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1. Peregrinação é um texto-chave para a nossa imagiologia. Este magno  
livro editado 31 anos após a morte do autor, depois do crivo da Inquisição, 
foi vertido em inglês em 1625, em francês em 1628, em holandês em 1671  
e em alemão em 1747, para o conhecimento dos sábios dos impérios que 
se seguiram e para modelo de grandes escritores apaixonados por viagens 
tanto físicas como psíquicas. Que seria de Montesquieu, Voltaire, Sade e 
dos mais recentes Borges, Malraux ou Pessoa sem o conhecimento desta 
obra extra-moderna? Uma grande literatura, que nos comove e entusiasma. 
Como adaptar para o cinema este desmedido e louco romance de mil 
páginas sem trair ou apoucar o génio? No prefácio da primeira edição de 
Peregrinação, assinado pelo editor Pedro Craesbeeck e pelo Frei Belchior 
Faria, Cavaleiro da Casa de El-Rei Nosso Senhor e seu livreiro, em 1614, há 
uma frase notável: “Este livro cujo título é Peregrinação, de Fernão Mendes 
Pinto, não tem cousa alguma contra a nossa Santa Fé ou bons costumes 
e guarda deles, antes é história muito boa, cheia de muita variedade e 
novidade, por as quais partes há-de contentar muito, porque a novidade, 
segundo diz o filósofo, deleita, e a variedade, como afirma Santo Agostinho, 
tira o fastio…”

A novidade deleita, a variedade tira o fastio. Assumir esta frase como 
programa do meu modo de filmar, numa sucessão contínua dos diversos 
modos de contar. Batalhas, roubos, naufrágios, paixões! O cinema – 
garanto-vos eu, mais uma vez – nunca é o que se passa nem quando se 
passa, mas como se conta, como se filma. Num apelo à loucura e à fantasia, 
convocar as outras artes para uma “coisa” chamada “cinema”, que não  
é bem uma arte, mas a mistura de todas as outras, em que a inquietação  
e o inesperado deverão correr a par, para que a surpresa provoque uma  
empatia emocional e verdadeira com as muitas pessoas a quem o filme  
se destina. Convocar a história do cinema para, de um, herdar a montagem 
de atracções que encanta; de outro, o ascetismo dos meios que revelam 
apenas o essencial; finalmente, de outro, a abstracção necessária para que  
o texto e o cinema triunfem. 
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2. Dividido em três partes de tempos quase iguais – Eu (pobre de mim, 
desventuras e sucessos de Fernão Mendes Pinto), Ele (o mal, António 
Faria, o corsário), Nós (os portugueses, numa mão o crucifixo, na outra 
a espada) –, tentei transformar as inacreditáveis aventuras desse herói 
pícaro num filme contemporâneo. Captar a palpitação viva e humana de 
uma das maiores aventuras históricas do Homem, descritas no inigualável 
livro de viagens de Fernão Mendes Pinto. Tomei algumas liberdades e 
concretizei alguns roubos hoje, como ele o fez há 500 anos. Aceitei de 
Aquilino Ribeiro a ideia genial e tão justa cinematograficamente de que 
o corsário António Faria é um heterónimo de Fernão Mendes Pinto, onde 
ele se esconde quando a ferocidade e a crueldade das descobertas e 
conquistas aparecem. Há o grande Cláudio da Silva, capaz de assumir em 
instantes sucessivos o bem e o mal ou a piedade e a violência, com a mesma 
grandeza. E roubei a Fausto, com a devida autorização, os originais de Por 
Este Rio Acima que o Luís Bragança Gil e o Daniel Bernardes transformaram 
em polifonias para voz. Dois coros de sete elementos (tão bons cantores, 
tão bons actores) fizeram progredir a narrativa cantando tanto o sofrimento 
como o deslumbramento e a felicidade. Com abuso e descaramento contei 
episódios não provados mas possíveis da vida e obra do escritor aventureiro, 
com a família tardia de mulher (a bela e precisa Catarina Wallenstein)  
e filhas, com as suas hipotéticas paixões pela chinesa Meng (oh Jani Zhao,  
o que te devo!) ou pela japonesa Wakasa e da luta de mais de 25 anos, nunca 
velha, pela honra e proveitos dos seus serviços à pátria, e o seu triunfo 
apenas pela escrita, num esforço de 9 anos com um talento desmedido. 
Resumir num único e sábio intérprete das diversas línguas de todas as 
gentes estranhas e admiráveis que Fernão Mendes Pinto vai encontrando 
(que bem, Cassiano Carneiro!), de olhar crítico, cínico e distante. E deixo 
alguns nomes, por exemplo, agradecendo a todos, e foram tantos, actores 
e técnicos, que trabalharam nos limites com dedicação e competência. 
As cores e as sujidades do guarda-roupa da Sílvia, a clareza do som do 
Francisco, do Tiago e do Abelho, os cenários do João Mendes Ribeiro,  
as construções do Gonçalo, as cores da Jennifer, a difícil fotografia  
(que tanto se aproxima da pintura) do Luís Branquinho e, acima de tudo,  
o produtor, o Alexandre, que se empenhou tanto, mais do que eu. Acho  
que ganhei para o cinema uma grande história!

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


