
CINEMA MANOEL ANTUNES AMOR, O PRIN

Umpii
IEIRO REALIZADOR A RETRATAR MACAU

ineiro do Oriente
Em 1919 Manuel Antunes Ar

como inspector escolar, mas \

dele o primeiro realizador a

amadora, o território, A inv<

Piçarra fala hoje, em Lisboa, <

como Macau, Goa e Timor

nos tempos do Império colos

nor foi para Macau trabalhar

a sua paixão pelo cinema fez

filmar, ainda que de forma

estigadora Maria do Carmo

deste realizador e das formas

foram retratados no cinema

tiial português



CHAMA-SE"Macau.

Cidade Progressiva
e Monumental* e

é provavelmente
o primeiro filme
feito sobre Macau.

Datado de 1923, a autoria

pertence a Manuel Antunes

Amor, um homem que nunca
fez do cinema a sua profissão,
mas cujo trabalho amador
acabaria por contribuir para
uma representação de Macau
do início do século XX.

O filme, que retrata o

quotidiano da Baía da Praia

Grande, das principais ave-

nidas, dos riquexós e do jogo
do "Clu-Clu", entre outros

pedaços da vida da população
da altura, foi digitalizado em
2015 e pode ser visto hoje
no website da Cinemateca

Portuguesa.
O trabalho de Manuel An-

tunes Amor tem vindo a ser
analisado por Maria do Carmo

Piçarra» investigadora queapre-
senta hoje, na Universidade

de Lisboa, a palestra "Cinema

Império - Projecções dos ar-

quivos e uma constelação de

perguntas", inserida no ciclo de

conferências "Representações
Visuais da 'Ásia Portuguesa* -
Perspectivas criticas".

Maria do Carmo Piçarra
não tem dúvidas de que Manuel
Antunes Amor "foi, de alguma

forma, a primeira pessoa a fazer

filmes em Goa e em Macau".
A chegada do realizador

amador ao território aconte-

ceu em 1919, depois de uma

passagem por Goa, "Ele foi
convidado para ir para Macau
fazer uma reconversão do

ensino público. Aí passa três

anos. Compra uma câmara de

filmar e um projector portátil e

começa a usar as suas sessões

de cinema para ensinar os

alunos do ensino primário,"
"Macau, Cidade Progres-

siva e Monumental" ét nas

palavras de Maria do Carmo

Piçarra, "um dos filmes mais

antigos sobre as colónias e

esteve, durante muitos anos,
mal datado". "Em 1922 está

de regresso a Goa e faz uma

série de filmes sobre as escolas

locais que estão desapareci-
dos",, acrescentou.

Ainda em Goa, e antes do

regresso a Macau, Manuel
Antunes Amor já revelava

uma predisposição para a séti-

ma arte. "No 6 nal da primeira
década do século XX estudou

pedagogia na Alemanha e

em 1915 ganhou o concurso

público para ser inspector
do ensino primário em Goa,

para onde levou ideias muito

avançadas para a época em

termos de pedagogia."
Além disso, Manuel An-

tunes Amor "era pintor e

fotógrafo, e acompanhava a

linguagem cinematográfica
e tudo o que se passava no

mundo nessa altura".

DA PROPAGANDA

Com o passai dos anos, e

após o regresso a Portugal
ditado por motivos de saúde,

em 1928, o trabalho amador
de Manuel Antunes Amor
acaba por ser usado pelos
regimes políticos que se

foram estabelecendo. Pri-
meiro pela Ditadura Militar
de 1926, depois pelo Estado

Novo, em 1933,
"Ele começa a apresentar

alguns filmes que fez em ses-

sões privadas e que acabam

por ser usados pelo regime

português. O agente geral das

colónias, Armando Cortesão,

determina, com o apoio de

Saiazar, que Portugal deve par-
ticipar nas grandes exposições
coloniais da altura, e os filmes

que Manuel Antunes Amor fez
de Goa passam na exposição
de Antuérpia, enquanto que as

filmagens de Macau passam na

exposição de Paris."

O trabalho de investigação
de Maria do Carmo Piçarra
sobre o realizador está longe
de estar terminado. "Um dos

objectivos da minha pesquisa
é tentar identificar materiais

existentes de Manuel Antu-

nes Amor. Desde que vim
de Goa consegui encontrar

o contacto de uma sobrinha,
e tenho expectativas de que
ela possa ter documentação
ou um outra filme."



Manuel Antunes

Amor "foi, de

alguma forma,
a primeira pessoa
a fazer filmes em
Goa e em Macau"



A investigadora portu-
guesa regressa a Macau em
Novembro para procurar mais

informação sobre uma outra
realizadora das primeiras dé-
cadas do século XX, de Dome
Lucrécia Borges, que geria
uma produtora com o marido.

"Em 1925 há uma grande

exposição em Macau e nesse

período uma senhora, Lucré-
cia Borges, obtém a exclusi-
vidade para fazer filmagens
no território durante um de-
terminado período de tempo.
Sobre essa senhora nunca se

escreveu nada em Portugal.
Tenho muita curiosidade",
frisou. Já sobre Manuel An-
tunes Amor, "tem-se escrito

pouco e mal".

0 TRABALHO DE MIGUEL SPIEGEL

Macau foi também retratada

por Miguel Spiegel que, ape-
sar de não ter nacionalidade

portuguesa, residiu no país
durante muitos anos, Este era
"um grande apaixonado por
Macau e fez vários filmes nas

décadas de 50 e 70".

"Alguns desses filmes eram

de propaganda para o Estada

português, mas também fez

obras de propaganda turística

e para a Polícia Judiciária
sabre o consumo de ópio",
disse a investigadora. Além

disso, Miguel Spiegá realizou

"uma trilogia com elementos

ficcionais".

Maria do Carmo Piçarra
tem vindo a deparar-se com

uma quantidade de materiais

dispersos que não ajudam ao

seu trabalho de investigação
sobre o cinema feito no an-

tigo império português na
Ásia (ver texto secundário).

Macau, um território bastante

retratado no cinema norte-
-americano e europeu a partir
dos anos 50, é o território onde

há uma maior organização.
"Há documentação mais

bem organizada, mas não quer
dizer que o acervo fílmico

esteja muito bem tratado. Já

percebi que não há cópias de

filmes de realizadores portu-
gueses e era importante que
existissem, O último filme
de António Lopes Ribeiro foi
feito em Macau e não o conse-

gui ver até hoje", rematou. *
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