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A ROSA DO ADRO / 1919 
 

um filme de Georges Pallu 
 
Realização: Georges Pallu / Argumento: Henrique Alegria e Georges Pallu, baseado no romance 
homónimo de Manuel Maria Rodrigues / Fotografia: Albert Durot e Thomas Mary Rosell / Direcção 
Artística: Henrique Alegria / Décors: André Lecointe / Montagem: Georges Pallu e Valentine 
Coutable / Intérpretes: Maria de Oliveira (Rosa do Adro), Carlos Santos (António), Erico Braga 
(Fernando), Etelvina Serra (Deolinda), Francisco Duarte Silva (Padre Francisco), Manuel dos Santos 
Oliveira (José da Costa), Georgina Gonçalves (Baronesa de Fontarcada), Maria Cristina (a Avó de Rosa). 
 

Produção: Alfredo Nunes de Mattos e Henrique Alegria para a Invicta Film / Cópia: da Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema, DCP 2K (nova digitalização a partir de um interpositivo de imagem 
conservado pela Cinemateca), preto e branco, mudo, com intertítulos em francês traduzidos 
eletronicamente em português, 76 minutos / Estreia: 16 de Julho de 1919, no Teatro Sá da Bandeira 
no Porto. 
 

Partitura original de Armando Leça transcrita, editada e adaptada por Manuel Deniz Silva e Bárbara 
Carvalho (INET-md, NOVA FCSH) e interpretada ao vivo por solistas da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa: José Pereira, Joana Dias (violinos), Joana Nunes (viola), Catarina Gonçalves (violoncelo), 
Vladimir Kouznetsov (contrabaixo), Francisco Sassetti (piano). 
 
 

_____________________________ 
 

 
Se o primeiro filme da Invicta – Frei Bonifácio – foi sobretudo um teste feito à equipa reunida por 
Nunes de Mattos, A Rosa do Adro – opus 2 da Invicta e de Pallu em Portugal – é a aposta decisiva. 
Nos finais de 1918, já depois da estreia de Frei Bonifácio em Outubro, chegaram ao Porto todos os 
elementos que Nunes de Mattos e Henrique Alegria tinham contratado em França: Albert Durot, 
operador, André Lecointe, arquitecto-decorador, Georges Coutable, chefe de laboratório e Valentine 
Coutable, montadora e mulher de Georges. Para o “grande arranque” faltava apenas concluir os 
estúdios projectados pelos fundadores e para que haviam adquirido, nos inícios do ano, um terreno 
conhecido como Casal do Carvalhido ou Casa da Prelada, na Estrada do Carvalhido. 
 

Parece que se hesitou entre aguardar a conclusão do estúdio (que só ficou terminado em 1920) ou 
arrancar de imediato, improvisando um “plateau” no cinema de Nunes de Mattos, o Jardim Passos 
Manuel. Após várias delongas, prevaleceu a última hipótese, como também a de rodar a maior parte 
do filme em exteriores. 
 

Por essa altura (Abril de 1919) já a Invicta havia decidido fazer sua a divisa Romance Português – 
Filme Português – Cenas Portuguesas – Artistas Portugueses, devido a uma organização 
publicitária animada por Raul de Caldevilla. E, embora a divisa pareça irónica, quando quase todos os 
técnicos eram franceses, a verdade é que data de 1919 – pelo menos – a decisão de privilegiar a 
adaptação de populares novelas ou romances portugueses, dando a ver muitos exteriores. 
 

Daí que a escolha recaísse sobre um popular romance de Manuel Maria Rodrigues (1847-1899) com a 
acção transposta dos inícios do século XIX – onde se situava no livro – para a época do filme. 
 

Raul de Caldevilla, no texto publicitário de lançamento da obra, falava de “um filme acentuadamente 
regional” em que “pela primeira vez poderá o estrangeiro observar algumas das feições mais 
características da ignorada alma portuguesa” e destacava a ‘luxuriosa’ paisagem de Entre Douro e 
Minho”. Finalmente, apesar de quase todo o filme ser rodado em exteriores, não se saiu dos arredores 
de Ermesinde (perto do Porto) ou do próprio Porto, nos jardins do Palácio de Cristal. E se há vários 
bailaricos e festas, para ilustrar o pretendido regionalismo, não é por esse lado que A Rosa do Adro 
mais se impôs ou mais se impõe. 
 

 



O mais curioso, hoje, provem de um certo lado inocentemente perverso ou perversamente inocente 
que caracteriza o enlace triangular entre a puríssima Rosa (bastante mais carnal do que a descrição 
da personagem sugeria), o jovem médico que a seduz e o misterioso personagem de António. Vem-
se a saber no final que este era irmão de Rosa, mas durante todo o filme a sua atracção pela 
protagonista nada tem de fraternal. O personagem é assaz inquietante e a revelação dos laços que o 
uniam a Rosa só mais sublinha o carácter incestuoso dessa relação, mormente na sequência em que 
espia de perto o primeiro encontro de Rosa e do médico. Não é forçar a nota falar do incesto e 
voyeurismo, nessa sequência, em que António finalmente nada mais faz do que espreitar, seguindo 
como uma sombra (de novo Pallu a utiliza como figura dramática) o casal de apaixonados 
(curiosamente o tema de incesto subjaz a outros filmes de Pallu como O Destino ou Cláudia para 
não falar de Amor de Perdição). 
 

Outro personagem bem inquietante e assaz conseguido é o da velha “lançadora de sortes” que podia 
figurar, sem desdobro, num filme alemão ou nórdico contemporâneo deste. 
 

E abundam pormenores insólitos como a declaração de Rosa de que gostava de ser escrava de 
Fernando; o ambiente da primeira noite de amor com a tempestade súbita; ou o passeio de António 
pela noite do Porto. Igualmente insólitos são os três gestos de morte falhados (dois suicídios e um 
crime) ou o plano em que Rosa, regressada ao sítio do adeuses, coincide no presente – e na mesma 
imagem – com a imagem da sua felicidade passada. A eventual impossibilidade técnica do “fondu”, 
levou Pallu, nesse caso, a optar por uma solução surpreendentemente moderna, o que é ainda mais 
acentuado quando, do canto do enquadramento em que tivera lugar a visão, surge, de novo, a 
ameaçadora velha. 
 

As próprias incongruências da história acentuam no filme o carácter onírico e singular que toma a 
Rosa do Adro (que, em 1938, Chianca de Garcia voltou a adaptar ao cinema) num dos filmes mais 
interessantes da Invicta e de Pallu. 
 

Neste mesmo ano de 1919, a Invicta lançou mais dois filmes: O Comissário de Polícia, baseado na 
célebre peça de Gervásio Lobato (estreado no Porto a 27 de Novembro) e O Mais Forte, sobre o qual 
há muito poucos dados. De nenhum desses filmes se conhece, hoje, cópia. Mas parece indiscutível 
que foram produções muito menos cuidadas do que A Rosa do Adro, que, pela sua metragem e 
ambição, bem pode considerar-se a primeira longa-metragem de ficção do cinema português. 
 

E o filme, quer no Porto, quer depois em Lisboa, onde se estreou no Chiado-Terrace a 27 de Outubro, 
obteve grande êxito. Nunes de Mattos não se confinou à distribuição nacional e vendeu cópias para o 
Brasil e para França. E foi neste último país que a Cinemateca Portuguesa localizou uma cópia que 
está na origem da que vamos exibir. Daí os intertítulos franceses e daí o título Le Roman de Rose 
que foi o que em França lhe deram. 
 

E Rosa, a sensualíssima Rosa deste filme, foi Maria de Oliveira, a primeira actriz da Invicta a começar 
a carreira directamente nas telas. Foi Pallu quem a descobriu (era professora do filho dele, desde a 
chegada da família a Portugal) e foi a nossa primeira vedeta, com presença portuguesa em vários 
outros filmes da Invicta. Vários filmes com ela são “missing films”. Subsiste este, como subsistem 
Barbanegra (1920) e As Pupilas do Senhor Reitor de Mariaud, em que faz de Clara. Uma carreira 
que durou quatro anos, tão intensos quanto efémeros.  
 

Mas – o que também demonstra o cuidado posto na produção – a Invicta contratou, pela primeira vez, 
nomes sonantes do teatro: Carlos Santos (1871–1949) que fez de António e Erico Braga (1893–1962) 
que fez de Fernando. 
 

Carlos Santos era uma celebridade do Teatro Nacional desde os inícios do século e era reputado por 
uma cultura superior à dos actores do seu tempo. Enteado do famosíssimo Eduardo Brasão, já em 
1910 o cinema o tentara, quando realizou Rainha Depois da Morte e representou nele, o papel de 
D. Pedro. 
 

Erico Braga, que nos anos 20 já era muito popular, iniciou em A Rosa do Adro a carreira 
cinematográfica que se prolongou, como se sabe, até à sua morte. E Etelvina Serra (Deolinda) também 
era nome bastante conhecido, na opereta e no teatro musicado. Com eles, o slogan da Invicta – 
Artistas Portugueses – deixava de ser retórica vã.  
 
 
JOÃO BÉNARD DA COSTA 


