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TORRE BELA
um filme de Thomas Harlan
com Wilson Filipe, Maria Vitória, José Neves Paiva,
Zeca Afonso, Francisco Fanhais, Vitorino, Camilo Mortágua... 
França, Itália, Portugal, Suíça | 1977 | Duração: 110 min

Em Abril de 1975, camponeses sem terra e sem trabalho, 
muitos deles analfabetos, desamparados, ocuparam a herdade 
da Torre Bela, feudo do Duque de Lafões, mais de mil e 
quinhentos hectares onde nada se cultivava, e aí constituíram 
uma cooperativa. Foi uma acção espontânea, 572 dias que 
abalaram o Ribatejo, que contou com a colaboração do MFA. Por 
lá passaram Zeca Afonso, Vitorino, Fanhais, Camilo Mortágua. 
O realizador alemão Thomas Harlan filmou a ocupação, ao 
longo de 8 meses, e Torre Bela, o filme, “uma obra rara e 
preciosa”, como escreveu Rodrigues da Silva no JL, é um dos 
mais notáveis documentários feitos em Portugal e na Europa, 
com “um valor intemporal e universal que muitos filmes 
captados nessa altura não têm” (José Manuel Costa, director da 
Cinemateca Portuguesa).

«Na Torre Bela víamos coisas que jamais tínhamos visto, ou 
sonhado ver. E sem dúvida que os habitantes da Torre Bela 
poderiam dizer o mesmo: faziam coisas que, sem dúvida, 
nunca tinham pensado fazer anteriormente. [...] Era preciso 
que, quer nós quer eles, inventássemos o dia-a-dia.
[…]
Torre Bela é, antes de tudo, um filme sobre a tomada da palavra 
[…] uma vez que é ao falar que as personagens se descobrem, 
ganham consciência da sua existência e a partir daí podem 
agir e tornar-se personagens dramáticas.»
Thomas Harlan em entrevista aos Cahiers du cinéma, n° 301, Junho de 1979, 
realizada por Serge Daney, Paulo Branco e Thérèse Giroud

A etnografia militante de Thomas Harlan

Torre Bela é, antes de mais, um documento extraordinário, 
como por vezes acontece no seio de lutas ou de situações 
limite, quando a obstinação de “continuar a filmar” prevalece 
sobre todas as ideias, recebidas ou não, daquele que filma. 
Os amantes de “real”, os canibais do “instante” (nos quais 
nos incluímos) ficarão siderados com o filme de Thomas 
Harlan. Dificilmente teremos visto uma outra colectividade, na 
sua singularidade, ela própria constituída de singularidades, 
construir-se e desconstruir-se, envolta num processo político 
no qual ela é a verdade cega, o ponto de utopia.
Mas há mais. Torre Bela dá a ver, materializadas, 
representadas, todas as ideias-força do esquerdismo político 
e teórico destes últimos dez anos. “Como se estivéssemos lá” 
– mas, precisamente, não mais nos encontramos lá; ninguém 
está lá – conseguimos ver de que massa os discursos de 
ontem diziam ser feitos, as imagens sobre as quais o som foi 
“posto muito alto”: a tomada da palavra (caótica: o filme servirá 
um dia para um estudo sobre o discurso dos camponeses e da 
língua portuguesa), a expressão popular (e as suas repetições), 
o povo em armas (os estranhos soldados do MFA), a memória 
popular (com a amargura dos seus relatos), a fabricação de um 
líder de massas (Wilson) e a desconfiança dos heróis (Wilson, 
uma vez mais), as contradições dos populares (homens/
mulheres...), o discurso cínico e tonto do inimigo de classe (a 
surpreendente entrevista do duque de Lafões), etc.
Evidentemente que tudo isto chegou tarde. Em tudo isto nós 

acreditámos; mas está cozido e de repente o filme aparece, 
numa precisão hiper-realista, como um teste no coração 
daquilo que foi e como o espectáculo alucinatório daquilo em 
que acreditámos (no povo, na sua autonomia, na sua revolta). 
Sem dúvida que é preciso não acreditar cegamente para 
começar a vê-lo, como não é de todo necessário vê-lo para 
o continuar a crer. Esta “décalage” entre o cru e o cozido é 
talvez a verdade dos raros “bons filmes militantes”. Foi preciso 
esperar que as palavras de ordem e os slogans deixassem de 
tranquilizar para que as imagens, por fim, chegassem. Mas a 
uma paisagem devastada.
A experiência da comuna popular de Torre Bela (1975-1979) 
termina no ano em que o filme, por fim terminado, “sai”. Com 
estas imagens não temos mais (nem nós, nem Harlan, nem 
ninguém) do que uma relação de canibalismo etnográfico (e 
não será a etnografia o nosso próprio canibalismo?) ou de 
estetismo perverso (Torre Bela como utopia, como uma outra 
utopia).
Assim vai o cinema. O cinema nunca está a horas. Sobretudo 
o cinema de intervenção — o único que para existir deverá 
ter tempo de constituir a sua própria matéria, e aquele que 
jamais será terminado a tempo. O cineasta encontra-se numa 
situação impossível, duvidosa até, e pela qual pode sentir 
afecto, qualquer que seja o tom piedoso dos seus discursos. 
Quer seja Moullet a dar-se ao luxo de finalmente conseguir um 
filme militante-didático-e-terceiro-mundista, num momento em 
que ninguém sabe o que fazer (quando toda a gente queria, 
mas ninguém os sabia fazer), ou a estranha temporalidade da 
experiência-Ogawa, redobrando a atrocidade do real num filme 
interminável e igualmente atroz, ou ainda Godard passando 
cinco anos a montar um filme sobre a Palestina, o resultado é 
o mesmo, a mesma vitória à Pirro, a mesma flecha do Parta, 
a mesma vingança dos artistas contra os chefes políticos e 
contra os militantes: eis a matéria das ideias que acreditaram 
ter, eis o referente das palavras mal-usadas, a prova de que 
aquilo que falavam (sem o saber ver) realmente existiu: não 
o mostramos somente porque está acabado. Esta dialética 
perversa do cozido e do cru é atualmente a última palavra do 
cinema dito “documental” (de Flaherty a Ogawa, de Rouch 
a Harlan, de Ivens a Van der Keuken): um olhar de tal modo 
apurado — diria até acutilante — que fixa o rasto do que não 
tem futuro.
Serge Daney, Cahiers du cinéma, n° 301, Junho de 1979
[trad. Raquel Ermida]

«Todas as contradições que estavam a ser vividas dentro do 
próprio grupo estão no filme e não estão subjugadas por um 
discurso que tenta interpretar ou ler imediatamente o que 
estava a acontecer. Isso deu ao filme um valor intemporal e 
universal que muitos filmes captados nessa altura não têm.»
José Manuel Costa, director da Cinemateca Portuguesa



«Estamos perante um dos mais notáveis documentários feitos 
no imediato pós-25 de Abril.»
João Lopes, Première 

«Uma obra rara e preciosa.»
Rodrigues da Silva, JL 

«É um filme próximo dos camponeses, filmado de dentro do 
“poder popular”. Mas essa proximidade é trabalhada no sentido 
de uma neutralidade descritiva altamente pormenorizada. 
Uma das forças de “Torre Bela”, enquanto objecto documental, 
é o facto de poder ser visto como um “mapa”, logístico e 
ideológico, daquela situação específica e de outras, mais 
gerais, que nela se reflectiam — a história de um caso particular 
que condensa algo do pequeno universo que era Portugal 
em 74/75. A organização dos camponeses, as relações com 
as formações partidárias ou com os militares, o activismo 
cultural (há um momento com José Afonso, Vitorino e, se não 
nos enganamos, Francisco Fanhais, a cantarem “Grândola 
Vila Morena” para uma plateia de camponeses), as próprias 
questões de classe: “Torre Bela” é um testemunho límpido, e 
historicamente quase “educativo”, de um momento crucial na 
vida portuguesa das últimas décadas.
[…]
É preciso ver este filme, se queremos ser portugueses e ter a 
mania de ter ideias sobre Portugal.» 
Luís Miguel Oliveira, Público

«A experiência de Torre Bela, gesto político e utópico como 
poucos no cinema, é um património da história de Portugal 
do último quartel do século XX. [...] É, ainda hoje, o filme que 
melhor retrata o pós-25 de Abril.» 
Francisco Ferreira, Expresso

Nota: Estreado em 1977 no Festival de Cannes, Torre 
Bela conheceu várias versões. Thomas Harlan foi sempre 
remontando, com o italiano Roberto Perpignani, as dezenas 
de horas de filmagens (o filme teve Russel Parker na direcção 
de Fotografia) feitas ao longo de 8 meses, em super 8, depois 
ampliado para formatos para exibição em sala. Essa versão 
de Cannes tinha 139’. Em Portugal, salvo algumas projecções 
esporádicas, nomeadamente na Cinemateca e em alguns 
cineclubes, o filme foi distribuído com o jornal Público em 
1999, por ocasião do 25º aniversário do 25 de Abril, num dvd 
com a duração de 82’. Torre Bela acabaria por se estrear em 
sala em Portugal apenas em 2007, pela mão de Paulo Branco, 
numa versão que ficaria por isso conhecida como a “versão 
portuguesa” (aquela que se apresenta agora); tem a duração 
de 110’, e corresponde àquela que, na altura, o realizador 
Thomas Harlan sugeriu ao produtor e distribuidor português, 
seu amigo de longa data, e que desde o início esteve ligado à 
exibição do filme, em Cannes e em sala em França. Em 2018, 
integrada no programa especial “O Desejo Chamado Utopia”, 
o LEFFEST — Lisbon & Sintra Film Festival, organizou uma 
projecção do filme numa nova versão, depositada por Thomas 
Harlan na Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, com 
a duração de 136’, seguida de um debate com Paulo Branco, 
o filho do realizador, Chester Harlan, o montador Roberto 
Perpignani, o director da Cinemateca, José Manuel Costa, o 
historiador Francisco Bairrão Ruivo, Wilson Filipe, figura central 
de Torre Bela, Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril e um 
dos principais estrategas do movimento, alguns dos apoiantes 
da ocupação da Torre Bela, como Camilo Mortágua, na 
altura militante da LUAR, e o cantor de intervenção Francisco 
Fanhais. Na plateia estavam algumas dezenas de habitantes 
das aldeias de Maçussa e Manique do Intendente, vizinhas da 
Torre Bela, que participaram na ocupação e no filme de Harlan. 
Roberto Perpignani fala ainda de uma outra montagem em 
que ele trabalhou, que terá à volta de 4 horas, cujo paradeiro se 
desconhece.
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