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Fernando Lopes (1935-2012) foi um realizador emblemático da geração do Cinema 

Novo Português. Autêntico cineasta farol na geração dos anos 60, fiel às suas regras, 

tratou por tu a memória do cinema, esteve ligado a periódicos de referência, como a 

revista Cinéfilo. Ao longo de uma carreira que se estendeu por meio século criou 31 

filmes, entre documentários e longas metragens de ficção. A sua primeira obra, 

intitula-se As Pedras e o Tempo (1961) e última Em Câmara Lenta (2012), toma por 

referência um romance (de Pedro Reis) com o mesmo título e confirma uma muito 

singular relação do cineasta com o texto literário. Com o desaparecimento de 

Fernando Lopes o imaginário do cinema português sofreu uma convulsão invulgar. 

O legado de enorme coerência estética, deixado por este realizador, embora 

suscitando uma desigual apreciação critica na última fase da sua obra, reclama um 

estudo, que inevitavelmente conduzirá a uma reavaliação do seu valor 

cinematográfico. A generosidade das suas imagens e a inteligência de um olhar que 

nunca se deixou aprisionar por uma falsa moral serão então objecto de confirmação. 

“Um túnel escuro que conduz a um rectângulo de luz branca.” Esta frase 

retirada de uma crítica de José Vaz Pereira publicada no Jornal de Letras e Artes por 

ocasião de estreia de Belarmino (1964)1 simboliza aqui uma ligação umbilical entre 

palavras e imagens revelada na singularidade do cinema de Fernando Lopes. A sua 

obra oferece-nos, com efeito, uma das mais densas abordagens da relação entre 

literatura e cinema, a qual constitui um tema essencial de toda a reflexão fílmica.  
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Não foi por acaso de que Truffaut num dos textos mais programáticos da Nouvelle 

Vague, “Une certaine tendence du cinema français” (1954) reage ao que qualificava 

como “filmes de argumentistas,” e discutia a questão da adaptação do texto literário 

ao cinema. No fundo, a discussão remetia para a importância do realizador, logo do 

Autor e para a autonomia do texto fílmico. Truffaut, importa recordar neste 

contexto, mostrava-se convicto de que um romance não contem “cenas impossíveis 

de serem filmadas.”2 Em certa medida parte da obra de Fernando Lopes comunga 

deste espírito, desde logo ao entender a literatura através de uma percepção 

contemporânea que a desinstitucionaliza. E ao partilhar a ideia de que um filme 

adaptado de um romance constitui uma leitura, mais do que uma versão visual da 

narrativa. Nessa medida, o realizador valoriza um trabalho de tradução e 

transposição semiótica onde o argumento, a direcção de fotografia ou direcção 

artística, concorrem para uma finalidade autoral que, em última análise, se foca num 

romance em concreto, filmando-o como se pode filmar um corpo, uma paisagem, ou 

uma cidade. Afinal, três objectos de eleição constantes nas várias histórias do 

cinema, e sempre sujeitos às modulações do olhar e à inteligência com que os 

realizadores de excelência constroem uma visão do mundo, surpreendendo-o como 

fenómeno.  

 

 

FILMAR O ROMANCE NA SUA MATERIALIDADE 

 

Em Fernando Lopes, o facto de quatro dos seus filmes mais discutidos possuírem 

títulos homónimos dos romances que lhes deram origem, parece reforçar este 

objectivo de filmar o romance na sua materialidade, para melhor elaborar um fluxo 

de imagens fílmicas, resultantes da relação da câmara com um corpus de imagens 



Cinema 3  SPECIAL SECTION | SECÇÃO ESPECIAL  Paz Barroso 286 

textuais suportadas por palavras e nexos de sentido caucionados por uma garantia 

de legibilidade. Ao visível corresponderá sempre, um outro plano de leitura. Talvez 

a história do romance se desconstrua através dessa outra história do filme. O que 

seria possível graças à transfiguração. E à fantasia cinematográfica, que outra coisa 

não é que o túnel escuro ao longo do qual podemos caminhar, em direcção a um 

rectângulo de luz branca. Algo que Fernando Lopes começou por concretizar na sua 

primeira longa-metragem, obra de rotura (que aliás lhe valeu uma espécie de 

excomunhão ideológica por parte da ortodoxia intelectual simbolizada na revista 

Seara Nova).3 

Vamos então a esses filmes: Uma Abelha na Chuva (1972), a partir do romance de 

Carlos de Oliveira; Crónica dos Bons Malandros (1984), a partir do livro de Mário 

Zambujal; O Fio do Horizonte (1993), a partir do romance de António Tabucchi e O 

Delfim (2002), a partir do romance de José Cardoso Pires. E curiosamente em todos 

eles é aqui aplicada a expressão a partir de. Partir de uma leitura para outra, do texto 

para o filme, do enredo para a sua metamorfose, da palavra em acto para a imagem 

em hiato, porque o cinema impõe, como sabemos, uma outra diegese e o espectador 

constrói o seu próprio universo ficcional a partir dos interstícios das imagens, do 

que se abre nelas, dos seus vazios, daquilo que está fora de campo. O romance, cada 

romance, é assim um material que se filma, do qual se parte, que se percorre e ao 

qual se regressa, transformando-o mediante uma apropriação cujas regras envolvem 

o uso e a não fidelidade ilustrativa, ou a adaptação canónica e servil.  

Tal não significa que filmar um romance seja a mesma coisa que moldá-lo em 

imagens, transpô-lo para sequências cinematográficas, seduzi-lo para um desvio em 

nome do espectáculo. Muito pelo contrário, trata-se de penetrar no texto e de 

valorizar as suas sugestões visuais. Em Carlos de Oliveira e em Cardoso Pires essa 

dimensão é muito forte. Já com Tabucchi ela aparece-nos envolta numa lógica de 

migração poética marcada pela dimensão contemplativa e por uma metafísica da 
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palavra em trânsito, enquanto entidade capaz de instaurar uma clivagem no real. 

Com Zambujal, dir-se-ia que a trama romanesca comunga de uma agilidade do 

quotidiano cara a uma escrita jornalística que produz uma espécie de estereótipos 

inesperados do mundo (ou melhor do submundo), e as imagens oscilam entre o 

caricatural, o circunstancial e o imponderável. Daqui decorre uma dimensão visual 

tutelada por evidências sócio-culturais. Mas A Crónica foi também, como veremos 

mais adiante, resulta num filme falhado. 

“O essencial do cinema é sugerir o que não é mostrável,” escrevia Gérard 

Cstello-Lopes num texto onde discorre sobre a relação que manteve com o cineasta.4 

O romance, cada um destes que foram lidos e filmados por Fernando Lopes, é 

riquíssimo em coisas que existem, mas carecem de revelação. Reconhecemos aí o 

poder do cinema: mostrar, desbravar um material que se oferece à reflexão e à 

especulação filosófica. Podemos elaborar listas intermináveis de exemplos. Da lista 

de Castello-Lopes faz parte o sorriso de Alida Valli na caleche de Senso (1954) de 

Viscontti, o tocar no joelho de Clarie no filme de Rohmer, a corrida de César 

Monteiro no pátio em Recordações da Casa Amarela (1989). E da minha lista relativa a 

Fernando Lopes faz parte o desenho traçado pelo movimento das luvas de boxe no 

treino de Belarmino, o sabor imaginado de uma bola de Berlim que o pugilista come 

num café da baixa, o chicotear enraivecido dos cavalos na Abelha, o outro “eu” de 

Claude Brasseur espelhado numa cidade portuária inventada em Lisboa, em O Fio 

do Horizonte, ou a voracidade cinegética de O Delfim enredada nos passos de um 

marialva em busca da presa.  

Na impossibilidade de estudar aqui em toda a extensão os processos de 

filmagem conjugados com as estratégias de apropriação dos textos, recenseamos 

algumas questões reveladoras do muito trabalho que há a fazer sobre a obra de 

Fernando Lopes. Obra nuclear na filmografia do realizador, Uma Abelha na Chuva 

cruza o real e o fantástico: “um olhar sobre o real que vê nele o fantástico,” diz o 
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autor. O romance é tratado como objecto real que o cinema vê numa dimensão 

fantástica. Vale a pena interrogar esta ideia justamente a partir do filme inspirado 

em Carlos de Oliveira.  

 

 

CONJUGAR A POESIA E A MONTAGEM 

 

Convicto do papel desempenhado na sua formação pelos musicais americanos, F. 

Lopes realça os dois níveis de construção do filme, no plano sonoro e no da imagem 

e joga com as noções de dissonância e contraponto.5 Desta contradição entre imagem 

e som, deste duplo dizer, resulta qualquer coisa de extraordinário, talvez uma 

amplificação fantasmagórica do visível.  

Neste filme podemos considerar que a literatura é a preocupação fundamental 

do realizador no sentido em que o trabalho que faz sobre o romance remete 

sobretudo para a poesia de Carlos de Oliveira, “leitura pessoal e puramente 

cinematográfica.”6 Este consistente trabalho sobre a visibilidade do texto literário 

diz respeito à palavra poética, mesmo quando a matéria mais essencial se encontra 

na formulação romanesca, e na prosa. A opção de utilizar uma película Ilford, em vez 

de uma película Kodak, exemplifica bem o que é pensar cinematograficamente um 

texto literário, uma vez que se trata de decidir por diferentes opções relativas à 

relação com a luz e, por consequência ao processo de moldar atmosferas, tendo em 

conta a essência do texto, o seu modo exclusivo de ser. Os ambientes pantanosos 

que vemos no filme são trabalhados segundos códigos de Murnau. O romance é lido 

com movimentos de câmara que, por razões biográficas, Fernando Lopes assume 

como “movimentos sentimentais.”7 Esta procura de um “lirismo” leva-nos a pensar 

no carácter auto referencial da poesia de Carlos de Oliveira, patente em 

Micropaisagem (1969):8 “o pulsar / das palavras / atraídas / ao chão desta colina.” 
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São de algum modo cadências deste tipo que o filme elabora, embora vá ao encontro 

de um romance onde também se lê: “Uma sombra indistinta não é bem um homem. 

Falta-lhe a luz dos olhos, o sorriso, as feições, a alma à flor da pele. É uma coisa 

anónima e sem rosto, mesmo quando tem voz e passa a cantar pelas azinhagas.”9 

No confronto destas duas citações, percebemos que Fernando Lopes, segue uma 

intuição poética, que foi colher a um espaço literário exterior ao romance, um 

instrumento mediante o qual surpreende e captura cenas que articula através de um 

nexo que conduz a uma outra ficção. Eduardo Prado Coelho, num texto de 

apresentação de Uma Abelha Chuva10 sublinha a noção de uso da linguagem 

remetendo assim para o plano estético onde se decide o desfecho dos enigmas que 

povoam as leituras, modos de usar patentes na exploração das diferentes 

possibilidades visuais de uma obra literária. Prado Coelho caracteriza o acto de 

escrita como o acontecimento onde “o dizível se desprende.” O filme é então um 

lugar de acolhimento e construção da visibilidade da própria escrita, ou de alguns 

dos trechos onde se recorta o uso cinematográfico da literatura. 

A sombra de um homem anteriormente referida num passo do romance de 

Carlos de Oliveira, simboliza o eixo narrativo específico do trabalho cinematográfico 

de Fernando Lopes, que como escreveu Eduardo Prado Coelho “filma o não 

acontecer na sua relação com o acontecer.”11 Dito de outro modo, filma a 

possibilidade, conjectura o que se desprende desse real da escrita literária, para lhe 

dar uma equivalência numa outra escrita, dominada pela montagem. Não é por 

mero acaso que a actividade de montador do realizador, as amplas qualidades 

demonstradas em Belarmino, e o gosto por um virtuosismo técnico, operam agora 

um salto em direcção a um novo contexto narrativo que se apropria da literatura 

para a transformar por dentro. Vale a pena recordar esta afirmação do realizador de 

1972: “hoje reconheço que, a partir de Resnais, se instala em mim o fetichismo da 
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montagem.”12 Podemos interpretar este procedimento como descodificação do 

romance, tornada possível mediante a intencionalidade de o filmar.  

Aqui chegados vale a pena seguir uma pista estimulante lançada por José 

Manuel Costa13 a partir da afirmação de Óscar Lopes e António José Saraiva, 

segundo os quais o romance de Carlos de Oliveira “concentra as suas qualidades de 

narração incisiva numa reactualização da novela camiliana.” Questão que, por sua 

vez, nos levaria ao tema da superação de diferenças sociais, numa igualdade que só 

o amor, no que possui de mais decisivo, acaba por consentir. Essa ressonância 

camiliana por um lado, e a materialidade do discurso dos personagens centrais, por 

outro, ocupam a atenção de Fernando Lopes que escolheu filmar aquilo que o texto 

de Carlos de Oliveira instaura, uma espécie de dilaceração, em vez de escolher os 

efeitos da intriga e a trama que a constitui. O enredo é tecido por imagens em vez de 

palavras, como já aqui se disse.  

A depuração da mensagem neo-realista levada a cabo por Fernando Lopes 

constitui um sinal de que é a força interior dos personagens centrais, nomeadamente 

Álvaro Silvestre e Maria dos Prazeres, e o seu vazio interior resultante de um 

desmoronamento do mundo intrínseco a cada um (como observa J. M. Costa), 

aquilo que mais seduz o realizador.  

Filme explicável por uma “ausência de regras” que o seu autor gosta de 

aprofundar, radicalizando a ideia de Alexandre O’Neill, “em poesia a regra é nunca 

ter regra” 14 , encontra nos acidentes da rodagem (uma vez que foi feito com meios 

financeiros muitos escassos e filmagens escalonadas no tempo por imperativos 

económicos) um estimulo a esta experimentação, que também lhe granjeia uma aura 

compatível com a reputação do livro de Carlos de Oliveira. Numa entrevista da qual 

a revista Celulóide fazia eco aludindo a um compasso de espera que afectou a 

conclusão do filme,15 o cineasta considera que foi o lado introspectivo do romance, 

com os seus medos e terrores, os seus sonhos e frustrações, aquilo que mais o 
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motivou. Razão suficiente para considerar que não se tratava de uma adaptação, 

mas da tentativa de descobrir certos aspectos do universo de Carlos de Oliveira 

num jogo onde as imagens parecem sugerir tudo. 

Uma citação de Jean-Marie Straub, ilumina, no dizer de José Cardoso Pires16 o 

que o espectador vê, e transmite o enigma desse jogo: “o que é preciso é que o filme 

destrua a cada minuto, a cada segundo, o fotograma anterior.” Esta anulação dá 

lugar a uma desordem no tempo e no espaço, análoga à que envolve a actividade 

onírica. A transposição do sonho, daquilo que habita a mente dos personagens, para 

uma dinâmica de destruição/substituição engendra uma memória assente num 

outro tipo de experiência, onde os contornos das superfícies são vagos, os rostos ora 

difusos, ora marcados pela severidade do olhar do outro, as palavras dispersas num 

eco interior. 

 

 

COINCIDÊNCIAS NA CIDADE ROMANESCA 

 

António Tabucchi é outro escritor com quem Fernando Lopes estabelece uma 

ligação privilegiada. A partir do romance O Fio do Horizonte, e do seu personagem 

principal, Spino, que segundo o autor se pode considerar uma abreviatura de 

Spinoza, filósofo da sua eleição, Fernando Lopes encontra uma cidade imaginada a 

partir de Lisboa que, de certa forma se transforma em razão romanesca. A relação 

entre o horizonte, que Tabucchi imagina nos olhos do seu personagem, como um 

lugar geométrico que se desloca à medida que também ele caminha, suscita um 

momento ideal onde o sujeito e o fio do horizonte coincidem.17 O filme de Fernando 

Lopes é essa possível coincidência, criando um espaço de certo modo autobiográfico 

onde o autor se assume como alter-ego de Spino. Este tópico autobiográfico acaba 

por ser reforçado pela remissão para Belarmino, o boxeur, e nessa justa medida há 
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uma Lisboa devolvida a uma cadência urbana tecida por nostalgias. Há assim um 

sentido especifico do romanesco e Fernando Lopes redescobre uma cidade que se 

“dispersa pela terra dentro,” e onde podemos encontrar uma “doçura pobre e 

imóvel,” onde se pode passear toda a manhã ao longo do porto e ver navios em 

manobras de descarga.18 

O escritor italiano reforça, ao declarar sem ambiguidades e convictamente que 

gostou do filme, a ideia de uma transposição do espaço literário para o espaço 

fílmico. Fala da transposição de Génova do livro para o Cais do Sodré lisboeta, 

servida por uma fotografia expressionista e nocturna, propensa a ambiguidades, 

indecisões, sugestivos mistérios. E confirma a autonomia da leitura fílmica. 19 É nela 

que se baseia a possibilidade do romance se oferecer como objecto singular e raro a 

descobrir pela câmara. Estamos perante um processo melancólico de localizar e 

descrever uma cidade. Intuir-lhe uma dimensão ausente, uma espécie de levitação a 

partir de recortes fotográficos do real, e de impulsos que excitam a alma do flâneur. 

O romance de Tabucchi com as suas tonalidades de policial, tanto do agrado de 

Fernando Lopes, incentiva esta geometria interior. O cineasta traça-lhe as linhas e os 

movimentos com sobreposições disruptivas.  

O Fio do Horizonte levou João Bénard da Costa20 a encadear uma série de 

“imagens recorrentes” que remetem para Belarmino, o primeiro grande filme de 

Fernando Lopes, na perspectiva canónica do crítico. Referindo-se a Matar Saudades, 

1988, diz ter sido “muito injustamente recebido,” por “conciliar” referências a 

Johnny Guitar com a “retórica de Oliveira.” Agora, o estilo de montagem, apresenta 

uma visão nada vulgar sobre “a solidão e o medo,” dois elementos constitutivos da 

natureza humana, sempre muito presentes na escrita crítica de Bénard da Costa. 

Realidades que passam do objecto literário de Tabucchi para o filme através de uma 

escuta, da ressonância do tempo dentro de cada um, da cada persona. “Que diabo 

está a sua imaginação a inventar fazendo-se passar por memória? Mas justamente 
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naquele instante, não em ficção, bem real dentro de si, uma voz infantil chama 

distintamente.”21 

Uma voz infantil que chama, pode ser, afinal, uma expressão da solidão e do 

medo. Uma vez mais é essa direcção poética (ou dos sobressaltos do poema) que o 

olhar de Fernando Lopes segue. Para chegar mais longe, ao fio do horizonte. Ou ao 

fim daquilo que, no entender de João Bénard, consiste no objectivo último da 

montagem: fazer do cinema uma “ficção circular.”22 Nesta óptica a literatura é 

objecto de um entendimento engrenado nesta circularidade. Se quisermos aceitar 

uma metáfora, ela faz parte do conteúdo das latas onde se guardam os filmes. Latas 

onde, como no poema de Fernando Pessoa Autopsicografia, “Gira, a entreter a razão, 

/ Esse comboio de corda / Que se chama coração.”   

Num texto crítico sobre Belarmino publicado na Vértice, Nuno Bragança faz uma 

afirmação admirável, quando diz “que este cinema aborda os seus objectos 

humanos com o mesmo tipo de preocupação que movia Cézanne ante as paisagens 

que se propunha pintar.”23 Este mesmo raciocínio é aplicável à relação de Fernando 

Lopes com a literatura que mais directamente o interessa. Penetrar num objecto 

literário, desvendar-lhe antagonismos e coincidências, implica um tratamento 

estético de uma linguagem por outra. Como na pintura Cézanne, que produzia um 

conhecimento acerca do real submetido a uma análise cromática e plástica, capaz de 

gerar intensidades únicas. Também neste cineasta, tomadas as devidas proporções, 

deparamos com uma inteligência do olhar, que, em concreto nos filmes que temos 

vindo a referir, leva à segmentação e à recombinação de imagens, para com elas criar 

uma teia de alusões ao que persiste, após ter sido iluminado de uma determinada 

maneira. O Fio do Horizonte encontra-se nesse limbo de perfeição onde um texto 

dialoga com as suas próprias vozes longínquas. É o que se passa, por exemplo, com 

modo de vivenciar uma certa experiência da cidade (agora transformada em 

conceito), que nesta obra sempre na esteve na “raíz das coisas,”24 não se prestando 
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nunca a um efeito cenográfico ou descritivo. A cidade enquanto génese de 

personagens e de conflitos, material plástico (e daí a pertinente referência a 

Cézanne) com o qual, e a partir do qual, Fernando Lopes se dirige à literatura de 

Tabucchi.  

Existe portanto na relação de Fernando Lopes com a literatura um apelo 

romanesco de Lisboa, que estabelece uma ponte com o imaginário pessoano de 

António Tabucchi. Citar Pessoa e reconfigurar os sinais do seu espaço biográfico 

vital corresponde neste filme ao acentuar do valor da poesia. O escritor italiano, 

para além de tradutor de Pessoa, descobre no universo do desassossego e da 

heteronímia, uma matriz da sua identidade literária. E vai-se “transmutando” num 

quase heterónimo de Pessoa.  

Spino, personagem central de  O Fio do Horizonte  tem sido apontado como uma 

reconfiguração de Belarmino25 e ambos funcionam como uma projecção do 

realizador. Com as suas solicitações, sabedoria e domínio técnico, a montagem é a 

inscrição visual de uma presença autoral, uma assinatura. Como se Fernando Lopes 

fosse também ele, mais uma persona inquietante a deambular entre um halo de 

morte e uma celebração da vida. Na palavras de Spino de O Fio do Horizonte, “não se 

pode deixar morrer uma pessoa no nada,” pois “é como se morresse duas vezes.”26 E 

o cinema pode ser neste caso entendido como ressurreição, experiência sobrenatural 

da palavra literária. 

 

 

A PREDAÇÃO, A LENDA E O LUTO 

 

Neste encadeamento de escritores José Cardoso Pires aparece ligado a um projecto 

antigo do realizador que se veio a concretizar em 2002 com o filme O Delfim. O livro, 

muito emblemático da década de 60, é considerado o genial testemunho de um fim 
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de regime, espécie de epílogo cultural de um período social e político. E foi lido na 

altura da sua publicação como prenúncio da derrocada do Estado Novo. Muitos 

anos depois, vemos este texto surpreendentemente reencontrado na sua condição de 

“retrato em movimento” (a expressão é um título de Herberto Hélder, muito íntimo 

do naipe poético de Fernando Lopes).  

A visão que o filme dá da narrativa é, uma vez mais, consequência de um 

tratamento da solidão e do medo, uma obscura contabilidade emocional entre o que 

fica e aquilo que desaparece para sempre, entre a lenda e luto.  

Óscar Lopes sublinha a existência de “um universo de predação” na obra do 

escritor que se acentua a partir de O Anjo Ancorado, em consonância com o 

desencanto, dando lugar a “um esquema hipnoticamente obsessivo.”27 A escrita de 

Cardoso Pires pode ser qualificada de cinematográfica, por criar um tipo de 

visualidade moldada pelo ritmo do olhar que oscila entre o detalhe e a totalidade, 

por se deixar penetrar pela influência de Hemingway, pela forma como cada palavra 

se desdobra no mundo, existindo como coisa física e objectiva. Tais características, 

que potenciam o desejo de fazer filmes a partir dos livros do escritor, também 

suscitam equívocos: “todas as obras consideradas cinematográficas são alçapões. 

São sereias. Vamos atrás de uma música que é a música da escrita e depois a música 

do cinema é outra,” esclarece Fernando Lopes.28  

O facto deste filme ser visto em conjugação com O Fio do Horizonte, prende-se 

justamente com este tipo de questões. Por isso é importante a evocação por parte 

do realizador de um filme de Manoel de Oliveira, A Caça (1964) onde a simbologia 

de um pântano está muito presente, tal como em O Delfim. Trata-se de promover 

uma articulação a partir de outro tipo de discurso fílmico, ou de aspectos da 

história do cinema, por forma a alcançar a coerência de uma relação entre 

literatura e cinema. Desse modo se exibe a plenitude física das personagens, de tal 

modo que ao filmá-las é sobretudo a tensão abissal que as separa que vemos 
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captada pela câmara. A relação entre Tomás Manuel da Palma Bravo e Maria das 

Mercês, o casal de personagens chave, é tratada pelo realizador como uma 

entidade que se desprende da escrita de Cardoso Pires, para cumprir um destino 

trágico, onde o pântano da aldeia da Gafeira simboliza, no filme, o perigo de 

sucessivas auto-destruições, a irrealidade de um passado cujos valores foram 

artificialmente inculcados no presente, em suma, o lugar movediço para onde 

conflui a atracção e a repulsa.  

O filme faz existir em estado viscontiano a depuradíssima engrenagem literária 

mediante a qual Cardoso Pires retrata um país, uma memória e a sua pose, um 

sintoma e a sua preocupante alusão. Fernando Lopes ocupa-se da ideia de fim e 

retira-a intacta do romance para a fazer aparecer em estado de desgraça. Num plano 

derradeiro, inesquecível, o patético parece recuperar um sentido e uma dignidade 

que só a alegoria do cinema parece ser capaz de assegurar. “Que caia a noite” são as 

últimas palavras que se ouvem em off.29 Nessa ambivalência sempre estranha, entre 

a vastidão da paisagem e a contenção dos rostos, entre a sala da casa senhorial e o 

latir longínquo dos cães, entre a mulher desprezada e a cartilha pela qual se rege o 

marialva, entre o senhor e seu criado, Fernando Lopes introduz uma presença de 

leitor irrequieto e cria um espaço fora do texto, inventa uma elipse, graças à qual a 

diegese nos transporta para um estado de desordem. 

Revisitação é a palavra que convém a este filme voltado para um país, 

(Portugal, entenda-se) em parte propenso a devorar-se a si próprio, como se nisso se 

pudesse ver também algo de premonitório em relação aos tempos malditos que hoje, 

precisamente agora, se vivem. A obra de um outro cineasta português contempla 

por vezes, esta ideia de ensaio sobre o país, é o caso de um belo filme de Manuel 

Mozos, Ruínas (2010), ou Brandos Costumes (1974), de Alberto Seixas Santos, 

servindo-se de outros materiais e sedimentações). Filmes de reencontro com uma 

verdade difícil de suportar.  
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João Lopes, numa crítica a O Delfim, aproxima-o da sugestiva circunstância do 

nosso cinema viver “assombrado pelo seu próprio país.”30 Um delfim de maus 

agoiros, semeia sinais investigados por um narrador ao qual Fernando Lopes 

confere uma espessura e uma trajectória encobertas por um tempo decifrado 

devagar, em que ontem podia ser hoje e hoje nem sempre se parece com o presente. 

Confusão de códigos, de condutas, de suspeitas, um lastro policial (não no 

sentido imediato do género, mas pela radicação no crime e no castigo, na 

impunidade e na mentira), eis algumas pistas para ficarmos diante das imagens  

desta obra que filma o peso de um acontecimento por acontecer (para seguirmos 

aqui a perspectiva de Eduardo Prado Coelho numa das mais elaboradas análises 

feitas ao romance31). O trabalho do realizador faz aparecer o real do texto, a 

literatura, e recobre com as imagens, que são o produto dessa aparição, o real da 

história. E ao proceder assim, pode distanciar-se do que leu, para criar um mundo 

próprio. “O prazer do leitor vem desse informulável que fica em suspenso no corpo 

vivo do texto.”32 O filme é a captura desse “informulável.” Faz dele a presa 

desejada. Revolve as afinidades e as formalidades entre os homens da Gafeira, ou os 

caçadores que a frequentam, como o mar revolve o lodo da lagoa. São esses gestos 

invisíveis e essa cadência surda que ocupam o realizador.  

Na primeira página do romance, um companheiro de caça de Tomás Manuel da 

Palma Bravo, a quem chamam o engenheiro, pousa a mão numa antiga monografia 

da aldeia e os dedos afastam o pó que cobre a capa. A transposição desta primeira 

página para o filme, num aparente realismo das imagens, onde ressoa a ruralidade 

da circunstância e a cumplicidade cinegética, vive do afastar desse pó  que não se 

vê, mas induz o tempo no coração da imagem. A sabedoria de Fernando Lopes 

reside nessa deslocação dos sinais, na capacidade de trocar uma beleza por outra, 

sem nunca substituir o essencial. Uma troca é a procura de uma rima. Fernando 

Lopes  desenvolve alguns dos seus filmes nesta tentativa de fazer rimar olhares, 
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paisagens, pessoas, fotogramas e planos. O Delfim rima com Uma Abelha na Chuva.33 

Por exemplo em ambos existe uma “geografia” inventada pelo realizador, em ambos 

existe um erotismo à Tenessee Williams, em ambos brutalidade e fragilidade 

masculina.  

Desenvolver a partir deste núcleo de questões uma análise mais extensa ao 

modo como o cinema de Fernando Lopes se ocupa da literatura é certamente uma 

tarefa que tem que ser levada por diante. A este propósito registe-se que alguma 

coisa falha em A Crónica dos Bons Malandros, desde logo meios que permitam 

deslocar o livro para um ambiente de musical, que era o objectivo inicial do autor. O 

livro, na expressão do realizador, ficou-lhe “atravessado.” A sua intenção era fazer 

um filme inspirado em Guys and Dolls (1955) de Joseph Mankiewicz, baseado numa 

novela de Damon Runyon.34 O que teria sido a oportunidade para a literatura rimar 

com o lado divertido, e permitir mais um olhar sobre Lisboa personagem.  

É chegado o momento de concluir que, mesmo quando usa a expressão 

“adaptação,” Fernando Lopes conquistou para o seu cinema uma autonomia 

discursiva e um tratamento fílmico do texto literário que está muito para além do 

trabalho formal de utilizar um romance valorizando-o visual e narrativamente. É 

verdade que ele está do lado daqueles criadores de filmes que transformam uma 

linguagem noutra. Mas interessa sobretudo perceber como o faz. Verificam-se 

naturalmente cumplicidades geracionais e afinidades que explicam a sua 

predilecção por Carlos de Oliveira, Cardoso Pires, Alexandre O´Neill. Mas o modo 

de fazer deslizar os textos destes escritores para o ecrã decorre de uma sabedoria 

que Fernando Lopes vai buscar na totalidade ao cinema da sua própria casa, e com a 

ética dessas imagens (podem ser de Buñuel, Godard, Manoel de Oliveira, Ozu, 

Mizogushi, Resnais, Nick Ray, e de mais uns quantos...), aborda a literatura como 

quem caminha em círculos numa cidade com a luz coada pelo temperamento das suas 

colinas. A isto se pode chamar uma “poética das adaptações.”35 
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Mas a presença da literatura nesta obra, está cheia de reciprocidades. Estas 

começaram logo com Belarmino, amigo pensado de O’Neill.36 Não sabemos se temos 

jeito como ele, se somos campeões de alguma coisa. Mas permanecemos, de certeza 

absoluta, espectadores destes filmes. É decisivo continuar a vê-los numa altura em 

que este País Relativo nos mandou a todos para o tapete do seu ringue que já não 

rima com coisa nenhuma. É também por isso que se impõem novo balanço de 

Fernando Lopes, agora, fechado o círculo da sua filmografia.  
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