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Realização: Artur Semedo; Argumento: Artur Semedo; Sequência: Artur Semedo, 

Mário Viegas, Joaquim Letria; Direcção de Fotografia: António Escudeiro; Cenários: 

António Casimiro; Assistente de Cenografia: João Luís; Caracterização: Luís de 

Matos; Montagem: José Pedro; Assistente de Montagem: Maria José Pinto 

Rodrigues; Banda Sonora: Raul Ferrão 

Com Mário Viegas. Zita Duarte, Santos Manuel, Joaquim Letria, Paula Guedes, João 

Vasco, Artur Semedo. Maria Albergaria, Isabel de Castro, Max, Elisa de Guisette, 

Helena Garcia, Santos Manuel, Mário Neves, Miguel Franco, Trigo de Sousa, Óscar 

Acúrcio, António Beringela, Luís Villas-Boas, Henrique Espírito Santo, Virgílio 

Macieira, Pedro Ramos Pinto 

Duração: 110 minutos; Estreia: Estúdio 444 a 9 de Maio de 1978 

 

“Rei das Berlengas”, de Artur Semedo 

Há filmes desconcertantes. Filmes que arriscam, jogam, 

alucinam e numa espécie de perde-ganha de tudo ou nada. Nos 

deixam pendulares. O Rei das Berlengas é um desses filmes. 

Desejava, neste momento em que escrevo, ter gostado ou 

detestado este filme. Ter embarcado, ou não, nesta nau. Fui 

dentro e fiquei com um pé em terra, naveguei e apercebi-me, 

com frequência, que era sé água pelos joelhos. Fiquei, por isso, 

naquela posição incomoda que faz com que um texto a escrever 

seja um caminho tortuoso e difícil. Avancemos, porém. 

Artur Semedo é um homem com ideias delirantes, um grande 

argumentista de comédia. Talvez seja essa uma das razões 

porque, em o Rei das Berlengas, haja sequências que são mais 

divertidas narradas do que vistas, haja o muito ‘bom (todo o 

último quarto de hora, por exemplo) e o muito mau (a sequencia de Afonso Henriques). Além disso, Semedo escolheu 

filmar em tom superlativo e Isso é um risco muito grande. Expliquemo-nos: ao utilizar durante toda a pelicula, uma 

linguagem verbal e visual absolutamente empolada, Semedo faz uma aposta que dificilmente seria ganha; é que 

representar nesse tom é uma das coisas mais árduas que se podem fazer em cinema. Entre o delírio e o ridículo não 

cabe a espessura de uma folha de papel. O que neste filme acontece era, assim, previsível. Ou tudo está no ponto 

exacto e se acerta em cheio (e são algumas as vezes em que isso se passa) ou há um pequeno desequilíbrio e tudo 

muda para o outro lado (e são demasiadas as ocasiões em que tal acontece). 

 

 



Uma das razões possíveis é que este filme quase não tem actores. Retire-se Mário Viegas, Zita Duarte, Artur Semedo, 

J. Letria, Paula Guedes, a breve «ponta» de Maria Albergaria e o que resta? 

Um conjunto anónimo, descoordenado, incapaz de se aperceber que nada há de mais rigoroso que a farsa. Mas 

centremo-nos em Mário Viegas. 

Mesmo um actor da sua craveira e do seu inegável talento não consegue, aqui, estar sempre sobre a corda tensa. 

Mesmo ele tem momentos em que o exagero ultrapassa-se para tombar no ridículo (a cena com Afonso Henriques) 

enquanto noutros é justíssimo (todas as sequências no hospício, a cena — impagável — em que tem como oponente 

Artur Semedo, a morte da avó, a invasão espanhola...). 

Por outro lado, é muito evidente que este filme exigia meios técnicos e financeiros que não teve. Exigia uma 

iluminação mais trabalhada (as cenas com Afonso Henriques são, neste ponto, exemplares em negativo), muito mais 

figurantes, outra amplitude de décors, enfim, uma «máquina» que não está ao alcance do cinema português. 

Apesar disto tudo, porém, “O Rei das Berlengas” tem uma rara virtude. Consegue rir, e muito, e na cara, de toda 

uma mitologia de heróis, santos e pregadores, batalhas, impérios e traições que os Matosos e todo um aparelho de 

propaganda inculcaram neste país ao longo de meio século de regime fascista. Consegue rir, e muito, na cara, de 

generais e estratégias, de beatas e santidades, de natos e ditadores. O enterro de Salazar no «Portugal dos 

pequeninos» é, a este título, ácido puro sobre o quinto império, a revolução nacional, a diáspora portuguesa. Artur 

Semedo sem dúvida que urdiu, com talento e percutência, a sua (nossa) terrível vingança de português nado e erguido 

sob a trilogia de Deus-Pátria-Família. 

Dizia, no início, que há filmes desconcertantes. E dizia-o porque me ri muito, ou pouco, ou nada, porque quando não 

ria, mesmo assim, percebia onde estava a graça (só que não dita naquela forma), porque me senti magoado, eufórico, 

desgostoso, divertido, envergonhado, tudo alternadamente e sem compasso. Às vezes ri-me do filme, outras com o 

filme. É essa dualidade que eu não sei se o público poderá unir numa mesma gargalhada. E até gostava que isso 

acontecesse. 

Jorge Leitão Ramos 

Diário de Lisboa, 13 de Maio de 1978  

 

 
 

 

Filmografia de Artur Semedo 

“Um Crime de Luxo” (1989); “O Querido Lilás” (1987); “O Barão de 

Altamira” (1986); “O Rei das Berlengas ou a Independência das Ditas” 

(1978); “Malteses, Burgueses... e às Vezes” (1973) “O Dinheiro 

dos Pobres” (1956) 

 
 


