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Alfredo Tropa fala de “Pedro Só” 

 

—O que é para si, presentemente, “Pedro Só?” 

Pedro Só é, muito simplesmente, mas parece-me estar tudo encerrado nessa frase, o meu primeiro filme de fundo. 

Um filme de fundo para qualquer realizador é, sob o ponto de vista profissional, a coisa mais importante a que se 

aspira. Este foi o meu primeiro filme. 

Por outro lado, tinha um grande treino nos filmes de curta-metragem, mas tinha também um grande receio de ir para 

um filme de grande metragem. Acontece que os resultados, não sendo aqueles que eu ambicionaria na sua totalidade, 

não são também de molde e ficar desagradado com o primeiro filme que fiz. Antes de começar o Pedro Só, supunha 

que, apesar de já ter trabalhado nalgumas longas metragens (como colaborador e não como realizador), uma longa 

metragem era de certa maneira um conjunto de curtas metragens, correspondendo cada cena a uma unidade de 

 

 

  



trabalho. Não no sentido do documento vulgar, mas de certa maneira... Verifico agora que não, porque uma curta 

metragem vive por si só, enquanto as cenas de um filme de fundo passam a ter ligações directas entre si, o que obriga 

por vezes a remontar totalmente uma cena, de forma a esta se poder ligar à seguinte, mantendo ligações com o 

anterior. Isto sobretudo em questões de ritmo cinematográfico. 

— Por que escolheu para seu primeiro filme “Pedro”, de Manuel Mendes? 

O «Pedro», de Manuel Mendes, surgiu da seguinte maneira: Precisava de um argumento que não ultrapassasse, na sua 

adaptação cinematográfica, oitocentos contos. De uma série de argumentos que gostava de transformar em filmes, 

mas, na altura, e isto já lá vão dois anos e tal, nunca acreditei que a Fundação Gulbenkian desses mais de oitocentos 

contos. Por outro lado, duvido que um filme que custe mais do que oitocentos, mil contos, em Portugal, tenha alguma 

possibilidade de ser rentável. Havia, portanto, esta plataforma que não queria ultrapassar. No meio dessas pesquisas 

em que andava envolvido, eu e alguns amigos, surgiu o “Pedro”. 

Foi um jornalista, concretamente o Fernando Assis Pacheco, que um dia me disse: “Olha, há um livro que talvez te 

agrade; é capaz de dar um filme com interesse!” 

O livro chamava-se “Pedro, Romance de um Vagabundo” de Manuel Mendes. Na altura o Manuel Mendes ainda era 

vivo. Fui falar: com ele e ele disse-me: “Não percebo nada dessas coisas da cozinha cinematográfica, mas agrada-me 

multo que de um livro meu possa sair um filme”. Ficou inteiramente à minha disposição. 

Sendo o livro um apanhado de histórias, possuía ainda, entre os seus manuscritos, um outro conjunto de histórias, 

que não tinham entrado no livro, e cuja leitura me facultou. 

E assim se principiou a trabalhar na adaptação de “Pedro”, eu, o Fernando Assis Pacheco e um outro jornalista, o 

Afonso Praça. 

Do nosso trabalho em conjunto, e depois de muitas conversas com o Manuel Mendes, saiu o argumento do filme que, 

no fundo, tem algumas ligações com o livro. Pelo menos a ideia básica, a coluna vertebral assenta no livro. O Manuel 

Mendes não chegou a tomar conhecimento do desfecho que nós tínhamos encontrado para o filme, porque, 

entretanto, morreu. De qualquer forma, em tudo aquilo que vira e até à sua morte, ele estava perfeitamente de 

acordo e achava que o nosso tratamento não traía as ideias de “Pedro”. 

— Ora isto responde já a uma pergunta que lhe queria fazer e que se baseava na adaptação... 

..Em parte sim. Mas talvez se possa acrescentar alguma coisa. 

O fulcro do filme baseia-se no livro que estava publicado e também nos manuscritos de Manuel Mendes. Depois, 

escrevi um argumento base, que mais tarde o Assis Pacheco e o Afonso Praça desenvolveram. Há, aliás, um facto 

curioso, ainda relacionado com o livro. O Manuel Mendes dizia que era dedicado ao Bento de Jesus Caraça, porque, 

consta, havia aprendido a ler com um vagabundo. Foi um vagabundo o seu professor das primeiras letras. 

Voltando à adaptação: Reuníamo-nos periodicamente e íamos desenvolvendo quer o diálogo, quer a própria estrutura 

do fllme... 

— …uma pequena interrupção: no livro de Manuel Mendes, o vagabundo é um homem de certa idade. No filme é 

um homem em plena maturidade. O que é que vos levou a essa transposição? 

Pretendeu-se o seguinte: Como estava muito ligado ao documentarismo, tinha que me defender na construção do 

filme. Tentei fazer, no fundo, um longo documentário em que se inserisse uma ficção. O que nos pareceu melhor na 

altura, a mim, ao Assis Pacheco e ao Praça, foi conceber um filme actual, que mostrasse uma certa realidade 

presente. E não, como no romance de Manuel Mendes, uma realidade de há quarenta anos. 

Escolhemos uma região do País que eu conhecia bastante bem pois algumas pessoas da minha família são de lá e o 

Afonso Praça também tem lá família. 

Não nos pareceu que a realidade naquela zona, neste momento, fosse trair a ficção. 

Por outro lado, pretendíamos que o vagabundo fosse um homem ainda na pujança da vida. 

Naquela zona de Trás-os-Montes e noutras, é possível acontecerem histórias daquelas e existirem vagabundos 

daqueles e daquela idade. Pareceu-nos, por conseguinte, mais importante transportar tudo para um tempo mais 

próximo do espectador actual. 

— Como foi feita a escolha dos actores? 

Ai houve diversos problemas. Por exemplo, para o vagabundo esteve inicialmente indicado o Ruy de Carvalho. Por 

causa de um adiamento nas datas de filmagens ele não pôde vir a fazer o vagabundo. Vim a escolher um actor que 



não conhecia, mas que tinha visto no teatro e em vários papéis na televisão. Julgava o António Montez capaz de fazer 

um bom papel de vagabundo. Por outro lado, havia que exigir aos actores um esforço bastante grande, pois as 

condições de filmagem eram, pelo menos, bastante agrestes. 

O filme foi todo rodado numa pequena aldeia que tem cerca de cinquenta fogos, onde não há água, onde há 

dificuldades com a energia elétrica, com a alimentação, etc. A terra mais próxima dista dezoito quilómetros e é a 

vila de Mirandela. De maneira que tinha de arranjar um grupo de actores que estivessem dispostos a suportar estas 

contingências. Ora é sabido que os actores nalguns casos são pessoas difíceis. Muitas das vezes, deslocávamo-nos a 

sítios para trabalhar e tínhamos de ir a pé, durante muitos quilómetros. A única coisa que tinha direito a ir no burro 

ou no velho Citroen de dois cavalos que nós tínhamos, era o equipamento, a máquina de filmar. De qualquer maneira, 

não me parece que tenha feito uma escolha de actores desacertada. Fiquei satisfeito com o trabalho deles e se algum 

erro há da sua parte, esse erro é devido mais à direcção de actores, do que propriamente a eles. Tive, neste aspecto, 

um pequeno contratempo, já depois do filme estar totalmente rodado. Não pude contar com a voz de uma das 

actrizes, que teve de ser dobrada por outra, e aí o filme foi um bom bocado abaixo. 

Aquela personagem tinha de ser dobrada pela própria actriz. Simplesmente ela estava em África e tive de me socorrer 

de outra. A cena ressente-se. 

—O seu filme foi inteiramente subsidiado pelo Centro Português de Cinema? 

Mais concretamente, o meu filme foi inteiramente subsidiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Na data da 

assinatura do contrato e das decisões da Fundação, a Cooperativa ainda não tinha existência legal, para não atrasar 

a rodagem, a Fundação decidiu dar subsídios Individuais, aquilo que fez comigo, com o Manuel de Oliveira, com o 

Fonseca e Costa e com o António Pedro de Vasconcelos. O orçamento pedido para execução do filme foi integralmente 

coberto pela Fundação. Despesas que foram cobertas só até à saída da primeira cópia síncrona, porque depois disso 

houve uma série de coisas, com que as pessoas normalmente não contam, e que vem alterar as contas, como sejam 

as fotografas, a publicidade, os problemas levantados pelos laboratórios, etc. 

Falando de laboratórios: fui obrigado a fazer uma segunda cópia zero, porque a primeira tinha enormes problemas 

de estalonagem tinha um risco enorme no negativo. Fui obrigado a despolir e polir totalmente o negativo e a deitar 

muito material fora, já depois de estar em Lisboa, porque não o podia montar, visto que estava nestas condições e 

fui obrigado a refazer todo o negativo de som depois de ter visto a chamada cópia zero... Enfim, com todas estas 

coisas, os filmes acabam sempre por ultrapassar o orçamento. Aqui está porque decidi fazer também o trailer e deixar 

o filme inteiramente pronto para ser estreado, incluindo toda a campanha de publicidade que eu suponho necessária 

à roda de um filme... 

— Pensa que a existência desta cooperativa é importante para o futuro do cinema em Portugal? 

Penso que sim. Porque a cooperativa é o maior produtor português. Não acredito que exista outro produtor com a 

força económica da Cooperativa. Nunca tinha visto, por exemplo, um produtor produzir quatro filmes por ano. Pelo 

menos de há muitos anos a esta parte. E, por outro lado, pelo próprio mecanismo de funcionamento da Cooperativa. 

As resoluções não dependem apenas de uma pessoa, mas da conjugação das Ideias de todos os sócios. Por exemplo, 

na escolha do argumento dos filmes que irão ser feitos, como já aconteceu este ano... Suponho, portanto, que a 

visão colectiva acabará por ser muito mais correcta do que uma visão individual que o produtor normal tem. Entendo, 

portanto, que, se conseguirem coordenar as diferentes direcções que, ano a ano, se seguirem, e os diversos conselhos 

que nela funcionam, como o conselho de produção e o conselho fiscal, a cooperativa, se não a quiserem matar já à 

nascença, poderá vir a desempenhar um importante papel no futuro do cinema português. 

— Sobre a Lei do Cinema. Que perspectivas é que ela abre? 

Suponho que a Lei do Cinema só existirá como Lei de Cinema verdadeiramente efectiva, quando regulamentada, isto 

é, quando os seus regulamentos a tornarem eficaz, no sentido da defesa do cinema nacional. O texto da lei não serve. 

É demasiado ambíguo. Tanto pode cair para um lado do muro, como para o outro. Os princípios estão lá, aceito-os, 

mas a regulamentação da lei tem de ser verdadeiramente eficaz, sobretudo no que se refere ao funcionamento do 

Instituto Português de Cinema. Quer dizer, primeiramente é necessário conseguir garantir a presença de filmes 

nacionais nas telas do País (e não, dizia a lei, a presença de “filmes de qualidade”, pois acho isso muito perigoso, 

tenho sérias dúvidas quanto a definição do conceito “de qualidade”). 

Se a lei ajudar o cinema português a ser exibido no Pais, abrem-se efetivamente grandes perspectivas ao futuro do 

cinema em Portugal...Excertos de uma entrevista concedida a Lauro António no Diário de Lisboa a 30 de Janeiro 

de 1972) 



 

Filmografia de Alfredo Tropa 

“Não Exibido” (Série, 2000); “Luísa e os Outros” (1989); “Le 

Soleil de Beton” (1987); “O Maioral” (Curta, 1985); “A Vez e a 

Voz” (Série, 1984); “A Festa Continua” (Serie, 1983) “Noves Fora 

Nada” (Serie, 1981); “Ao Pensar em Electrónica” (Doc, 1980); 

“Made in – II” (Doc, 1980); “Bárbara” (1980); “Padre António 

Vieira - Uma Vida, Uma Obra” (Doc, 1980); “Uma Maré de 

Moliço” (Doc, 1986); “O Delator” (1976); “Cinema Ano Dois” 

(Serie, 1975); “O Povo e a Arte” (Doc, 1975); “O Povo e o Barro” 

(Doc, 1975); “O Povo e o Futuro” (Doc, 1975); “Cinema 74” 

(Série, 1974); “A Gente que Nós Somos” (Série, 1974); “No 

Tempo Em Que Você Nasceu” (Série, 1973);  “Pedro Só” (1972); 

“Povo que Canta” (Série, 1971); ”A Mulher e a Roda” (Doc, 

1970); “Dois Pisos (Doc, 1970);  “O Marinheiro” (1970); “Águas 

Vivas” (Doc, 1969); “Minuto Zero” (Curta, 1968); “Num Mar de 

Moliço” (Doc, 1966); “Ou Inverno ou...” (1965); “O Inverno” 

(1965); “Noël 1721” (Curta, 1964); “Deligny en mai” (Curta, 

1963); “Os Transportes” (Doc, 1962); “Uma Nova Universidade 

(Doc, 1961); “Inundações” (Doc, 1960); “La biopsie” (Doc, 

1960); “Portuguese Men of the Sea” (Doc, 1975)  

   


