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ESTREIA 28 DE FEVEREIRO

Título Original / Internacional: The Portuguesa Woman
Ano de Produção: 2018
País: Portugal
Género: Longa-metragem
Duração: 136´

O filme A PORTUGUESA - que tem estreia 
marcada para 28 de Fevereiro, com distribuição 
pela Leopardo Filmes -, é uma adaptação da 
novela Die Portugiesin, de Robert Musil, com 
diálogos de Agustina Bessa-Luís, interpretado 
por Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe, Rita 
Durão, Pierre Léon, João Vicente, Manuela de 
Freitas, Adelaide Teixeira, Alexandre Alves Costa 
e Ingrid Caven, entre outros. O filme integrou
a Competição Internacional do Festival Mar Del 
Plata, na Argentina, no ano passado, e estará 
presente na Berlinale Forum (a 69ª edição do 
Festival Internacional de Cinema de Berlim - 
Berlinale - decorre entre 7 e 17 de Fevereiro).



sinopse

No norte de Itália, os von Ketten (Delle Catene 
como são conhecidos nas redondezas), servem-
se da ascendência germânica conforme lhes 
convém. Disputam as forças do Episcopado de 
Trento,  apoderando-se de tudo o que está ao 
seu alcance, com astúcia e calma.

Para que nada limite o campo de acção, herr 
Ketten procura casamento num um país 
distante: Portugal. Durante o ano de lua-de-
mel, na viagem de regresso, nasce o primeiro 
filho. Mas, mal chegam ao castelo, Ketten vê 
uma boa oportunidade de investir contra o 
bispo e parte de novo para a guerra.
A Portuguesa, contrariando a vontade do 
marido, recusa-se a regressar a Portugal. 

Onze anos decorrem, entre contendas e 
escaramuças e von Ketten, raramente vai a 
casa. Correm rumores à volta da presença 
daquela ‘estrangeira’, isolada no castelo 
sombrio, rodeada pelas aias e escravas moiras 
e na companhia de Pero Lobato, um primo que 
chegou de visita. Há quem diga que ela é uma 
herege…

Até que, um dia, o Bispo de Trento acaba por 
morrer e, com a assinatura da paz, chega ao fim 
uma luta de várias gerações. Assim, cai o pano 
de fundo da vida de von Ketten para quem 
a tudo o que paz pode trazer é corrupção, 
vaidade e doença... A Portuguesa, que 
sonhara com uma terra cheia de inesperado, 
vê regressar a casa um ser indefeso, febril, 
enfraquecido. Neste fim aparente, a Portuguesa 
vence onde a morte parecia querer entrar... 

sinopse abreviada

Adaptação de Die Portugiesin de Robert Musil. 
As disputas anteriores ao Concílio de Trento. 
Von Ketten casa-se com uma portuguesa para 
manter livre o seu campo de acção. Até ao 
dia em que o Bispo de Trento morre e, com a 
assinatura da paz, tudo irá mudar…



sobre o filme

“Under the linden-tree by the forest / There I 
lay with him / When you go there, you’ll see / 
Broken flowers, trampled grass.” É com estas 
palavras de Walther von der Vogelweide, 
cantadas pela errante Ingrid Caven, num 
meio tom entre o “vem-cá” e o “era-uma-
vez”, que começa A Portuguesa. A linguagem 
é continuamente chave fundamental para 
os filmes de Rita Azevedo Gomes, como 
certamente saberão os que a têm seguido:
o cinema, para ela, tem muito a ver com 
encontrar imagens e sons capazes de evocar 
ideias, pensamentos e emoções tão próximas 
quanto possível das palavras de onde 
nasceram; neste caso: uma novela de Robert 
Musil transposta para guião cinematográfico 
pela grande senhora da literatura moderna 
portuguesa: Agustina Bessa-Luís. Fazer para um 
filme, que é sensual como poucos na cultura 
actual das imagens em movimento, uma criação 

meticulosamente elaborada, de cores sedutoras, 
linhas firmes e espaços claramente concebidos 
em que a precisão faz do menor gesto uma 
explosão de expressividade — puro esplendor, 
elevada matéria para os olhos e ouvidos.
Nas mãos de Rita Azevedo Gomes, a narrativa 
irónica de Musil, que insinua a estranha relação 
entre a dama homónima (pensativa, sensual
e circunspecta) e o nobre cavaleiro von Ketten
(tão guerreiro, tão desgastado) transforma-se 
em fábula de redenção, de arrependimento
e por fim de perdão. Ou seja: um conto para
os nossos dias em roupagem antiga.

Olaf Möller
(crítico e programador
de cinema)



TESTEMUNHO DA REALIZADORA

Aqui, como nos meus filmes precedentes, tudo 
começa na minha imaginação, depois torna-se 
na minha vida e nela se mantém muito tempo 
depois do filme terminado.
A realidade é muito complexa, as histórias dão-
lhe forma. O reflexo da vida é, por vezes, mais 
interessante do que a própria vida.

Este conto de Robert Musil, enigmático e livre 
de psicologia, tem algo a ver com isto. Agustina 
Bessa-Luís, numa escrita sem hesitação, insere 
os espaços insondáveis da novela de Musil 
traços muito concretos mas que, ao mesmo 
tempo, não nos dizem tudo, intrigam-nos. 
Seduz-me muito o não dito. Tudo o que se 
passa entre a Portuguesa e o marido (Von 
Ketten) assenta no não dito. Ninguém sabe ao 
certo se realmente existiram ou não. Não é a 
veracidade disso que importa. Esta história, 
num determinado período da História, rente ao 
Principado Episcopal de Trento, liga-nos a uma 
série de factos que reflectem –  em muito – o 
tempo actual, partindo do princípio de que 
os nossos antepassados não eram diferentes, 
apenas estavam num lugar diferente. Não é 
difícil fazer do homem gótico ou, do grego 
antigo, o homem da civilização moderna. Não 

me interessa tanto de onde vêm as coisas mas 
para onde as quero levar. Se é verdade que uma 
pessoa só faz um único filme ao longo da vida, 
também é verdade – pelo menos no meu caso – 
que, a cada vez, se parte ‘esse filme’ mil pedaços 
para voltar a fazer de outra maneira. Nesse 
sentido serei sempre uma aprendiz.
Não procuro uma reconstituição histórica. 
Não desejo recuperar o passado, para mais 
um passado tão longínquo - nem creio que 
tal seja possível, ou tenha razão de ser.  No 
texto de Musil gosto do que nele há de 
contemporaneidade.

Quando o mundo lá fora nos pesa sobre a 
língua, e se misturam todos os discursos  em 
que entendidos e charlatães usam as mesmas 
fórmulas com mínimas diferenças, acredito que 
o A Portuguesa,  falará por si.
Os filmes nada salvam. E não estamos em 
condições de nos salvar a nós próprios, sobre 
isso não restam dúvidas. Mas, um filme onde 
estes temas estão implícitos parece-me certo e 
justo nos nossos dias.

Interessa-me tudo o que há de decisivo na vida; 
o que desafia o destino e que acontece para lá 
do entendimento. Como Musil disse algures: A 
grandeza humana tem raízes no irracional. E se 
filmo uma árvore, um rio, uma estrada, é só isso 
que procuro entender e expressar.



RITA AZEVEDO GOMES

Rita Azevedo Gomes é uma cineasta versátil 
e independente que se interessa em explorar 
novas formas de expressão. A sua actividade 
desde os anos 70 abrange diversas áreas: 
Teatro, Ópera, Edição gráfica, Cinema. Cerca 
de 30 anos, trabalhou junto de João Bénard 
da Costa, primeiro no Serviço de Cinema da 
Fundação Calouste Gulbenkian e a partir de 
1993, na Cinemateca Portuguesa-Museu do 
Cinema, Ao longo desses anos, desenvolveu 
uma sólida reputação pelo trabalho 
desenvolvido como responsável gráfica de 
diversas edições de cinema. Os seus filmes 
têm sido aclamados e premiados em diversos 
países e Festivais - Locarno, Veneza, Montreal, 
Rotterdam, Bafici, Buenos Aires, Turim, 
Viennale, Jeonju, Doc Lisboa, Marselha, Cinesul 
Rio, Japão, etc. - e têm tido distribuição em 
Portugal, e no estrangeiro. Em Buenos Aires, o 
Bafici, em 2014, dedicou-lhe uma retrospectiva 
integral da obra. Seguiram-se Retrospectivas 
na Filmoteca Espanhola e no Festival Fronteira 
no Brasil. Presentemente trabalha no 
Departamento de Programação Permanente 
da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.  
O seu mais recente filme, Danses Macabres, 
Squelettes et Autres Fantaisies, co-realizado 
com Pierre Léon e Jean-Louis Schefer,
encontra-se em fase de pós-produção.
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