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1. O PADRINHO EM LUANDA 

 
1973. Tinha acabado de cumprir os dois anos e meio de serviço militar, no ano anterior, e no ano 
seguinte aconteceria o 25 de Abril e, pouco depois, a independência das colónias. Na altura, era 

crítico de cinema do “Diário de Lisboa” e, enquanto tal, dirigia uma sala de arte e ensaio, em Lisboa, 
o Estúdio Apolo 70. A distribuidora e exibidora Filmes Lusomundo era a proprietária da sala e nesse 
ano, para assinalar a importância da estreia em terras angolanas do filme “O Padrinho”, convidou-

me para apresentar a obra de Francis Ford Coppola na sua primeira exibição, que ocorreu no mais 
prestigiado cinema de Luanda, o Miramar. Em simultâneo, a minha mulher, publicitária, ia promover 
a inauguração do primeiro Pão de Açúcar naquela colónia portuguesa. 

Foi o meu único contacto com terra africana, mas deixou fortes recordações. A primeira, logo a 
desembarcar do avião da TAP no aeroporto de Luanda. Para um lisboeta encalorado, o choque 
térmico ao sair do avião foi algo nunca esquecido. Parecia que tinha levado um forte soco que me 

impedia de descer as escadas da aeronave. Essa sensação de um calor quase sufocante não mais 
me abandonou durante a semana, ou dez dias, que por ali fiquei.  
Tinha família em Luanda, a tia Migá e o tio Álvaro, ele era engenheiro agrícola, mas por terras 

angolanas construíra uma empresa de construção civil, a Siccal, a tia era irmã da minha mãe, e 
ambos tinham três filhas, a Isabel, a Lena e a João. Instalado num dos melhores hotéis da cidade, 
o Trópico, a permanência anunciava-se agradável. Uma das razões que me levaram a aceitar a 

viagem foi conhecer obviamente uma terra que eu desconhecia, e de que me diziam maravilhas de 
um ponto de vista geográfico, e tentar perceber como funcionava por ali o colonialismo português, 
que o Estado Novo glorificava e que os simpatizantes da independência criticavam de forma dura.  

Várias conclusões retirei logo no dia da estreia de “O Padrinho”. O Miramar era um cinema totalmente 
diferente daqueles a que estava habituado em Portugal e na Europa. Uma esplanada a céu 
descoberto, uma lotação esgotada para algumas centenas de espectadores, na grande maioria 

brancos com bons rendimentos, um ecrã monumental e com boa projecção e, por detrás dele, um 
cenário de sonho, de musical norte-americano – a água azul, tingida pelos reflexos das luzes, e a 
ilha de Luanda. Uma assistência entusiástica, mais do que eu, que, como já confessei, gosto muito 

mais do filme agora do que na altura da sua estreia, mea-culpa, e um primeiro contacto com Luanda 
que me permitiu perceber por que razão tantos adoravam aquela terra. Os trópicos têm algo de 

mágico, é certo, o mesmo me aconteceu no Brasil. A cor vermelha da terra, a vegetação de se 
excede em tonalidades de verde, os animais exóticos, sobretudo os pássaros, as praias, os trilhos 
por entre a flora que se emaranha logo às portas da capital (sim, não fui muito mais longe!), tudo 

isso é uma experiência inebriante. E o vestuário multicolor das mulheres nos mercados e feiras que 
abundavam por todo o lado, em praças ou à beira das estradas.  
Terra estranha. Dois dias depois, li num dos jornais da cidade que passava “Bela de Dia”, de Buñuel, 

num dos cinemas de Luanda. O filme estava proibido em Portugal continental, mas pelos vistos 
autorizado em Angola. Acontecia o mesmo com vários títulos, vim a saber depois. Não só em Angola, 
como noutras colónias. Como estava muito interessado em ver o filme, resolvi aventurar-me. Não 

recordo o nome do cinema, mais uma esplanada a céu aberto, tanto podia ser o Cine Colonial como 
o Ngola, ambos localizados, ao que me lembro, em zonas periféricas, nos conhecidos musseques.  
Algumas vozes amigas tinham-me prevenido para não ir, era uma zona relativamente descampada 

e nessa altura tinham acontecido alguns atentados isolados contra brancos. Para mais, de noite - 
teria de regressar depois da meia noite. Mas a cinefilia falou mais alto e lá fui. Para lá, de táxi. Na 
cidade dos brancos era fácil de apanhar táxi. O cinema, ao contrário do Miramar, era 



maioritariamente frequentado por negros. Cheio para ver Buñuel. Curioso. Tenho a sensação de que 
o único branco era eu. A sessão correu sem problemas, mas apanhar táxi de volta ao hotel é que 

não consegui. Fiz a viagem de regresso, longa, sozinho, por estradas de terra batida e, devo 
reconhecer, com algum receio. Cheguei cansado, mas inteiro e com o dever cumprido: vira “Belle de 
Jour”, belíssimo filme, em circunstâncias que não mais esquecerei.  

Li algures na internet que “em 1956, havia em Angola 19 salas de cinema, com uma lotação total 
de 15.636 lugares, sendo que algumas destas contavam também com jardins e bares. Neste ano, 
1.695.000 bilhetes foram vendidos e 4.340 películas exibidas, o que evidencia um interesse dos 

habitantes do país por este espaço de lazer e levaria a um aumento dos cinemas nos anos seguintes, 
mas, por outro lado, uma diminuição das salas ao ar livre, pois, com o acirramento da guerra 
anticolonial, havia o medo de possíveis ataques neste espaço coletivo”. 

 

 
Entre essas salas, destacavam-se “o Miramar, Avis (actual Karl Marx), Restauração (onde hoje 
funciona a Assembleia Nacional), Império (actual Atlântico), São Paulo, Nacional, Tivoli (Corimba), 
Tropical, Kipaka, Ngola Cine, que não serviam apenas para a projecção de filmes, mas também para 

espectáculos musicais e teatrais”, assim se lê no mesmo blogue. Não era prerrogativa apenas da 
capital. Em muitas outras cidades de Angola existiam cinemas, que funcionavam como centro de 
entretenimento, mas obviamente de propagada oficial do regime, sobretudo quando exibiam filmes 

nacionais, alguns mesmo rodados naquela colónia, como “Angola, na Paz e no Progresso”, ou jornais 
de actualidades devidamente laudatórios para com a obra do Estado Novo.  
Havia igualmente alguns cineclubes com actividade regular e que funcionavam como difusores de 

cultura cinematográfica e também, à imagem do que acontecia na metrópole, como fontes de 
alguma agitação política. Na minha deslocação a Luanda fui convidado por um cineclube local, 
certamente universitário, para um colóquio numa sala de uma das faculdades da Universidade de 

Luanda (creio que tinha algo a ver com Medicina). Sala à pinha, calor sufocante, conversa muito 
animada. Entre o público, maioritariamente estudantil, grande parte era branco, mas havia um ou 
outro estudante de cor, o que também acontecia no continente.   

A frequência das salas de espectáculos era nessa altura aberta a todos, mas, segundo informações 
recolhidas, tal só aconteceu a partir de início da década de 60. Até aí, era frequente verem-se 
cartazes à porta de algumas salas a proibirem o acesso: “Interdito a Indígenas”. A discriminação era 

mais económica do que racial em 1973. Manifestamente as gentes de cor tinham muito menos 
posses que a grande maioria dos brancos.  
Finalmente, uma outra recordação inesquecível. Acabado o colóquio na Universidade, os meus tios 

foram-nos buscar e levaram-nos a um banho na chamada Ilha, onde tinham uma casa mesmo à 
beira mar. Meter os pés naquela água muito transparente, de um azul claro, e ver miríades de peixes 



a meus pés, de todas as cores e formas, indiferentes ao que pudesse acontecer-lhes, foi outra 
experiência sem paralelo. Como foi apetecível aquela água, depois de uma tarde de tórrido calor! 

 
1. O PADRINHO: PARTE II 

“O Padrinho, II” é, obviamente, o segundo 

tomo da trilogia de “The Godfather”, que 
acompanha a saga da família de Corleone, 
inicialmente um emigrante italiano, siciliano, 

mais precisamente, que chega à América 
disposto a triunfar, e o consegue 
fundamentalmente nos terrenos do crime 

organizado, transpondo para terra americana 
as leis da mafia transalpina. O primeiro “The 
Godfather” criara altas espectativas que se 

julgavam insuperáveis, mas muitos cinéfilos 
asseguram que esta sequela ultrapassa a 
qualidade da original. Custa estabelecer 

comparações deste tipo, mas a verdade é que se trata de duas obras-primas, que o derradeiro título, 
“O Padrinho III”, não consegue igualar. 
Posto isto, diga-se que, revendo o filme em 2019, este se assume como uma quase obra perfeita. 

Tenho como seguro que a perfeição não é deste mundo, mas no campo do cinema deve ser difícil 
fazer melhor do que o que Francis Ford Coppola e as suas equipas, artística e técnica, conseguiram.  

 
Na época de ouro do cinema clássico norte-americano, alguns cineastas diziam que cada plano só 
pode ser filmado de um único local. A câmara só poderia ser colocada num determinado sítio. O 

segredo de um grande cineasta é saber precisamente optar por esse ângulo certo, por esse 
enquadramento preciso, por escolher essa luz que melhor ilumina, ou obscurece, a cena, selecionar 
ou não um movimento de câmara, orientar as movimentações dos actores no cenário pré-

estabelecido. Nesta sequela de “O Padrinho” tudo parece estar certo, visto do lugar que era o único 
a selecionar entre todos os possíveis.  
Plasticamente o filme é de um apurado sentido estético tendo em conta as intenções dos autores. 

Mais uma vez, Coppola se serve de ambientes pesados e soturnos, asfixiantes como seria de supor 
ao abordar um tema como este das sociedades secretas mafiosas, onde tudo se passa na 
clandestinidade, na semiobscuridade, por entre sombras e sussurros. A fotografia de Gordon Willis 

é admiravelmente trabalhada, com a segurança de um mestre. Mais uma vez esta zona de sombra 
é intercalada por momentos de certa luminosidade, o que mostra a complexidade do que está em 
jogo. 

Como se percebe facilmente este lado estético está perfeitamente ajustado ao tema tratado. Falamos 
de dois tempos do trajecto da família Corleone, ao longo de 60 anos da sua vida nos EUA. O filme 
intercala duas épocas, uma, anterior ao primeiro filme (onde Vito Corleone era interpretado por 

Marlon Brando, no apogeu e declínio do seu império do crime), com essa personagem vista agora 
na sua juventude, desde que deixou a Sicília e se instalou em Nova Iorque, impondo o seu reinado 
de terror. Vito Corleone é, neste caso, interpretado por Robert De Niro. Na segunda etapa, posterior 

ao fim da primeira obra, Al Pacino é Michael Corleone, um dos filhos de Vito, e aquele que toma as 
rédeas do império por morte do antigo “padrinho”, ocupando o seu lugar, agora com novas regras 
adaptadas aos novos tempos. Imperam os mesmos códigos de honra familiar e fraterna, a mesma 

rígida lealdade ao chefe, e igual corrupção entre a mafia e alguns políticos e agentes da autoridade 
que se compram e se vendem (e se abatem) com a maior das facilidades.  
Uma parte do filme passa-se nos anos 50 e ilustra a influência que a mafia exercia junto do governo 

cubano de Fulgêncio Baptista (entre 1952 e 1959), em nome próprio e dos interesses das grades 
empresas norte-americanas. A ditadura era de tal forma sangrenta que as revoltas populares se 
sucediam até que Fidel e Guevara triunfaram e impuseram a Revolução Cubana, enviando o ex-

presidente para um exilio dourado. Onde? No Estoril. 
Todas as negociatas que se estabelecem tendo em vista exploração de jogo, droga ou prostituição 
em Cuba ficam claramente documentadas, o que transforma o filme num documento de denuncia 

política e social importante. 
Depois haverá ainda que sublinhar um outro aspecto que sobressai na obra: a forma como a família 
Corleone funciona como um todo, com as suas leis e dogmas muito definidos e apertados, e a 

maneira como os membros dessa mesma família tratam os elementos estranhos à família (ou mesmo 

 



os familiares desleais, veja-se o caso de Fredo Corleone). O amor e a dedicação expressos a uns e 
a violência generalizada dispensada aos outros.  

O filme é um manancial de ensinamentos sobre a forma como a mafia funciona, mas não só, forças 
da ordem e políticos, gestores de grandes multinacionais e funcionalismo público, tudo isso é 
sobejamente testemunhado, demonstrando como a corrupção e o crime não olham a meios para 

atingir o poder e o lucro. 
Um elenco brilhante, inexcedível, transforma esta segunda parte de “O Padrinho” numa obra 
indispensável e absorvente.  

 
O PADRINHO: PARTE II  
Título original: The Godfather: Part II  

Realização: Francis Ford Coppola (EUA, 1974); Argumento: Francis 
Ford Coppola, Mario Puzo, segundo romance deste último; Produção: 
Francis Ford Coppola, Gray Frederickson, Fred Roos, Mona Skager, 

Robert Evans; Música: Nino Rota,  Carmine Coppola, George Brand; 
Fotografia (cor): Gordon Willis; Montagem: Barry Malkin, Richard 
Marks, Peter Zinner; Casting: Jane Feinberg, Mike Fenton, Vic 

Ramos; Design de produção: Dean Tavoularis; Direcção artística: 
Angelo P. Graham, John Dapper; Decoração: George R. Nelson; 
Guarda-roupa: Theadora Van Runkle; Maquilhagem: Naomi Cavin, 

Charles H. Schram, Dick Smith, Edie Lindon, Dedee Petty; Direcção 
de Produção: Mario Cotone, Valerio De Paolis, Michael S. Glick; 

Assistentes de realização: Newt Arnold, Burt Bluestein, Tony Brandt, 
Alan Hopkins, Michael Kusley, Henry J. Lange Jr., Charles Myers; 
Departamento de arte: Joe Chevalier, Douglas E. Madison, V.R. Bud 

Shelton; Som: Howard Beals, Mark Berger, Nathan Boxer, James 
Fritch, Pat Jackson, James J. Klinger, Kyrsten Mate, Walter Murch, 

Charles M. Wilborn; Efeitos especiais: A.D. Flowers, Joe Lombardi; Companhias de produção: 

Paramount Pictures, The Coppola Company; Intérpretes: Al Pacino (Michael Corleone), Robert De 
Niro (Vito Corleone), Robert Duvall (Tom Hagen), Diane Keaton (Kay), John Cazale (Fredo Corleone), 
Talia Shire (Connie Corleone), Lee Strasberg (Hyman Roth), Michael V. Gazzo (Frankie Pentangeli), 

G.D. Spradlin (Senador Pat Geary), Richard Bright (Al Neri), Gastone Moschin (Fanucci), Tom Rosqui 
(Rocco Lampone), Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio, Morgana King (Mama Corleone), 
Marianna Hill (Deanna Corleone), Leopoldo Trieste (Signor Roberto), Dominic Chianese, Amerigo Tot, 

Troy Donahue (Merle Johnson), John Aprea, Joe Spinell (Willi Cicci), Abe Vigoda (Tessio), Tere 
Livrano, Gianni Russo, Maria Carta, Oreste Baldini, Giuseppe Sillato, Mario Cotone, James Gounaris, 
Fay Spain, Harry Dean Stanton (agente do F.B.I.), James Murdock, Carmine Caridi, Danny Aiello 

(Tony Rosato), Carmine Foresta, Nick Discenza, Joseph Medaglia, William Bowers, Joseph Della 
Sorte, Carmen Argenziano, Joe Lo Grippo, Ezio Flagello, Livio Giorgi, Kathleen Beller, Saveria 
Mazzola, Tito Alba, Johnny Naranjo, Elda Maida, Salvatore Po, Ignazio Pappalardo, Andrea Maugeri, 

Peter LaCorte, Vincent Coppola, Peter Donat, Tom Dahlgren, Paul B. Brown, Phil Feldman, Roger 
Corman (um senador),  Ivonne Coll, Joe De  Nicola, Edward Van Sickle, Gabriella Belloni, Richard 
Watson, Venancia Grangerard, Erica Yohn, Teresa Tirelli, Jack Berle, James Caan (Sonny Corleone),  

Dick Cherney, Italia Coppola, Roman Coppola, Sofia Coppola, etc. Duração: 202 minutos; 
Distribuição em Portugal: Paramount; Classificação etária: M/ 16 anos; Data de estreia em Portugal: 
14 de Outubro de 1977. 
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