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“Balada a Praia dos Cães”, de José Fonseca e Costa 

Realização: José Fonseca e Costa; Assistente de realização: Jorge Paixão 

da Costae Joaquim Gorjão-Henriques; Script: Isabel Chaves; Argumento: 

Antonio Larreta, José Fonseca e Costa; Adaptação: Pedro Bandeira 

Freire, Antonio Larreta, José Fonseca e Costa, a partir do romance 

homónimo de José Cardoso Pires; Colaboração no argumento: Shawn 

Slovo; Fotografia: Acácio de Almeida; Decoração: Nené Paraíso, Miguel 

Sá Fernandes; Adereços: João Martins, Fernanda Morais; Figurinos: 

Yolanda Alimbau; Assistente de guarda-roupa: Rita Cardoso Pires, Teresa 

Campos; Empresa de guarda-roupa: Peris Hermanos; Cabelos: Francisca 

Guillot; Maquilhagem: Miguel Sesé; Música: Alberto Iglesias; Montagem: 

Pablo G. del Amo; Assistente de montagem: Santiago Cerro; Som: Gita 

Cerveira; Assistente de som: Zézé Gamboa; Efeitos sonoros: Jesús Peña, 

Luís Castro; Produção: António da Cunha Telles; Co-produtor: Marichu F. 

Corugedo, José Diaz de Espada; Direcção de produção: Antónia Seabra; 

Chefe de produção: Antónia Seabra, José Antonio Romero; Produção 

executiva: António da Cunha Telles; Efeitos especiais: Reyes Abades 

Com Assumpta Serna (dobragem: Paula Guedes), Raul Solnado, Patrick 

Bauchau (dobragem: Mário Viegas), Sergi Mateu (dobragem: José Jorge 

Duarte), Carmen Dolores, Pedro Efe, Henrique Viana, Mário Pardo (dobragem: António Feio), Cucha Carvalheiro, 

Melim Teixeira, Luís Santos, Francisco Pestana, Teresa Mónica, F. Quiroga, Manuel Cavaco 

Duração: 90 minutos; Estreia: Castil e Nimas a 12 de Março de 1987 

 

“Balada a Praia dos Cães”, de José Fonseca e Costa 

Quando um filme ousa partir de um romance com à 

percutência de “Balada da Praia dos Cães”, de José 

Cardoso Pires, há duas tentações possíveis: uma é a 

bloqueante fidelidade canina, outra a do palimpsesto, 

para utilizar o feliz termo adoptado por Annaud para “O 

Nome da Rosa”. Fonseca e Costa não caiu nem numa nem 

noutra. 

Se há que nos referirmos ao romance, constatemos que 

José Fonseca e Costa procedeu a uma deslocação de 

centro de gravidade. Em Cardoso Pires ele está situado 

em Elias Santana, no filme é sobretudo Mena que é o 

pólo irradiante. Isso corresponde, grosso modo, a saber-

se qual é o objecto de uma e outra abordagem do fait 

divers político-amoroso-criminal que está na raiz das  

 



ficções. No romance o fulcro é o romanesco, isto é, a arte de narrar, os ínvios caminhos para chegar a uma realidade 

que está soterrada sob camadas sucessivas de enganos. Elias Santana é uma espantosa criação de novelista por isso 

mesmo: ele é o complexo viandante que escava a realidade e no-la vai trazendo. 

de dúvida em dúvida, dele e nossa... 

Mas era «impossível» o mesmo efeito em cinema, arte muito mais 

directa, muito menos susceptível de mastigação. Fonseca e Costa 

está mais interessado na Casa da Vereda que num olhar sobre. O 

seu filme é, deste modo, uma abordagem do crime relativamente 

independente do romance. Se não houvesse Elias Santana na fita, 

quase se diria estarmos no tal domínio do palimpsesto. 

Como é que Fonseca e Costa introduz a dúvida? No filme o que 

ressoa não é o que aconteceu na Casa da Vereda (o filme mostra o 

que aconteceu e quando se filma algo não é possível duvidar da sua 

realidade — o que não se passa num relato escrito ou oral), mas o 

que é que aconteceu com Mena na Casa da Vereda (e antes e, 

inevitavelmente. depois...)? Fonseca e Costa como que 

esquematiza univocamente todos os intervenientes no drama (mesmo Elias Santana) à excepção de Mena. Dela 

saberemos, no termo da fita, a sedução sem medida, mas quase nada mais. 

Como se se tratasse de um jogo de fascínio e repulsa, vítima / carrasco, um iogo de teia de aranha. O melhor de 

Balada da Praia dos Cães está nessa mulher que Assumpta Serna encarna com comedida volúpia e mistério (a que 

bem corresponde a voz quente de Pauda Guedes). 

Os restantes personagens estão no território da sólida credibilidade, sem fascínio. Raul Solnado é excelente em Elias 

Santana como seguros são os restantes actores, há que o frisar e não pôr excepções (mesmo o mais episódico deles, 

Luís Santos, corresponde em absoluto ao que lhe é pedido). Constate-se, portanto, que o casting é impecável e a 

direcção de actores precisa. E já que estamos a falar de rigor convém referir a reconstituição de época, a cenografia, 

o guarda-roupa, o «clima» do tempo em que a acção decorre, a ambiência sonora (menos boa parece a partitura 

musical, às vezes presa nas malhas da redundância), a fotografia de Acácio de Almeida. 

E há o desgosto. 

Quando sustento que este é um dos mais pessoais filmes de José 

Fonseca e Costa estou a ir lá atrás, ao começo e antes do começo 

(«A Cidade», «Regresso à Terra do Sol», «O Recado» e, claro, o 

muito acalentado e nunca posto em filme «O Anjo Ancorado»). Penso 

que uma das dimensões fulcrais do seu cinema é o desencanto, o 

desgosto de uma geração sobre si própria (a que não soube, após 58, 

mudar o regime, a que, em 74, já estava por de mais acomodada 

para pensar em revolução). “Balada da Praia dos Cães” é o registo 

de um fait divers exemplar desse desgosto. De que só sai Mena, 

conluiada com o poder, «irmã» da Maria Cabral de «O Recado», 

porventura... E ninguém à espera que a raiva rebente. 

Jorge Leitão Ramos 

Diário de Lisboa, 20 de Março de 1987  

 

Filmografia de José Fonseca e Costa 

“Axilas” (2016); “Os Mistérios de Lisboa ou What the Tourist Should See” 

(2009);” Viúva Rica Solteira Não Fica” (2006); “O Fascínio” (2003); 

“Cinco Dias, Cinco Noites” (1996); “Le Blocus” (curta, 1990); “Os Cornos 

de Cronos” (1990);” A Mulher do Próximo” (1988);” Balada da Praia dos 

Cães” (1986); “Jogo de Mão” (1983); “Sem Sombra de Pecado” (1982); 

“Música, Moçambique!” (1981); “Kilas” (1980); “Os Demónios de Alcácer-

Kibir” (1976); “Miklós Jancsó” (curta, 1974);  “Budapeste” (curta, 1974); 

“Moustaki em Portugal” (curta, 1974); “Golf in the Algarve” (curta, 

1972); “Mónica ou Um Diário Algarvio” (curta, 1972); “O Recado” (1971); 

“Voar” (1970); “The Columbus Route” (curta, 1969); “A Cidade” (curta, 

1968); “The Pearl of the Atlantic – Madeira” (curta, 1968); “Regresso à Terra do Sol” (curta, 1967); “A Metafísica dos 

Chocolates” (curta, 1967); “…E Era o Mar” (curta, 1966) 

 

 

 


