por Queen Latifah chega a Portu-
gal no seu auge.

A ex-CIA Robyn McCall (Queen 
Latifah) não atravessa a melhor 
fase da carreira, desiludida com 
as forças de segurança e o sen-
tido de justiça. No desemprego 
e à procura de rumo, Robyn tem 
ainda de lidar com a rebeldia da 
filha adolescente Delilah (Laya 
DeLeon Hayes); contando com 
a ajuda de Viola (Lorraine Tous-
saint). Nesta fase de transição da 
sua vida, a operacional depara-se 
com o caso de injustiça de Jewel 
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(Lorna Courtney), pelo que é au-
tomaticamente instigada a aju-
dá-la. É então que encontra um 
novo sentido de missão: ajudar 
aqueles que mais precisam, mas 
que raramente têm acesso a esse 
apoio.

Para isso conta com um elenco, 
perdão, equipa de peso: William 
(Chris Noth), Harry (Adam Gol-
dberg), Mel (Liza Lapira) e o dete-
tive Marcus Dante (Tory Kittles) 

envolvem-se com Robyn nessa 
jornada e tentam levar, mais ou 
menos diretamente, as suas jor-
nadas a bom porto. A narrativa 
é balanceada por cenas de ação 
competentes, que mantêm o rit-
mo a um bom nível e aliam em 
boa medida a história e a diver-
são. Sem ser particularmente 
inovadora, «The Equalizer» acaba 
por criar uma trama interessante 
e capaz de despertar (e manter) a 
atenção da audiência.

Mas isto não é sorte de princi-
piante, muito pelo contrário. 

A série é uma criação do ca-
sal Andrew W. Marlowe e Terri 
Edda Miller, mais conhecido por 
«Castle», que teve um bom suces-
so a nível internacional (e ainda 
hoje é emitida em loop); e sur-
ge depois de «Take Two», menos 
bem-sucedida – porventura por 
ser demasiado “colado” ao êxito 
anterior.
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Numa intrincada intriga de 
espionagem e romances mal 
resolvidos, «Mirage» procura 
estabelecer-se como o drama 
de ação da temporada no cabo. 
SARA QUELHAS

Será que a cibersegurança oferece 
uma falsa sensação de segurança? 
A tecnologia e a sua falibilidade 
estão em voga no novo drama do 
AMC, «Mirage», que estreia em 

MIRAGE: INTRIGA INTERNACIONAL FOCA MITO DA CIBERSEGURANÇA - AMC PORTUGAL 

Portugal um ano depois do lança-
mento mundial. A minissérie, que 
teve o custo de três milhões por 
episódio, decorre em Abu Dhabi e 
alia a componente de espionagem 
a um romance que acabou abrup-
tamente 15 anos antes, aquan-
do do tsunami na Tailândia, em 
2004.

Claire (Marie-Josée Croze), re-
cém-chegada a Abu Dhabi com 

o filho Zack (Thomas Chomel) e 
o marido Lukas (Hannes Jaeni-
cke), parece ter finalmente a vida 
estabilizada, vários anos depois 
de um acidente que marcou a sua 
vida profissional. No entanto, 
tudo muda quando acredita que 
viu o ex-namorado Gabriel (Cli-
ve Standen, Vikings), que julgava 
morto, durante um jantar. Aqui-
lo que prometia ser apenas uma 
nova paranoia acaba por se revelar 
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verdade e, num ápice, Claire vê-se 
envolvida numa intriga interna-
cional com raízes no seu passado.

Doug (Shawn Doyle) e Jennifer 
(Maxim Roy) são os aparentes an-
tagonistas, ainda que o mistério 
deixe espaço aberto a surpresas. 
A profundidade do conflito vai 
sendo conhecida aos poucos, in-
terligando todas as personagens e 
desenhando aquela que será uma 

resolução feita de escolhas. Tam-
bém intervenientes primeiramen-
te “planos” ganham mais comple-
xidade e revelam facetas até então 
desconhecidas para o espectador.
Com uma narrativa bem ritmada e 
alimentada pelo choque iminente 
entre personagens de núcleos di-
ferentes, «Mirage» aposta num ar-
gumento simples e aparentemente 
direto, que depois catapulta em 
momentos de ação e espionagem. 

Ainda assim, esta componente é 
praticamente ofuscada pelo ro-
mance inacabado de Claire e Ga-
briel, que têm um filho em comum 
que não tem qualquer memória do 
pai. A sua reaproximação é o cata-
lisador de toda a aventura de «Mi-
rage». Esta é uma criação de Bene-
dicte Charles, Franck Philippon e 
Olivier Pouponneau. A série, que 
estreia hoje no AMC Portugal, tem 
um total de seis episódios.
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É uma série de filmes de qualidade 
criada e realizada por Steve Mc-
Queen cujo título faz referência ao 
provérbio: “Se você é a árvore gran-
de, nós somos o pequeno macha-
do (Small Axe)” popularizado pela 
canção de Bob Marley, “Small Axe”. 
São cinco histórias bem diferentes 
que retratam a vida dos imigrantes 
das Índias Ocidentais na cidade de 
Londres, entre as décadas de 1960 
e 1980. Produzida pela BBC One 
na Grã Bretanha, o projeto viu dois 
dos seus episódios serem seleciona-
dos na competição oficial do festi-
val de Cannes de 2020. A série foi 
distribuída em Portugal pela HBO 
Portugal mas passou despercebida 

SMALL AXE - HBO

à grande maioria do público na-
cional. Agora que passam 40 anos 
da morte do ícone da comunidade 
caribenha e do Regaee, esta é uma 
boa altura para celebrar a cultura 
e assistir a este tesouro da cinema-
tografia britânica contemporânea. 

«Small Axe» começa com «Man-
grove», onde um grupo de ativistas 
negros são julgados por desobe-
diência às autoridades policiais nos 
anos 1970, num desafio ao racismo 
e discriminação existentes no seio 
da polícia de Londres que boicotava 
de forma sistemática o funciona-
mento de um pequeno negócio de 
restauração e centro comunitário 

gerido pela comunidade caribenha, 
situado em Notting Hill, no cora-
ção da capital britânica. O segun-
do tomo desta antologia é «Lovers 
Rock», história de amor numa noite 
de festa em casa de jovens jamai-
canos proibidos de frequentar as 
discotecas londrinas, numa home-
nagem à música e ao espírito do 
regaee, filmada de forma sensual e 
única. A terceira parte é «Red, Whi-
te and Blue» drama protagoniza-
do pela estrela de Star Wars, John 
Boyega, que depois de assistir à 
agressão bárbara do seu pai pela po-
lícia vai ingressar na mesma força 
de autoridade para tentar eliminar 
o racismo a partir do seu interior. 
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São dois os grandes obstáculos: os 
agentes racistas e a desaprovação 
do seu próprio pai. A seguir o po-
deroso «Alex Wheatle», baseado na 
história verdadeira do escritor com 
o mesmo nome. Da sua infância 
passada numa casa de acolhimento 
para jovens e da sua prisão, após a 
revolta de Brixton, no ano de 1981 
num retrato impiedoso do percur-
so duro do protagonista. A fechar, 
«Education», o drama de um ado-
lescente de 12 anos, Kingsley, que 
vê a sua vida transformar-se depois 
de ser transferido para uma “escola 
de alunos especiais”, como parte de 
uma política institucionalizada se-
gregacionista que nega uma educa-

ção condigna aos jovens de origens 
caribenhas. É justamente contra 
isto que lutam, vigorosamente, as 
mulheres da comunidade.

Dito isto, a crueza dos retratos in-
dividuais dos vários protagonistas 
dos tomos de «Small Axe» contrasta 
com a forma livre, sobretudo desas-
sombrada e livre como vivenciamos 
as cenas de grupo no seio da comu-
nidade caribenha, no seu quotidia-
no descontraído e empenhado na 
construção de uma comunidade 
coesa e culturalmente forte. É uma 
viagem única ao processo de inte-
gração de sucessivas gerações de 
imigrantes num ambiente de aco-

lhimento profundamente hostil e 
adverso.

Steve Mcqueen começou a traba-
lhar em «Small Axe» no início da 
década de 2010 e, apesar de ter 
sido inicialmente concebida para 
uma série de televisão conven-
cional com episódios, o criador e 
realizador percebeu durante o de-
senvolvimento do projecto que ti-
nha material suficiente para fazer 
vários filmes distintos. Em 2014 
foi anunciado que o realizador bri-
tânico escreveria e realizaria uma 
série, ainda sem título na altura, 
para a BBC, sobre a experiência 
dos negros na Grã-Bretanha. No 
Verão de 2019 foram apresentados 
vários nomes sonantes do elenco, 
como John Boyega, Letitia Wright, 
Shaun Parkes, Rochenda Sandall ou 
Alexx Jennings, e no início de 2020 
Michael Ward juntou-se ao projeto 
em construção. 

A estreia mundial no festival de 
cinema de Nova Iorque em Setem-
bro de 2020, a chegada à televisão 
britânica, no final do ano passado, 
com a estreia na BBC 1 e, na mes-
ma altura, à Amazon Prime Video 
e ao público norte-americano, mar-
caram o início da projeção mundial 
de «Small Axe». Porém, os resulta-
dos das audiências não foram bri-
lhantes com a fraca adesão do pú-
blico anglo-saxónico. Em paralelo, 
assistiu-se a um empolgamento da 
crítica mundial que colocou «Small 
Axe» como um dos acontecimentos 
cinematográficos mais importan-
tes do ano da pandemia e a uma 
sucessão de prémios internacio-
nais, aos quais faltou a consagração 
máxima nos Óscares da Academia. 
Fica o consolo da liderança nas no-
meações para os BAFTA (prémios 
britânicos) de televisão de 2020, 
que serão atribuídos em breve. É 
uma joia escondida no catálogo da 
HBO Portugal, a ver!
SÉRGIO ALVES
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Primeira encomenda de ficção 
do Amazon Prime Video é um 
“grito” pungente do Ipiranga 
pela liberdade e identidade de 
uma sociedade massacrada pela 
pobreza e pelo preconceito. Li-
niker, mulher trans e cantora, 
assume o protagonismo como 
Cassandra. SARA QUELHAS

Vanusa, considerada uma musa 
gay e inspiração para a comunida-
de LGBTQ+, é a protagonista não 
visível de «Manhãs de Setembro», 
original do Amazon Prime Video 
que recebe o nome de uma das suas 
músicas. A cantora, que faleceu em 
novembro, participa na série pela 

MANHÃS DE SETEMBRO: O IMPACTO DA REALIDADE COMO ELA É - AMAZON PRIME VIDEO

voz-off de Elisa Lucinda, que fun-
ciona como uma voz introspetiva 
dos pensamentos de Cassandra 
(Liniker). Tal como a atriz que lhe 
dá vida, a música é uma parte fun-
damental da vida da protagonista; 
mas, para sobreviver, tem de tra-
balhar num serviço de entregas. 

Há uma cena muito simbólica 
logo a abrir a série. Depois de li-
dar com um cliente antipático, 
que lhe dá uma má nota de ava-
liação, Cassandra destrói a peque-
na Branca de Neve que o homem 
tem no jardim. Dúvidas houves-
se, e logo percebemos que este 
não é nenhum conto de fadas. 

Cassandra demorou cerca de 30 
anos a ter um lugar só seu, mas, 
quando o consegue, toda a sua si-
tuação parece complicar-se. A viver 
uma relação extraconjungal com 
Ivaldo (Thomas Aquino), com o so-
nho de ser uma voz importante da 
modernidade como Vanusa [para 
desgosto de Roberta (Clodd Dias)], 
conformada com a precariedade da 
sua condição habitacional e pro-
fissional… tem ainda de lidar com 
a existência de um filho que não 
conhecia, Gersinho (Gustavo Coe-
lho). A criança, de 10 anos, nasceu 
do caso de uma noite com Leide 
(Karine Teles), que agora vive com 
o filho na rua e dorme num carro. 
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A reação de Cassandra é a esperada: 
recusa o filho e reclama, de forma 
severa até, a sua independência. No 
entanto, não é possível voltar atrás 
e, aos poucos, Gersinho tenta inte-
grar a vida da pessoa a quem ainda 
chama “pai”. Toda a questão é muito 
complexa e levanta várias questões 
na ação e na audiência, nomeada-
mente a nível das responsabilidades 
parentais que Cassandra recusa. O 
efeito-choque é evidente: não é fá-
cil testemunhar a vida na rua, e as 
dificuldades de ter dinheiro para 
comer e para viver, sem acabar atrás 
das grades por alguma ilegalidade. 

A simplicidade dos diálogos, a par 

de uma realização quase fami-
liar, retiram todas as distrações 
do que efetivamente acontece no 
pequeno ecrã. Sem grande alvoro-
ço ou complexidade, a história de 
«Manhãs de Setembro» cumpre 
o seu papel ficcional, e extrava-
sa os seus limites para comunicar 
com a realidade com que coabita. 

A lente invade todas as storylines da 
narrativa, aproximando e afastan-
do o espectador. Algo é muito claro: 
não temos heróis nem vilões, mas 
sim pessoas muito reais, baseadas 
em histórias comuns e vividas, cuja 
naturalidade quase confunde a fic-
ção e a realidade do Brasil. Vivem-se 

tempos difíceis na sociedade e «Ma-
nhãs de Setembro» coloca o dedo em 
várias feridas, sem pudor, para que 
mais ninguém ignore a triste rotina 
de quem não sabe se vai conseguir, 
sequer, sobreviver a mais um dia.

Os cinco episódios, de duração cur-
ta, veem-se com relativa facilida-
de, sendo que o seu impacto será 
duradouro. Esta é uma criação de 
Josefina Trotta, com realização de 
Luis Pinheiro e Dainara Toffoli. O 
elenco inclui ainda os músicos Pau-
lo Miklos e Linn da Quebrada, além 
de Gero Camilo, Isabela Ordoñez, 
Clebia Sousa, Chelfa Caxino, Divina 
Nubia e Danna Lisboa, entre outros.
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“o grande 
motriz da série é 

a família”

Liniker, a protagonista de 
«Manhãs de Setembro», 
conversou em exclusivo com a 
METROPOLIS  poucos dias antes 
da estreia. Numa conversa 
descontraída via Zoom, a 
também cantora e compositora 
partilhou as suas 
expetativas em 
relação à série, 
bem como a sua 
pertinência 
numa altura 
tão complicada 
para o Brasil 
(e não só). A série centra-se 
em Cassandra – mulher trans 
que tem como ídolo Vanusa e 
ambiciona seguir os seus passos 
profissionais – e está disponível 
no Amazon Prime Video desde 
dia 25.

Em primeiro lugar, gostava de 
perceber como foi este desafio 
de «Manhãs de Setembro», e 
se ser atriz faz parte dos seus 
planos futuros? 
Ser atriz é algo que passa pelos 
meus planos futuros, porque já era 

uma coisa do meu passado. 
Antes de ser conhecida 

como cantora e 
compositora, 
eu já era atriz. 
E esse lugar 

do audiovisual, 
é um lugar onde eu 

quero continuar fazendo coisas e 
continuar, enfim, em projetos de 
cinema, de série, e «Manhãs de 
Setembro» traz uma expansão de 
possibilidades para mim. Já sou 
conhecida enquanto cantora e 
compositora e tenho aí uma força 

MANHÃS DE SETEMBRO

ENTREVISTA

LINIKER
ATRIZ
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do meu trabalho na sociedade, mas 
também outras vontades e outros 
desejos.

Ao contrário de muitas 
histórias modernas, na série 
não há heróis nem vilões, há 
pessoas complexas. Acredita 
que a humanização das 
personagens é uma mais-valia 
para chegar à audiência, para 
criar empatia com ela? 
Olha, eu sinto que o grande 
motriz [motor] da série é a família. 
Muitas pessoas que assistirem 
vão poder observar que esses 
recortes deles de facto não estão 
só na dramaturgia, mas que 
essas histórias acontecem no 
quotidiano. E acho que essas 
histórias quotidianas, e a verdade 
de cada personagem ali, faz com 

que as pessoas se aproximem 
a isso de uma forma que é fácil 
humanizar. Não é distante, sabe? 
Não é uma coisa onírica ou uma 
coisa descolada da sociedade. 
Tudo o que está acontecendo ali 
acontece mesmo, e a gente vê. Seja 
em São Paulo, seja no Rio, seja em 
Espanha, seja no Bangladesh, seja 
em qualquer outro lugar assim. 
Ontem, eu e a Alice Marcone 
[argumentista] estávamos numa 
entrevista, e ela falou desses 
personagens serem personagens 
esféricas, serem redondos por 
passarem por várias emoções e 
por vários gráficos de dramaturgia 
dentro do argumento. Que é o que 
a gente é, não é? A gente está uma 
hora uma coisa, outra hora outra 
coisa e então vem aí uma coisa 
que acontece.... Então acho que 

são personagens muito humanas 
e reais. 

Queria aproveitar o que disse 
para pegar na componente 
social da série que é muito 
relevante e muito forte. 
Temos temas como a liberdade 
individual, a liberdade sexual, 
a identidade, a pobreza, que são 
temas muito atuais. Que tipo de 
mensagem é que esta série pode 
passar atendendo, por exemplo, 
à situação que atualmente se 
vive no Brasil?
Eu acho que uma das mensagens é 
legitimar que nós, pessoas pretas e 
pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, 
precisamos de segurança. 
Principalmente por saber que a 
gente vive num desgoverno no 
Brasil, onde a violência é a palavra 
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de lei, onde a transfobia e o racismo 
são diariamente realidades das 
nossas trajetórias. Falando do 
lugar da Cassandra, que trabalha 
como estafeta, sabendo que esse 
é um trabalho totalmente sem 
leis trabalhistas que legitimem 
e assegurem essas pessoas, a 
quantidade de pessoas morando em 
situação de rua e sendo desalojadas 
principalmente desses lugares de 
ocupações; sabendo que a gente 
está passando por um período 
onde muitas pessoas estão sem 
trabalho, muitas pessoas estão sem 
casa, falando de um momento no 
Brasil onde a gente está voltando 
para graus de pobreza muito, 
muito severos, onde as pessoas 
passam fome. Gostaria que as 

pessoas olhassem para «Manhãs 
de Setembro» de uma forma onde 
a gente olhasse, de facto, para 
essa sociedade que muitas vezes 
só vemos nos jornais ou vemos 
distante. Então, que isso traga 
também uma reflexão e que traga 
um olhar de responsabilidade 
social. Que a gente entenda que 
a gente precisa de segurança, de 
comida, de casa, de afeto, de amor, 
de família…

Esta série é uma homenagem, 
de certa forma, à Vanusa. Na 
altura em que fui ver a série, 
queria perceber se, se além 
do nome, haveria uma ligação 
maior com a Vanusa. E o que 
me surpreendeu não foi tanto 

o facto de ela "participar" 
como voz-off, mas a postura 
que esta voz-off assume na 
série. Podemos dizer que 
chega a roçar um pouco o 
egoísmo, mas que também 
é de empoderamento, da 
importância da independência, 
de ter uma casa. Que leitura faz 
da importância da Vanusa para 
a série, por um lado, e da forma 
inesperada como ela participa?
Eu acho que a Vanusa, na 
série, serve como a intuição da 
Cassandra. E serve como um lugar 
que humaniza a Cassandra. Ela é 
um ser humano! Então, às vezes 
ela é egoísta, é dura demais, às 
vezes ela quer voltar atrás, ir lá 
atrás do Gersinho e da Leide no 
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carro... E acho que a Vanusa dá 
uma nota para ela assim de "E aí 
gata? A gente vai fazer isso mesmo? 
Eu se fosse você não faria". E acho 
que a relação da Cassandra é tão 
forte com a Vanusa, um lugar que 
a liga ao passado, um lugar que a 
liga aonde ela quer chegar, que é 
como se a Vanusa virasse ali mãe 
da Cassandra, virasse uma coisa 
familiar assim. Acho que isso é 
muito legal na série.

E há aqui espaço para uma 
segunda temporada? Para 
continuar esta história da 
Cassandra?
Olha, eu não sei. Eu gostaria muito. 
Vamos torcer! Vamos torcer por 
essas personagens. Mas eu não 
sei…

Costuma falar-se muito da 
liberdade que o streaming 
oferece à nossa forma de contar 
histórias. Acredita que seria 
possível contar esta história 
fora do streaming, num canal 
de televisão brasileiro?
Eu acho que isso seria uma 
grande conquista. Acho que 
seria um grande marco, porque, 
principalmente, a televisão 
brasileira, ela é uma televisão 
extremamente branca e cisgénera. 
Então, acho que conseguir levar um 
olhar de pessoas pretas e pessoas 
LGBTQIA+, não só como segunda 
plano mas como protagonismo, 
para esses meios de massas, seria 
uma grande rutura de bolha. 

Já teve algum tipo de reação 
do público a este novo projeto, 
agora como atriz? Já conseguiu 
sentir, de alguma forma, o 
apoio da audiência? 
Acho que tem... As pessoas ainda 
não assistiram, só tiveram contato 
com o trailer, mas é muito legal 
ver o quanto as pessoas estão 
esperando a série e ansiosas para 
assistir, entender o que vai vir por 
aí.
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Os canais TVCine continuam a apos-
ta nos filmes inéditos que não tiveram 
possibilidade de passagem nas salas de 
cinema nacionais. A METROPOLIS des-
taca quatro estreias inéditas para todos 
os gostos: o thriller «O Último Vermeer», a 
comédia «Jogos de Manos», o drama «The 
Glorias» e uma curiosa história de cresci-
mento «Adolescência em Grande Escala».

JORGE PINTO

INÉDITOS TV CINE
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Baseado no livro The Man Who Made Vermeers, de 
Jonathan Lopez, e com a realização de Dan Friedkin, 
«O Último Veermer» promete cativar a atenção de to-
dos os espectadores do TVCine num thriller inspirado 
em factos verídicos passados durante o pós-Segunda 
Guerra Mundial. A Holanda é o palco dos aconteci-
mentos, após a derrota das forças alemãs pelos Aliados 
o país está sedento de vingança face aos compatriotas 
que foram colaboracionistas dos nazis. Joseph Piller 
(Claes Bang), um capitão e ex-membro da resistência 
holandesa que integra as forças aliadas, é responsável 

por investigar a origem da venda de um quadro valioso 
que se encontrava na posse de Hermann Göring, o bra-
ço direito de Adolf Hitler. A investigação de Piller vai 
colocá-lo no caminho de Han van Meegeren (Guy Pear-
ce) [foto] um excêntrico artista holandês que se vê acu-
sado de colaborar com o regime nazi. O filme conduz 
o espectador por diversos caminhos e esconde muito 
bem a revelação por detrás da investigação, as inter-
pretações, os dramas pessoais e as boas interpretações 
de Claes Bang e Guy Pearce seduzem-nos num belo e 
surpreendente mistério.   

O ÚLTIMO VERMEER 

METROPOLIS JULHO 20121
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THE GLORIAS
Julie Taymor realizou um filme inspirado na biografia 
“My Life on the Road” de Gloria Steinem uma das mais 
famosas activistas do século XX. Gloria Steinem lutou 
de forma incansável pela igualdade de direitos das mu-
lheres não só nos E.U.A. mas também à volta do globo. 
Não seria fácil registar um legado tão denso em 120 
minutos sem tornar o registo denso, assim, a criação 
da dinâmica passou por criar diversas Glorias, com 
quatro actrizes a interpretar as várias fases da vida 
de Steinem, momentos que marcaram para sempre a 
sua forma de encarar a realidade. As interpretações da 

vida adulta ficaram a cargo de Alicia Vikander (melhor 
desempenho do filme) e Julianne Moore [foto]. É um 
trajecto de vida que se cruza com a evolução das men-
talidades e relevo e respeito da mulher no mundo.

METROPOLIS JULHO 20121
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«Adolescência em Grande Escala» é um filme muito 
interessante, escrito e realizado por Jason Orley, que revela 
o talento e verve dramática de Pete Davidson. A narrativa 
é uma história de coming of age de Monroe (Griffin Gluck) 
que desde criança tomou como melhor amigo Zeke (Pete 
Davidson), um adolescente que namorava com a sua irmã 
mais velha. Passados vários anos, Monroe continua a dar-
se mais com Zeke e os seus amigos do que os seus colegas 
de escola ou próprios pais. O filme relata os infortúnios 

de Zeke que não foi a lado nenhum na vida e o engano de 
Monroe de querer ser idêntico ao seu ídolo e a tragédia 
dessa escolha. «Adolescência em Grande Escala» combina 
o drama e o romance ligeiro com o humor, aborda dilemas 
da adolescência e os caminhos que se percorrem na ténue 
linha entre o sucesso e o fracasso. Palavra final para o 
talento de Pete Davidson: tem tudo para se tornar num 
excelente actor ao nível dos Adam Driver e Tom Hanks 
deste mundo, eles que também começaram na comédia.

ADOLESCÊNCIA EM GRANDE ESCALA

METROPOLIS JULHO 20121
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JOGOS DE MANOS

«Jogos de Manos» é uma espécie de «American Pie» 
com adultos. Foi escrito e realizado por Josh Duha-
mel, que também é protagonista desta comédia.

O filme celebra a estranha fraternidade de seis 
amigos que, após um interregno de cinco anos, se 
reúnem para realizar uma série de desafios físicos 
e mentais num fim-de-semana insano. O objectivo 
da reunião é o cumprimento de uma tradição de 

uma adolescência não esquecida à boleia de levan-
tar o espírito de um amigo obcecado pelos desafios 
e que se encontra numa crise depressiva.

O enredo explora as relações entre os membros do 
grupo, os desafios com um humor mais escatoló-
gico e as pequenas vinganças entre amigos. «Jo-
gos de Manos» combina os gags absurdos com uma 
amizade tresloucada. 

METROPOLIS JULHO 20121



Para quem estava habituado a descansar nas férias 
de verão, o fim do hiato das séries veio aumentar 

ainda mais a watchlist. Comece já a apontar 
algumas das estreias já anunciadas: há apostas 

para todos os gostos, da comédia «Kevin Can F**k 
Himself» aos regressos de «Ted Lasso» e «Atypical»; 

e uma recriação de «Turner & Hooch».   
SARA QUELHAS

 108 METROPOLIS JULHO 2021

ZAPPING



 109METROPOLIS JULHO 2021

O QUE ESTÁ A DAR NA TV



KEVIN CAN F**K HIMSELF 
AMC 

THE WHITE LOTUS
HBO

A viver a melhor fase da sua carreira, depois de re-
ceber um Emmy por «Schitt's Creek», Annie Mur-
phy tem estreia marcada na TV portuguesa. Após 
interpretar uma jovem irresponsável e mimada, 
Annie é agora a típica personagem feminina de sit-
com, assente em estereótipos e piadas fáceis… com 
um twist. A nova série [foto] explora a vida secre-
ta da protagonista, alternando quer na realização, 
quer na abordagem das cenas, consoante Allison 
está em modo sitcom ou fora deste “confinamento”. 

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME 
TVCINE ACTION

Parece mentira, atendendo à tradicional longevidade 
das séries, mas Christopher Meloni volta a interpre-
tar Elliot, 22 anos depois da sua estreia em «Lei & Or-
dem: Unidade Especial». A série-mãe já tem a 24.ª (!!!) 
temporada confirmada, e agora Meloni tenta imitar o 
sucesso num spin-off a solo, ainda que com crossovers 
regulares com Olivia Benson (Mariska Hargitay). Em 
«Law & Order: Organized Crime» [foto de abertura], 
Elliot regressa à NYPD para combater o crime organi-
zado após uma perda pessoal devastadora.
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THE WHITE LOTUS
HBO

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME 
TVCINE ACTION

SCHMIGADOON!
APPLE TV

Murray Bartlett, Connie Britton, Alexandra Dadda-
rio e Steve Zahn são alguns dos atores que marcam 
presença nesta sátira social. Num resort exclusivo, os 
funcionários tentam agilizar as vontades de “tipos 
brancos e ricos”, das mais simples às mais bizarras. As 
férias de luxo vão assumindo novas vertentes, menos 
animadoras, e, a cada dia que passa, uma complexi-
dade obscura emerge e os visitantes, aparentemente 
perfeitos, ou os empregados bem-dispostos do hotel, 
podem não ser o que parecem…

Há uma nova comédia musical no streaming [foto]. 
Cecily Strong e Keegan-Michael Key partem numa 
viagem à aventura, com o objetivo de recuperar a fe-
licidade na sua relação. A dupla descobre uma cidade 
mágica onde todos vivem num estúdio musical des-
de a década de 40. Mas o sonho complica-se quando 
eles descobrem que não podem sair até encontrar o 
“amor verdadeiro”. A temporada de seis episódios 
conta ainda com Alan Cumming, Kristin Chenowe-
th, Aaron Tveit e Dove Cameron, entre outros.
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Horário Bilheteira
30 minutos antes  
de cada sessão
 
Contactos
- 911 081 317
- casa@caminhos.info
- www.caminhos.info/
casa 25 

21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 84’ 

CARNAVAL DAS ALMAS 
Herk Harvey (USA, 1962) 

18 
21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 73’ 

A PEQUENA LOJA DOS 
HORRORES 
Roger Corman (USA, 1960)

AGOSTO :: CLÁSSICOS DO HORROR ::

JULHO

11 
21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 97’ 

A NOITE DOS MORTOS-VIVOS 
George A. Romero (USA, 1968)

04 
21:30

:: M12 ::MUDO :: 108’ 

FAUSTO 
F.W. Murnau (Alemanha, 1926)

28 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: REPÚBLICA DOMINICANA  
:: M12 :: ESPANHOL :: 90’ 

DÓLARES DE AREIA 
Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas (República Dominicana, 2014)

27 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: M12 :: PORTUGUÊS :: 73’ 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
Tiago Hespanha e Frederico Lobo (Documentário, 2014) 

24 
10:30

:: CAMINHOS :: SESSÃO INFANTIL :: M4 :: 
PORTUGUÊS :: 45’ :: ENTRADA LIVRE ATÉ 
2 ACOMPANHANTES POR CRIANÇA ::  

CURTAS-METRAGENS 
NACIONAIS 

23 
21:30

:: CCP :: MONTAGEM E AUTORIA :: M12 :: 
PORTUGUÊS :: 60’ 

ANTOLOGIA  
Jerónimo Rocha (Portugal, )

Breu (14’) (2010) 
Dédalo (11’) (2013) 
Arcana (11’) (2015) 
Macabre (24’) (2015)

Organização
Parceiros Institucionais

Apoio Program
ação

Apoio Logístico
Apoio M

edia
Co-Organização

Filipe G
oulão | designer_ilustrador

w
w

w
.�lipegoulao.com

casa do 

cinema
de coimbra

22 
21:30

:: CCP :: MONTAGEM E AUTORIA :: M6 :: PORTUGUÊS :: 80’ 

LINHA VERMELHA 
José Filipe Costa (Portugal, 2012)

21 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: FILIPINAS :: M14 :: FILIPINO :: 110’ 

MA’ROSA 
Brillante Mendoza (Filipinas, 2016)

20 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: 
M12 :: PORTUGUÊS :: 90’ 

ANTOLOGIA  
António Ferreira (Portugal)

Respirar (Debaixo 
D’água) (45’) (2000)
Deus Não Quis  (15’) (2007)
Posfácio nas Confecções 
Canhão (30’) (2012)

14 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: JAPÃO :: M12 :: JAPONÊS :: 109´ 

LIKE SOMEONE IN LOVE 
Abbas Kiarostami (Japão, França, 2012)

13 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: 
M12 :: PORTUGUÊS :: 61’ 

ANTOLOGIA   
Alexandra Ramires
Elo
Água Mole 

ANTOLOGIA  Regina Pessoa
Tio Tomás, A Contab-
ilidade Dos Dias
Kali, O Pequeno Vampiro
História Trágica com Final Feliz
A Noite

07 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: BRASIL :: M12 :: PORTUGUÊS :: 101’ 

BOI NEON 
Gabriel Mascaro (Brasil, 2015) 

06 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: M12 :: PORTUGUÊS :: 75’ 

AS SETE MIL PORTAS 
Tiago Cravidão (Portugal, 2017) 

O Cágado, de Pedro Lino e Luís 
da Matta Almeida - 10’
Ema e Gui, de Nuno Beato - 7’
O Campo À Beira Mar, de André Ruivo - 8’ 
Circo, de André Ruivo - 8’ 
Dodu, o Rapaz de Cartão, de 
José Miguel Ribeiro - 5’ 
3x3, de Nuno Rocha - 6’
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TAKEN 
 

FOX 1 DE JUNHO

YOUNG ROYALS 
 

NETFLIX 1 DE JUNHO

MORTEL 
 

 NETFLIX 2 DE JUNHO 2ª TEMPORADA 

LIÇÕES DE CIDADANIA  
 

NETFLIX 4 DE JUNHO

APENAS CÃES  
 

NETFLIX 7 DE JUNHO 2ª TEMPORADA 

CAT PEOPLE 
  

NETFLIX 7 DE JUNHO

MONSTROS AO TRABALHO  
 

DISNEY+ 7 DE JUNHO 

ATYPICAL 
  

NETFLIX 9 DE JULHO 4ª TEMPORADA 

BIOHACKERS  
 

NETFLIX 9 DE JUNHO 2ª TEMPORADA 

UM HOMEM ENTRE MULHERES 
  

FOX COMEDY 9 DE JULHO 9ª TEMPORADA 

VIRGIN RIVER 
 

NETFLIX 9 DE JULHO 3ª TEMPORADA 

GUERRA DOS MUNDOS  
 

FOX 12 DE JULHO  2ª TEMPORADA 

UM DIA DE CADA VEZ  
 

FOX COMEDY 12 DE JULHO 
 

NAOMI OSAKA: ESTRELA DO TÉNIS  
 

NETFLIX 13 DE JULHO 
 

ROUBOS INACREDITÁVEIS 
  

NETFLIX 14 DE JULHO 
 

A TEORIA DO BIG BANG  
 

FOX COMEDY 15 DE JULHO 5ª TEMPORADA 
 

EU NUNCA…  
 

NETFLIX 15 DE JULHO 2ª TEMPORADA 
 

TURNER & HOOCH  
 

DISNEY+ 16 DE JULHO

MAGNUM P.I.  
 

FOX 20 DE JULHO 3ª TEMPORADA 
 

MESTRES DO UNIVERSO: SALVANDO ETERNIA 
  

NETLIX 23 DE JULHO 
 

TED LASSO 
  

APPLE TV 23 DE JULHO 2ª TEMPORADA 
 

OS SIMPSONS  
 

FOX COMEDY 26 DE JULHO 32ª TEMPORADA 
 

RAINHA DO SUL 
  

FOX LIFE 28 DE JULHO 5ª TEMPORADA 
 

APONTE JÁ NO CALENDÁRIO!



Horário Bilheteira
30 minutos antes  
de cada sessão
 
Contactos
- 911 081 317
- casa@caminhos.info
- www.caminhos.info/
casa 25 

21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 84’ 

CARNAVAL DAS ALMAS 
Herk Harvey (USA, 1962) 

18 
21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 73’ 

A PEQUENA LOJA DOS 
HORRORES 
Roger Corman (USA, 1960)

AGOSTO :: CLÁSSICOS DO HORROR ::

JULHO

11 
21:30

:: M16 :: INGLÊS :: 97’ 

A NOITE DOS MORTOS-VIVOS 
George A. Romero (USA, 1968)

04 
21:30

:: M12 ::MUDO :: 108’ 

FAUSTO 
F.W. Murnau (Alemanha, 1926)

28 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: REPÚBLICA DOMINICANA  
:: M12 :: ESPANHOL :: 90’ 

DÓLARES DE AREIA 
Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas (República Dominicana, 2014)

27 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: M12 :: PORTUGUÊS :: 73’ 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
Tiago Hespanha e Frederico Lobo (Documentário, 2014) 

24 
10:30

:: CAMINHOS :: SESSÃO INFANTIL :: M4 :: 
PORTUGUÊS :: 45’ :: ENTRADA LIVRE ATÉ 
2 ACOMPANHANTES POR CRIANÇA ::  

CURTAS-METRAGENS 
NACIONAIS 

23 
21:30

:: CCP :: MONTAGEM E AUTORIA :: M12 :: 
PORTUGUÊS :: 60’ 

ANTOLOGIA  
Jerónimo Rocha (Portugal, )

Breu (14’) (2010) 
Dédalo (11’) (2013) 
Arcana (11’) (2015) 
Macabre (24’) (2015)

Organização
Parceiros Institucionais

Apoio Program
ação

Apoio Logístico
Apoio M

edia
Co-Organização

Filipe G
oulão | designer_ilustrador

w
w

w
.�lipegoulao.com

casa do 

cinema
de coimbra

22 
21:30

:: CCP :: MONTAGEM E AUTORIA :: M6 :: PORTUGUÊS :: 80’ 

LINHA VERMELHA 
José Filipe Costa (Portugal, 2012)

21 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: FILIPINAS :: M14 :: FILIPINO :: 110’ 

MA’ROSA 
Brillante Mendoza (Filipinas, 2016)

20 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: 
M12 :: PORTUGUÊS :: 90’ 

ANTOLOGIA  
António Ferreira (Portugal)

Respirar (Debaixo 
D’água) (45’) (2000)
Deus Não Quis  (15’) (2007)
Posfácio nas Confecções 
Canhão (30’) (2012)

14 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: JAPÃO :: M12 :: JAPONÊS :: 109´ 

LIKE SOMEONE IN LOVE 
Abbas Kiarostami (Japão, França, 2012)

13 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: 
M12 :: PORTUGUÊS :: 61’ 

ANTOLOGIA   
Alexandra Ramires
Elo
Água Mole 

ANTOLOGIA  Regina Pessoa
Tio Tomás, A Contab-
ilidade Dos Dias
Kali, O Pequeno Vampiro
História Trágica com Final Feliz
A Noite

07 
21:30

:: CEC :: O MUNDO ATRAVÉS DO CINEMA: BRASIL :: M12 :: PORTUGUÊS :: 101’ 

BOI NEON 
Gabriel Mascaro (Brasil, 2015) 

06 
21:30

:: FILA K :: REALIZADORES DE COIMBRA :: M12 :: PORTUGUÊS :: 75’ 

AS SETE MIL PORTAS 
Tiago Cravidão (Portugal, 2017) 

O Cágado, de Pedro Lino e Luís 
da Matta Almeida - 10’
Ema e Gui, de Nuno Beato - 7’
O Campo À Beira Mar, de André Ruivo - 8’ 
Circo, de André Ruivo - 8’ 
Dodu, o Rapaz de Cartão, de 
José Miguel Ribeiro - 5’ 
3x3, de Nuno Rocha - 6’
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TÍTULO ORIGINAL 
Hitman's Wife's Bodyguard  
REALIZAÇÃO

Patrick Hughes 
ELENCO

Ryan Reynolds 
Samuel L. Jackson 
Salma Hayek
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

100’ 
ANO 

2021

Com uma dupla improvável, mas que funciona, «O 
Guarda-Costas e a Mulher do Assassino» mistura 
comédia e ação imparável, num resultado que não 
impressiona. O sucesso alcançado por «O Guarda-
Costas e o Assassino» (2017) mostrou que a história 
poderia ter pernas para andar e, na sequela, Michael 
Bryce (Ryan Reynolds) e Darius Kincaid (Samuel L. 
Jackson) têm um novo inimigo pela frente, um vilão 
que ameaça a Europa para vingar a Grécia. 

Patrick Hughes mantém o tom dinâmico do 
primeiro filme, conseguindo potenciar os momentos 
mais divertidos. Contudo, o enredo da sequela é 
ainda menos crível do que o da primeira obra, não 
deixando muita margem para a imprevisibilidade. 
O antagonista é também demasiado caricatural, 
desaproveitando, por completo, o talento de 
António Banderas. Também Morgan Freeman tem 
uma participação na obra, mas com um personagem 
que não dá azo a uma grande composição por parte 
do lendário ator.

 

Por seu lado, Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson 
reforçam a química já demonstrada anteriormente, 
embora os personagens, a nível individual, acabem 
por não se realçar nos seus respetivos percursos 
cinematográficos. Na sequela, Salma Hayek 
conquista um maior destaque, após um papel 
secundário no primeiro filme. Aqui, a atriz torna-
se a verdadeira protagonista, mas acaba por ter, 
também ela, uma personagem estereotipada que 
poderia ter tido direito a mais nuances.

«O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino» é 
um verdadeiro filme escapista, com muita ação 
e cenas inusitadas que tiram partido do exagero 
para criar alguns momentos divertidos. Contudo, 
seria de esperar um pouco mais, sobretudo quando 
se conta com um elenco tão bem composto como 
aqui acontece. Fica, assim, uma oportunidade 
perdida, numa obra que entretém, mas que não se 
notabiliza.
TATIANA HENRIQUES

O GUARDA-COSTAS 

E A MULHER DO 

ASSASSINO
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TÍTULO ORIGINAL

 Black Widow 
REALIZAÇÃO

 Cate Shortland 
ELENCO

Scarlett Johansson 
Florence Pugh  
David Harbour 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

133 min. 
ANO

2021 

«Viúva Negra» é um dos melhores filmes da Marvel, é 
um surpreendente blockbuster de autor, visualmente 
irrepreensível com um riquíssimo tecido narrativo 
aliado a um elenco exemplar. A curiosidade era elevada 
a partir do momento em que Cate Shortlant assumiu 
a cadeira da realização. A cineasta australiana tem no 
seu CV o magnifico «Lore» (2012) e o interessantíssimo 
indie «Salto Mortal» (2004). Basta olhar para sua carreira 
para entender o porquê da sua escolha, incute realismo e 
passado nos seus personagens tendo um especial cuidado 
pelas figuras femininas ao criar relatos pessoais.  

Os melhores artistas dos comics Marvel foram sempre 
excelentes contadores de histórias e Cate Shortland 
assumiu esse papel e conservou a sua identidade na 
criação de personagens de caracter tridimensional. 
Perante a maior a audiência do mundo aos seus pés 
Cate Shortland não desiludiu. A realizadora liderou 
uma história que pudesse interessar não só os amantes 
incondicionais de super-herois como todos aqueles que 
também esperam um filme com alma.  

«Viúva Negra» finalmente humaniza uma personagem 

que tem um passado nos comics e que já merecia um 
tratamento condigno no cinema para lá de ser apenas uma 
femme fatalle, heroína sexy ou um estereótipo. A própria 
protagonista queixou-se dessa objectificação na sua primeira 
aparição em «Homem de Ferro 2». Após esta representação 
de Scarlett Johansson na mitologia Marvel os produtores 
têm um problema entre mãos, com um papel musculado a 
actriz faz estragos não só na acção mas também na emoção e 
está um nível acima de todos os interpretes. 

As sequências de acção deste filme são mais pessoais e 
frenéticas, de câmara ao ombro com uma montagem em 
alta rotação criou-se a sua própria expressão a nível de cores, 
luz e trabalho de câmara. As várias lutas de corpo a corpo 
ou mesmo as perseguições são intensas mas igualmente 
emocionais. A luta ou uma perseguição não existe para 
encher chouriços, é acção de primeira água e uma forma 
deliberada de avançar a história. 
Este filme de origem tem um lugar próprio na mitologia da 
Marvel Cinematic Universe, não necessitamos de visionar 
outros filmes da saga para ver «Viúva Negra» é uma história 
de origem que funciona lindamente a solo. A narrativa 
é linear, depois do prólogo descobrimos que a estrela da 

VIÚVA 
NEGRA
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companhia tem assuntos mal resolvidos com o passado, 
há uma organização secreta russa que explora jovens 
tornando-as assassinas impiedosas e destituídas de livre 
arbítrio. A heroína reúne-se à sua “irmã” (Florence Pugh) 
que desperta da sua missão e procura auxilio com a única 
pessoa da família que trata por tu os super-heróis…  

Florence Pugh é o outro lado da moeda contracena 
muito bem com uma Scarlett Johansson em estado de 
graça, a britânica continua a ser uma rising star que 
não para de debitar interpretações de encher o ecrã, 
surge no filme como Yelena Belova e apesar dos seus 
atributos de guerreira carrega um vazio emocional. O 
filme também adiciona à festa o “pai” narcisista, um 
russo que rima com urso, deliciosamente interpretado 
por David Harbour no papel do decadente herói soviético, 
o Guardião Vermelho, uma figura que veio para ficar 
na MCU. Também surge em cena Rachel Weisz no 
papel da figura maternal das jovens que cresceram para 
serem implacáveis assassinas. Não esperávamos ver 
a actriz num filme de super-heróis nesta fase da sua 
longa carreira mas tem uma interpretação exemplar 
ao lidar com o sentimento oculto numa demonstração 

da sua qualidade que puxa o tapete aos espectadores. Nos 
antagonistas do filme surge o misterioso Taskmaster que 
está ligado ao passado de Natascha, uma figura pouco 
interessante nos comics mas o argumentista Eric Pearson 
conferiu personalidade resolvendo e reinventando bem o 
personagem para a MCU. Ray Winstone sempre foi bom a 
ser mau, interpreta um papel que faz com um pé atrás das 
costas mas confere uma presença insidiosa tornando-o algo 
mais do que o típico vilão, é um excelente desempenho. 

O clímax final é fantástico com twist́ s à mistura onde 
o espectador vai descobrir que por detrás de todo o 
espectáculo visual houve também amor e laços de família. 
A história pessoal de duas “irmãs” e de uma família 
disfuncional assumiu o papel central do filme, sem ser 
piegas ou fazendo disso uma bandeira, o argumento 
equilibrou perfeitamente a acção, o drama e o humor 
revelando a seu tempo que afinal o passado teve 
significado. Se por acaso este filme for o cair do pano de 
Scarlett Johansson a actriz sai da MCU em grande numa 
personagem sem super-poderes é o coração de Natacha 
que é a força motriz deste excelente thriller de acção e 
espionagem.JORGE PINTO
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TÍTULO ORIGINAL

F9 
REALIZAÇÃO

Justin Lin 
ELENCO

Vin Diesel 
Michelle Rodriguez
Jordana Brewster 
ORIGEM

EUA/Tailândia/Canadá 
DURAÇÃO

145 min. 
ANO 

2021 

«Velocidade Furiosa 9» (VF9) marca o aguardado 
regresso de Justin Lin à série. O realizador assinou, 
entre 2006 a 2013, quatro dos melhores filmes da 
saga e introduziu uma mão cheia de personagens que 
viriam a marcar o curso deste poderoso franchise dos 
estúdios Universal com duas décadas sempre a abrir e 
5 mil milhões de dólares em carteira. Lin é um cineasta 
que soube sempre dosear o drama ligeiro e a borracha 
queimada com stunts sem precedentes. 
 
O prólogo desenrola-se no passado distante numa pista 
NASCAR, uma cena que nos traz à memória «Dias de 
Tempestade» (1990) com Tom Cruise e Robert Duvall. 
Logo após o inesperado flashback o filme arranca a todo 
o gás para uma grande abertura rodada na Tailândia, 

um Indiana Jones sobre rodas, uma sequência incrível 
onde se atira tudo à parede e assinala a entrada em cena 
do antagonista Jakob Toretto (John Cena). É o mote 
para um filme que sabe que a sua principal função é 
entreter, emocionar e deslumbrar os fãs da série. É um 
parque de diversões num ecrã. 

O prato principal de VF9 é a colisão operática entre 
Dominic e Jakob. Os irmãos Toretto seguiram diferentes 
caminhos e são forçados a lidar com um passado 
sinuoso. John Cena está à altura do desafio num papel 
menos polido de acção/reacção mas rancoroso e com o 
desejo de sair da sombra do mano mais velho. Vin Diesel 
surge numa espécie de pistoleiro retirado que deve voltar 
a empunhar as armas para lidar com o passado para 

VELOCIDADE 
FURIOSA 9
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garantir o legado futuro, está sempre melhor quando é 
pragmático e deixa os músculos falarem por si.
 
O argumento de VF9 pertenceu a Daniel Casey e Justin 
Lin que investem no sentimento da história ao viajarem 
ao passado antes de apresentarem o antagonista do 
filme. Esta trip nostálgica ocorre em vários momentos 
do enredo para relatar uma relação mal resolvida que 
culmina no grandioso desafio que os super-heróis da 
saga têm pela frente nesta aventura global. 
Nos interlúdios de números alucinantes de acção (dentro 
e fora da estrada), onde se desafiam todas as leis da 
física, apresentam-se os vários dramas narrativos, não 
só o sentimento de traição e remorso mas igualmente 
de paternidade e irmandade, a relação entre irmãos 
de sangue e de armas, reaparições inesperadas e a 

redefinição da família. O elenco é mais reduzido mas 
sofreu com as ausências dos pesos-pesados e válvulas de 
humor Dwayne Johnson e Jason Statham. 
 
Este filme em termos de acção está ainda mais próximo 
da série James Bond do que propriamente dos anteriores 
capítulos da saga Velocidade Furiosa, seja nos gadgets, 
veículos de sonho, cenários nos quatro cantos do mundo 
(Londres, Tóquio, Tblisi, Edimburgo) e supervilões. 
Abraçamos o que é implausível porque temos a 
noção que estamos no reino da fantasia e da diversão 
absolutamente louca. Os espectadores serão levados 
pela acção non stop com acelerações dos 0 aos 100 
num piscar de olho com um drama familiar à mistura. 
Coloquem o cérebro em ponto morto, «Velocidade 
Furiosa 9» está aí para as curvas. JORGE PINTO
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TÍTULO ORIGINAL 
The Courier 
REALIZAÇÃO

Dominic Cooke
ELENCO

Benedict Cumberbatch 
Merab Ninidze  
Rachel Brosnahan   
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

112 min. 
ANO 

2020
 

Em linha com a boa tradição britânica, «O Espião 
Inglês» é um thriller sobre um dos momentos mais 
quentes da Guerra Fria. Assinado por Dominic 
Cooke, o filme conta com Benedict Cumberbatch 
no papel de um simples empresário transformado 
num herói improvável no meio de uma feroz tensão 
entre americanos e soviéticos. Assente em fatos 
verídicos, o argumento sólido de Tom O’Connor 
preenche os acontecimentos com uma cadência 
e ritmo vertiginosos conduzidos por um par de 
protagonistas em grande estilo.  

Greville Wynne é um empresário britânico a 
operar no mercado de leste europeu, onde a 
procura é grande e a oferta escassa. Emily, agente 
da CIA e o MI6 (serviço de espionagem britânico) 
procuram alguém com um perfil anónimo, mas 
com acesso ao lado de lá da cortina de ferro. 
A ocasião faz o ladrão, como reza o ditado, e 
Wynne é seduzido a iniciar uma missão perigosa: 
estabelecer com Oleg Penkovsky, um oficial 
soviético, uma parceria secreta e arriscada, a 
poucas semanas de estalar a célebre crise dos 
Mísseis de Cuba, no ano de 1962, e com o intuito 
de evitar a escalada nuclear. 

Os dados estão lançados para uma fita à boa 
maneira dos romances do malogrado John le 
Carré ou do espião britânico mais famoso de 
sempre, 007. Uma narrativa ágil e simples, 
recheada de suspense, numa atmosfera de época 
bem construída – destaque para a reconstituição 
das ruas e espaços da Moscovo desses tempos. 
Um Benedict Cumberbatch em excelente forma 
– talvez o melhor ator britânico da sua geração, 
a par de Michael Fassbender – acompanhado 
de Merab Ninidze, ou Oleg, o oficial soviético 
empenhado na paz mundial numa relação 
perigosa e que se transforma numa amizade 
improvável. O excelente trabalho de montagem 
no filme, a imprimir o ritmo certo à narrativa 
e a prender o espetador, é outro dos trunfos 
do filme. Porém, nem tudo é perfeito em «O 
Espião Inglês»: a previsibilidade no último terço 
do filme, algum maniqueísmo pró-ocidental e 
sobretudo a ausência da gravitas exigida pelos 
fatos históricos descritos no filme penalizam o 
resultado final.
 
A ver, apesar da relativa discrição com que foi 
lançado. SÉRGIO ALVES

O ESPIÃO 
INGLÊS
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TÍTULO ORIGINAL 
Supernova 
REALIZAÇÃO

Harry Macqueen
ELENCO

Colin Firth 
Stanley Tucci  
Pippa Haywood  
ORIGEM

Reino Unido 
DURAÇÃO

93 min. 
ANO 

2020
 

É difícil não pensar em tramas sobre a resiliência da 
paixão como «O Despertar da Mente» (2004) e «A Minha 
Namorada Tem Amnésia» (2004) diante de «Supernova», 
uma ode à perenidade do querer na instância do 
esquecimento. Por anos a fio, entre o fim do século XX e o 
início do XXI, o cinema falou da memória como instância 
a ser preservada a qualquer custo, vide o «2046» (2004), 
de Wong Kar Wai, onde nem o futuro se livra das 
fantasias do passado. Mas, agora, há uma onda de filmes 
sobre o apagamento dos lastros de afeto. E a pérola de 
Harry Macqueen, é um dos mais bem-sucedidos gestos 
nessa perspectiva do audiovisual. Uma perspectiva que se 
calça em grandes trabalhos de atuação. 

Realizador do charmoso «Joe Gould's Secret» (2000), 
Stanley Tucci concorreu ao Oscar uma única vez, como 
ator coadjuvante, por «Visto do Céu» (2009). Na ocasião, 
a diva Meryl Streep, a sua colega em vários filmes, frisou 
o quão farta é a generosidade que ele tem no trato com 
seus parceiros de cena. Definido também como um 
parceiro generoso, Colin Firth, laureado com a estatueta 
de Hollywood em 2011, em «O Discurso do Rei», teve 
a chance de provar do “charme Tucci” em um lugar de 
dor… mas também de amor…. em um filme no qual seu 
coprotagonista faz jus (e muito) aos elogios recebidos por 

Meryl: o drama «Supernova». Tucci faz de Firth um gigante e 
Colin faz de Stanley um colosso. É uma troca de harmonia plena 
entre dois atores em estado de graça.
 
Também ator, o cineasta Harry Macqueen (diretor de 
«Hinterland» (2014)) pilota «Supernova» com um ónus de 
delicadeza ascendente. O filme tem no silêncio apaixonado do 
seu casal de protagonistas – o músico Sam e o escritor Tusker – o 
seu combustível. Tucci dá a Tusker uma dimensão poética rara 
de se ver: cheio de si, em sua esgrima com as palavras, esse autor 
está diante de um diagnóstico de demência capaz de liquidar 
a sua memória. O seu marido, Sam (melhor papel de Firth em 
anos) testemunha a sua peleja diária com um mal terminal 
e suas decisões nem sempre palatáveis. Macqueen filma os 
dois com doçura, sem apelar para closes invasivos, calçado na 
partitura melancólica do músico Keaton Henson na sua trilha 
sonora. Em um dado momento, fala-se “Não se chora o luto 
de alguém que está vivo”. É a deixa para se entender o quanto 
um abraço pode ser um abrigo e quão analgésico o efeito de 
mãos dadas pode ter sob as células cerebrais. Num momento 
de devastar miocárdios, Tusker se propõe a ler um discurso 
para a família do seu companheiro. Mas prefere que o próprio 
Sam o leia. Na leitura, aquando a sua estreia no Festival de San 
Sebastián a audiência derreteu e aplaudiu aquela paixão com 
ardor ibérico. RODRIGO FONSECA

SUPERNOVA
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«Colectiv - Um Caso de Corrupção» é um 
documentário que merecidamente teve honras de 
estreia nacional numa sala de cinema, foi uma obra 
nomeada para dois Oscars em 2021 (Documentário 
e Filme Estrangeiro). O filme é poderoso pela sua 
mensagem na procura da responsabilidade perante 
o flagelo da corrupção. A história baseia-se num 
caso que se inicia a 30 de Outubro de 2015, após a 
deflagração de um fogo no Colectiv, um clube noturno 
de Bucareste que não tinha saídas de incêndio. As 
imagens da deflagração são breves mas deixam-nos 
arrepiados perante o pânico. O incidente provocou 27 
fatalidades no local e 180 feridos, o incêndio implicou 
a queda do governo na Roménia. A situação tomou 
proporções dantescas quando começaram a falecer 
em diversos hospitais do país 27 vítimas do incêndio, 
algumas das quais não estavam em risco de vida. 
Perante a indiferença das autoridades e as mortes 
que se acumulavam, um jornal Desportivo decide 
investigar o caso. É descoberta uma enorme cabala 
que vitimizava os pacientes através da ineficácia dos 
produtos de descontaminação usados nos hospitais e 
nas salas de operação. Empresas privadas, políticos e 

directores dos hospitais estavam envolvidos num caso 
de corrupção sistémica.  
O documentário tem duas fases, a primeira é o 
acompanhamento da investigação jornalística de 
Catalin Tolontan. A segunda metade é um olhar 
sobre as decisões políticas de Vlad Voiculescu, 
um pragmático jovem ministro da saúde que está 
manietado pelas forças atávicas, integra um governo 
de tecnocratas que é forçado a gerir os destinos de um 
país mergulhado num caos. O documentário não tem 
um tom mais clássico, o realizador Alexander Nanau, 
através da construção do caso, montou uma estrutura 
onde os acontecimentos surgem em cena como se 
estivéssemos a ver um policial. Tedy Ursuleanu foi 
uma das jovens que sobreviveu à tragédia e tornou-
se porta-voz das vítimas. Para lá do incidente e da 
corrupção, é o seu rosto ou dos familiares das vítimas 
que irão ficar marcados na nossa memória. É um caso 
que se poderia passar em qualquer lugar do mundo e 
não deixa ninguém indiferente. «Colectiv - Um Caso 
de Corrupção» é uma admirável história de coragem e 
resiliência de pessoas singulares que procuram fazer a 
diferença e procuram a verdade. JORGE PINTO

TÍTULO ORIGINAL

Colectiv
REALIZAÇÃO

Alexander Nanau
DOCUMENTÁRIO

ORIGEM

Roménia/Luxemburgo/
Alemanha
DURAÇÃO

109 min.
ANO

2019

COLECTIV 
UM CASO DE 
CORRUPÇÃO
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TÍTULO ORIGINAL 
The Human Voice 
REALIZAÇÃO 
Pedro Almodóvar 
ELENCO

Tilda Swinton 
Agustín Almodóvar 
Miguel Almodóvar 
ORIGEM

Espanha 
DURAÇÃO

30 min. 
ANO 

2020

Depois de «A Lei do Desejo» (1987) e «Mulheres à Beira 
de um Ataque de Nervos» (1988), Pedro Almodóvar 
regressa pela terceira vez ao texto de Jean Cocteau, A Voz 
Humana (1930), desta feita com uma adaptação mais 
convencional mas, ainda assim, com algumas reviravoltas 
almodóvarianas pelo meio.

Em vez do habitual jogo de ensemble, em «A Voz 
Humana» Almodóvar coloca em cena “apenas” Tilda 
Swinton, é ela que dará corpo às angústias de uma mulher 
que aguarda o telefonema do amante que a abandonou. O 
resultado é um festim de 30 minutos em que a actriz nos 
agarra do princípio ao fim e quase nos faz esquecer das 
muitas incarnações passadas desta personagem. 

Contudo, do confronto nasce algo interessante. Como 
acontece com o fado, sobre a mesma base harmónica, cada 
intérprete afirma a sua singularidade. Quando pensamos, 
por exemplo, na interpretação de Anna Magnani – mas 
podemos falar também de Ingrid Bergman ou, muito 
mais recente, de Rosamund Pike – em todas estas 
performances à uma sinceridade... simples. Isto é, uma 
entrega completa ao desespero, algo que, no caso de 

Tilda Swinton, se complexifica. 
A sua interpretação acompanha 
o artifício do cinema deixado 
à mostra em muitos planos do 
estúdio, do cenário pré-fabricado, 
etc. O artifício do discurso 
amoroso acompanha o artifício 
do cinema. 

É muito interessante para o 
espectador observar como no 
decorrer do longo telefonema a 
actriz (que faz de actriz) atravessa 
várias fases do luto amoroso e 
como parece crescer nela uma 
consciência de que, apesar da 
“dor que deveras sente”, também 
ela finge, também ela repete 
um cliché. Afinal, não são só as 
cartas de amor que são ridículas, 
os telefonemas também o são, e 
ainda bem.
CATARINA MAIA

A VOZ 
HUMANA
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TÍTULO ORIGINAL

First Cow  
REALIZAÇÃO

Kelly Reichardt 
ELENCO

Orion Lee 
John Magaro 
Toby Jones 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

122 min. 
ANO 

2021 

Kelly Reichardt volta-nos a fascinar com mais uma 
pérola da sua distinta cinematografia com «First Cow - A 
Primeira Vaca da América». A história desenrola-se no 
período da corrida ao ouro e da conquista de riqueza nas 
“novas fronteiras”, um território pouco explorado no 
noroeste da costa pacífica dos E.U.A. A região do Óregon 
é novamente o cenário natural de um argumento 
redigido pela habitual dupla Jonathan Raymonde e Kelly 
Reichardt, uma localização bela no espaço e no tempo 
mas invariavelmente hostil para os protagonistas da 
história.  

O filme surge de uma adaptação do romance The Half-
Life de Jonathan Raymonde. O enredo minimalista de 
«A Primeira Vaca da América» relata-nos a sobrevivência 

de dois pobres diabos carregados de aspirações que 
se conhecem quando um deles foge a exploradores 
russos e o outro é um cozinheiro que não tem nada 
para cozinhar no seu grupo de caçadores de peles. O 
principal protagonista, Cookie (John Magaro) auxilia 
King-Lu (Orion Lee) a escapar dos seus perseguidores e, 
mais tarde reencontram-se no entreposto comercial da 
região. Juntos descobrem uma oportunidade única de 
conquistarem uns valentes cobres. Na calada da noite 
roubam leite à única vaca da região para confecionarem 
e venderem deliciosos bolinhos fritos aos exploradores 
esfomeados por memórias de um mundo civilizado. O 
problema é que a vaca dócil e simpática é pertença do 
homem mais rico da zona e ninguém com dois dedos 
de testa se atrevia a roubar desse indivíduo, primórdio 

FIRST COW  
A PRIMEIRA 
VACA DA 
AMÉRICA
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de um executivo, interpretado, como é do seu apanágio, 
com a classe indiscutível de Toby Jones.   

O filme tem uma enorme ressonância contemporânea, é 
uma desconstrução, ou, se preferirem, a génese do sonho 
(ou será pesadelo?) americano: o empreendedorismo, 
a oportunidade de enriquecimento numa terra de 
oportunidades e o risco e a ganância que se pode tornar 
fatal… 
 
Kelly Reichardt é um dos expoentes máximos do slow 
cinema, o seu ritmo mais pausado, mais contemplativo, 
convida-nos a viajar na atmosfera entre o espaço e a 
mente dos protagonistas. «A Primeira Vaca da América» 
insere-se nesta dinâmica mas torna-se pelos desígnios 

da riqueza da narrativa e do seu significado num drama 
que subitamente se transforma num thriller com o perigo 
que os personagens correm para ordenharem o seu golpe 
numa jornada de tudo ou nada.  

Kelly Reichardt é uma máquina orgânica, uma 
verdadeira artista que não faz apenas filmes por fazer, 
constrói experiências únicas e harmoniosas na sétima 
arte, objectos de arte que se entranham nos espectadores 
muito além do visionamento. «First Cow - A Primeira 
Vaca da América» é precioso. JORGE PINTO
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TÍTULO ORIGINAL

In the Heights 
REALIZAÇÃO

Jon M. Chu 
ELENCO

Anthony Ramos  
Corey Hawkins 
Leslie Grace 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

143 min. 
ANO

2020 

Antes do sucesso global de «Hamilton», que emergiu na 
Broadway, Lin-Manuel Miranda deu nas vistas no teatro 
musical, como protagonista, compositor e escritor de «In 
the Heights». O inesperado êxito do musical, que ilustra a 
difícil jornada de um grupo de latinos num bairro de Nova 
Iorque, valeu-lhe um Prémio Tony (banda sonora original) 
e dois Prémios Laurence Olivier; além de um Theatre 
World Award para “melhor performance de estreia” e de 
um Clarence Derwent Award para “ator mais promissor”.
O multifacetado autor e ator foi consolidando o seu 
lugar no teatro musical e também na sétima arte, onde 
rapidamente surgiram os primeiros projetos de adaptação 
de «In the Heights». Após alguns atrasos, indecisões e 
mudanças, o filme tornou-se mesmo realidade e traz 
como protagonista um dos atores do cast original de 
«Hamilton», Anthony Ramos. Ramos interpreta Usnavi, 
a personagem quem em tempos ascendeu Miranda ao 
estrelato.
Usnavi (Ramos) tem uma mercearia de bairro em 
Washington Heights, por onde passa a generalidade do 
elenco latino para beber o tradicional café matinal. O 
jovem, já sem pais, tem como principal referência a abuela 
Claudia (Olga Merediz recria o seu papel da Broadway), 
que o ajuda a motivar-se e a alimentar o sonho de 

regressar à República Dominicana. Usnavi pretende gerir 
um bar de praia e levar consigo Claudia e o primo Sonny 
(Gregory Diaz IV).
São várias as storylines que se cruzam em «Ao Ritmo de 
Washington Heights» (2021): os novos negócios que vão 
“engolindo” os mais antigos; o romance a florescer entre 
Usnavi e Vanessa (Melissa Barrera); o cabeleireiro de 
Daniela (Daphne Rubin-Vega) que vai mudar de zona; 
Nina (Leslie Grace) que regressa desiludida de Stanford 
ou o pai Kevin Rosario (Jimmy Smits) que faz de tudo 
para lhe pagar os estudos; e o vendedor de rua (Lin-
Manuel Miranda) que tenta fazer frente à concorrência. 
Tudo enquanto se aproxima a maior festa de Washington 
Heights… e um apagão.
É sempre complicado analisar uma longa metragem 
que nasce originalmente num palco, uma vez que é 
impossível replicar a mesma sensação numa ação corrida 
e mais “artificial”. O desafio passa por criar novas 
sensações, novas camadas e reinventar a obra à luz dos 
tempos em que renasce. E reforçar o foco: a luta pelos 
direitos e oportunidades dos latinos, nomeadamente os 
ilegais, é bem audível nas interações entre personagens, 
nomeadamente em manifestações e conversas sobre 
“pequenos sonhos”.

AO RITMO DE 
WASHINGTON
HEIGHTS
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A vida não devia ser mais difícil porque vieram da 
República Dominicana, do México, de Cuba ou de outro 
país, mas a verdade é que é. Depois das dificuldades 
iniciais da nova língua, quem emigrou para os Estados 
Unidos teve de se contentar com os empregos que havia, 
na esperança de conseguir uma vida melhor. Entre 
o sonho e a ilusão, foram-se reunindo nos Heights, 
onde o espírito de comunidade é incrivelmente forte, e 
irrealizável noutros bairros ou noutros estados.
Apesar das alterações em relação ao musical original, 
não se pode considerar que a narrativa tenha perdido 
força, pelo contrário. Os intervenientes foram capazes 
de explorar as possibilidades oferecidas pela magia do 
cinema, seja com coreografias à boleia de efeitos de luz ou 
de detalhe, seja pela ajuda valiosa de efeitos visuais ou da 
maior pormenorização dos espaços, o que contribui para a 
dinâmica. Não obstante, é preciso olhar para a longa como 
um universo diferente daquele que lhe dá origem, a fim de 
não lhe cobrar aquilo que só o teatro atinge.
A escolha do realizador Jon M. Chu é uma vitória. O 
currículo versátil do cineasta fala por si, pelo que a 
experiência vasta em filmes de ação e de dança, até 
em videoclips, oferece uma visão 360º que engrandece 
a obra. Mesmo com diferenças, a consistência é uma 

mais-valia: a opção por manter a autora do livro na 
escrita do argumento, Quiara Alegría Hudes, contribui 
para fortalecer o espírito da história e não inventar em 
demasia. Já as músicas, apesar de ligeiras alterações e 
trocas na ordem, têm a supervisão de quem lhes deu vida, 
Lin-Manuel Miranda. 
«Ao Ritmo de Washington Heights» (2021) tem, aliás, 
várias gags relacionadas com «Hamilton», da música 
de espera da universidade de Nina ao conflito entre a 
personagem de Lin e Chris Jackson – grandes amigos 
que integraram o cast original de «In the Heights» (como 
Usnavi e Benny) e o de «Hamilton» (como Hamilton e 
George Washington). Os momentos entre os dois, um 
vendedor de granizados e um vendedor de gelados, é 
muito possivelmente um dos melhores momentos do 
filme. Pelo menos para quem tem o histórico desta dupla 
talentosa.
O elenco integra ainda referências do pequeno e grande 
ecrã, além dos já mencionados, como Corey Hawkins, 
Stephanie Beatriz e Dascha Polanco. Importa também 
lembrar que, ainda este ano, deve estrear o novo «West 
Side Story» (2021), com realização de Steven Spielberg.
SARA QUELHAS
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TÍTULO ORIGINAL

Luca 
REALIZAÇÃO

Enrico Casarosa 
ELENCO (VOZES) 
Jacob Tremblay  
Jacob Tremblay  
Emma Berman 
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

95 min. 
ANO 

2021 

Munido da memória pessoal de um verão de infância 
na Riviera italiana e de pozinhos de Miyazaki, Enrico 
Casarosa assinou a sua primeira longa-metragem com 
selo Disney Pixar. E é nessa lógica – hoje em dia quase 
artesanal dentro dos grandes estúdios – de se fazer 
da animação um território de referências íntimas e de 
identidade cultural que «Luca» chega mais longe do 
que a simples designação de “filme de verão”, usada 
pela máquina promocional. Há emoções tão genuínas 
nestes desenhos doces e arredondados, mensagens tão 
suavemente transmitidas pela fábula, e uma nostalgia 
tão bem encaixada na aventura da descoberta (em 
sentido lato), que qualquer noção apressada de estarmos 
perante um filme destinado apenas às criancinhas cai 
por terra. Esta nova prova segura da magia Pixar tem 
alma cinéfila nas suas costuras, e um calor humano a 
que nenhum adulto fica indiferente. 

Eis a história de Luca e Alberto, dois meninos-monstros 
aquáticos que querem explorar o mundo humano 
fora de água e sentir o vento na cara em cima de uma 
Vespa. Quem não? Alberto, com um à-vontade que nos 
lembra o ator Alberto Sordi, é o charmoso da dupla, 
que ensina o tímido Luca a livrar-se da tendência 
para a hesitação através de uma expressão-chave: 
“Silenzio Bruno!” (espécie de truque para afastar o 
medo no momento de tomar o risco). E essa será uma 
aprendizagem importante na hora de se introduzirem 

na pequena cidade costeira de Portorosso, onde se 
cruzam com uma outra personagem, Giulia, rapariga 
determinada e filha de pescador, que abre as portas 
a uma verdadeira experiência italiana, com pasta e 
gelato à mistura. 
 
Entre cartazes do «Monstro da Lagoa Negra» e de 
«Férias em Roma» pregados nas paredes, que nos 
põem em sintonia com uma assumida paixão pelo 
cinema, «Luca» elabora a sua crónica da amizade 
pré-adolescente como uma fantasia coming-of-age 
assente no realismo local, no sentimento comunitário 
e nas relações familiares (é ver a subtrama dos pais 
de Luca à sua procura...). Um conto sobre a liberdade 
debaixo do sol quente, com um intenso sabor a verão 
na Riviera. 

De certa maneira, «Luca» está para a cultura italiana 
como «Coco» está para a mexicana. São animações 
calorosas que trazem ao universo Pixar leituras 
descentralizadas da narrativa americana. E também 
filmes que apostam em algo mais profundo do que 
a diversão infantil. De resto, Casarosa já tinha dado 
prova da sua sensibilidade com a curta-metragem 
«La Luna» (2011), nomeada para o Óscar. «Luca» é o 
descendente natural de uma animação cuja delicadeza 
vem de dentro para fora.INÊS N. LOURENÇO
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TÍTULO ORIGINAL 
The Croods: A New Age 
REALIZAÇÃO

Joel Crawford
ELENCO (VOZES)

Nicolas Cage 
Emma Stone 
Ryan Reynolds  
ORIGEM

EUA 
DURAÇÃO

95 min. 
ANO 

2020
 

Desde 1998, quando «Formiga Z» estreou, desafiando 
a hegemonia da Disney, fazendo da DreamWorks 
Animation uma grife, uma guerra se estabeleceu na 
indústria da computação gráfica, tendo como metas 
a excelência plena na confecção dos family films e a 
fidelização de plateias de diferentes idades – mas com 
protagonismo infantil. Nos anos que se seguiram, 
os estúdios Walt Disney refinaram a sua parceria 
com a Pixar, desenvolvendo uma dramaturgia cada 
vez mais próxima de sessões de análise freudiana, 
como se vê «Soul». Já a DreamWorks fez de «Shrek» o 
ariete do seu avanço mercado adentro, apostando em 
outras franquias aqui e ali, sem nunca perder o foco 
na abrasividade e no tom de aventura. O seu produto 
mais próximo do que a concorrência (a empresa de 
Mickey Mouse) é a saga da família Crood, que aposta 
de maneira mais conservadora na ideia clássica de 
formação familiar e se preocupa mais em atualizar um 
conceito que os desenhos animados conheceram em “Os 
Flintstones”: a analogia entre a vida na Idade da Pedra 
e a vida de hoje. Lançado em 2013, o primeiro filme dos 
Croods apostava na inquietação de uma menina pré-
histórica diante da inércia superprotetora de seu pai, 
cuja voz, nos EUA, é de Nicolas Cage. Foi um projeto de 
US$135 milhões que faturou US$ 587 mihões.

Espelhando uma máxima muito comum, “em equipa 
que vence não se mexe”, o segundo filme, «Os Croods: 

Uma Nova Era», não mudou muito das premissas 
originais. Faturou menos – US$ 171 milhões, até agora 
– mais por culpa dos efeitos da covid-19 sobre o circuito 
do que por problemas de narrativa. Até porque, não há 
o que se queixar da sua eficiência. E há que se exaltar 
a direção de arte inspiradíssima de Nate Wragg e o seu 
uso preciso de cores sempre saturadas.

Oriundo da equipa de Kung Fu Panda, o diretor Joel 
Crawford imprime uma ligeireza contagiante no 
seu estudo sobre opostos que se atraem ao ponto de 
expressarem as suas semelhanças. Na trama, a jovem 
Eep encontra um clã, os Bettermans, que parece mais 
evoluído que a sua família. A convivência com eles 
gera amizades, perigos e um processo de reeducação 
sentimental que ensina os personagens a respeitarem 
mais (e melhor) tudo o que há de diferente. E o público 
aprende com eles, divertindo-se com correrias coloridas 
e com os faniquitos de Eep, no seu adolescente turbilhão 
hormonal. RODRIGO FONSECA

OS CROODS
UMA NOVA ERA
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Todd Haynes realiza uma obra baseada 
em factos verídicos que vai para lá da sua 
história e revela a luta de um homem contra 
o sistema. No centro deste filme está Robert 
Bilott, um advogado de um grande escritório 
habituado a defender gigantes empresariais 
e um agricultor de uma pequena comunidade 
na Virgínia ocidental. O agricultor (Bill 
Camp) vê a sua plantação e os seus animais 
morrerem de causas aberrantes. O filme toma 
o seu tempo, prova a teoria da conspiração e 
cresce na investigação com provas factuais na 
revelação de uma conspiração. O enredo cruza 
a investigação de Robert Bilott (Mark Ruffalo) 
face à DuPont, uma das maiores empresas 
norte-americanas, revelando a ocultação de 
actos que prejudicaram a vida humana de forma 

sistemática e com a complacência das autoridades 
– o caso começou em 1997. O filme baseia-se 
no artigo do New York Times “The Lawyer Who 
Became DuPont's Worst Nightmare” de Nathaniel 
Rich. Mark Ruffalo antes de ser uma estrela global 
no universo cinematográfico Marvel já possuía 
um excelente arsenal interpretativo como actor 
em várias produções independentes e no teatro, 
é igualmente um activista. Sente-se no filme que 
todos os envolvidos participaram com sentido 
de responsabilidade e muita convicção. «Dark 
Waters» é um exemplar thriller dramático que traz à 
memória os thrillers políticos dos anos 1970. É um 
despertar para um problema real num exemplo com 
a capacidade de nos inspirar a lutar pela verdade 
e contra a corrupção enraizada num sistema que 
parece inabalável. JORGE PINTO

PRIS AUDIOVISUAIS

dark waters 
verdade 
envenenada 

TÍTULO ORIGINAL 

Dark Waters 
REALIZAÇÃO 

Todd Haynes
ELENCO

Mark Ruffalo
Anne Hathaway
Tim Robbins

DVD



CINEMA EM CASA

No seu primeiro filme como cabeça de cartaz, 
Millie Bobby Brown faz um brilharete com a 
sua energia contagiante na Inglaterra do século 
XIX e numa viagem de crescimento, aventura, 
romance e mistério. O argumentista Jack 
Thorne, com uma carreira muito interessante 
na televisão, adaptou a originalidade do livro de 
Nancy Springer que se tornou o objecto perfeito 
para o desejo de Millie Bobby Brown («Stranger 
Things») provar todo o seu valor no cinema.
O casting do filme é perfeito, Millie Bobby Brown 
roubou todas as cenas do filme mas surgiu em 
cena bem acompanhada pelos seus colegas que 
interpretaram alguns dos principais personagens 
do mundo de Sherlock. Henry Cavill interpretou 
o famoso detective com reserva e estoicismo, 
Sam Claf lin deu corpo ao emproado irmão 

Mycroft Holmes e o simpático Adeel Akhtar surge 
em cena como o desajeitado inspector Lestrade. 
Ainda é crucial referir a presença categórica de 
Helena Bonham Carter como a extravagante e 
multifacetada progenitora Eudoria Holmes. 
Harry Bradbeer também se destacou na 
realização desta obra, conseguindo equilibrar 
com ritmo e emoção os vários fios narrativos, 
explorando os dilemas da juventude e a coragem 
da jovem protagonista –  a mesma quebra a 
quarta parede e torna o espectador confidente e 
cúmplice desta mirabolante aventura. 
Millie Bobby Brown está electrizante numa 
magnífica aventura que deixa os espectadores 
sedentos por uma sequela. «Enola Holmes» é uma 
excelente adição ao universo Sherlock Holmes. JP

NETFLIX

enola holmes

TÍTULO ORIGINAL 

Enola Holmes 
REALIZAÇÃO 

Harry Bradbeer
ELENCO

Millie Bobby Brown 
Henry Cavill
Helena Bonham Carter

STREAMING
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«Raya e o Último Dragão» é uma vasta fantasia 
épica que se inspirou nas lendas do Sudeste 
Asiático, na região que engloba a Tailândia, a 
Malásia, a Indonésia e as Filipinas. Em termos 
de design, f luidez de movimentos e animação é 
arrasadora traduzindo a beleza dos cenários e 
pormenores inspirados na riqueza ancestral do 
Sudeste Asiático. 

Kumandra é uma terra imaginária que vivia 
em harmonia, mas onde o ódio e a ganância 
dos humanos acabam por gerar uma praga 
destruidora de criaturas místicas, os Druun 
(simbolizados pelo fogo e a morte), que 

petrificam os seres vivos. Os dragões simbolizam 
a água e a vida e sacrificam-se para salvar 
a humanidade. Contudo, o sacrifício destes 
implicou um desequilíbrio no ecossistema. O 
filme conta a história da jovem Raya (voz de 
Kelly Marie Tran) que se encontra numa missão 
para encontrar o último dragão e assim unir 
povos desavindos desafiando os representantes 
destes a ter um objectivo comum: acabar com a 
praga que consome Kumandra e construir um 
futuro melhor. 

As personagens centrais são femininas, além 
de Raya e a sua antagonista Namaari (Gemma 

DISNEY +

raya e o último 
dragão

TÍTULO ORIGINAL 

Abominable 
REALIZAÇÃO 

Don Hall, Carlos López Estrada, 
Paul Briggs
ELENCO (VOZES)

Kelly Marie Tran
Awkwafina
Gemma Chan

STREAMING



CINEMA EM CASA

Chan) também se inclui o outro trunfo animado 
do filme, a dragão Sisu (voz de Awkwafina) que 
é uma lufada de ar fresco sempre que surge em 
cena. 

A história desenrola-se em ambientes distintos 
nas várias terras de Kumandra (deserto, 
água, neve, dia e noite), algo que ofereceu 
aos animadores uma enorme palete para dar 
azo à imaginação. As sequências de acção 
são frenéticas e a montagem vertiginosa. 
Também temos lutas que são minuciosamente 
coreografadas como se se tratasse de um bailado 
ou momentos de ref lexão que são autênticos 

postais ilustrados graças aos belos 
cenários digitais que estão em pano de 
fundo. 

O filme que tem a sua voz e zela pelo 
avanço das fronteiras da animação 
digital e, apesar da aventura episódica, 
a história vale pelo seu todo. «Raya e 
o Último Dragão» tem uma mensagem 
global e urgente para os mais novos 
sobre o valor emergente da amizade 
e entreajuda onde as vitórias são 
alcançadas pela empatia e não pelo 
confronto. JP
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A Paramount Pictures continua a explorar o 
amplo universo de espionagem de Jack Ryan 
criado por Tom Clancy. Este é um filme de origem 
de um dos companheiros de aventura de Jack 
Ryan, o navy SEAL John Kelly. Relembramos que 
a Amazon Prime exibe a série de televisão «Jack 
Ryan», um must com John Krasinski.
O talentoso Michael B. Jordan ficou incumbido 
de trazer John Kelly ao ecrã. Michael B. Jordan 
distingue-se entre os demais dando assertividade 
a um homem numa missão. Interpreta um 
personagem implacável, consumido pela 
vingança e que espelha o remorso das suas 
escolhas que ceifaram a vida da esposa.  
A realização pertenceu a Stefano Sollima 
(«Sicario: Guerra de Cartéis»), um italiano com 
imenso talento por detrás da câmara. As suas 
criações parecem obras de alta-costura da forma 

como filma, Michael B. Jordan beneficiou de uma 
realização sóbria. O argumento foi escrito por 
Will Staples e Taylor Sheridan. Os filmes e os 
heróis de Taylor Sheridan são figuras sem papas 
na língua e normalmente consumidos pela dor. 
Faltou uma trama mais coesa entre capítulos 
e um melhor aproveitamento dos personagens 
secundários. Sobrou o conflito na sombra entre 
russos e americanos numa história de Tom 
Clancy. 
Em termos de filme de espionagem, mais 
direccionado para a acção, é uma obra 
competente, pensada para os grandes ecrãs e com 
sequências dignas de um blockbuster. Michael 
B. Jordan levou o filme às costas e merece 
continuar a desenvolver o personagem John 
Kelly numa sequela mais contundente.
JP

AMAZON PRIME VIDEO

without remorse

TÍTULO ORIGINAL 

Tom Clancy's Without Remorse 
REALIZAÇÃO 

Stefano Sollima
ELENCO

Michael B. Jordan
Jodie Turner-Smith
Jamie Bell

STREAMING
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PRIS AUDIOVISUAIS

«Antebellum» foi um dos thrillers mais esperados 
de 2021. Surge na antecâmara de mais de dois 
séculos de racismo nos Estados Unidos e a luta 
pela igualdade de direitos e justiça entre todas as 
raças. Os realizadores e argumentistas, Gerard 
Bush e Christopher Renz, na sua primeira longa-
metragem, criaram uma perspetiva original sobre 
o tema combinando o suspense e o choque na 
dicotomia entre o passado e o presente do racismo 
na América com uns pozinhos de twist a la M. 
Night Shyamalan. O filme tem como principal 
protagonista Janelle Monáe («Moonlight», 
«Elementos Secretos)», a actriz mais conhecida 
pela sua veia de cantora surpreende pela sua 

interpretação. O seu desempenho tem dois prismas 
distintos, o papel de sacrifício extremo perante a 
opressão e a limpeza étnica versus o papel de uma 
pensadora progressista com uma visão de igualdade 
racial e de género. Levantar muito o véu sobre 
o enredo é estragar a viagem dos espectadores. 
O thriller tem uma camuflagem de terror mas 
afinal não tem nada de sobrenatural mas sim de 
real no confronto de um passado vergonhoso. 
«Antebellum» é uma provocação artística levada ao 
extremo que nasceu num país, infelizmente, ainda 
tão dividido no presente como no passado. JP

antebellum:
a escolhida

TÍTULO ORIGINAL 

Antebellum  
REALIZAÇÃO 

Gerard Bush, Christopher Renz
ELENCO

Janelle Monáe
Jena Malone
Gabourey Sidibe

DVD
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«Emma» (2020) é uma adaptação do apreciado 
clássico literário de 1815 de Jane Austen 
que deliberadamente foge ao espírito da 
autora inglesa no que concerne à construção 
da protagonista e do seu par. É uma obra 
competente na recriação colorida de época, nas 
desventuras românticas e nas relações de Emma 
Woodhouse (Anya Taylor-Joy) e a sua extensa 
entourage. A protagonista vive pejada de luxos 
com o seu pai hipocondríaco (delicioso Bill 
Nighy) numa requintada mansão e tem fama de 
ser uma exímia casamenteira. Nesta adaptação, 
Emma é uma personagem poderosa e emancipada 
– o contrário de uma f lor de estufa – e dedica-
se a arranjar um bom partido para Harriet 
Smith (Mia Goth). Nesse processo Emma vai 
ela mesma descobrir o amor sendo igualmente 

forçada a confrontar a sua responsabilidade no 
mundo das relações e dos afectos através do seu 
diálogo romântico com o Sr. Knightley (Johnny 
Flynn). Anne Taylor Joy continua a provar que 
é uma actriz completa, em 2020 também fez o 
seu one woman show em «Gambito da Rainha», 
e Johnny Flyn está seguro na sua interpretação. 
A direcção de produção fica na retina: guarda-
roupa, cenários, adereços, maquilhagem e até a 
comida têm um aspecto deslumbrante. O filme 
é extenso, uma óptima estreia na realização de 
longas-metragens de Autumn de Wilde, mas 
também deveremos tirar o chapéu ao argumento 
mordaz e contemporâneo de outra estreante, a 
neozelandesa Eleanor Catton. JP

EMMA 

TÍTULO ORIGINAL 

Emma 
REALIZAÇÃO 

Autumn de Wilde
ELENCO

Anya Taylor-Joy
Johnny Flynn
Bill Nighy

PRIS AUDIOVISUAIS
DVD
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O cinema serviu para saciar o desejo de voltar a ver 
uma enorme galeria de personagens encantadores 
criados por Julian Fellowes. «Downton Abbey» tira 
o melhor partido da sua versão cinematográfica 
para apresentar as casas senhoriais, a vila e 
amplificar detalhes com esplendor e a riqueza 
de uma produção a pensar no grande ecrã. A 
realização, muito certinha, pertenceu a Michael 
Engler, realizador veterano de televisão que 
assinou no passado alguns episódios da série, 
incluindo a series finale. Os personagens dão um ar 
da sua graça e uma síntese das suas personalidades, 
têm todos o seu momento de glória no decurso 
de uma visita real a Downton Abbey, o evento da 

temporada. Pelo meio do frenesim, temos uma mão 
cheia de enredos paralelos, Julian Fellowes, com 
toda a sua bagagem, adicionou uns pingos de amor, 
intriga e drama ligeiro, sem o recurso a excesso de 
açúcar. O autor e argumentista demonstrou mais 
uma vez o seu talento ao criar uma deliciosa soma 
de várias partes, os personagens, os cenários e a 
história. O filme será sempre incomparável à série, 
satisfaz os fãs e tem o condão de abrir o apetite 
àqueles que nunca tiveram a oportunidade de 
vislumbrar a majestosa série «Downton Abbey».
JP

downton
abbey

TÍTULO ORIGINAL 

Downton Abbey  
REALIZAÇÃO 

Michael Engler
ELENCO

Hugh Bonneville
Michelle Dockery
Maggie Smith
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«O Rei de Staten Island» foi realizado pelo rei da 
comédia cerebral, Judd Apatow que recriou um 
género e despontou uma mão cheia de actores, 
realizadores e argumentistas que trouxeram uma 
lufada de ar fresco à comédia norte-americana. 
«O Rei de Staten Island» é provavelmente dos 
filmes mais indies de Apatow pelas características 
dramáticas e sociais que toca. Neste filme ele 
contou com a participação dos co-argumentistas 
Dave Sirus e especialmente Pete Davidson. 
Este último, além de co-redigir um argumento 
livremente inspirado na sua própria história, 
interpreta o papel complexo como o protagonista 
totalmente desvairado da cabeça numa 
performance pejada de humor desconcertante e 
emoção real.
Os temas são palpáveis e a comédia hilariante. 

No centro está a existência disfuncional de 
Scott Carlin (Pete Davidson), a sua relação 
com a família e a bolha de Staten Island, 
um subúrbio sem graça mas povoado de 
personagens estranhos e simplórios que, 
contudo, aprendemos a apreciar ao longo do 
filme pelo seu enorme coração. O restante 
elenco é fantástico, os actores são tão bons 
que transformam os personagens em figuras 
reais. E o que dizer de Marisa Tomei no papel 
da mãe de Pete? A verdade é que a actriz está 
em grande forma e não se cansa de nos oferecer 
grandes performances. Judd Apatow é um 
realizador que retira o melhor do seu elenco 
com um argumento que equilibrou emoções 
distintas de uma forma divertida e natural. JP

o rei de 
staten 
island 
TÍTULO ORIGINAL 

The King of Staten Island 
REALIZAÇÃO 

Judd Apatow
ELENCO

Pete Davidson
Marisa Tomei
Bill Burr

DVD
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«Abominável» nasce da parceria entre a 
DreamWorks Animation com o Pearl Studio, o 
resultado é um filme de aventura com temas 
centrais da família, a amizade e a imaginação 
numa viagem através da China. Yi (Chloe Bennet) 
vive em Shangai com a sua mãe e a sua avó (voz 
divertida de Tsai Chin) e descobre um Yeti no 
terraço do seu prédio e juntamente com dois 
vizinhos vão ajudar a criatura felpuda a chegar 
ao Evereste ao mesmo tempo que tentam escapar 
dos vilões de serviço. O filme celebra também 
a memória de uma criança pelo falecido pai ao 
atravessar locais icónicos da China e reforça os 
valores da amizade de miúdos que se deixam 

de tretas e se unem num propósito comum. 
Visualmente é uma animação que vai colorir o 
ecrã, os personagens são cromos quanto baste, 
dos vilões aos miúdos, e a China inspirou os 
cenários de fundo. Embora «Abominável» esteja 
distante do que de melhor se faz em animação 
isso não invalida que tenhamos 90 minutos de 
aventura, humor e muito carinho à mistura. JP

PRIS AUDIOVISUAIS

abominável
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Abominable 
REALIZAÇÃO 

Jill Culton, Todd Wilderman
ELENCO (VOZES)

Chloe Bennet
Albert Tsai
Sarah Paulson
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The Tomorrow War 
REALIZAÇÃO 

Chris McKay
ELENCO

Chris Pratt
Yvonne Strahovski
J.K. Simmons

STREAMING

«The Tomorrow War» é um épico de sci-fi 
estreado em exclusivo na Amazon Prime Video, 
foi produzido pela Skydance e pelos Estúdios 
Paramount. Este blockbuster foi realizado 
por Chris McKay («Lego Batman: O Filme») 
com um guião sem nexo de Zach Dean. O 
argumento combinou uma viagem através do 
tempo com uma relação entre um pai e uma 
filha que demonstra ser fulcral. A existência da 
humanidade está em perigo e a única forma de 
impedir a extinção é o recrutamento de pessoas 
em 2022 para combaterem uma guerra no 
futuro para salvar o amanhã contra uma força 
alienígena que trata todos os seres vivos do 
planeta como comida. 
«The Tomorrow War» é carregado aos ombros por 
três actores, Chris Pratt, Yvonne Strahovski e 
J.K. Simmons. Chris Pratt é um actor que passa 

perfeitamente as emoções para fora do ecrã, é o 
principal motivo para acompanharmos a viagem 
até ao fim. Yvonne Strahovski combinou a faceta 
de mulher de armas com o tom mais dramático, 
é uma presença segura. E J.K. Simmons mesmo 
tendo pouco tempo de ecrã tem uma performance 
com muita garra. Os efeitos especiais são 
exemplares na criação dos alienígenas.      
A obra revisita vários lugares comuns mas 
distancia-se dos piores cataclismos de Roland 
Emmerich. É algo injusto rotular o filme de 
apenas carne para canhão embora o registo tenha 
contradições entre o humor, o drama e a acção. 
Temos impressionantes sequências de acção 
mas é o drama central das relações entre pais e 
filhos que confere mais sentido à narrativa nas 
conexões entre o passado e o futuro. 



CINEMA EM CASA

Tenho sérias dúvidas que depois de vermos «Em 
Fúria» tenhamos coragem de voltar a buzinar… O 
filme desenrola-se sobre o pano de fundo da road 
rage: um incidente entre duas pessoas num dia 
vai provocar uma perseguição implacável. Russel 
Crowe interpreta o papel de Tom, um psicopata 
frustrado e revoltado com a sociedade, que após 
assassinar a sua ex-mulher e o actual companheiro 
desta ainda lhe incendeia a casa. Ao ser procurado 
pelas autoridades cruza-se com uma mãe (Caren 
Pistorius) que está atrasada para o levar o filho à 
escola. O filme é uma narrativa de sentido único, 
episódios ultraviolentos, perseguições e um 
confronto anunciado. Russel Crowe desempenha 
uma figura intimidante, barrigudo e assustador, 
inicialmente não sabemos se devemos rir ou 
chorar de medo mas o actor dissipa essas dúvidas 

ao desenhar alguém ardiloso e verosímil, que tem 
uma enorme pancada mas é um vilão competente. 
Russel Crowe contracena com Caren Pistorius no 
papel de Rachel, inicialmente a actriz sul-africana 
interpreta uma personagem estereotipada, com 
sentimentos contraditórios, mas no modo de 
sobrevivência permite criar empatia perante a 
loucura de Tom. Carl Ellsworth foi o argumentista 
deste filme, é especializado neste tipo de dinâmicas 
de confronto entre dois protagonistas, veja-se 
«Red Eye» (2005) ou «Paranóia» (2007). Senti que 
o thriller poderia ter explorado outras dimensões 
dos personagens mas foca-se na acção de série B 
– não esperem muito mais que isso –, mas dentro 
do género cumpre os desígnios de acção ritmada, 
violência a rodos e a fúria na estrada levada ao 
extremo. JP

PRIS AUDIOVISUAIS
DVD
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Unhinged 
REALIZAÇÃO 

Derrick Borte
ELENCO

Russell Crowe
Caren Pistorius
Gabriel Bateman
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