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António, 
Um Rapaz de Lisboa

Um filme de Jorge Silva Melo

com Manuel Wiborg, Lia Gama, Sylvie Rocha, Isabel, Marco Delgado e Ivo Canelas

ANTÓNIO, UM RAPAZ DE LISBOA é o retrato de António, 
rapaz de Lisboa, nem rico nem pobre, nem desempregado 
nem empregado, nem delinquente nem enquadrado na 
vida social. Um rapaz que tenta sobreviver nos meandros 
da capital. António (Manuel Wiborg) tem quase 30 anos, 
não acabou o liceu, vive com um irmão na periferia da 
cidade, trabalha aqui e ali. Os pais estão separados e a 
mãe, Carmen (Lia Gama), envelhece sozinha. António 
vai e vem entre duas mulheres: uma mais velha, Teresa, 
com quem teve um filho, outra, Ana (Sylvie Rocha), 
que conheceu no metropolitano e com quem tenta 
recomeçar uma vida que nunca mais se endireita. São 
dias de indecisão, anos em que António se arrasta sem se 
definir numa Lisboa em obras. As paragens de autocarro, 
as entrevistas para arranjar emprego, os cafés sujos, o 
metro à noite, os centros comerciais de bairro, as lojas de 
fotocópias, os arrumadores de automóveis, os hospitais, 
um encontro à chuva, as creches onde se colocam os 
filhos, a dura ressaca, o Corte Inglês, as cervejarias onde 
se mata o tempo...
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Estou a lembrar-me do espalhafato, do nonsense das cenas 
de escritório do “Coitado Jorge”, que são óptimas, com aquele 
misterioso Kenji de que todos falam e que nunca se vê: acho 
que, naquela loucura danada, você inaugura qualquer coisa, 
como se o cinema lhe tivesse trazido uma “teatralidade” que o 
leva a filmar de outra maneira, na continuidade do movimento, 
com planos muito mais ambiciosos, até ao que se vê no 
“António…”. Ou, como costuma dizer o Rivette, para quê fazer 
simples se se pode fazer complicado?
 Essa continuidade no movimento começa nos bailes do “Agosto”, 
em que fiz os meus primeiros planos-sequência. Tanto prazer 
me deram a filmar que comecei a achar que tinha jeito para 
aquilo. O “Coitado Jorge” amplifica isso, tem em germe a ideia 
de aceitar figurantes que podem entrar no plano e passarem a 
ser protagonistas. O “António…” já é todo feito assim. E eu estava 
muito seguro, os actores sabiam o texto de cor e salteado, tinham 
passado pela experiência de um mês e meio de “António…” no 
palco. Pudemo-nos concentrar todos no treino da mise en scène, 
mantendo a frescura.
 E foi fundamental, uma vez que soube que o Lubtchansky não 
estaria disponível (ia começar a filmar o “Jeanne, la Pucelle”, do 
Rivette), ter na equipa o Alcaine, que para além do ser humano 
maravilhoso que é, fez um trabalho de fotografia prodigioso. 
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Filmámos em super 16mm, que tem um grão e uma leveza que 
foram benéficos.

Não há steadicam no filme?
 Não, vem tudo dos rins do operador, o Rui Poças, a quem eu 
chamava o Mr. Parafuso. E fomos rápidos. Acabámos a rodagem 
quatro ou cinco dias antes do plano de trabalho.
[…]

 Pensou no cinema musical clássico ao fazer o “António…”?
 O “António…” é um musical sem música. E aquele formato, que 
não é scope mas é bastante largo, convida a câmara a mexer, 
convida a uma engrenagem em que o movimento, por si, é um 
elemento essencial, quase uma personagem.

 E há o tempo no “António…”, que é um filme de um presente 
intensamente vivido: aqui, o rompimento com os filmes 
anteriores é claro.
 Digamos que no António eu saio definitivamente do meu 
domínio. Há muitas coisas no filme que me dizem respeito mas, 
aqui, já não estou só com os meus problemas e com os meus 
botões. Quero contar o mundo tal como o vejo e não o mundo 
em que ainda estou metido. Claro que isto tem que ver com os 
cinquenta e tal anos que eu então tinha. Já não estou inserido na 
minha narrativa.

 Mas nem por isso cedeu, naqueles gestos do quotidiano, ao 
naturalismo. A interpretação dos actores pode parecê-lo, o som 
directo (e aqui sim, há som directo) ajuda a sugerir esse efeito, 
mas não são “naturais” aqueles movimentos de câmara: a mise 
en scene acaba por conquistar o espaço todo.
 Há um lado, se a comparação me é permitida, mais próximo de 
uma conjugação do movimento do mundo, tal como o Minnelli 
o filmou. Se até ao “António…” eu queria filmar “o instante 
do mundo que passa”, e do qual me sentia responsável, aqui 
quero dançar com o mundo e as suas transformações. Com 
ironia. Com ternura em relação à mãe, que foi ultrapassada e 
já está fora do tempo em que vive. Com amizade, pelas duas 
personagens masculinas, o António e o André. E com fascínio 
pela Ana, a personagem de Sylvie Rocha, que é a mais frágil, a 
mais desamparada, naquele plano de que eu gosto muito, que 
tem o “Una Furtiva Lacrima”…

 No plano da janela do café.
 No plano da janela do café, que foi um milagre de… esse sim, 
um milagre de tempo. É um plano longo. A planificação estava 
definida: começamos a filmar o café de fora, ela entra no café, 
senta-se à mesa, a câmara aproxima-se da janela, demora-se. 
Depois, a Sylvie sai do café e do plano, a câmara recua e ela volta 
a entrar em campo e apanha chuva cá fora. Se falhássemos a 
take, e era um plano difícil de fazer, perdíamos muito tempo, a 
Sylvie tinha de secar o cabelo, para além de que o desenho do 
plano já era de si complicado. As duas primeiras takes correm 
mal, não ficamos convencidos. Às 4h30 da manhã, isto num mês 
de Junho, decidimos tentar uma terceira take. O plano arranca, 

estamos cá fora, ela senta-se na mesa, a chuva começa a cair – 
era a deixa para a Sylvie – mas ela não repara na deixa, perde 
muito mais tempo do que o que estava programado, quase um 
minuto, e nós atrapalhados. A câmara recua, ela sai finalmente 
e já tinha nascido o dia! E é incrível, a luz da parede muda de 
azul para rosa. Na mesa de montagem, com a montadora 
recomendada pelo Alcaine [Irene Blecua], voltámos a ver o 
plano: tinha exatamente o tempo da ária do Donizetti que estava 
escrita. Não cortámos nada. É um plano milagroso.
 Onde é que esse plano é feito?
 Num sítio muito feio, o Bairro do Picapau Amarelo, em Almada. 
Tínhamos “milhões” de mirones à nossa volta. Já tinha falado dos 
telefones no “Ninguém Duas Vezes”. É engraçado que a intriga 
do “António…” depende muito de telefones. Deles dependem 
os encontros e os reencontros. Um miúdo de 18 anos que veja 
hoje o filme vai achá-lo um documento histórico. Ainda se ia às 
cabines ligar. Não havia telemóveis.
[…]

 Há um aspecto que vale a pena salientar com atenção no 
“António…”: o da teatralidade do cinema. Não há aqui nada de 
teatro filmado, é um filme de cinema puro, mas o “fantasma 
do teatro”, passo a expressão, está lá. E os efeitos desta 
transposição interessam-me.
 É inevitável pensar nessa máscara, que está atrás do dinamismo 
da câmara, da mestria do operador de câmara. Vamos lá a ver: 
estas personagens não foram escolhidas para o filme, nem fazem 
escolhas. Já tinham sido inventadas, já existiam. E no “António…”, 
elas não têm opções, o que há é um estado das coisas, uma valsa 
permanente à la Ophüls, o ruído do mundo é uma valsa.

 Tenho a sensação que, se fosse obrigado a ficar com um só 
filme seu, ficava com o “António…”
 Talvez. Não lhe sei dizer. O filme abriu-me muito. É aquele em que 
eu aceito o mundo, aceito o tempo da duração das cenas, sem 
querer manipular. A montagem durou quinze dias, praticamente 
só tivemos que alinhar os planos. E só deitámos fora, um plano 
com a Sylvie, bastante longo também, como o plano da janela, e 
que por causa deste acabámos por prescindir.

 E porque é que acaba o filme com um paralítico, o da rapariga 
que mergulha na piscina?
 O processo foi tão orgânico, tão pouco cerebral, que não tenho 
resposta para isso, aí terá a razão se disser que é o primeiro 
filme em que eu me deixo ser dançado, pelos actores, pelas 
personagens. Já ultrapassei a fase do “Coitado do Jorge” em que 
a personagem estava a viver na casa da mulher, já não preciso de 
um carro para ir espreitar o mundo. Já não sou voyeur. Agora já 
sei o que é o mundo dos outros. Vejo o “António…” como uma 
consequência, não como uma conquista.
 

Excerto do catálogo “O Cinema de Jorge Silva Melo e os 
Sortilégios do Tempo” a propósito do Lisbon&Estoril Film 
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