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BARBANEGRA / 1920 
 
 

Um filme de Georges Pallu 
 
Realização: Georges Pallu / Argumento: Sérgio de Miranda (pseudónimo), publicado em folhetim no 
jornal “Diário de Notícias” entre 4 e 21 de Outubro de 1920 / Planificação: Georges Pallu / Fotografia: 
Maurice Laumann / Direcção Artística: Henrique Alegria / Montagem: Georges Pallu e Valentine 
Coutable / Décors: André Lecointe / Interpretação: Teodoro Santos (O Barbanegra / o Marquês de 
Serpa), Maria de Campos (D. Rita), Maria de Oliveira (Clara), Francisco Duarte Silva (Sanches, o 
taberneiro), Guido Fozzio (o domador), Josué Lopes, Adolfo Quaresma, Isilda Campos, Pinto de 
Mesquita, Adriano Guimarães, etc. 
 

Produção: Alfredo Nunes de Mattos e Henrique Alegria para a INVICTA FILME / Cópia: da 
CINEMATECA PORTUGUESA, em 35mm, preto e branco, mudo, intertítulos em português / Duração 
(a 18 imagens por segundo): 57 minutos / Estreado em Portugal: Cinemas Olímpia e Chiado-Terrasse 
de Lisboa, a 21 de Outubro de 1920. 
 
 

 ______________________________ 
 
Acompanhamento musical ao vivo por Filipe Raposo 

______________________________ 
 
 
O ano de 1920 foi classificado de “ano decisivo” para a Invicta Filme pelo Dr. Félix Ribeiro. 
 

Se as duas produções estreadas em 1920 - Amor Fatal (de que hoje não se conhece o paradeiro de 
qualquer cópia) e Barbanegra - não justificam o adjectivo, ele é plenamente pertinente por três ordens 
de razões: 
 

1) Foi em 1920 que ficaram finalmente prontos os estúdios do Carvalhido - o primeiro grande estúdio 
cinematográfico português - com “laboratório, respectivos equipamentos e outros sectores técnicos: os 
escritórios da empresa, os armazéns para construção e guarda de cenários e objectos de contra-regra e 
depósito de novos materiais, bem como as dependências adjuntas ao quadro eléctrico, pois a Invicta 
passava a possuir fornecimento de energia eléctrica próprio” (Félix Ribeiro). 
 

2) Foi em 1920 que a Invicta lançou no mercado externo A Rosa do Adro (filme de 1919, que veremos 
amanhã) e recebeu apreciáveis lucros da sua exibição. 
 

3) Foi em 1920 que a Invicta produziu Os Fidalgos da Casa Mourisca (estreado em Janeiro de 1921), a 
mais ambiciosa e a mais cara das suas produções até à data, “a grande aposta” em que se pensava desde 
1918. Todas as atenções, em 1920, se centraram nesse filme. Amor Fatal e Barbanegra foram apenas 
“aperitivos” para ele (filmes, respectivamente de 2000 e 1500 metros, ou seja mais “pequenos” do que 
A Rosa do Adro) mais destinados a assegurar continuidade do que a visar grandes sucessos. 
 

A génese das duas obras é, aliás, curiosa. Resultou de um convénio assinado com o Diário de Notícias, 
à época, como em muitas outras épocas, dirigido por Augusto de Castro, segundo o qual o jornal 
publicava folhetins que a Invicta, depois, adaptaria ao cinema. 
 

A escolha dos autores (ou seja dos escritores) era da exclusiva responsabilidade do Diário de Notícias. 
Este pagava os textos, a Invicta os filmes. O Diário de Notícias nada tinha a ver com os ganhos ou 
perdas de “reprodução cinematográfica”. A Invicta nada tinha a ver com a produção literária e seus 
custos. Era obrigatório que a exibição cinematográfica se fizesse “imediatamente” após a publicação dos 



 

folhetins e que a estreia dos filmes tivesse lugar em Lisboa. O contrato era válido por mais seis meses, 
podendo ser prorrogado (não o foi). Ambas as partes se obrigavam ao exclusivo, quer dizer o jornal não 
podia dar folhetins a qualquer outra empresa e a Invicta não podia adaptar folhetins de qualquer outro 
jornal. 
 

Assinado pouco depois da estreia de A Rosa do Adro (ainda em 1919) este contrato, envolvendo o mais 
prestigioso jornal português, mostra até que ponto a “aventura” da Invicta era tomada a sério e até que 
ponto se tomou a sério o sucesso de A Rosa do Adro. 
 

O desaparecido Amor Fatal foi o primeiro a estrear, a 4 de Outubro de 1920. Dezassete dias depois, 
estreava Barbanegra. Ambos com estreia simultânea em dois cinemas (Olímpia e Chiado-Terrasse).  
 

Autor de qualquer das histórias “um prestigioso jornalista do quadro redactorial do Diário de Notícias” 
oculto sob o pseudónimo de Sérgio de Miranda (tem-se aventado a hipótese de se tratar do próprio 
Augusto de Castro). Amor Fatal era um melodrama para fazer chorar as pedras da calçada e, no “cast”, 
avultavam Pato Moniz, actor do Nacional, que, no mesmo ano, reencontraremos como D. Luís de 
Negrão, o velho fidalgo da Casa Mourisca, no filme de Júlio Dinis e Gastão Polónio, filho de Cinira 
Polónio, aquela que dançava a dança da serpentina no filme de Paz dos Reis. 
 

Em Barbanegra foi óbvia a preocupação de diversificar. Se Amor Fatal era um dramalhão, 
Barbanegra baptizado de “tragi-comédia cinematográfica” nada tem de trágico e oscila entre a comédia 
(a história da gorda D. Rita e as suas aspirações a um título) e o filme de polícias e ladrões. Maria 
Campos, - actriz de revista, faz de D. Rita e, como boa revisteira, consegue ser bem divertida e, no final, 
bem “filosófica”. Teodoro Santos, um actor de teatro então muito conhecido, teve a sua única criação 
cinematográfica como “Marquês”. E a excelente Maria Oliveira (A Rosa do Adro) volta a marcar 
pontos na clarividente Clara. E, claro, não podia faltar Duarte Silva, agora como taberneiro, no episódio 
mais “metido a martelo” deste filme. 
 

Pallu - novamente realizador, como de todos os outros o fora - não está no seu elemento numa “história” 
que, evidentemente, pouco tem a ver com o seu estilo. E tudo o que rodeia as cenas da taberna parece 
gratuito ou só ter como justificação o castigo final para o Barbanegra que D. Rita, por razões bem 
compreensíveis, resolveu não lhe dar. 
 

Mas, embora não tenha bases para o afirmar, julgo que não me engano se creditar a Pallu a melhor ideia 
do filme: o passeio do leão pela casa e pelo quarto de D. Rita. Dei comigo a pensar no seguinte: 
imaginem que todo o resto do filme tinha desaparecido e só restava essa sequência. Não figuraria ela 
com lugar obrigatório, em qualquer antologia do insólito no cinema, senão mesmo do surreal no 
cinema? Objectar-me-ão que Pallu não explorou todas as possibilidades da cena. Precisamente por isso. 
É tão insólito o cruzamento daquele leão ultra-domado (ou, plausivelmente e para a cena, ultra-
drunfado) com a gordíssima e sonolenta D. Rita que a carga onírica ainda é mais acentuada e ainda 
melhor funciona. 
 

E se essa sequência é a que melhor ficaremos a recordar em Barbanegra, o princípio também não é 
nada mau com o contraste entre a “viúva, ainda nova, elegante, carinhosa e rica” e a aparição de Rita ou, 
depois, sobretudo com os seus exercícios de emagrecimento, em pijama e a suar muito. As cenas com os 
criados prenunciam uma saudável loucura que culmina no episódio dos espartilhos. Infelizmente, a 
justificação para o Barbanegra não é tão boa e o filme não cumpre (excepto na história do leão) a 
delirante proposta inicial. 
 

E, depois do leão, o “Marquês” como fantasma (à Ku-Klux-Klan) é menos boa ideia. “Expio cruelmente 
as minhas aspirações ridículas” diz Rita no final quando admite falstaffianamente que “já tinha idade 
para ter juízo”. Mas não se desprende do seu ar prazenteiro nem parece que ninguém vá ficar zangado 
com ela. É naquela casa - e em torno daquele personagem - que se passam as melhores coisas. O resto, 
mesmo em 1920, já tinha mais barbas do que o próprio Barbanegra. 
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