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Agosto
Um filme de Jorge Silva Melo

com Christian Patey, Olivier Cruveiller, Marie Carré, Manuela de Freitas, Pedro Hestnes, 
José Nascimento e Rita Blanco

Enquanto Portugal continua envolvido na guerra em 
África, Carlos, um violoncelista, passa as férias de Verão 
na praia com um casal amigo, Alda e Dário. O mundo 
parece-lhes distante e os três vão experimentar ritos de 
amizade e solidão.

 
É para mim o seu filme de abordagem mais difícil, pela desordem, 
pelo excesso das emoções, também pelo tempo, sempre o tempo, 
que aqui se cristaliza, numa acção vaga que jamais se data com 
precisão mas que é suposto passar-se entre o Minho e a Arrábida, 
num Verão dilacerante de 1964 (será este o seu “filme de época”, 
se é que a expressão na sua obra faz sentido), e espero que ao 
longo da conversa se perceba porquê. […]
E é outro filme destravado. É o filme que eu gostaria ardentemente 
que tivesse sido feito em Portugal nos anos 60 e que, devido à 
ditadura, não pôde ser feito.

E lá vamos nós outra vez andar à roda no calendário, porque o 
filme vem do “La Spiaggia”, do Cesare Pavese ...  
Que é uma novela que se passa nos anos 40. Só que eu não podia 
imaginar o que terá sido uma praia em Itália nos anos 40, e foi 
nos anos 60 que li a novela, ou seja, imaginei-a nas praias que eu 
conhecia, com os meus amigos e amigas de faculdade.  
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Na altura em que o filme é feito e exibido, evitámos denunciar o 
filme de época.  O guarda roupa (novamente por mérito da Rita 
Lopes Alves) é suficientemente ambíguo para que não se pense na 
época.  Ao ponto de ninguém poder dizer que “isto não é connosco, 
foi passado no antigamente”.  São uns anos 60 a-históricos, digamos 
assim.  Não queria que as pessoas se sentissem distantes.  

O ano de 1964 jamais é referido no filme.  É apenas uma nota de 
intenções.  
Mas é um ano particular pela grande estagnação na sociedade 
portuguesa. Houve as crises estudantis de 1962, a Guerra Colonial 
começa em 1961/1962, em 1964 parece que vai tudo continuar na 
mesma e deve ter sido esse o ano, não tenho a certeza, em que leio 
a novela. Há muitas referências pessoais.  A casa do casal Arrábida, 
Dário e Alda, interpretados pelo Olivier Cruveiller e pela Marie Carré, 
era a casa de férias do João Bénard da Costa. O hotel era aquele que 
eu frequentei anos a fio desde os meus 15 ou 16 anos. Aquele azul do 
quarto com vista para Setúbal em que está o Carlos, a personagem 
do Christian Patey, deve ter ficado de tal forma marcado em mim que 
eu depois disso tenho feito dezenas de espetáculos de teatro com o 
mesmo azul mal pintado. Foi o Christian, que passou há poucos anos 
por Lisboa, quem mo assinalou.  Foi visitar-me ao São Luiz, eu tinha 
lá uma peça, e exclamou ao ver um cenário: “Já vi esta imagem!”
[…]
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[…] há um momento em que a Alda (Marie Carré), já na Arrábida, diz 
que “não me apetecem livros sem história”.  Acontece que a story 
de “Agosto” partiu para parte incerta.  Não há história.  Ou melhor, 
há várias, mas elas foram esfarrapadas: por exemplo, aquele crime 
passional, camiliano que acontece no Minho, imediatamente antes 
do salto para a Arrábida. A falta de sincronismo contagia aqui uma 
narrativa de uma forma orgânica.  Ficamos com os gestos.  E com 
os fragmentos.  Mas a unidade encontra-se, pelo Carlos, bate tudo 
certo, ainda que em “Agosto” o Jorge já está literalmente nas tintas 
para o raccord.
Estou completamente indiferente. Sim, o Carlos é o manipulador, 
aquele que organiza todas as narrativas, no fundo, aquele que 
deseja que o tempo pare, e que pare no instante da sua amizade 
com o Dário.  

Aliás, o filme arranca de uma forma muito estranha, já a meio 
de uma conversa: percebe-se que aqueles dois homens, Carlos e 
Dário, estão ligados por uma amizade profunda que mais tarde 
descobrimos ser de infância, quando um deles diz ao outro que ele 
não gostava de sopa e de fruta em miúdo.
É uma amizade hawksiana!  E vem do Pavese.  O facto do Dário ter 
casado com a Alda fez o tempo avançar.  E o Carlos não quer que 
o tempo avance. Há um verso do Shakespeare no “The Winter’s 
Tale”/ “Conto de Inverno” de que eu sempre gostei muito: “To live 
tomorrow as today, and to be a boy eternal”.  Ser eternamente um 
rapaz.  Isso é a amizade masculina.  Uma amizade masculina que 
fixa a adolescência, mesmo aos 90 anos.  Entre dois homens que se 
conhecem desde a infância, as brincadeiras serão sempre infantis. 
Nas mulheres, não, as coisas não são assim.  Mas entre os homens, 
são.  A amizade masculina tenta parar o tempo.  E esse é o assunto 
do Carlos.  Embora ele toque Bach, e a música de Bach seja o tempo 
a passar a velocidade vertiginosa, naquelas férias eternas ele é o 
senhor do tempo.
[…]

A Alda vai praticamente seduzir toda a gente.  Menos o Carlos.  
Exatamente. Carlos fica-lhe indiferente. Alda veio roubar-lhe o 
amigo.  Mas é Alda que faz o tempo avançar e, para Carlos, isso 
é insuportável.  E lá vem o Hawks. Onde está a história do “Red 
River” e da relação entre o homem maduro, John Wayne, e o rapaz, 
Montgomery Clift?  No momento em que o primeiro se apercebe que 
o segundo o vai ultrapassar no tempo.  É esta a história, não há outra.  
E é o tempo que aflige e que, por isso, é tão bonito, no Shakespeare, 
ou no Hawks.  Por isso também, é o Carlos manipulador, vertiginoso, 
sofrido – “o boy eternal” na curva descendente, com tudo o que 
isso tem de narcisista, de malsão, de homoerótico.  Mas o Dário, e 
isso também está no Pavese, também sofre.  Não é um marido feliz.  
O seu corpo está sincronizado com a natureza, ao contrário do do 
Carlos, mas ele não sabe bem o que fazer com sua sexualidade.  E 
não quer deixar o amigo.  
[…] 

Outra coisa que acho fabulosa no filme é o trabalho do José 
Mário Branco na banda sonora, pela sua variedade, ele é cantigas 
populares, ele é baladas italianas, aquele magnífico trecho de 
guitarra eléctrica no genérico que não esqueço… Tudo composto 
por ele.

Sim, tudo composto por ele. Ele achou graça: um solo de guitarra 
tipo Shadows para o genérico, uma balada italiana, não sei se não é 
o próprio José Mário que a canta. Lembro-me que a canção do twist 
no baile é cantada pelo Manuel João Vieira, dos Ena Pá 2000. Foi 
tudo organizado pelo José Mário.
[…]

[…] É o seu filme mais exigente a nível de montagem.
Foi muito trabalhoso. E foi nessa montagem que eu mais aprendi 
a “escrever argumentos”, digamos assim. Tivemos que deitar fora 
algum material. Coisa que não tinha acontecido até então nem viria 
a acontecer em “Coitado do Jorge” e “António…”. Mas o “Agosto” é 
o filme mais poliédrico.

E aquele em que o tempo está mais cristalizado.
Sim, é essa a vontade do Carlos. E é o filme em que quase não há 
coisas que se passam antes ou depois. Há o esplendor do Verão e 
o fim do Verão. Visto pelos três homens: Carlos, Dário e Alberto. 
Pela Alda, não. E não há misoginia alguma nisto. A Alda é misteriosa, 
tem uma tranquilidade que eles não têm, é, sem prejuízo, muito 
animal. Está bem assim. Quer livros com histórias. E esse estar bem 
é o mistério que nenhum dos homens aceita.
[…]

De onde é que lhe veio a ideia da lágrima negra da Alda e do rímel?
Não lhe sei dizer, sinceramente.

Não são lágrimas de crocodilo, de qualquer forma.
Não, são sinceras, mas o rímel acentua-as. Foi uma obsessão. Queria 
que fosse assim. Acontece frequentemente no teatro, actrizes 
pintadas que choram, talvez venha daí. De aumentar uma falsidade 
que é verdadeira. Agora estou a lembrar-me de outra coisa: a maior 
parte das pessoas que gostou do filme não gosta da primeira parte 
passada no Minho. Mas eu acho que sem esta primeira parte, sem 
aquele lado dostoievskiano, camiliano, escuro, dos primeiros vinte e 
poucos minutos, o filme não se consegue compreender.
[…]

O Acácio é um director de fotografia extraordinário, sobretudo em 
exteriores, e sobretudo quando tem o mar à sua frente. Estou a 
lembrar-me do “Maine-Océan” do Rozier, ou do “À Flor do Mar”, 
do César Monteiro, filmes que ele já tinha feito. Deu-lhe alguma 
indicação particular para “Agosto”?
Lembro-me de que olhámos muito para a pintura de Cézanne. Mas 
o Acácio é secreto, ninguém sabe bem como é que ele se inspira, 
ele não diz, ou melhor, não é pela palavra que o diz.  Às vezes, já 
estamos na sexta ou na sétima take e ele ainda está a remendar 
alguma coisa, algum pormenor: é que a luz muitas vezes muda entre 
uma take e outra. Ele sabe-o.

 
Excerto do catálogo “O Cinema de Jorge Silva Melo e os Sortilégios 

do Tempo” a propósito do Lisbon&Estoril Film Festival’13 
(entrevista por Francisco Ferreira)


