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Resumen: 

 

La primera película hecha por una mujer portuguesa se remonta a 1946, 50 años 

después de que se han empezado a producir películas en Portugal. Três días sem 

Deus/Tres días sin Dios, de Bárbara Virginia, llegó a ser presentado en el I Festival de 

Cannes, el 5 de octubre de 1946, a pesar de la indiferencia pública portuguesa. Este 

sería el primer y único largometraje dramático, hecho por una mujer durante la 

dictadura del Estado Novo (1932-1974). El segundo largometraje de ficción realizado 

por una mujer en Portugal -Trás-os-Montes- se remonta a 1976 y es un logro conjunto 

de Margarida Cordeiro y António Reis. Desde esa fecha hasta finales de 2009 serían 

realizados por mujeres 41 largo metrajes de ficción. El propósito de esta presentación es 

examinar la evolución del número de mujeres cineastas en el cine portugués, en 

comparación con la evolución del papel social de las mujeres y los estudios feministas 

en la sociedad portuguesa.  
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O cinema português no feminino 

 

Entre os princípios essenciais das teorias feministas do cinema destaca-se a proposta de 

encarar a sétima arte como um circuito de debate das questões de género. Para além do 

tradicional domínio da sociologia, da psicologia e da medicina, argumenta-se que o 



cinema, enquanto meio de comunicação de uma determinada mensagem e com uma 

potencialidade infinita de espectadores, é também um território profícuo para o estudo 

das relações de género. Outras artes, como a literatura, a pintura ou a escultura, serão 

também centrais na definição dos papéis socialmente atribuídos a cada sexo. Laura 

Mulvey e Teresa de Lauretis são duas das principais representantes deste movimento, 

com posições antagónicas mas simultaneamente complementares. 

Para as diversas vertentes das teorias feministas do cinema, o percurso histórico da 

mulher na sétima arte é reflexivo da própria identidade criada à volta deste grupo social. 

Por essa razão, afirmam que o discurso cinematográfico pode constituir uma alternativa 

aos valores e à cultura patriarcal dominantes, o que nos coloca perante uma tentativa de 

análise da mulher distante dos estereótipos de anjo/demónio, mãe virtuosa/vamp 

sedutora. Podendo subverter as bases nas quais o cinema se sustenta, as teóricas 

feministas criticam abertamente a estrutura tradicional do cinema clássico de 

Hollywood. com os apoteóticos finais em que a mulher virtuosa vence todos os males e 

nos quais, paralelamente, a transgressora é condenada à morte ou a um destino trágico. 

Por vezes, em alternativa, é também oferecida à “má da fita” a possibilidade de 

redenção de todos os seus pecados, transformando-a em nova vítima.  

As teorias feministas do cinema defendem assim uma fuga à sequência tradicional, na 

qual o início do filme corresponde à apresentação da personagem, seguindo-se um 

desenrolar de inúmeros obstáculos e dificuldades que esta terá que atravessar. O final 

coincide invariavelmente com a vitória sobre todos os males. Em resposta ao “viveram 

felizes para sempre”, as suas representantes propõem uma visão alternativa menos 

mágica e mais real. Para estas autoras, ao contrário do que o cinema de Hollywood 

pressupõe, a personagem masculina nem sempre é sinónimo de coragem, autonomia e 

capacidade de decisão. Paralelamente, nem sempre a figura feminina deve ser vista 

como frágil, romântica e dependente.  

Relativamente ao caso português, o primeiro filme realizado por uma mulher data de 

1946, tendo estreado a 30 de Agosto no Cinema Ginásio. Três dias sem Deus1, de 

Bárbara Virgínia, é uma adaptação da obra original de Gentil Marques, Mundo Perdido, 

e chegou a ser apresentada no I Festival de Cannes, a 5 de Outubro de 1946. A própria 

Bárbara Virgínia, Linda Rosa, João Perry, Alfredo Ruas e Maria Clementina fazem 
                                                 
1 Matos-Cruz, J. (1999), O Cais do Olhar – O cinema português de longa-metragem e a ficção muda. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 



parte do elenco. O filme conta a história de Lídia, uma jovem professora primária que 

vai ensinar para uma aldeia da serra. Logo nos primeiros dias é informada pelo médico 

que este irá estar ausente durante três dias, para acompanhar o padre à cidade. São “três 

dias sem Deus”, como costumava dizer-se. Nesse intervalo, conhece Paulo Belforte, de 

quem os habitantes da aldeia dizem ter um pacto com o diabo, por alegadamente ter 

tentado matar a mulher e incendiado a igreja. No final, tudo se esclarece, com o regresso 

do padre e do médico à aldeia. 

Esta seria a primeira e única longa-metragem de ficção realizada por uma mulher 

durante o período do Estado Novo. No entanto, reconhecemos a importância de outras 

figuras da cinematografia portuguesa, como a produtora e argumentista Virgínia de 

Castro e Almeida (anos 20) e da argumentista, actriz e realizadora Maria Emília Castelo 

Branco que, nos anos 50, apesar de diversas tentativas de pedido de subsídio ao SNI 

(Secretariado Nacional de Informação), não conseguiu concluir a rodagem de uma 

longa-metragem, tendo apenas realizado curtas-metragens. Também Teresa Olga, a 

primeira mulher realizadora da televisão portuguesa, com fortes relações ao mundo do 

cinema, apenas contabilizou algumas participações em categorias técnicas de filmes do 

Novo Cinema Português (foi assistente de produção em Domingo à tarde, de António 

Macedo, e Mudar de Vida, de Paulo Rocha; montadora de Uma abelha na chuva, de 

Fernando Lopes e de Pedro Só, de Alfredo Tropa). De referir ainda os casos de Alice 

Gamito e de Maria Luísa Bivar que, tento realizado dezenas de curtas-metragens 

institucionais nos anos 60, nunca terão passado à realização de longas-metragens. 

A segunda longa-metragem de ficção realizada por uma mulher em Portugal – Trás-os-

Montes - data de 1976 e é uma co-realização de Margarida Cordeiro e António Reis. 

Para além destas, até ao final de 2009 seriam realizadas, por mulheres, mais 38 longas-

metragens. A primeira década forte, em termos de produção, seria a de 80, quando se 

destacam os nomes de Monique Rutler, Solveig Nordlund e Margarida Gil. Na década 

seguinte, surgem os primeiros trabalhos de Teresa Villaverde e, na primeira década de 

2000, são realizados metade dos 40 filmes mencionados: 20 longas-metragens datam já 

do início do século XXI, quando se destacam os nomes de Catarina Ruivo, Cláudia 

Tomaz e Raquel Freire. 

A tabela que se segue revela o ano de estreia da totalidade das longas-metragens 

referidas, bem como o número de sessões e de espectadores de algumas delas. Estes 



últimos dados foram disponibilizados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), 

sendo que apenas se encontram contabilizados para os filmes realizados a partir da 

década de 70 (com algumas excepções, mesmo a partir desta data).  

Encontram-se sinalizados a amarelo os filmes que o ICA identifica como Produção 

Nacional Minoritária (PNM), e que não serão considerados para o presente estudo. 

Tratam-se de filmes de realizadoras estrangeiras que não têm cidadania ou residência 

em Portugal, ao contrário dos casos de Monique Rutler, Jeanne Waltz e Solveig 

Nordlund cujos filmes se encontram incluídos no corpus desta investigação.  

 

Longas-metragens de ficção de realizadoras portuguesas 

Ano Filme Realizadora Espectadores Observações 

1946 Três dias sem Deus Bárbara Virgínia  
Dados 

desconhecidos 

1976 Trás-os-Montes 
Margarida Cordeiro 

(e António Reis) 
10.335 1 sala 

1981 Velhos são os trapos Monique Rutler 483 1 sala 

1983 Dina e Django Solveig Nordlund 4.637 2 salas 

1984 Jogo de mão Monique Rutler 16.911 3 salas 

1985 Ana 
Margarida Cordeiro 

(e António Reis) 
3.233 1 sala 

1989 
Relação fiel e 

verdadeira 
Margarida Gil 608 1 sala 

1989 Rosa de areia 
Margarida Cordeiro 

(e António Reis) 
 

Nunca estreou 

comercialmente 

1989 Serenidade 
Rosa Coutinho 

Cabral 
 

Nunca estreou 

comercialmente 

1990 Na pele do urso 
Ann & Eduardo 

Guedes 
7.164 PNM 

1990 
O som da terra a 

tremer 

Rita Azevedo 

Gomes 
 

Nunca estreou 

comercialmente 

1991 A idade maior Teresa Villaverde 7.100 2 salas 

1992 Solo de violino Monique Rutler 2706 3 salas 



1992 Rosa negra Margarida Gil  
Nunca estreou 

comercialmente 

1992 Nuvem 
Ana Luísa 

Guimarães 
44.300 6 salas 

1994 Até amanhã, Mário Solveig Nordlund 11.000 5 salas 

1994 Três irmãos Teresa Villaverde 25.000 4 salas 

1995 
No recreio dos 

grandes 
Florence Strauss 426 PNM 

1998 Comédia infantil Solveig Nordlund 2.000 5 cópias 

1998 Os mutantes Teresa Villaverde 27.000 8 cópias 

1999 Glória Manuela Viegas 4.245 8 cópias 

1999 O anjo da guarda Margarida Gil 1.943 5 cópias 

2000 Noites Cláudia Tomaz 4.500 5 cópias 

2000 Capitães de Abril Maria de Medeiros 110.337 40 cópias 

2000 
Frágil como o 

mundo 

Rita Azevedo 

Gomes 
1.600 3 cópias 

2001 Rasganço Raquel Freire 13.000 9 cópias 

2001 Água e sal Teresa Villaverde 3.600 5 cópias 

2002 
Fato completo ou à 

procura de Alberto 
Inês de Medeiros 1.100 1 cópia 

2002 
Aparelho voador a 

baixa altitude 
Solveig Nordlund 3.564 18 cópias 

2002 
Brava gente 

brasileira 
Lucia Murat 465 PNM 

2003 Nós Cláudia Tomaz 2.187 5 cópias 

2003 Altar 
Rita Azevedo 

Gomes 
1.023 3 cópias 

2004 A filha Solveig Nordlund 679 3 cópias 

2004 Sem ela Anna da Palma 1.330 290 sessões 

2004 André Valente Catarina Ruivo 2.197 308 sessões 

2004 A costa dos Margarida Cardoso 12.231 607 sessões 



murmúrios 

2004 Daqui p’ra alegria Jeanne Waltz 352 42 sessões 

2004 Rosa la China Valeria Sarmiento 169 PNM 

2005 Adriana Margarida Gil 7.019 603 sessões 

2005 Querida família 

Teresa 

Pelegri/Dominic 

Harari 

4.174 PNM 

2006 Transe Teresa Villaverde 5.020 339 sessões 

2006 Lavado em lágrimas 
Rosa Coutinho 

Cabral 
1.328 170 sessões 

2006 O diabo a quatro Alice de Andrade 3.179 PNM 

2006 Animal Roselyne Bosch 7.632 PNM 

2008 Terra sonâmbula Teresa Prata 1.454 159 sessões 

2008 Daqui pr’a frente Catarina Ruivo 2.051 217 sessões 

2009 Veneno cura Raquel Freire 2150 229 sessões 

       Fonte: ICA e Matos-Cruz (1999) 

 

 

Pelos dados apresentados, podemos concluir que os três filmes mais vistos (dos que 

foram, até hoje, contabilizados) são Capitães de Abril (2000), de Maria de Medeiros, 

com 110.337 espectadores, sendo que existem 40 cópias do filme. Segue-se Nuvem 

(1992), de Ana Luísa Guimarães, com 44.300 espectadores, tendo sido exibido em seis 

salas. O terceiro filme mais visto é Os mutantes (1998) de Teresa Villaverde. Existem 

oito cópias do filme, que somou um total de 27.000 espectadores. 

Inversamente, os dados do ICA revelam-nos ainda quais os filmes menos vistos nas 

salas de cinema. Daqui p’ra alegria, apesar de ter sido exibido em 42 sessões, não foi 

além dos 352 espectadores. É um filme de Jeanne Waltz, de 2004. O segundo filme 

menos visto (dos dados até hoje adquiridos) é Velhos são os trapos (1981) de Monique 

Rutler. Foi exibido em duas salas e não foi além dos 483 espectadores. Por sua vez, 

Relação fiel e verdadeira (1989), de Margarida Gil, foi apenas exibido em uma sala, 

somando um total de 608 espectadores.  



A tabela realizada permite-nos ainda chegar a algumas conclusões, relativamente aos 

anos de maior realização feminina de longas-metragens em Portugal. Se, por um lado, 

Três dias sem Deus seria o único filme do período do Estado Novo, reconhecemos 

também o já mencionado reinício da produção nos anos 70 e uma subida exponencial 

registada no século XXI. Assim sendo, podemos ilustrar os dados obtidos no gráfico 

que se segue, onde se encontram clarificados. 

 

 

 

 

 

 

Depois de analisados os anos de maior produtividade cinematográfica feminina em 

Portugal, podemos ainda chegar a algumas conclusões relativas às cineastas com maior 

número de filmes realizados, conforme ilustramos no gráfico que se segue. 

 



 

 

 

Podemos assim concluir que Teresa Villaverde e Solveig Nordlund são as realizadoras 

com maior número de longas-metragens de ficção (cinco cada uma), às quais se segue o 

nome de Margarida Gil (quatro). 

A tabela apresentada permite-nos ainda realizar um estudo da recepção destes filmes 

junto dos espectadores, como apresentamos no gráfico seguinte. 



 

 

 

 

Pelo gráfico apresentado, podemos concluir que o número de filmes que não chegaram a 

ser estreados comercialmente é ainda significativo (4 longas-metragens de ficção). 

Paralelamente, a grande maioria dos filmes (19) tem entre 1.000 e 5.000 espectadores. 

Mais de 50.000 espectadores é um record apenas atingido por Capitães de Abril, de 

Maria de Medeiros. 

Os dados do ICA permitem-nos ainda comparar o número de filmes realizados por 

homens e mulheres nas últimas três décadas. Sublinhe-se que a listagem elaborada pelo 

Instituto do Cinema e do Audiovisual inclui produções nacionais minoritárias, cingindo-

se apenas aos filmes estreados comercialmente e que, entre 1980 e 2009 foram 293. 

 



 

 

 

Pela comparação apresentada podemos concluir que, das 293 longas-metragens 

nacionais (com produções maioritárias e minoritárias) apenas 40 foram realizados por 

mulheres. Apesar de a última década apresentar um aumento significativo na produção 

feminina, este foi contra-balançado por um simultâneo aumento de produção no número 

de filmes realizdos por homens. Em percentagem, os dados podem ser apresentados da 

seguinte forma. 



 

 

 

Pelo presente gráfico pode concluir-se que as mulheres realizaram 14 por cento das 

longas-metragens nacionais, estreadas comercialmente, nas últimas três décadas.  

Face às estatísticas, facilmente percebemos que o cinema, não só em Portugal como no 

resto do mundo, continua a ser um universo maioritariamente masculino, pelo que 

consideramos útil que o debate se mantenha e actualize, tendo em vista um novo 

impulso à realização de filmes por parte de mulheres. As espectadoras (e, 

provavelmente, muitos espectadores) irão agradecer. 

 


