
Cá estamos novamente!  

O Plano Nacional de Cinema regressa ao nosso agrupa-

mento num ano letivo que parece ter saído diretamente 

de um filme de série B, daqueles com argumentos e efei-

tos especiais tão maus que se esquecem pouco depois 

de os ver. Um planeta contaminado com um vírus que 

nos obrigou a ficar uma eternidade fechados em casa e 

que agora nos obriga a usar máscara em todo o lado? 

Parece mesmo um mau guião, escrito à medida para um 

filme do John Carpenter. 

Neste novo ano de atividade vamos continuar a aprofun-

dar esse maravilhoso mundo das curtas metragens, mui-

tas delas verdadeiras pérolas que passam despercebi-

das ao grande público, mais habituado ao que o mains-

tream cinematográfico impõe, quer nas salas de cine-

mas, agora mais vazias, quer nas nossas salas de estar 

através dos diversos serviços de streaming.  

Claro que não vamos esquecer o grande cinema nem as 

produções nacionais, que apesar de mais escassas e de 

divulgação reduzida são igualmente merecedoras de 

atenção porque também tem qualidade. Existem muitos 

jovens autores a fazer cinema com qualidade e a mere-

cer o nosso incondicional apoio.  

Que seja um ano bom e que as cenas finais tragam a 

desejada vacina. Já sabem que para aceder aos filmes 

ou trailers sugeridos basta clicar nas imagens desta 

newsletter interativa. 

Vamos a isto! 



     A curta-metragem “Sleepwalk”, adaptada ao cinema do conto de BD com o mesmo nome, 
de Filipe Melo e Juan Cavia, publicado pela primeira vez na revista Granta Portugal, conta a 
história de um homem que percorre o interior dos EUA em busca de uma tarte de maçã. 

     A estreia de Filipe Melo na realização não esconde o seu encanto pelos cenários america-
nos. Depois de produzir aquele que pode ser considerado o o primeiro filme português de 
zombies, “I"ll See You In My Dreams”, o realizador aventura-se numa história bem diferente, 
sobre um viajante que parte do Texas para o Arizona com uma missão secreta que passa 
por uma tarte de maçã. Vemos no filme um senhor de idade que aguarda pacientemente por 
uma fatia da famosa tarte americana. A razão, comovente, é revelada no final. 

https://www.facebook.com/watch/?v=242584329980894
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bN3D_bAb_tM&list=WL&index=3


     Filipe Melo explicou ao jornal DN que “foi para os Estados Unidos filmar esta curta porque a 
história só poderia ser feita lá: "Não poderia fazer o filme em Portugal. É uma história profun-
damente americana, mesmo tendo uma temática universal, mas há uma característica na his-
tória que faz que este enredo só faça sentido nos EUA e só isso é um spoiler. É uma cena um 
pouco ingrata - quem não vir o filme vai pensar que fui para os EUA só para me armar." Escreve 
o jornal, ainda a propósito do filme: “Na verdade, mesmo a nível de mise-en-scène, tudo aqui 
evoca um colossal classicismo americano, algures entre a desarmante simplicidade de um Uma 
História Simples, de David Lynch, e o lustre dos melhores road-movies que sabem trabalhar o 
esplendor da paisagem americana.” 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=bN3D_bAb_tM&list=WL&index=3
https://www.dn.pt/artes/sleepwalk--o-milagre-americano-de-filipe-melo-9291212.html




https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0fMoG0H-dA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0fMoG0H-dA&feature=emb_logo


     Apesar dos condicionalismos da pandemia, chegou às 
salas de cinema mais uma versão de O Jardim Secreto. O 
cinema e a televisão já se dedicaram algumas vezes à obra 
da escritora inglesa Frances Hodgson Burnett, com adapta-
ções em 1919, 1949, 1987,1993 e 2017. A versão de 2020 
que agora se divulga, apesar de ter um grande orçamento 
dividiu, como é natural, os críticos, alguns dos quais consi-
deram superior a versão de 1987 , feita para televisão (que 
tem também a curiosidade de ter sido filmada no mesmo lo-
cal onde mais tarde se gravaria a série “Downton Abbey”), 
apesar de o investimento ter sido substancialmente inferior.  
     A versão cinematográfica mais antiga, realizada em 1949 
por Fred M. Wilcox, tinha a curiosidade de ter sido filmada a 
preto e branco, mas com as cenas passadas no jardim se-
creto a explodirem nas cores vivas saturadas tão caraterísti-
cas do tratamento de cor conhecido por Technicolor, que se 
tornaria bastante popular, e que dão ao filme uma alma mui-
to própria. O cinema é assim: às vezes menos é mais.  
     Nesta versão moderna, com o melhor que os efeitos digi-
tais conseguem produzir, claro que as cenas do misterioso 
jardim são um festim visual. A nova versão prolonga, assim, 
a vida de uma história centenária, adaptando-a ao gosto das 
novas gerações, com tudo o que o cinema de massas tem 
para oferecer.   

 
 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=p0fMoG0H-dA&feature=emb_logo


A PRIMEIRA VERSÃO 

 CINEMATOGRÁFICA 
 realizada em 1919 por Gustav Von Seyffertitz  

    Durava 
uns fantás-
ticos (para 
a época) 50 
minutos, e 
da qual 
pouco é 
possível 
encontrar 
além do 
elenco e  da 
imagem 
abaixo já 
que o filme 
mudo está 
oficialmen-
te dado co-
mo perdido 
para sem-
pre. 



1949 
A versão cinematográfica  

realizada  por Fred M. Wilcox 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=aPqbZVm7nr8


A versão cinematográ-
fica em 1949 por Fred 
M. Wilcox, filmada a 
preto e branco, mas 
com as cenas passa-
das no jardim secreto 
a explodirem nas co-
res Technicolor. 



1975 
A versão televisiva da BBC, 

realizada por Dorothea Brooking. 

     Encontram-
se disponíveis 
gratuitamente 
no Youtube al-
gumas versões 
desta adapta-
ção da BBC, 
com qualidade 
de imagem vari-
ável. Apresen-
tamos aqui a 
ligação direta 
para uma ver-
são completa 
do filme, num 
registo muito 
próximo do que 
obtinha quando 
se visualizavam 
filmes em VHS, 
e que não deixa 
muitas sauda-
des ao cinéfilo 
habituado à ni-
tidez dos nos-
sos dias de Blu-
ray, full HD,4 e 
8Ks. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=rqITjErIAxI


1987  
 A versão televisiva  
  realizada por Alan Grint  

   O filme tem várias se-
quências filmadas no 
interior e no exterior do 
Castelo de Highclere, 
que mais tarde ficaria 
célebre na série televisi-
va Downton Abbey. 
Também a título de curi-
osidade, ficam a saber 
que o ator Colin Firth, 
que na versão de 2020 
representa o Archibald 
Craven, pai de Colin, a 
criança presa a uma ca-
deira de rodas, também 
participa neste filme de 
1987 representando um 
Colin adulto. 

Colin Firth, na versão de 1987 

Colin Firth, na versão de 2020  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=db5meRfsVtw


Também é possível 
encontrar no Youtube 
a seguinte versão 
completa desta adap-
tação do canal Hall-
mark: 

        Youtube  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=LlcCwXLrbEo


1993  
A versão realizada  
por Agnieszka Holland   

https://www.youtube.com/watch_popup?v=1zeqqhA5Z3A


https://www.youtube.com/watch_popup?v=P6tSA4ltZC0
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-9606/


2017  
Existe também 
uma estranha ver-
são steampunk, 
onde a ação de-
corre num mundo 
distópico, dirigida 
por Owen Smith. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=0AfZ39-Kpwo


O livro 



     O Jardim Secreto é um livro infantil da autora inglesa Frances Hodgson Burnett, publi-
cado em 1911, e é um pequeno livro intemporal, capaz de cativar os leitores hoje, na era 
dos smartphones, o que só por si é um feito digno de registo. Em Portugal faz atualmente 
parte da listagem de livros propostos no Plano Nacional de leitura (PNL). A história é sim-
ples, como o demonstra a sinopse dada no PNL: “Mary Lennox vivia na Índia, rodeada de 
luxos e criados. Contudo, após doença grave dos pais, a menina fica órfã e é obrigada a ir 
viver com o tio Archibald Craven, em Inglaterra. Sem nada para brincar dentro de casa, 
Mary vai explorar o exterior e descobre um jardim. Mary vai conhecer emoções e sensa-
ções que até aí desconhecia, como a amizade que desenvolve com Dickon e Colin ou a 
simples alegria que uma corrida pelos jardins pode trazer. As três crianças assumem o 
forte compromisso de fazer renascer o jardim fechado há mais de 10 anos. É essa dedi-
cação que vai alterar por completo as suas vidas e a de todos os que ali habitam. Frances 
Hodgson Burnett escreveu uma narrativa maravilhosa, onde o encanto e os mais simples 
pormenores da natureza levam à descoberta do «jardim secreto» de cada uma das perso-
nagens.” 

https://fabula.pt/livros/o-jardim-secreto
https://fabula.pt/livros/o-jardim-secreto


     E, claro, tratando-se de um livro centenário que se tem mantido popular, um pouco por 
todo o mundo, desde a sua publicação, não será de estranhar que existam inúmeras ver-
sões publicadas, algumas com ilustrações de artistas de renome na área. Entre as mais po-
pulares estão, a título de exemplo, as de Inga Moore e as de Robert Ingpen. 



http://robertingpen.com/classic/detail/?pid=13&id=57f04c61a3066
http://robertingpen.com/classic/detail/?pid=13&id=57f04c61a3066
http://robertingpen.com/classic/detail/?pid=13&id=57f04c61a3066


     A história original de Frances Hodgson Burnett teve direito sequela, tanto no cine-
ma como em livro, tendo a difícil tarefa de continuar o clássico pousado nas mãos da 
escritora Holly Webb. Como acontece frequentemente quando se revisitam clássicos, 
o original continua a estar num patamar superior apesar da bondade dos esforços dos 
responsáveis pelas segundas visitas ao jardim secreto. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=gbdkaJUAfZ8


Até à próxima newsletter! 


