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Editorícida

A memória é um lugar estranho que às vezes habito.
Chego à vila de Torres Vedras na automotora lenta, interminável, a
que parte do Cacém. Ficaram de me vir buscar ao Avenida e levar-
me a casa. Dois cafés, uma mão cheia de cigarros depois e decido
apanhar a ultima camioneta para Santa Cruz. É sábado, um fim de
tarde de outubro, está escuro e o autocarro vai cheio de estudantes.
Segunda-feira há-de-me calhar um horário parecido, a sair ao
sábado às seis da tarde.
Segunda saio mesmo a meio da tarde. Confuso e desorientado. Um
dia estranho, descubro-me, pela primeira vez, do outro lado da sala
de aulas. Agora sou o inimigo. Objeto de estudo, que o meu cabelo
até aos ombros e os meus vinte e dois anos propiciam. – É isto que
vou fazer até ao fim? 
A vila não é muito grande. O centro deve caber na Alameda da
Universidade, com boa vontade até á Cantina Velha. Mas tem vida,
gente apressada (e para onde vai esta gente toda?), tempo para um
café, uma última cerveja para o caminho. Há um obelisco enorme no
meio de um jardim, que fragiliza o convento que lhe está por trás e
desfeia a praça. Fico a olhar a montra da livraria , a Galeria 70. Tem
dois discos que irei comprar com o meu primeiro ordenado. E livros,
alguns que eu quero e hei-de ter. Com o meu primeiro ordenado que
ainda não recebi mas já gastei.
Tento sossegar no Avenida. Mais uns cafés e uns cigarros e uma
convicção: « vai-te a eles que não te hão-de comer».
De Lisboa trago, de um colega de curso a trabalhar no Palácio Foz,
uma recomendação para procurar «uns gajos do NCA e do Cineclube
que estão a trabalhar bem». O nome que registo é o de um tal Carlos
Ferreira. Por coincidência, no segundo dia, ao último tempo de um
sétimo ano, turma qualquer letra, fico à conversa com um aluno, o
João Nogueira, que vai ficar o Janeca até hoje. Ao fim de alguns
minutos, tratamo-nos por tu – os quatro anos de diferença,
interesses comuns e os resquícios do PREC não o impedem.
Termina-se a conversa pelos lados do NCA, do cineclube.  
E hão-de chegar o Zico, o Venerando, o Jorge Barata, a Guilhermina,
o Mário Luís, o Virgílio e ai se eu me ponho a contá-los.
Apesar das minhas palermadas de jovem adulto (assim mais a
modos de adolescente retardado) vou granjeando alguma simpatia
no Liceu Nacional de Torres Vedras (que há-de ser Madeira
Torres).E há nele quem me ajude a crescer, a Graça, o Zé e a Cecília,
a Dulce, o Luis Filipe (ler o que é, moço?), a Teresa Saraiva, a minha
primeira delegada, que foi embora cedo, porque a morte é muito
filha da puta.
Construo laços com a vila que há-de ser cidade. Tem horas mágicas,
noite dentro, ruas estreitas e de arrepio.
É uma terra com história e de histórias, se eu as soubera contar. 
Mais mágica há-de ser Santa Cruz, praia de nunca se partir (ou de
vésperas de um regresso apressado). Mas dela hei-de mesmo partir.
Do mar que nunca sossega e das casas curvadas ao vento que
rangem portadas.
E lá vão quarenta anos. 
O tempo é sempre desagradável. Posso reifica-lo em recordações
boas e em recordações más. As más são minhas, as boas são para
nós.
A memória é um lugar estranho. 

A memória é um lugar estranho.

ll tell you all my secrets

But I lie about my past

Tom Waits ,Tango Till They’re Sore



I
Sejamos patriotas e falemos

primeiro do nosso TARZAN. O
TABORDA. Campeão de outras
lides e lutas. Livres. Tal como o
JOHNNY WEISSMULLER, o
mais famoso TARZAN do cinema,
que foi também campeão (mundial
mas também olímpico), na
natação. O famoso grito do homem-

macaco nasceu durante o seu
reinado de celuloide, aproveitando
o facto de ser o primeiro ator a
representar esse papel, quando do
advento do cinema sonoro[1], tendo
ainda, ao longo dos 12 filmes em
que entrou, procurado dar à
personagem um maior realismo e
verosimilhança, que passou,
designadamente, pela sua natural
incapacidade de falar fluentemente
inglês, dado ter sido educado desde
tenra idade por gorilas iletrados,
expressando-se assim apenas por
sons guturais ou monossilábicos (o
que deu um particular realce às
primeiras palavras
verdadeiramente pronunciadas
pelo mesmo: JANE…TARZAN)[2].   

As histórias de TARZAN
nasceram – como aliás, muitas

outras figuras do imaginário
coletivo mundial ou local – no
universo da escrita, mais
exatamente, na ponta da caneta de
EDGAR RICE BURROUGHS, no
ano de 1912, tendo saído, entre
1914 e 1964, 24 livros
congeminados por esse mesmo
autor, sendo que os dois últimos já
o foram postumamente (os outros
22 foram editados até 1947), tendo
ainda outros escritores, como
PHILIP JOSÉ FARMER (autor
muito conhecido na área da
fantasia e da ficção científica) se
abalançado a mergulhar no
universo tarzaniano, tendo
elaborado a biografia definitiva de
Lord Greystoke, subordinada ao
título TARZAN ALIVE (1972). 

O sucesso de tais histórias
chamaram rapidamente a atenção
da 7.ª arte, que, em 1918 e ainda
no tempo do cinema mudo, lançou
os dois primeiros filmes («TARZAN
OF THE APES» e «THE
ROMANCE OF TARZAN») de uma
longa lista de 44 películas e 7
séries televisivas (tendo alguns
filmes derivado de episódios
televisivos de tais séries
homónimas) e que, apesar de, em
2016, ter feito uma nova e
desempoeirada revisitação
(nomeadamente em termos
ideológicos) à LENDA DE
TARZAN,  certamente não se
quedará por aí na exploração de
um tal filão, aparentemente

inesgotável. Houve, naturalmente,
ao longo destes 98 anos, muitos
TARZANS, tendo o primeiro sido
corporizado por ELMO LINCOLN
(2 filmes e uma série televisiva),

seguindo-se-lhe, entre outros, com
aparições pontuais, atores como
FRANK MERRILL (2 filmes), LEX
BARKER (5 filmes, tendo sido o
sucessor de JOHNNY
WEISSMULLER), GORDON
SCOTT (6 filmes), JACK
MAHONEY (2 filmes), MIKE
HENRY (3 filmes), RON ELY (4
filmes extraídos da série televisiva

por ele protagonizada), MILES
O’KEEFE («TARZAN, THE APE
MAN» - 1981), CHRISTOPHER
LAMBERT («GREYSTOKE: THE
LEGEND OF TARZAN, LORD OF
THE APES» - 1984), CASPER
VAND DIEN («TARZAN AND THE
LOST CITY» - 1998) e
ALEXANDER SKARSGÅRD
(«THE LEGEND OF TARZAN» -
2016).

Falar de TARZAN sem referir a
sua JANE (PORTER) constituiria
uma falha de lesa-majestade
(muito embora ela não surja em
todos os filmes ou séries de
TARZAN), sendo muito famosa a



cena em que o homem macaco
conhece essa sua companheira de
toda a vida[3] (o facto de nunca se
terem cinematograficamente
casado, ao invés do que aconteceu
nos livros, causou muitos engulhos
à censura e moral dominantes da
época, tanto mais que o casal teve
um filho, de nome BOY - KORAK,
nos livros - que, nos grandes ecrãs
e para não ferir suscetibilidades,
era uma criança adotada).
A atriz mais famosa de todas as
que interpretaram o papel de
JANE foi MAUREEN
O’SULLIVAN (6 filmes), sendo
ainda de destacar ENID MARKEY
(2 primeiros filmes), KARLA
SCHRAMM (2 séries televisivas),
BRENDA JOYCE (5 filmes), EVE
BRENT (2 filmes, sendo um para
televisão), BO DEREK (1981),
ANDIE McDOWELL (1984), JANE
MARCH (1998) e MARGOT
ROBBIE (2016). 

personagem e o seu universo muito
particular, dentro de um registo
erótico (para alguns, catalogado de
pornográfico): TARZOON (de
produção franco/belga, realizado
por JEAN PAUL PICHA e exibido
em 1975).

II

O rapaz da casta tanga (que no
cinema foi sendo cada vez mais
puritanamente longa) entrou na
Banda Desenhada pelas mãos de
um mestre absoluto como foi HAL
FOSTER, criador do imortal
PRINCIPE VALENTE, tendo
assegurado a adaptação da história
de TARZAN, conforme imaginada
por EDGAR RICE BURROUGHS
ao longo de 60 tiras diárias, que
começaram a ser publicadas em 20
de outubro de 1928, vindo tal
colaboração a interromper-se
então[4] e a reiniciar-se somente
no dia 27 de setembro de 1931, nas
páginas dominicais dos jornais,
com o recurso à cor, até que em 9 de
maio de 1937 se assistiu à sua
substituição por BURNE
HOGARTH, que, com um estilo
muito próprio e diferente do seu
antecessor, marcou uma viragem
indiscutível no grafismo e
personalidade das personagens,
nos ambientes em que as mesmas
se movimentavam e no tipo de
aventuras em que viam envolvidas.
Este autor garantiu a presença do
rei da selva no mundo das notícias
até ao ano de 1950 (apenas com
uma interrupção durante o ano de
1946), vindo o lápis a passar para
as mãos de BOB LUBBERS até
1954 e depois pela maior ou menor
criatividade de diversos outros
artistas da 9.ª arte, sendo de
destacar RUSS MANNING que,
em 1968, fica encarregue, quer das
tiras diárias como das ditas
páginas dominicais, e que, não
somente em termos gráficos
(devido ao seu domínio do preto e

branco), como ideológicos, marca
uma nova rutura de TARZAN com
o seu passado imagético e histórico
(tendo também dado vida às
pranchas de KORAK, o filho de
TARZAN e JANE). 

Entre esses outros autores
que desenharam as aventuras do
homem-macaco é justo destacar-se

JOE KUBERT[5], DAN BARRY,
JOE CELARDO ou NEAL ADAMS,
sendo ainda de realçar o trabalho
de GAYLORD DU BOIS como
argumentista. 
A personagem continua ainda hoje
a ser objeto da atenção da indústria
da Banda Desenhada, como
ressalta das recentes histórias

O cinema de animação também
teve o TARZAN da Disney (1999),
o filme mais conhecido dos três que
nessa área foram realizados (os
outros dois foram lançados em
1999 e 2013, sendo este último de
origem alemã) e também um outro,
igualmente em desenho animado,
que pretendia gozar com a

(2012) imaginadas por ROY
THOMAS e ilustradas por TOM
GRINDBERG («TARZAN») e
PABLO MARCOS («TARZAN OF
THE APES»), respetivamente, ou
da graphic novel, editada em 2015,
intitulada «JUNGLE TALES OF
TARZAN», com argumento de
MARTIN POWELL e desenhos de
PABLO MARCOS, TERRY
BEATTY, WILL MEUGNIOT, NIK
POLIWKO, ANTONIO ROMERO
OLMEDO, MARK WHEATLEY,
DIANA LETO, STEVEN E.





escondidas, mundos pré-históricos,
povos estranhos e fantásticos,
como os homens-formiga da capa
desenhada por NEAL ADAMS e
que se acha reproduzida aqui ao
lado, muito embora a forma como
nos E.U.A. eram percecionados
socialmente os negros, o seu
relacionamento com os brancos, o
papel da mulher ou o domínio
colonial da Europa sobre África
tivesse certamente condicionado
ideologicamente o criador de
TARZAN.         

Num mundo cada vez mais
dividido em condomínios de luxo,
em bairros sociais de baixo
rendimento e em sem abrigos, em
que os preconceitos relativamente
às raças, às regiões, às religiões e
às culturas escondem ou
disfarçam, frequentemente, os
interesses económicos e políticos
verdadeiramente em presença nas
diversas partes do Planeta em
conflito permanente, mais ou
menos aberto e em que o Homem e
a Natureza parecem estar cada vez
mais de costas voltadas, quando
não mesmo surgem aos olhos de
um observador imparcial como
inimigos, compreende-se
facilmente que a figura de
TARZAN, na sua ambivalência
geográfica, corporal, cultural e
ideológica, suscite adesões e
rejeições várias, da parte de
sectores diversos das sociedades
visadas pela génese da
personagem, pelo tipo de histórias
vivenciadas pela mesma e,
fundamentalmente, pela
perspetiva ou visão transmitidas
aos leitores ou espetadores por
intermédio delas.        

TARZAN tem naturalmente
evoluído na caneta dos seus
argumentistas, realizadores e
desenhadores mas não deixa de
despertar reações contraditórias,

antagónicas, de quem o vê ou lê,
descortinando uns a eterna luta
entre o ser humano e as condições
naturais que o rodeiam e outros o
mito do Bom Selvagem, que
consegue estabelecer a coexistência
integrada e pacífica entre ambos
(nomeadamente, no que respeita ao
relacionamento com as demais
espécies de animais), num retorno a
uma vida mais simples, natural,
selvagem, onde predominam as
necessidades humanas ou animais
básicas de sobrevivência: alimentação,

TARZAN não estejam imunes a tais
críticas e reservas, afigura-se-nos que
prevalece, ainda assim, sobre essas
pechas, o já referido universo onírico,
fantástico, de maravilhamento, de pura
ação e aventura.

TARZAN, por vontade do seu
criador, mesclou nele dois estados, duas
naturezas, duas personalidades, duas
civilizações: ao estado do homem livre e
sem as responsabilidades, pressões e
restrições sociais, culturais, políticas e
ideológicas das civilizações ocidentais
(ainda que substituídas por outras, de

cariz mais primário, imediato e também
grupal), em que é a sua natureza
primeva, sensitiva, instintiva, intuitiva,
que impera no quotidiano da selva,
contrapõe-se uma sociedade
industrializada, mecanizada,
estratificada, doente e enxameada por
condutas polidas, contidas, educadas,
espartilhadas por regras de poder e
domínio, que são, bastas vezes,
incompreensíveis, discriminatórias,
hipócritas, falsas e que não conhecem
justificação ou fundamento fora dessa
estrutura coletiva organizada e
fortemente hierarquizada que é esta
civilização de matriz capitalista e
europeia em que vivemos. 

JS

reprodução e proteção dos perigos
externos.     

As questões do racismo – no
fundo, da relação entre os indivíduos de
pele branca e os demais de pele não
branca -, do colonialismo e do domínio
e da exploração de África, dos africanos
e dos seus recursos naturais não podem
ser também aqui escamoteadas,
problemáticas que redobram de
intensidade se pensarmos que
TARZAN, ainda que tenha sido criado
por símios, na sequência da morte de
seus pais, é um aristocrata branco e
herdeiro de uma enorme riqueza, que se
situa em Inglaterra e não em território
africano.

Muito embora as histórias de

1 Ouça esse famoso grito em

Existe controvérsia

quanto à génese do mesmo, reclamando JOHNNY

WEISSMULLER a autoria do mesmo, ao passo que

outras fontes o remetem para a categoria de efeito

sonoro resultante da mistura de sons de um barítono,

uma soprano e de cães treinados.    
2 JOHNNY WEISSMULLER, numa fase mais

avançada da sua carreira no cinema, veio a protagonizar,

em 16 filmes, rodados entre 1948 e 1955 e também

numa série televisiva de 16 episódios, JUNGLE JIM ou

JIM DAS SELVAS, personagem da banda desenhada,

criada por ALEX RAYMOND (desenho) e DON

MOORE (textos) que conheceu a tinta dos jornais

diários no dia 7/1/1934 (fonte: wikipédia, como, aliás,

muitas das informações constantes do texto).   
3 A cena em questão pode ser vista em

4 Tendo sido REX MAXON a garantir a

publicação das tiras diárias, o que fez até 1947, e ainda

das páginas dominicais, durante 28 semanas do ano de

1931, até HAL FOSTER regressar a TARZAN, através

dessas páginas coloridas de domingo.  
5 Que pode ser encontrado na novela gráfica

«FAX DE SARAJEVO», integrada na excelente II Série

de novelas gráficas publicada pela LEVOIR e o

JORNAL PÚBLICO, durante o verão de 2016 e que sai,

semanalmente, às quintas feiras.
6 Tenho memória da minha mãe contar-me as

suas idas ao cinema com o meu tio para ver os filmes do

TARZAN e de outros heróis da 7.ª Arte da época. 
7 Recorde-se aqui, a esse propósito, «O

MENINO SELVAGEM» de FRANÇOIS TRUFFAUT

(1970).
8 JOHNNY SHEFFIELD que fez o papel de

BOY nos filmes de TARZAN até atingir os 16b anos de

idade, transitou então para os estúdios cinematográficos

da MONOGRAM, onde vestiu a pele de BOMBA, O

FILHO DAS SELVAS, ao longo de 12 filmes, rodados

entre 1949 e 1955 e baseados numa série livresca

inspirada em TARZAN e que foi publicada entre 1926

e 1938.







aberto na floresta, pousa o saco e
começa a andar em volta para
examinar o terreno. Pouco depois,
regressa, atira o saco sobre o ombro
e caminha de novo. Isto repete-se
durante todo o dia; ele consegue
determinar a hora aproximada a
partir da observação do Sol e, com o
cair da noite, lança-se, com o apoio
do braço, sobre as urzes. » (7-8). 

OS Frutos da Terra foi a primeira
obra de Knut Hamsun publicada
em Portugal em 1942 com o título
Pão e Amor (no original Markens
Grøde,1917), pela Parceria António
Maria Pereira; e reeditado, em
1953, pela Guimarães Editores, na
coleção “Obras-Primas
Contemporâneas. Tem nova
reedição, em 2016, na Cavalo de
Ferro. Li-o tresnoitado e de rajada.
Foi este livro que consagrou Knut
Hamsun, já conhecido por obras
como Fome, Mistérios, Pan, tendo
sido esta a obra que contribuiu
para que o escritor norueguês
ganhasse o Prémio Nobel de
Literatura em 1920.

Em Os Frutos da Terra,
Knut Hamsun narra a história de
Isak, um pioneiro sem passado que
chega a um lugar remoto, no norte
da Noruega onde antes nenhum
outro homem se estabelecera e, no
meio daquela “imensa solidão, ali
se instala.

«Um homem caminha vindo
de norte. Transporta um saco — o
primeiro saco — que contém um
farnel e alguns apetrechos. O
homem é forte e rude, e tem uma
barba de um vermelho- -ferro e
pequenas cicatrizes no rosto e nas
mãos, testemunhos de velhas
feridas — obteve-as a trabalhar ou
em brigas? Talvez tenha saído da
prisão e queira esconder-se, ou
talvez seja um filósofo em busca de
paz; de qualquer maneira, aí vem
ele, um ser humano no meio desta
imensa solidão. Caminha sempre,
num silêncio não interrompido por
pássaros ou quaisquer outros
animais. Por vezes, diz para
consigo algumas palavrinhas: «Ah,
Deus do Céu!». Quando, após
atravessar os pântanos, alcança
um sítio agradável, um espaço

Isak é uma personagem
grandiosa, inesquecível, da estirpe
de Joseph Wayne, o jovem
agricultor de A Um Deus
Desconhecido, ou do duro e teimoso
Bjartur de Gente Independente, que
vive uma ligação inquebrantável
com a terra, apresentada como a
principal fonte de riqueza do
homem, que conduz à sua

realização e felicidade. O homem é
apresentado como um dos
elementos da natureza e é nela que
deverá conhecer a verdadeira
felicidade. 

Isak não é o homem que
vence a natureza, mas  o indivíduo
que existe como parte da natureza
e por ela é dominado a. É um
homem que trabalha, luta com a
natureza e dela se revela
dependente, como se fora apenas
mais um fenómeno natural cuja
identidade é fundada na natureza e
não na sua humanidade.

«Isak transmitiu aos seus
filhos (…) ensinamentos úteis e
bons. Tinham já idade para
frequentar a escola, mas a escola
ficava na aldeia, a muitos
quilómetros de distância e fora do
seu alcance. Isak ensinara aos
filhos o abecedário aos domingos,
porém não tinha capacidade para
lhes propiciar qualquer tipo de
instrução mais elaborada. Não, não
era coisa para aquele desbravador
nato da terra. O catecismo e as
histórias bíblicas  repousavam,
portanto, com toda a serenidade na
prateleira, ao lado do queijo de
cabra. (…) Mais ensinamentos a
cada dia que passava. (…) O
mestre escola da aldeia teria
sorrido perante todas (…) as
afirmações, mas os filhos de Isak
encontravam nelas o sustento ideal
para os seus sonhos. Eram
formados e treinados para o seu
pequeno mundo, e o que havia de
melhor? Chegado o Outono e com



ele a época do abate dos animais, os
rapazes sentiram-se muito curiosos
e assustados e tristes por causa dos
que morreriam (…) Quando o bode
velho, sábio e farto em bigodes, foi
levado para o exterior, os rapazes
espreitavam por detrás da esquina.
–Este inverno trouxe um vento
mesmo frio – disse Eleseus,
virando-se e limpando os olhos. O
pequeno Sivert  chorou com menor
contenção  e não conseguiu deixar
de gritar – Coitadinho do bode
velho! – Depois de matar o bode ,
Isak abeirou-se dos filhos e deu-
lhes a seguinte lição:  – Nunca
devem ter pena e dizer que os
animais são coitadinhos quando os
matamos. Isso só torna mais difícil
matá-los. Lembrem-se disso!» (89-
91)

É na comunhão entre o o ser
humano e a natureza, que se
manifesta a oposição de Knut
Hamsun ao mundo industrializado
e capitalista do ocidente, na
transição do século XIX para o
século XX. O desenvolvimento de

um país não pode de todo assentar
nas máquinas e no dinheiro,
porque embora o mundo não rural
e a cultura da cidade torne aqueles
que por la passam menos rudes,
mais civilizadas e com vontade de
conhecer o resto do país e o mundo,
a felicidade só é verdadeiramente
encontrada por quem vive em
comunhão com a natureza, último
remédio para eliminar a
degradação causada pelo progresso
à humanidade. 

«– E vocês vivem com o céu e a
terra, em conjunto com eles, em união
com o largo horizonte  e as vossas
raízes. Não precisam de empunhar
uma espada e atravessam a vida sem
nada na mão e de cabeça descoberta,
sempre com uma enorme gentileza.
Olhem, ali está a natureza, pertence-
vos e aos vossos! O homem e a
natureza não se bombardeiam um ao
ao utro, vivem em acordo, não
competem nem correm atrás de nada;
caminham juntos. (…) O país não
precisa de dinheiro, o país tem
dinheiro que lhe chegue. Precisa, isso

Knut Hamsun

sim de homens como o teu pai, porque
os que tem não são suficientes Imagina
só transformar os meios num fim e ter
orgulho nisso.» (376-7)

Knut Hamsum é
considerado um dos pais da
literatura contemporânea,
influência de autores como
Thomas Mann, Franz Kafka,
Stefan Zweig, Hermann Hesse,
entre outros. 

Com um estilo
surpreendentemente duro e lírico,
Knut Hamsum escreve histórias
concisas, muitas vezes na primeira
pessoa, de grande densidade
psicológica e nas quais a ação se
situa no âmbito das descrições dos
fenómenos mentais dados à
consciência. 

No entanto, Hamsum viria
a cair na sombra, não porque a sua
escrita tenha perdido a
importância ou se tenha revelado
datada, mas pelas suas opções
politicas que se tornaram notórias
durante a segunda guerra
mundial, ao tomar partido pela
Alemanha, com o seu apoio
declarado a Hitler, ao nazismo e ao
governo colaboracionista de
VidKun Quisling.

Finda a guerra Knut
Hamsun foi preso acuasdo de ter
colaborado com as forças nazis que
ocuparam a Noruega; acabaria por
escapar a um julgamento por lhe
ter sido diagnosticada uma
debilitação das suas faculdades
mentais, tendo asido internado

num hospital psiquiátrico. A sua
morte em 1952, ostracizado e na
miséria, foi recebida com um
silêncio incómodo e Hamsum
permaneceu, durante décadas um
escritor popular e maldito.  

Atualmente, reabilitado
como escritor, continua uma figura
que nos incomoda. 

Sendo a sua obra Knut
Hamsumseminal, ignorar o seu
significado é obscurecer o nosso
papel enquanto leitores e amantes
da literatura. Não podemos, por
outro lado branquear as opções
politicas de Hamsum: traiu o seu
país e, mais importante, a
humanidade em geral.

Defender a escrita de Knut
Hamsum, destacar a sua
linguagem poética , a grandeza das
suas personagens, a acuidade e a
iconoclastia das suas análises ,
defendendo que as atitudes
políticas não devem obscurecer a
grande obra literária, veicula a de
que existe uma divisão
fundamental entre arte e política. 

Afinal o que é mais
importante a Arte ou a
Integridade?

É uma pergunta enigmática
ou, pelo menos de resposta difícil,
que obriga a que qualquer obra, por
mais admirada que seja, seja
impiedosamente estudada e
criticada. 

FL
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Quando decidimos dar uma
limpeza nos papéis que já há algum
tempo estão teimosamente nas
prateleiras mais altas do armário
do atelier, encontramos
documentos que há muito lhe
perdemos o rasto.
A semana passada decidi,
finalmente, que aqueles papéis que
já estavam à tempo demasiado a
apanhar pó, na ultima prateleira
do escritório, deveriam ser
escolhidos e guardados
convenientemente. 
Para minha surpresa, fui encontrar
documentos e fotos, que há muito
tinha esquecido. Encontrei,
imaginem, papéis, documentos,
fotos, revistas, jornais, de entre
muitas outras coisas, datados de
1973. Estavam naquela prateleira
há 40 anos. Adormecidos,
aguardando pelo dia em que

Núcleo de Cinema Amador

Mas, perguntam vocês, como é que
se chegou até aqui?
Tudo começou, no Verão anterior,
quando um grupo de jovens que
passava as férias na Praia de
Santa Cruz, decidiu, para não
tornar a estadia de veraneio tão
monótona, produzir e realizar um

filme. Filme em que todos
participariam, desde a sua
construção, passando pelas
filmagens e montagem final. O
Manaças, o Carlos, o Rui, a Ana, o
Vitor, o Eduardo, o Jorge, o Abel, a
Paula (espero não ter esquecido
alguem),tinham um objectivo
comum. Concretizar pela via
cinematográfica muitas das ideias
que os assaltavam, que eram temas
decorrentes das diversas e longas
conversas que tinham entre si.
O “grupo da praia” defeniu que o
filme se chamaria “Até quando?”.
Abordaria temas como a exclusão
social, a desigualdade
homem/mulhar, a politica
internacional, a utilização indevida
do solo junto às arribas para
construção, o saneamento básico, a
recolha selectiva dos resíduos, a
falta de planeamento urbanístico,
enfim, um conjunto de temas que o
“grupo” achava pertinente chamar
a atenção, através da concretização
deste filme.    
Em finais desse ano de 1975, o
“bichinho do super 8” contagiou
mais gente e ao “grupo da praia”
juntaram-se mais o Pereira, o
Chico, o Gil, o Matos, o Fernando, o
Mário, o Julio, o Carlos (penso que
não era mais ninguém).
A intenção da Direcção do Cine-
Clube de Torres Vedras, em criar
uma secção de cinema amador
associada à grande vontade de
realizar filmes por parte do “grupo
da praia” levou à criação do Núcleo
de Cinema Amador, o NCA.

«COMO NASCEU O NUCLEO DE
CINEMA AMADOR DE TORRES
VEDRAS?
Alguns dos elementos do núcleo já
tinham contactado com os filmes
de formato reduzido.        Porém
estes indivíduos não se
contentavam com a ideia de
continuar a fazer filmes

familiares. Além disso, tinham
uma certa dificuldade económica
para a realização de que poderia
vir a ser o cinema amador a sério.
Uma vez que todos eles são colegas
de escola (com idades entre os 14 e
18 anos) e discutem
frequentemente problemas de
cinema, decidiram juntar-se e
começar a trabalhar naquilo que
entenderam ser a maneira mais
correcta de utilizar a máquina de
filmar.
Entretanto a direcção do Cine-
Clube de Torres Vedras tinha em
mente a criação de uma secção de
cinema amador, e tomando



conhecimento da nossa formação,
abordaram-nos para que ficassse a
nosso cargo a organização daquela
secção.
Contactamos com a Federação
Portuguesa de Cinema e
Audiovisuais, da qual recebemos
total apoio.
A partir desse momento, iniciámos
uma actividade regular com
reuniões semanais e a preparação
de duas curtas metragens.
É esta em traços largos a curta
história do nosso núcleo de cinema
amador.
Resta-nos agradecer todo o apoio
que encontrámos na FPCA.
Muito obrigada»
Este texto foi endereçado, em carta,
à Federação Portuguesa de Cinema
e Audiovisuais em Fevereiro de
1976, conforme cópia que se mostra
na página anterior.

Os primeiros filmes a serem
planeados foram “O jogo” e
“Pescadores”, não esquecendo o
“Até Quando”, do “grupo da praia”,
referido anteriormente.
O primeiro centrava-se na crítica à
política internacional e nas suas
decisões hipócritas. O segundo
contava-nos a história da vida
quotidiana de pescadores a bordo
de uma traineira de Peniche.
Outros se seguiram: “Day by Night
ou de noite todos os gatos são

pardos”; “Aqui em Ferrel”; “O 1º de
Maio”; “De pequenino é que se torce
o destino”; “E você gosta dos
neutrões?”; “Carnaval de Torres
Vedras; “Escuteiros”; “Retrato de
Vera”, de entre outros.  
O primeiro pretendia ser um filme
experimental, acerca do quotidiano
de todos nós. Estava
esquematizado apenas em duas
grandes sequências, de tempo
igual. A primeira era um relógio
cujos ponteiros percorriam o
mostrador, em animação, das 08.00
horas até às 22.00 horas. A outra
parte era filme negro, imitando a
noite. Durante o primeiro e
segundo períodos, o som assumia o
papel principal. 
Em “Aqui em Ferrel” conta a
história da tentativa de construção
de uma central nuclear em Ferrel /
Peniche, da oposição da população
local e da contestação ecologista
nacional.
“De pequenino é que se torce o
destino” a história de uma criança
desde o seu nascimento até à idade
adulta. A sua passagem pela escola
e pela sociedade, que ao mesmo
tempo que a protege também, sem
razão aparente, a deixa ao
abandono e entregue a si própria.    
No “O 1º de Maio” conta-se um
pouco da história do que representa
aquela data, tendo as
comemorações anuais em Lisboa
como pano de fundo.   
“E você gosta de neutrões?”, um
pouco de humor acerca da questão
da energia nuclear.
“Carnaval de Torres Vedras”, uma
visita aos bastidores do carnaval e
uma homenagem aos foliões
torreenses.
“Escuteiros”, mostra um fim-de-
semana de actividades
relacionadas com a actividade
escutista. 
“Retrato de Vera”, um filme que

nos conta a história de amor entre
Roger e Vera. Uma história que nos
traz um pouco da amargura de
quem perdeu a pessoa amada. A
recordação atinge os limites do
misterioso. É o escavar na memória
da existência passada a procura de
respostas para os acontecimentos
vividos.                                       
Porque havia necessidade de

divulgarmos o núcleo e o nosso
trabalho, tanto junto dos
associados do Cine-Clube e da
população torreense, como junto
dos outros grupos de cinéfilos
amadores, encetamos a edição de
um boletim informativo de titulo,
fotograma.
Reproduzimos, abaixo, a capa do
nrº.2 dessa publicação

NCA



Diversos aspectos da montagem

Panorâmicas dos corredores expositivos

Aspectos do decorrer do dia-a-dia com os visitantes

NCA Exposição de Cinema, Fotografia e

Banda Desenhada 

16/Out a 07/Nov - 1976

Alguns elementos do NCA, em reunião, tentando resolver assuntos de
última hora. 

O Nucleo de Cinema Amador para
além de realizar filmes, tinha
actividades noutras áreas,
nomeadamente a fotografia e a
promoção e divulgação de banda
desenhada.
Nesse ano de 1976, ano de
comemoração dos vinte anos de
existência do Cine-Clube de Torres
Vedras, o NCA organizou e montou
uma Exposição de Banda
Desenhada, Cinema e Fotografia
no Grémio Artistico e Comercial,
em Torres Vedras.
Esta exposição teve a colaboração
de vários desenhadores, que
cederam, para expor, pranchas
originais da sua BD.
Decorreu entre os dias 16 de
Outubro e 07 de Novembro. Foram
projectados os filmes “Yellow

Submarine” e “Trás-os-Montes”
assim como diversos filmes de
formato reduzido de autores
amadores.
Teve cobertura televisiva, no
programa de cinema de animação
do Vasco Granja.

Uma das formas de divulgação e
apresentação do trabalho realizado
era a participação em festivais de
cinema. O NCA esteve presente no
Festival “ZOOM” em Moscavide. O
qual ainda hoje nos deixa uma
enorme saudade.

Porque a prosa já vai longa,
termino da mesma forma que o
faziamos nas nossas cartas.
Tudo porreirinho.

CA
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oo insecticidainsecticida

A Revendedora Avon foi entregar seus produtos a uma cliente.
No elevador, entre um andar e outro, sentiu uma necessidade
horrível de soltar um. Como estava sozinha, soltou o danado:
— Pfffffff... Que alívio!
Mal terminou, o elevador diminuiu a velocidade e parou num
andar. Rapidamente, ela pegou na bolsa o spray “Avon Aroma
de Pinho” e borrifou todo o elevador. A porta se abriu e entrou
um sujeito, que fez uma cara feia e perguntou:
— Que diabo de cheiro é esse?
A mulher, com cara de inocência, disse:
— Não sei, senhor. Não sinto cheiro algum. Que cheiro o
senhor está sentindo?
Ele:
— Não sei bem... É como se alguém tivesse cagado na
floresta...

Numa faculdade de medicina o professor diz aos alunos:
- Os médicos têm que aprender duas coisas importantes:
1º - Ter muita atenção.
2º - Nem um pouco de nojo.
Por isso, vamos fazer um teste.Trouxeram um cadáver e o
professor
enfiou o dedo no cú do morto; lambeu e mandou todos fazerem
o mesmo.
Todos olharam entre si, com cara de nojo, mas fizeram o
mesmo.
Depois de todos terem lambido o dedo, o professor disse:
- Óptimo! Nojo vocês não têm.
Agora só falta a atenção, pois eu enfiei um dedo e lambi outro.

No elevador...

O cú do morto!


