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Não é por acaso que na sessão de abertura deste ciclo escolhemos exibir “O Pai Tirano”, não só é uma das melhores 
comédias do chamado período de ouro do cinema português como podemos fazer uma ponte para o cinema português 
actual com a sua versão mais recente estreada a 21 de julho deste ano, realizada por João Gomes, com José Raposo, 
Miguel Raposo, Jessica Athayde, Carolina Loureiro, Rita Blanco, Cleia Almeida, Diogo Amaral , Diogo Valsassina, 
Igor Regalla, João Craveiro, etc. Para além disto, ainda o facto curioso de estarmos em Setúbal, no Fórum Luísa Todi, 
onde em 1992 foi levado à cena pelo Teatro de Animação de Setúbal uma versão cénica deste filme com adaptação 
de João Aldeia e Alberto Gortler, música de Fernando Correia Martins, cenografia e figurinos de Asdrúbal de Teles, 
encenação de Carlos César e interpretações de Carlos César, João Manuel, Carlos Rodrigues, Maria Sobral, Maria 
Clementina, João Gaspar, Alexandre Pinheiro, Emanuele Gaspar, Maria Simões, Asdrúbal Teles, Isabel Ganilho, José 
Nobre, Álvaro Félix, Célia David, Sónia Martins, Madalena Ribeiro, Fátima Saraiva, Gil António, Nuno Alcaria, Paulo 
Jorge, João Victor, Susana Brito, Luís Cruz, Rute Vitoriano, Brigite Reis e Fernando Guerreiro. 
 
Frederico Corado 
 

 
“O Pai Tirano”, de António Lopes Ribeiro 
(1941) 
Realização: António Lopes Ribeiro; Argumento: 
António Lopes Ribeiro; Diálogos: António Lopes 
Ribeiro, Vasco Santana, Francisco Ribeiro 
(Ribeirinho); Planificação: António Lopes Ribeiro; 
Produção: António Lopes Ribeiro; Direcção de 
Fotografia: José César de Sá; Assistente de 
Imagem: João Silva e Perdigão Queiroga; 
Assistente de Realização: Constantino Esteves e 
Júlio Vicente Ribeiro; Direcção de Som: Luís 
Sousa Santos; Montagem: Vieira de Sousa; Música: 
Raul Portela e Fernando de Carvalho 
com Vasco Santana, Francisco Ribeiro 
(Ribeirinho), Leonor Maia, Graça Maria, Teresa 
Gomes, Luísa Durão, Emília de Oliveira, Laura 
Alves, Nelly Esteves, Idalina de Oliveira , Maria 
Celeste, Sofia Santos, Regina Montenegro, Maria 
Pinto, Júlia de Assunção, Jeannette Vallée, Alice 
Rodrigues, Zeca Fernandes, Arthur Duarte, 
Barroso Lopes, Armando Machado, Joaquim 
Prata, Seixas Pereira, Reginaldo Duarte, Eliezer 
Kamenesky, Henrique de Albuquerque, João 
Villaret, Pereira Saraiva, Carlos Barros , Manuel 
Correia, Artur Rodrigues, Mário Fernandes 
Duração: 114 minutos 
 

 
A COMÉDIA PORTUGUESA E “O PAI TIRANO” (1941) 
... E o filão descoberto por “A Canção de Lisboa” passa a ser regularmente explorado. Em 1937 é Leitão de Barros 
que se abalança no “género”, com “Maria Papoila”, historieta sentimental de uma aldeã que desce à cidade, se 
emprega como criada de servir e se apaixona pelo proverbial “magala”, enquanto a cidade a procura absorver nos 
seus fascínios e perigos, sonhos e desencantos. Obra de aberta propaganda ao regime, “Maria Papoila” procurava 

 



essencialmente mostrar as obras do Estado Novo e o clima de tranquilidade e de aparente abastança que das imagens 
ressaltava. Sobressaia a presença de Mirita Casimiro, a vivacidade da sua comunicação, o sorriso franco, a fogosidade, 
os nervos, o talento de uma comediante que nascia igualmente para o cinema. 
Em 1939 principiava na Europa uma das mais violentas crises de que a humanidade tem memória. A II Guerra Mundial 
trouxe consigo um caudal de violência e ódio, de miséria e dor que dificilmente se apagariam da memória. Entretanto, 
oito meses antes, em Portugal, estreava-se “Aldeia da Roupa Branca”, uma divertida comédia sobre a vida saloia, 
onde, a par dos pequenos problemas enfrentados pelos habitantes dessas aldeias em redor de Lisboa, se mostra 
igualmente a alegria posta no trabalho, a despreocupação e o pitoresco (quase diríamos idílico) desses recantos. A 
neutralidade portuguesa começava aqui. Com argumento de José Gomes Ferreira e Chianca de Garcia (que também 
assinava a realização), “Aldeia da Roupa Branca” tornou-se célebre, sobretudo, por dois bons momentos: a corrida 
das carroças para Lisboa, carregadas de roupa branca (paródia à corrida das quadrigas, de “Ben Hur”) e a festa na 
aldeia, com a disputa do coreto por duas bandas rivais, que redunda num tremendo festival de pancadaria, com 
alguns apontamentos cómicos ao jeito da comédia americana dos anos áureos, e um final de conciliação, 
característica igualmente dominante neste tipo de filmes onde todos acabavam abraçados, por muito graves que 
fossem as ofensas e rudes as disputas. 

 
Neste ambiente de optimismo nacional, decretava-se que “não há rapazes maus”. Os que havia, recebiam “um 
safanão dado a tempo” e esperavam a regeneração nas cadeias políticas.  
Uma ditadura paternalista, de feição dita corporativa, é muitas vezes acusada de ter promovido este “género” de 
comédias, por forma a desviar o povo dos seus verdadeiros interesses e necessidades. Mas isso não é bem verdade, 
se bem que involuntariamente essas comédias possam ter contribuído para “descompressar” uma realidade cada vez 
mais opressora. Acontece, porém, que os arautos da “política do espírito” não viam com bons olhos essas sátiras 
enternecidas vida portuguesa, se bem que respeitosas para com os poderes constituídos, por vezes mesmo reverentes 
e agradecidas (cite-se, por exemplo, o caso de “O Pátio das Cantigas”, de Ribeirinho, onde as crianças se 
resguardavam do perigo de uma refrega, escondendo-se sob um alpendre onde se podia ler o nome de Salazar, e onde 
“nada lhes aconteceria”). Para confirmar o que atrás dizemos, basta recordar o discurso de António Ferro, 
pronunciado no Secretariado Nacional da Informação, na festa da distribuição dos Prémios de Cinema, relativos ao 
ano de 1947, ano que consagra o “Camões”, de Leitão de Barros, e onde, a certa altura, 
referindo-se aos filmes cómicos portugueses, disse: “Este é o cancro do cinema nacional, afora duas ou três 
excepções. Todos conhecemos estes filmes, com indiscutível e lamentável êxito, onde se procurava fazer espírito 
com a matéria, com o que há de mais inferior na nossa mentalidade, com gestos, ditos e expressões que não 
precisavam, sequer, de ter pornografia para serem grosseiros, reles e vulgares. 
Não desejamos ferir ninguém e só por isso não nomeamos esses filmes onde, aliás, existem passagens que provam as 
qualidades dos seus realizadores e produtores com possibilidades de descobrir novos horizontes, se quiserem, dentro 
do próprio cinema cómico, que não desdenhamos.” 
Como já referimos noutro texto, o Estado Novo, e a sua “política de espírito”, preferia “às comédias grosseiras, reles 
e vulgares” que então se faziam (estamos em Dezembro de 1947, e António Ferro deve referir-se às comédias da 
década de 40, onde Arthur Duarte predominou, com títulos com “O Costa do Castelo”, “A Menina da Rádio”, “O Leão 
da Estrela”, ao lado de outros realizadores, como António Lopes Ribeiro, “O Pai Tirano” e “A Vizinha do Lado”; 
Ribeirinho, “O Pátio das Cantigas”, Jorge Brun do Canto, “Ladrão, Precisa-se”, ou João Moreira, “Bola ao Centro”) 
outro tipo de filmes, “artisticamente” mais importantes. É assim que nesse mesmo discurso, António Ferro refere o 
tipo de produção que merecerá o auxílio do Estado: “filmes históricos”, que “marcam sem dúvida um dos caminhos 
mais sólidos do cinema português”; “filmes extraídos de romances ou de peças teatrais”, veio que considerava mais 
rico do que a aventura; “documentários”, “outra tendência saudável do cinema português”, ou “filmes de natureza 
poética”, onde era devidamente sublinhada a experiência de Manoel de Oliveira, em “Aniki Bóbó”. Realmente a 
comédia era o “género” menor, a ovelha ranhosa da família, o tipo de filme que o governo ameaçava não auxiliar 
economicamente. E, contudo, era o que conhecia maiores favores do público, curiosamente aquele que maior 
perenidade viria a sustentar. Sintomaticamente, o revivalismo nacional em relação a este “género” começa a 
esboçar-se somente em fins dos anos 60, prolongando-se depois ao longo das décadas de, com razões bem fortes, 
que conviria tentar estabelecer. 

  



No caso de “O Pai Tirano”, a intriga é basicamente um “vaudeville” à portuguesa: Santana e Chico são empregados 
no Grandela. Santana e Chico são elementos do grupo de teatro onde o primeiro ensaia “O Pai Tirano ou O Último 
dos Almeida”. Chico vive apaixonado pela Tatão, que não lhe liga, preferindo Arthur de Castro. Não podendo, porém, 
passar sem o olhar da Tatão, Chico muda-se para a casa onde está hospedada. 
O tratamento de Tatão, contudo, não se modifica, até que um dia ouve Chico e Santana a ensaiarem uma cena do 
“Pai Tirano”. Julgando que Chico é um fidalgo que a persegue sob uma falsa identidade, para não se dar a conhecer, 
Tatão transforma por completo o seu comportamento.  
O que obriga Chico a inventar, com a cumplicidade de Santana, uma cena no solar de uns nobres que se encontram 
de férias. Tatão aceita a situação como autêntica e só vem a descobrir o imbróglio quando, tempos depois, assiste à 
estreia de “O Pai Tirano”. Mas, nessa altura o amor é já mais forte. Se o convencionalismo caracterizava a maioria 
destas comédias de 40, no caso de “O Pai Tirano” o convencionalismo das situações está presente, mas o “jogo” 
(muito moderno, muito actual...) do teatro e da realidade subverte as regras. Na verdade, tanto o teatro invade a 
vida (cena teatral em que o Chico apresenta a noiva ao seu pai que é efectivamente o Santana), quando a realidade 
diária se introduz no teatro (sequência final com o palco a ser invadido pelo drama dos actores que deixam fugir as 
“personagens” para viverem os seus próprios problemas). Este encadear do teatro e da realidade é, efectivamente, 
um dos aspectos mais curiosos deste filme. Mas há outros, muitos outros, a merecerem destaque. Por exemplo, a 
forma 
como António Lopes Ribeiro faz intervir os cartazes colados numa parede, enquanto um casal vai passando pela 
frente. Os títulos dos cartazes “comentam” a conversa, um pouco na linha de um Godard “avant la lettre”. Ou a 
forma como o humor utiliza os jogos linguísticos (levanta aí esse “haltere do chão”) ou o gag visual, mostrando assim 
a inventiva do realizador e da sua equipa. 

 

 

  
 



Ao longo dos 40 anos, o grande impulsionador da comédia em Portugal será, porém, Arthur Duarte, com três ou quatro 
títulos de referência obrigatória, se bem que cada um deles, de per si, não tenha atingido a qualidade e o significado 
exemplar de uma “Canção de Lisboa”, uma “Aldeia da Roupa Branca” ou de um “Pai Tirano”. Globalmente. No 
entanto, “O Costa do Castelo” (1943), “A Menina da Rádio” (1944), “O Leão da Estrela” (1947) ou “O Grande Elias” 
(1950) oferecem uma curiosa panorâmica da pequena burguesia citadina, fazendo-se passar por aquilo que não é. 
Cada um destes filmes estrutura-se com base numa intriga em que alguém se faz passar, socialmente, por um 
representante de uma classe social diferente. No “Costa do Castelo” é um nobre que se faz passar por um motorista, 
para assim poder aspirar a mão de Milú; no “Leão da Estrela”, para só citar os títulos mais famosos, é uma família 
que se assenhoria de um palacete que lhe não pertence para bem receber nortenhos endinheirados. O “suspense” 
destas obras – que constitui o fio a interligar diferentes situações que permitem rábulas, ou “números” julgados 
convenientes ao “género” - reside precisamente aí: saber quando, e como, serão descobertos os embustes, e por que 
forma se solucionarão os casos amorosos pendentes. Esta comédia de “travesti” social propõe, pois, uma curiosa 
solução para os conflitos do trabalho, solução que passa invariavelmente pelo amor dos mais jovens, que desprezam 
os preconceitos dos mais velhos, enquanto os de classes mais elevadas (burguesia rica e aristocracia em decadência) 
aceitam o casamento, depois de se certificarem das virtudes, lealdade e abnegação dessa pequena burguesia com 
aspirações na vida. 

 
Prolongando os trocadilhos e o tom de humor de revista, dos exemplos já 
atrás citados, ficando-se por aquilo a que Luís de Pina chama um “cinema 
de bairro”, “terrivelmente eficaz e genuíno” (“A Aventura do Cinema 
Português”), os filmes de Arthur Duarte prenunciam, todavia, a grosseira 
(essa sim!) decadência que a comédia popular portuguesa iria conhecer 
a partir de inícios dos anos 50. À medida que o público se ia afastando 
das salas onde se estreavam filmes portugueses, os produtores 
procuravam novos atractivos, cada um deles pior do que o anterior. 
Foram os “homens do dia” (ciclistas, hoquistas, futebolistas, 
cançonetistas, etc.), chamados a vedetas, protagonizando filmes de 
nenhuma invenção. No princípio da década de 60, a situação é 
catastrófica. “Aqui Há Fantasmas”, “Pão, Amor e Totobola”, “Sarilhos de 
Fraldas”, “O Amor Desceu em Pára-quedas” (onde de fazia o elogio do 
pára-quedista regressado da guerra colonial), “Um Campista em Apuros”, 
“Bonança e C.a.”, “O Leão de Quem se Fala”, mesmo a adaptação de “A 
Maluquinha de Arroios”, de André Brun, ou então esses produtos híbridos 
de um colonialismo tonto (“O Zé do Burro” ou “O Explicador de 
Matemática”), são uma tormentosa sucessão de desastres. É verdade que 
António Silva, Vasco Santana, Beatriz Costa, Maria Matos, Mirita Casimiro 
e outros, não tiveram na época continuadores à altura.  
 
E assim se criou, desenvolveu e definhou a comédia cinematográfica em 

Portugal. No curto espaço de duas décadas. Nesta história de algum riso crítico e sorriso inteligente, com uma mistura 
de ternura amável para com a “nossa gente”, “Canção de Lisboa” e “O Pai Tirano” ocupam destacados lugares. Filipe 
La Féria transpôs do cinema para o teatro “O Pai Tirano” com felicidade, o que já não se pode dizer das mais recentes 
tentativas de reeditar estes sucessos no cinema. As versões de 2015 de “Pátio das Cantigas” e de “O Leão da Estrela” 
são lastimáveis sob diversos pontos de vista. 
 
Lauro António 
 
 
 
Alguns outros filmes de António Lopes Ribeiro 
“Gado Bravo” (1934); “A Revolução de Maio” (1937); “O Pai Tirano” (1941); “A Exposição do Mundo Português” (1941); “Portugal 
na Exposição de Paris de 1937” (1942); “Amor de Perdição” (1943); “A Vizinha do Lado” (1945); “Lisboa de Hoje e de Amanhã” 
(1948); “A Festa dos Tabuleiros em Tomar” (1950); “Frei Luís de Sousa” (1950); “A Rainha Isabel II em Portugal” (1957); “O Primo 
Basílio” (1959); “As Cartas da Religiosa Portuguesa”; “O Grupo de Bailados Verde Gaio em Trechos do Bailado «Nazaré»” (1962); 
“Gil Vicente e o Seu Teatro” (1966); “Portugal de Luto na Morte de Salazar” (1970); “Portugal na Expo'70” (1970); “Porto de 
Lisboa, Porta do Atlântico” (1971); “Macau - Portugal na China” (1974) 

 


