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 “Adão e Eva”, de Joaquim Leitão 

Realização: Joaquim Leitão; Assistente de realização: Miguel Cardoso; 

Argumento: Joaquim Leitão; Direcção de fotografia: Juan Molina; 

Direcção de arte: Gonzalo Thovar; Assistente de decoração: António Lima, 

Vítor Pereira; Guarda-roupa: Filipe Faísca; Música: Pedro Abrunhosa; 

Montagem: Pedro Ribeiro; Som: Carlos Alberto Lopes, Branko Neskov; Som 

em Espanha: Aitor Berenguer; Misturas: Eduardo Fernández; Produção: 

Tino Navarro; Direcção de produção: Cândida Vieira; Chefe de produção: 

Cremilde Mourão; Chefe de produção em Espanha: José Luís Jiménez 

Com Maria de Medeiros (Catarina), Joaquim de Almeida (Francisco), Karra 

Elejalde (Rafael), Ana Bustorff (Tê), Cristina Carvalhal (Helena), 

Marcantónio Del-Carlo (Ricardo), Rogério Samora (apresentador), Júlio 

César (Queirós), Filipe Crawford (Guilherme), Cândido Ferreira 

(jornalista), Ricardo Pais (produtor), Cristina Collado (Ana), Francisco 

Pestana (sr. Morais), Guilherme Mendonça (operador), Luís Filipe Rocha 

(médico em Belas), Jorge Pinto (deputado), José Maria Sacristan 

(recepcionista), Durval Lucena (Filipe), Alexandra Santiago (Guida), 

Figueira Cid (carteiro), Cristina Gonçalves (Madalena), Isabel Neves 

(anotadora), Margarida Rodrigues (enfermeira), Custódia Gallego (enfermeira em Belas), Suzete Bragança (médica 

no hospital), José Eduardo (obstetra), Filipe Cochofel (médico jovem), Clara Joana (escritora), Alexandre Crespo 

(concorrente 1), José Mora Ramos (concorrente 2), Laura Valadas (empregada dos gelados), Ângela Pinto 

(maquilhadora), Cândida Vieira (merceeira), Maria José Camecelha (vizinha), Jorge Silva (barman), Maria Goretti 

(secretária), Ana Bola, Eládio Clímaco, Margarida Marante, Rui Veloso, Luís Represas 

Duração: 104 minutos; Estreia: 22 de Dezembro 1995 

 

“Adão e Eva”, de Joaquim Leitão 

De repente, quase sem darmos por isso, Joaquim Leitão empurra-nos para o lugar de um espectador deleitado por 

um daqueles ‘reality shows’ em que é suposto expor e, em última instância, humilhar o convidado. E damos connosco 

 

 

  



- com a protagonista a acompanhar-nos - a apreciar a situação, mecanismo de feitiço contra o feiticeiro, já que é a 

vilã da história a submetida ao lugar em que queria colocar os outros. E colocará, no futuro do filme que o filme não 

chega a contar. 

É talvez essa a sequência de Adão e Eva - lá para o final - que mais questões levantará, pois o olhar crítico do cineasta 

face ao universo da televisão acaba a deslizar para a cumplicidade. Vacila aí, por um breve instante - e um instante 

de puro cinema, porque só possível nele -, a postura ética deste filme no mais saudavelmente cáustico face a pessoas, 

vivências e métodos que à televisão respeitam. 

Mas Adão e Eva não é um filme sobre a televisão. É, antes, um filme sobre a deriva sentimental e a dificuldade de 

relacionamento numa sociedade que promove a disjunção das pessoas, a competitividade e o egoísmo. Comédia, 

dizem, cheia de negrume, digo eu, pois as hipóteses de felicidade são estreitas, mesmo se mascaradas por um ‘happy 

end’. De cinema, não de vida - e aí é que está o problema. 

No mais, registe-se a desenvoltura narrativa de Joaquim Leitão, a prestação dos actores (com destaque para Ana 

Bustorff) e a capacidade de comunicar com o grande público - tudo, afinal, o que lhe tem permitido estar a ser um 

êxito de bilheteira.  

Jorge Leitão Ramos 

Expresso, 6 de Janeiro de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmografia de Joaquim Leitão 

“Índice Médio de Felicidade” (2017), “O Fim da Inocência” (2017), “Sei Lá” 

(2014), “Quarta Divisão” (2013), “A Esperança Está Onde Menos Se Espera” 

(2009), “20, 13” (2006), “Até Amanhã, Camaradas” (Série TV – 2005), “Inferno” 

(1999), “Tentação” (1998), “Adão e Eva” (1995), “Uma Cidade Qualquer” (Curta 

– 1994), “Uma Vida Normal” (1993), “Ao Fim da Noite” (1991), “The Island” 

(Curta – 1991), “Ransom” (Curta – 1990), “Voltar” (Curta – 1988), “Duma Vez por 

Todas” (1986), “O Aprendiz de Mago” (Curta – 1980) 

 

 


