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FREI BONIFÁCIO / 1918 
 
 

Um filme de Georges Pallu 
 
Realização: Georges Pallu / Argumento: Georges Pallu, baseado no conto homónimo de Júlio 
Dantas / Fotografia: Thomas Mary Rosell / Direcção artística, Décors e Guarda-Roupa: 
Henrique Alegria e Georges Pallu / Montagem: Georges Pallu e Valentine Coutable / 
Interpretação: Francisco Duarte Silva (Bonifácio Mendes), Maria das Neves (Ana Lourenço), José 
Silva (um frade), António Vale (outro frade), etc. 
 

Produção: Alfredo Nunes de Matos e Henrique Alegria para a INVICTA FILM / Cópia: da 
CINEMATECA PORTUGUESA, em 35mm, preto e branco, muda com intertítulos em português / 
Duração (a 18 imagens por segundo): 26 minutos / Estreia: Cinema Jardim Passos Manuel (Porto), 
a 6 de Agosto de 1918. 
 

_____________________________ 
 
 

Acompanhamento musical ao vivo por Filipe Raposo 
 

_____________________________ 
 
 
Alfredo Nunes de Mattos (???–1946) esteve ligado ao cinema pelo menos desde 1908, pois que já 
nesse ano era gerente do Jardim Passos Manuel, quando este reabriu ao público como cinema. Em 
1910, coincidindo mais ou menos com as peripécias lisboetas do mais antigo filme de ficção que se 
conhece (Os Crimes de Diogo Alves) fundou a firma Nunes de Mattos e Cª, que, desde esse ano, 
começou a produzir “filmes panorâmicos” de natureza documental. As coisas não correram mal e, 
em 1912, formou sociedade com o capitalista Francisco Pereira Belga e baptizou-a com o nome 
Invicta. De 1913 a 1917, a Invicta produziu dezenas de documentários e assegurou a 
correspondência com os jornais de actualidades da Pathé e da Gaumont. 
 

Mas, em 1917, Nunes de Mattos decidiu dar o grande salto em frente. Transformou a sua sociedade 
numa outra por quotas de responsabilidade limitada, com um capital de 150 contos. Contratou para 
director artístico o empresário Henrique Alegria (1880–1938), o homem que em 1911 dotou o Porto 
com o seu mais requintado cinema da época (o Olympia) e decidiu partir para Paris, com Alegria, a 
fim de nessa cidade e valendo-se dos bons contactos estabelecidos com a Pathé, procurar os 
técnicos que não havia em Portugal, capazes de lhe fazerem os filmes e de lhe apetrecharem o 
estúdio que queria ter. 
 

A 22 de Novembro de 1917, a Invicta nasceu. A 16 de Janeiro de 1918, Nunes de Mattos e Alegria 
seguiram para Paris. A 14 de Maio, a Invicta comprou à Misericórdia do Porto (por 27 contos e 161 
escudos), a Quinta da Prelada (também conhecida por Casa do Carvalhido) com uma área de 50.000 
metros quadrados e o belo palácio que Nasoni traçara para D. António de Noronha em 1770. Aí 
começariam a funcionar em 1920 os estúdios da Invicta, “a fábrica de cinema”, como então se 
escreveu. 
 



 

A viagem de Nunes de Mattos e Henrique Alegria correu muito bem. A Pathé cedeu à Invicta vários 
técnicos, entre os quais avulta o nome de Georges Pallu. 
 

Quem era Georges Pallu? Essa pergunta, até muito recentemente sem resposta, pois que só se 
conheciam os dados genéricos coligidos por Félix Ribeiro nas suas investigações sobre o cinema 
português e sobre a Invicta, pôde, finalmente, ficar esclarecida. Graças ao trabalho concluído em 
França, por Eric Le Roy e Tiago Baptista, sabe-se hoje – só hoje – o essencial sobre Pallu. 
 

Originário da região de Nantes, que lhe inspirou o nome (Pallu virá de “palludier”, “salineiro”, 
“aquele que trabalha nas salinas”), Georges Pallu (1869–1948) aparece ligado ao cinema em data 
relativamente tardia, aos 40 anos, em 1909. Segundo Félix Ribeiro, seria licenciado em direito e 
cunhado de um dos directores da célebre “Film d’Art” de Calmettes e dos irmãos Laffite. 
 

Esse facto, ou o seu trabalho, levaram-no a um “posto directivo na administração da empresa”. 
Quando é que trocou essa carreira administrativa por uma carreira artística, pela carreira de 
“metteur-en-scène”? isso é que ainda não sabemos. Há quem fale de 1912. Há quem fale de 1916. 
Mas, nos mais exaustivos catálogos da ficção franceses da época, só seis títulos (cf. catálogo) 
figuram, quase todos curtas-metragens (“canções filmadas”) e quase todos a meias com outro 
“francês tipicamente português”: Roger Lion. Curiosamente, menos dois que Félix Ribeiro lhe 
atribuía, sendo que só quatro títulos conferem (Alerte!, Les Deux Perles, L’Etrangère e La 
Confiance Règne). Seja como for, não era grande curriculum para um homem de 48 anos, idade já 
provecta para um “metteur-en-scène nessa altura. 
 

Todos esses filmes levaram sumiço e nada permite avaliar dos méritos de Pallu antes de Frei 
Bonifácio. Alguns devia ter porque Nunes de Mattos pagou bom preço por ele: um ordenado 
mensal de 3.000 francos franceses, cerca de 600 escudos da época, o que daria hoje qualquer coisa 
como 10.000 euros. Recebeu outro tanto para despesas de viagem e instalação. Por contrato, Pallu 
era responsável pela escolha dos argumentos, pela respectiva adaptação ao cinema, pela construção 
e montagem de toda a decoração e cenários “enfim tudo o que for necessário à boa ‘mise-en-scène’ 
dos referidos ‘scènario’ (sic), embora tudo submetido a (ou de acordo com) Henrique Alegria. 
 

A 12 de Abril de 1918, Pallu chegou ao Porto onde permaneceu até 4 de Abril de 1924. Foram seis 
anos em que assinou catorze filmes, de que subsistem os oito que vamos ver. 
 

Em 1925, retomou a actividade em França, usando o pseudónimo Dimitri Fexis (ou Demetrios 
Saixi) e depois reassumindo o próprio nome. Entre 1925 e 1938 assinou mais dezoito longas-
metragens e várias curtas-metragens. Eric Le Roy diz que ele foi, nessa época “o cineasta oficial do 
catálogo da Boa Imprensa” com os muitos filmes sobre Bernadette, Santa Teresinha do Menino 
Jesus, as Irmãs da Caridade etc, etc. 
 

Em 1938, retorou-se e dez anos depois, aos 78 anos, morreu esquecido por todos, incluindo os 
portugueses, nos arredores de Paris. Morreu no ano em que a Cinemateca Portuguesa nasceu no 
papel e, se não fosse esta, talvez hoje ninguém o lembrasse nem lhe visse os filmes. 
 

Resumida assim a história do início da Invicta e a história de Georges Pallu, passemos – finalmente 
– ao filme que vamos ver. 
 

Certamente, Pallu nada teve que ver com a escolha de Frei Bonifácio, conto então inédito de Júlio 
Dantas. Parece que a responsabilidade foi de Henrique Alegria que queria apostar pelo seguro com 
um nome consagrado das nossas letras. Possivelmente ignoraria que dois anos antes, em 1916, 
Almada escrevera o célebre “Manifesto Anti-Dantas”. Mesmo que o não ignorasse, não daria, como 
quase ninguém deu, qualquer importância a esse panfleto dos “maluquinhos do Orpheu” contra 
vulto tão eminente e tão respeitado. Dantas era o homem da famosíssima “Ceia dos Cardeais” ou de 
“A Severa”. Quem tanto triunfou nos palcos, porque não havia de triunfar nas telas? O próprio 
Dantas tomou o caso muito a sério. Tão a sério que se decidiu que o lançamento do filme servisse 
de manobra publicitária para o lançamento do conto. Este foi publicado no jornal “O Dia” a 2 de 
Outubro de 1918 e a 4 o filme, já estreado no Porto, estreou-se em Lisboa, no Olympia, então uma 
das nossas melhores salas de cinema. 
 



 

Trabalhou-se muito depressa na adaptação e, como a maioria dos outros técnicos franceses ainda 
não tivesse chegado, a fotografia foi confiada ao aragonês Thomas Mary Rosell que, desde 1912, 
trabalhava com Nunes de Mattos e fora o operador de quase todos os documentários anteriores. Para 
o papel do protagonista foi escolhido Duarte Silva (1863–1927) popularíssimo actor de revista e 
teatro ligeiro, com quase trinta anos de “tábuas”, pois que iniciara a carreira em 1890. Vamos vê-lo 
frequentemente neste Ciclo, pois que Duarte Silva foi figura quase constante no “cast” da Invicta. A 
seu lado, Maria das Neves, uma jovem que começara no palcos e que só voltou ao cinema vinte e 
quatro anos depois em O Pátio das Cantigas, a fazer de Senhora Rosa, a florista dos amores de 
Vasco Santana e António Silva. 
 

Fora decidido fazer um filme pequeno (800 metros segundo umas fontes, 600 segundo outras) e 
barato, para não se correrem muitos riscos. As filmagens demoraram apenas cinco dias, em Junho 
de 1918. 
 

E os resultados foram compensadores. A crítica foi elogiosa, o público gostou. Se Frei Bonifácio 
teve por finalidade testar as capacidades dos “franceses” da Invicta, o resultado foi positivo. Se se 
queria fazer rir, também se conseguiu. 
 

Visto de hoje, oitenta e cinco anos depois, como parece? Com um fio narrativo extremamente 
simples e em que se descortina, nas cenas do convento, o pendor anti-clerical de Júlio Dantas, o 
filme alicerça-se na construção picaresca do personagem principal, com Duarte Silva a fazer jus à 
sua fama revisteira. 
 

Basicamente, o filme é uma sucessão de quadros, em que é visível a formação de Pallu nos “Film 
d’Art”. Mas o realizador não deixou de experimentar ou ensinar processos que se viram pela 
primeira vez em filmes portugueses. E o caso da montagem paralela (as breves sequências da espera 
da mulher de Bonifácio, enquanto o marido é vitima da partida dos frades do convento) de um ou 
outro enquadramento mais caprichoso (um “plongée” relativamente gratuito no claustro, 
subjectivando o plano no olhar de um dos frades que viramos na galeria, sublinhado, aliás, por um 
dos raros movimentos da câmara) ou do frequente recurso aos grandes planos. E se os de Bonifácio 
servem para as facécias de Duarte Silva, há alguns dos frades que não estão isentos de perversidade. 
 

Os intertítulos são muito literários (o texto de Dantas) mas algumas soluções visuais são elípticas e 
curiosas (a espuma do vinho novo, Bonifácio a dormir ao colo dos frades, a tonsura e sobretudo os 
grandes planos dos frades, espreitando, atrás das grades, o despertar de Bonifácio). 
 

E a sequência mais curiosa é a desse despertar, com o pequeno-almoço (ou o grande almoço) que 
converte Bonifácio à vida monástica. E, se quisesse ser delirante, podia entreter-me com os 
problemas de identidade do almocreve, entre a sua vida de casado e a sua nova condição de 
franciscano. 
 

Pallu revela, além disso, o seu pendor onirizante (as sombras dos frades) e é bem conseguido o 
“insert” final da sua imagem triunfante no burro, nostálgica despedida ou sonho de grandeza que 
vivera quando se convenceu que era Frei Bonifácio. 
 
 
 
JOÃO BÉNARD DA COSTA 


