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A VIZINHA DO LADO (martes 6, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Portugal, 1945. B&N, 115 min. Xénero: Comedia | Dirección: António Lopes
Ribeiro |  Guión:  António  Lopes  Ribeiro,  Vieira  de  Sousa  |  Produción:
Companhia  Portuguesa  de  Filmes,  SPAC |  Fotografía:  Octávio  Bobone |
Montaxe: Isabel  de  Sá |  Música:  Jaime  Silva  Filho |  Intérpretes:
Nascimento Fernandes (Plácido Mesquita), António Vilar (Eduardo Mesquita)
Carmen Dolores (Mariana), Madalena Sotto (Isabel), António Silva (Saraiva)

SINOPSE. O profesor de ética Plácido Mesquita vai visitar ao seu sobriño Eduardo a Lisboa para rescatalo dunha vi-
da condenable de malos vicios e atópao dividido entre a paixón pola súa veciña Mariana e a relación amorosa que
mantén con Isabel  Moreira,  artista de variedades  valente  e moi  determinada.  O  veciño Saraiva  e  o  porteiro
Jerónimo contribúen á confusión que se instala no edificio e contaxia ao profesor, que ve o seu obxectivo alterado.

NOTAS. Este é un dos títulos máis emblemáticos das décadas 30/40, imprescindible para comprender a tradición
da comedia  portuguesa,  nun tempo en que evolucionaba coas influencias do teatro  de revista.  Retrata  unha
correcta tipoloxía social, tratándoa a través dunha observación peculiar que desemboca sempre na ironia, por
veces no sarcasmo. Inspirada na peza homónima de André Brun, A vizinha do lado corresponde a un rexistro que
tampouco pode disociarse da época máis forte da produción dos estudos da Tóbis Portuguesa. 

SALTIMBANCOS (martes 13, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Portugal, 1951. B&N, 82 min. Xénero: Drama | Dirección: Manuel Guimarães
| Guión:  Manuel Guimarães, Leão Penedo |  Produción: Manuel Guimarães
(Lisboa  Filme) |  Fotografía:  Salazar  Dinis |  Montaxe: Isabel  de  Sá |
Intérpretes:  Maria Olguim (Dolly), Helga Liné (Delmirinha), Artur Semedo
(Tony),  Jose  Vitor  (Felizmino),  Manuel  Correia  (Adriani),  Jaime  Zenóglio
(Jesuino)

SINOPSE. Tony, un trapecista, consegue un traballo nun pequeño circo. Cando a tempestade leva a tenda, Tony
decide quedar polo amor da bela Delmira, que sería unha amazona de non ter vendido o cabalo. Actúan ao aire
libre, dormen baixo as estrelas, aforran ata o último céntimo, e pronto mercan un toldo novo a crédito. Pero
Delmira non é feliz, soña cunha casa real, mentres que Tony está fascinado polo circo. 

NOTAS. Adaptación da novela neo-realista O Circo de Leão Penedo e, cinematográficamente inspirado no cinema
neo-realista italiano. Guimarães rodou en exteriores con orzamento reducido, amosando unha certa sensibilidade,
un acentuado gusto  plástico  e  unha  capacidade  nítida  para  construír  unha atmosfera.  Premio do  SNI-Servizo
Nacional de Información á Mellor Fotografía. Estreouse en Lisboa con escaso éxito de público.

BELARMINO (xoves 15, 18 h)

FICHA TÉCNICA

Portugal,  1964.  B&N,  80  min.  Xénero:  Documental  |  Dirección e  guión:
Fernando Lopes |  Produción: António  da Cunha Telles (Produções  Cunha
Telles)  |  Fotografía:  Augusto Cabrita |  Montaxe: Manuel  Rúas |  Música:
Justiniano  Canelhas,  Manuel  Jorge  Veloso |  Participantes:  Belarmino
Fragoso, Jean Pierre Gebler, Maria Teresa de Noronha, Bernardo Moreira,
Júlia Buisel, Maria Amélia Fragoso, Ana Paula Fragoso, 

SINOPSE.  O campión de boxeo retirado Belarmino responde á cámara en forma de primeiro plano. Despois, o
documental segue ao ex-deportista na súa rutina diaria: na casa coa súa familia, mirando ás mulleres mentres
traballa como porteiro nun club nocturno e tamén durante as súas sesións de adestramento.

NOTAS. É un dos primeiros filmes da xeración do Novo Cinema Portugués, inspirado pola Nouvelle Vague francesa
mais sempre fiel ao neo-realismo, cuxo pioneiro no cinema portugués foi Manuel Guimarães, na década anterior.
Ten marcas evidentes de Rocco e seus irmáns (1960), de Visconti, no tema e no encadramento social do problema,
e de Chronique d'un été (1961) de Jean Rouch, na súa abordaxe polo documental, polo cinema directo con recurso
á entrevista. É unha docuficción xurdida dos medios universitarios no contexto das loitas sociais dos anos 60, que
explica con certa nitidez o modo de ver as cousas que unha xeración sufrida pero rebelde se impuña.
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