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MULHERES DA BEIRA / 1921-23 
 
 

um filme de Rino Lupo 
 

Realização e Adaptação: Rino Lupo / Argumento: Rino Lupo, baseado no conto de Abel 
Botelho “A Frecha de Misarela”, inserido na colectânea “Mulheres da Beira” / Fotografia: 
Artur Costa de Macedo / Director Artístico: Henrique Alegria / Montagem: Mme Meunier 
e Georges Pallu (?) / Interpretação: Brunilde Júdice (Aninhas), António Pinheiro (Pedro, 
pai de Aninhas), Mário Santos (André, o pastor), Rafael Marques (o Fidalgo da Mó), Celeste 
Ruth (Clara d’Orsay), Duarte Silva (o moleiro), Maria Júdice da Costa (a Superiora do 
Convento de Arouca), etc. 
 
Produção: Alfredo Nunes de Mattos para a Invicta Film / Data de rodagem: Setembro a 
10 de Novembro de 1921, Exteriores: Lisboa, Porto, Arouca, Freita e Nespereira / Cópia: da 
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 35mm, mudo, restaurada em 2003 com 
recuperação das tintagens e viragens originais, intertítulos em português / Metragem da 
cópia restaurada: 1663 metros / Duração: 93 minutos (a 16 imagens por segundo) / 
Estreia: 2 de Abril de 1923 no Salão Central (Lisboa) e a 5 de Junho de 1923, no Cinema 
Olympia (Porto) / Reposição comercial: Cinemas Odéon e Palácio a 30 de Julho de 1934.  
 
Com acompanhamento de piano ao vivo por Nicholas McNair (composição original). 
 
 ______________________________ 
 
 
Mulheres da Beira é um filme bem reflector das contradições atravessadas pela Invicta em 
1921, ano da estreia de Os Fidalgos da Casa Mourisca, da suspensão do acordo com o 
“Diário de Notícias” que levara à produção, em 1920, de Barbanegra e Amor Fatal, ano 
da rodagem de Amor de Perdição. 
 
Apesar de um propalado êxito de Os Fidalgos no Brasil, essa “super-produção” não correu 
como se esperava. O ambiente não era o melhor no que diz respeito às expectativas para 
Amor de Perdição (como se veio a confirmar). Henrique Alegria não escondia dissenções 
sérias com Nunes de Mattos. Para ele, Alegria, esses filmes caríssimos e com muito estúdio 
estavam a levar a Invicta para maus caminhos e não tinham possibilidades comerciais de 
distribuição na Europa, sobretudo em Paris com que tanto sonhara. O que os estrangeiros 
queriam ver, segundo ele, não era adaptações de romances portugueses de autores mais ou 
menos ignorados além-fronteiras. Eram filmes que “dessem a ver a nossa terra”, ou, como 
ele próprio escreveu, ao tempo de A Rosa do Adro, que fossem “acentuadamente 
regionais” para “o estrangeiro observar algumas das feições mais características da ignorada 
alma portuguesa” (sic). Estúdios, havia-os por toda a Europa, mas paisagens bem perto do 
Porto, como as serranias de Arouca, onde existiam, assim primitivas? 
 
E parece ter sido de Alegria a ideia de desistir de uma adaptação de Os Maias, prevista 
para se seguir a Amor de Perdição, e, em vez dela, adaptar um conto de Abel Botelho 
(1856-1917), um dos expoentes serôdios do naturalismo literário português. Escolheu o 
conto “A Frecha de Misarela” que abria a colectânea “Mulheres da Beira” e dele terá extraído 



a adaptação do filme que acabou por ficar com o título do livro e não com o do conto. 
Filmar-se-ia quase tudo em exteriores, nos locais da acção, nas serranias de Arouca e da Mó. 
 
Se convenceu Nunes de Mattos não convenceu Georges Pallu, o realizador “de serviço” da 
Invicta, para o qual realizara todas as obras de ficção da firma, desde que chegara a 
Portugal em 1918. Pallu que nunca esteve muito à vontade em exteriores (com a eventual 
excepção de O Destino) não se sentiu nada atraído por semelhante projecto, nem com a 
ideia de ir filmar para frechas e misarelas. Por contrato não podia negar, mas por feitio 
estava relutantíssimo. 
 
Foi então que a sorte lhe sorriu, quando, numa tarde de Agosto de 1921 (segundo o Dr. 
Félix Ribeiro) lhe entrou pelo gabinete “um homem de aspecto estranho, estatura mediana e 
de olhos vivos, por detrás de umas lunetas pequenas, que cintilavam sob o boné da viagem, 
enterrado até às orelhas”. Era um italiano, ultra-falador e ultra-despachado, que lhe disse 
chamar-se Cesarino Lupo (para os íntimos, Rino) e que lhe desfiou um curriculum de 
estarrecer.  
 
Pallu, ou porque não queria fazer Mulheres da Beira, ou porque ficasse sinceramente 
impressionado com o paleio, logo pensou juntar o útil ao agradável. Tirava umas férias, ia 
até Paris e Rino Lupo que filmasse as Mulheres. 
 
Nunes de Mattos, como bom portuense, ficou muito mais desconfiado. Mas Pallu tanto 
insistiu que acabou por deixar “a título experimental”. Se as coisas dessem para o torto, 
Pallu ficava responsável por as endireitar. 
 
Rino Lupo, radiante, multiplicou-se em declarações aos jornais: 
 
“Levaram-me a Arouca e fiquei positivamente deslumbrado. Fui às margens do Caima e a 
minha alma de artista enterneceu-se, apaixonou-se perante tão grandioso quadro. Sim, 
aquilo deveria ser o cenário da obra a que ia meter ombros, emoldurada pelas serras de 
Arouca e a da Freita, pedregosa, escalvada, nua, do alto do qual se despenha em cascata o 
mais formoso rio daqueles sítios. Tudo aquilo me impressionou e seduziu. E eu, que detesto 
na cinematografia o seu lado burocrático, todo o aspecto rotineiro que se lhe pretende 
introduzir, comecei a trabalhar. Se me consente o paradoxo, eu, como ‘metteur-en-scène’, 
sou um pintor. Deixo accionar livremente toda a minha fantasia, vejo os aspectos e os 
panoramas, fixo-os e idealizo depois o quadro a reproduzir”. 
 
A citação foi longa, mas dá Rino Lupo em tamanho natural. E, em Setembro, o italiano 
estava a filmar, com um cast onde voltava a brilhar Brunilde Júdice (a Mariana de Amor de 
Perdição), onde voltava a figurar o célebre actor António Pinheiro (o pai de Aninhas) e onde 
novamente aparecia o inevitável Duarte Silva como moleiro (em todos os filmes da Invicta, 
até aí, Duarte Silva só não entrou no Amor de Perdição). 
 
Mas passou Setembro, passou Outubro e o filme (rodagem prevista de cinco semanas) não 
acabava.  Nunes de Mattos deitou as mãos à cabeça e obrigou Pallu a chamar Lupo a 
capítulo. Diz-se que as últimas filmagens foram concluídas por Pallu e diz-se que Pallu 
montou o material. Nos finais de 1921, Mulheres da Beira estava pronto. Mas eis que 
começam os sarilhos do “ano decisivo” de 1922. Henrique Alegria saíu da Invicta e levou 
Rino Lupo com ele. Passou o Cinema Olympia - o seu cinema - a Raúl Lopes Freire e este 
fechou-o para longas obras de remodelação. Mulheres da Beira só um ano e meio depois 
de concluído, foi estreado, coisa que nunca tinha acontecido à Invicta. 
 
Mas se toda esta história deixa supor o pior (e o conto de Abel Botelho também não é 
famoso), Mulheres da Beira, visto de hoje, é um filme surpreendente e, sem dúvida, o 



mais livre e o mais “louco” de quantos saíram dos estúdios da Invicta. Talvez Rino Lupo 
fosse “um improvisador” (Félix Ribeiro) “um homem com poucos conhecimentos” (Manoel de 
Oliveira, que ainda foi discípulo dele numa escola de actores que ele também fundou em 
Portugal) ou “um mau ilustrador” (Lopes Ribeiro). Mas Mulheres da Beira, como, depois, 
Os Lobos, são as obras mais fortes destes anos vinte portuenses e os filmes deles que 
melhor resistiram ao tempo. 
 
Grande parte dos méritos, tanto nas Mulheres com em Os Lobos, têm sido atribuídos a 
Artur Costa de Macedo (1894-1966) que desde a Lusitânia Filme (1918) trabalhava como 
director de fotografia e que, no filme de hoje, teve a sua única colaboração com a Invicta. 
Costa de Macedo, foi um magnífico operador, e assinou um notável trabalho, mas há outros 
elementos de surpresa. 
 
O que sobressai neste “magnífico filme em seis partes” (como diz o genérico) é a 
sensualidade escancarada de Brunilde Júdice e o acerto entre a personagem e a paisagem 
por onde circula, nas suas idas e vindas a Arouca. 
 
Mal o filme começa e já vemos a “malandra” espojada nos campos, com o grande decote e a 
cruz que até ao fim não deixará de usar e lhe prenuncia o destino trágico. “A malandra não 
faz nada, mas come como um lobo do Gamarrão” diz o pai. E os planos dela rapidamente 
nos convencem que os seus apetites não se resumem à comida. Mais tarde verbaliza-os 
bem, quando se extasia com os fidalgos bonitos e pergunta se os pode abraçar. 
 
Da harmonia dela com a paisagem depõe muito bem a primeira sequência em que percorre 
a distancia entre a terra dela e Arouca. Como o Capuchinho Vermelho, vai de cesta para os 
bosques, onde encontra André, estranha mistura de idiota e fauno (a parte inferior do corpo 
coberta por peles) que, se não é personagem verosímil, fica bem como aparição. E é de 
desejo que André lhe fala, embora Ana se guarde para pratos melhores. 
 
É ambígua a relação dela com a velha confidente, mas ainda é mais ambígua a relação com 
o convento e com a madre. Aquele plano em que a Superiora (que a ensina a ler) lhe mete 
as mãos no decote, a pretexto de compor a cruz, é singularmente perverso, como, no fim, o 
é a sequência em que a madre a expulsa, depois de lhe acariciar, longamente, os cabelos. 
 
Através da velha, começa Aninhas a sonhar com o Porto (planos de insert) e com a vida de 
fidalga. E é excelente a sequência da “linda padeirinha” na festa de Arouca, metida a 
martelo para revelação das “maravilhas do nosso povo”. E é muito sensualmente que se 
deixa conquistar pelo fidalgo, com a oferta do espelho que tanto cobiçou. Espelho que serve, 
mais tarde, depois da sova do pai, para o “eu sou bonitinha”. Se Deus é bom, a vida 
também e Aninhas quer gozar e amar. E há um plano muito bonito com Aninhas a ver-se ao 
espelho, à janela da casa, com o  bailarico na profundidade de campo, como é muito bonita 
a fuga dela, à noite, para ir ter com o fidalgo à Ponte do Caima. 
 
A ceia nupcial é insólita e perversa, com as ostras e o champanhe, e os grandes planos das 
jóias. E não é nada má a ideia de fazer coincidir a previsível desgraça da protagonista como 
um jogo da cabra-cega, na única sequência em que a serra dá lugar a um velho solar 
minhoto, onde Rino Lupo está tão pouco à vontade como a sua protagonista.  
 
O final é inverosimilmente melodramático, com intertítulos retóricos (“a vergonha, o 
arrependimento e a fome” ou “Agora estou muito suja para pertencer-te. Vou lavar-me 
primeiro”)? É. Mas é bem operático e os “sítios pedregosos, lúgubres e medonhos de 
Mizarela” rimam bem com o crescente desvairo da padeirinha ou com as conversas sobre as 
cavernas do diabo e as lendas dos reis mouros. 
 



Estranhíssima é a ideia de a fazer seguir pela sobreimpressão de Nossa Senhora, como 
estranhíssimo é a contracampo de André à beira do abismo. É um final excessivo, 
exacerbado, paroxístico, que corta brutalmente a previsão do happy end. 
 
Mulheres da Beira, nos seus desequilíbrios e nas suas grandezas, é o primeiro filme a 
introduzir o verismo no cinema português. Podemos conjecturar uma hipotética formação 
operática de Rino Lupo. Mas, inocente ou culpada, a Traviata de Arouca que Brunilde Júdice 
também é, é singularíssima personagem no nosso cinema e, por força da criação da actriz e 
do seu enquadramento na moldura serrana, permanece como a primeira mítica mulher que 
ele deu a ver. 
 

“Menina não seja vária 
Recolha o seu pensamento 
Que beijos são impostura 
Palavras leva-as o vento” 

 
Felizmente, Rino Lupo não se fixou pela moral fácil da quadra. E o que nos continua a ligar a 
Mulheres da Beira é que Brunilde Júdice seja tão “vária” (a cruz e os decotes) e a 
paisagem tão mesma. Mulheres da Beira é a primeira obra maior do cinema português. 
 
 
 
 
JOÃO BÉNARD DA COSTA 


