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Resumo: Neste capítulo, proponho uma análise crítica do arquivo fílmico de registos propagandistas da ciência 
antropológica em “Timor português”. Detalho o caso dos filmes feitos no âmbito da Missão Antropológica a 
Timor (MAT), dirigida por António de Almeida, contrapondo-lhe a análise de parte1 do acervo dos filmes feitos 
por Ruy Cinatti, depositado ao Museu Nacional de Etnologia.

Palavras-chave: antropologia; Ruy Cinatti; MAT; “Timor Português”; António de Almeida.

Abstract: In this chapter, I propose a critical analysis of the archive of the propagandist films of anthropological scien-
ce in “Portuguese Timor”. I detail the case of the films made in the context of the Anthropological Mission to Timor 
(MAT), directed by António de Almeida, contrasting it with the analysis of part of the collection of films made by Ruy 
Cinatti, deposited at the National Museum of Ethnology.

Keywords: anthropology; Ruy Cinatti; MAT; “Portuguese Timor”; António de Almeida.

1. Preâmbulo: Os filmes coloniais de propaganda do Estado Novo

Não é conhecido nenhum registo fílmico de Timor durante a monarquia e a Primeira 
República. Os elevados custos da produção cinematográfica justificam, em parte, o alhea-
mento cinematográfico relativamente ao “império a Oriente” nesse período. Além disso, há 
que considerar a força de um imaginário negativo e pejorativo (Roque, 2010) sobre a colónia, 
que alimentou a visão portuguesa sobre Timor nomeadamente na viragem do século. 
Não obstante, Portugal fôra pioneiro no uso do cinema para propaganda colonial tendo sido 
realizados filmes, logo na primeira década do século XX, como reacção às acusações de 
William Cadbury sobre a existência de trabalho escravo em S. Tomé e Príncipe.

Quando, após o sidonismo, a nova ditadura militar, imposta com a Revolução de 28 de 
Maio de 1926, deu origem ao Estado Novo (1933-1974), a câmara de filmar esteve desde logo 
presente para fazer a propaganda do regime. 

Foi a Agência Geral das Colónias (AGC) a encetar a produção cinematográfica colonial, 
em 1928, por ordem do Agente Geral, Armando Cortesão. Os filmes resultantes, que fixaram 
Angola, Moçambique, Guiné e S. Tomé e Príncipe (Cabo Verde e o “Oriente português” não 

1 Enquanto o Museu de Etnologia foi dirigido por Joaquim Pais de Brito fiz pedidos, sem sucesso, para ter acesso à 
totalidade dos materiais fílmicos. Reuni com o ex-director do Museu para explicar-lhe a pesquisa que estava a fazer, 
no âmbito do doutoramento e, posteriormente, no projecto de investigação “As ciências da classificação antropoló-
gica em ‘Timor Português’”, coordenado por Ricardo Roque. Foi-me explicado que os materiais não poderiam ser 
vistos sem estar concluído um trabalho de identificação dos locais filmados, etc. Segundo informação obtida junto 
da Cinemateca Portuguesa, a atual direção do Museu de Etnologia está a preparar, com o Museu do Cinema, uma 
edição, em DVD, de todos os materiais que tornará acessível as imagens feitas por Cinatti (e Salvador Fernandes, 
instruído pelo primeiro).
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foram filmados), foram apresentados na Exposição Ibero-Americana de Sevilha (1929), na Ex-
posição Internacional e Colonial de Antuérpia (1930) e na Exposição Colonial de Paris (1931). 

Não obstante a fraca receptividade crítica e de público aos filmes coloniais feitos com 
ou sem apoio estatal, o Ministério das Colónias criou uma segunda iniciativa de propaganda 
cinematográfica colonial. A Missão Cinegráfica [sic] às Colónias de África, de 1937, surgiu 
como um investimento político na produção de filmes sonoros de propaganda que tradu-
zissem o esforço colonizador do país e o nível de desenvolvimento alcançado nas colónias. 
Durante a missão, dirigida pelo major Carlos Selvagem, além do registo cinematográfico da 
visita presidencial às colónias de 1938, filmam-se, sob a supervisão do cineasta do regime, 
António Lopes Ribeiro, os exteriores para o filme de ficção de propaganda Feitiço do império 
(1940). Resultaram ainda vários documentários estreados ao longo da década de 40: Guiné, 
berço do império (1940), Aspectos de Moçambique e S. Tomé e Príncipe (1941), Angola, uma nova 
lusitânia e Gentes que nós civilizámos (1944), As ilhas crioulas de Cabo Verde (1945) e Guiné por-
tuguesa (1946). Nada de novo, porém, quanto à filmagem do Oriente.

Uma análise da filmografia portuguesa criada em situação colonial, dispersa por entida-
des como a Cinemateca Portuguesa, Museu Nacional de Etnologia, Universidade de Coim-
bra (acervo da Diamang), Centro de Audiovisuais do Exército, além da colecção dos Museus 
da Universidade de Lisboa, denota uma evidência quanto a Timor: se Portugal começou a 
filmar as ex-colónias a partir de 1907, só após a Segunda Guerra Mundial este território des-
pertou o interesse do cinema português.

A propaganda cinematográfica relativa às colónias africanas foi iniciada muito cedo 
mas os territórios orientais — da Índia Portuguesa, Macau e Timor — não mereceram atenção 
até os territórios da Índia portuguesa serem reclamados pela União Indiana, tornada inde-
pendente do Reino Unido em 1947. Como é reconhecido, a questão colonial foi determinante 
na queda da monarquia e originou a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. 
A avaliar pela inexistência de propaganda cinematográfica, até muito tarde o Oriente não 
foi preocupação tão importante a ponto de implicar o investimento financeiro decorrente da 
instrumentalização do cinema. Isso não deixa de ser curioso quando o “império” começou a 
desmoronar precisamente a Oriente.  

Em 1934, a encenação e estilização da vida e habitação timorenses na Exposição Colo-
nial do Porto forneceram matéria para os primeiros registos fílmicos, todos em documentá-
rios de propaganda, relativos a Timor. Primeira exposição colonial portuguesa (1935), de Aní-
bal Contreiras, apresenta casas timorenses recriadas no recinto. Em Exposição histórica da 
ocupação do século XIX (1937), de Lopes Ribeiro, mostra-se, na Sala do Oriente, um mapa de 
Timor. Do mesmo realizador, Exposição do mundo português (1940) mostra reconstituição de 
casas tradicionais timorenses e timorenses que participaram nas comemorações do duplo 
centenário com que o salazarismo celebrou a portugalidade enquanto o mundo estava em 
guerra. Também em Escola de exposições (1940) — que documenta a participação portuguesa 
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na Exposição de Paris, em 1937, e na de Nova Iorque, em 1939 — se alude a Timor. Os filmes 
têm em comum não mostrarem Timor mas fixar como foram trazidos timorenses e alguns 
elementos culturais para exposição. A filmagem do território foi tardia e iniciou-se, feita por 
estrangeiros, decorrente da Segunda Guerra.

 Mesmo quando, através do Ministério do Ultramar, o Estado Novo fez o que julgou ne-
cessário para justificar a manutenção de colónias através do recurso à retórica luso-tropical, 
tomada de empréstimo a Gilberto Freyre, o interesse na filmagem de Timor manteve-se se-
cundário se compararmos com o registo filmado de outros territórios.

Só a visita — a primeira de um responsável político português ao “Oriente português” 
— do Ministro do Ultramar, Sarmento Rodrigues, em Maio de 1952, foi determinante para o 
início da criação da curta filmografia, quase exclusivamente oficial, existente relativa ao ter-
ritório durante o Estado Novo. 

No contexto da emergência da nova ordem mundial pós-Segunda Guerra, o Estado 
Novo aboliu o Acto Colonial e promoveu alterações terminológicas fixadas pela revisão 
constitucional de 1951: as expressões “colónias” e “império” foram substituídas por “pro-
víncias ultramarinas” e “Ultramar”, passando a afirmar-se a “unidade da nação pluriconti-
nental portuguesa”. 

Tal coincide com a aproximação à teoria gilbertiana. A convite do ministro do Ultra-
mar, Sarmento Rodrigues, apenas dois meses após a revisão constitucional, o sociólogo bra-
sileiro Gilberto Freyre inicia, em Agosto de 1951, uma visita oficial a Portugal e ao “Ultramar 
português”. Durante a mesma, usa pela primeira vez, numa palestra realizada em Goa em 
Novembro, a expressão luso-tropicalismo. Posteriormente, em Aventura e Rotina, sustenta 
ter confirmado, pela observação no local, a existência de uma unidade de sentimento e de 
cultura caracterizadora de uma comunidade luso-tropical. 

Foi a questão com a União Indiana que, além de ter motivado o convite a Freyre, coloca, 
definitiva e regularmente, as colónias — as do Oriente muito particularmente –, na agenda 
política do Estado Novo e impôs a necessidade da produção de cinema de propaganda afir-
mando que o território é uno “do Minho a Timor”. 

Se “Timor Português” é filmado primeiro pelos japoneses, durante a guerra, e depois, 
por encomenda da Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho (SAPT), por Tony Berwald, para fa-
zer propaganda económica2, os primeiros filmes “luso-tropicais” são financiados pelo Estado 

2 Existem dois filmes conhecidos — Colónia de Timor (20’, 1949) e Ressurgimento do café em Timor (20’, 1950) — realiza-
dos por Tony Berwald, com produção executiva da produtora Bavaria, e em cuja ficha técnica é creditada a produção 
e patrocínio da SAPT. Fundada em 1897 pelo antigo governador Celestino da Silva, a SAPT produzia e comercializava 
o produto mais importante da economia timorense, o café arábica, que ultrapassou em importância o negócio do 
sândalo que, no século XVI, atraíra originalmente os descobridores portugueses à ilha. Além do café, comercializava 
cacau, óleo de coco e borracha. Daí que, na sequência do fim da ocupação japonesa, a empresa tenha decidido usar a 
propaganda cinematográfica para promover a sua atividade e mostrar Timor. 
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Novo quando este, finalmente, se interessa pelo território. Tal acontece quando a ilha acolhe a 
primeira visita de um ministro de Estado e se impõe como um território exótico a revelar aos 
portugueses da metrópole. É isso que mostrarão os filmes de Ricardo Malheiro e João Mendes. 

Ecos da visita ministerial ao Oriente (Ricardo Malheiro, 1952), Timor (João Mendes, 1952), 
Timor, Portugal dos mares do sul3* (Ricardo Malheiro, 1953), Viagem de Sua Excelência o Minis-
tro do Ultramar ao Oriente. Timor* (Ricardo Malheiro, 1953) e Portugueses no mundo* (João 
Mendes, 1954) são, segundo Matos-Cruz, as cinco curta-metragens que estrearam então, das 
quais só três estão disponíveis para visionamento no ANIM, devido a questões de preserva-
ção ou mesmo por não estarem identificadas nos arquivos.4 Dos três títulos de Malheiros, 
dois são produção da Agência Geral do Ultramar (AGU), denotando desde logo a natureza de 
filmes de propaganda.

Passará quase uma década até ao cinema de propaganda voltar a interessar-se por Ti-
mor. Este movimento no sentido de filmar as colónias — Timor entre elas — está generica-
mente relacionado com a questionação pela ONU (para a qual Portugal entrara em 1955), em 
Fevereiro de 1956, sobre se o país “administra territórios que entrem na categoria indicada no 
art.º 73 da Carta?”. 

Quanto a este território, surge, no final dos anos cinquenta, um novo ciclo de filmes 
coloniais, realizados por Miguel Spiguel, investido em mostrar a cultura e as potencialidades 
turísticas e económicas de “Timor Português”.5 

Realizador que mais filmou o “Oriente português”, as obras que assinou são relevantes 
não só — pela escassez de imagens de cinema sobre estes territórios. Além da propaganda 
turística feita — que não deixou de incluir aspetos de propaganda política integradora da re-
tórica luso-tropical então difundida pelo regime — revelam um olhar diferente. Não é mero 
fruto das singularidades dos territórios do “Oriente Português”. A diferença assenta também 
no modo como Spiguel financiava a produção dos filmes. Carta de Spiguel ao governador de 
Macau de então, Jaime Silvério Marques, a 27 de Dezembro de 1959, atesta em que condições 

3 Os títulos com * são os disponíveis no ANIM.
4 Sara Moreira, supervisora de acesso às coleções fílmicas no ANIM, quando a inquiri sobre a existência deste título, 

respondeu-me: “Não existem quaisquer materiais em arquivo de um filme intitulado Timor, com realização de João 
Mendes. As únicas obras relacionadas com Timor, da década de 50, de que temos materiais, e nas quais ele surge 
creditado — na montagem — são Timor, Portugal dos Mares do Sul, Ricardo Malheiro, 1953, e A Viagem de Sua Excelên-
cia o Ministro do Ultramar ao Oriente — 2 Timor, Ricardo Malheiro, 1953”. Confirma, porém, ter acesso à informação 
citada por mim, “via Matos-Cruz” (que trabalhou na Cinemateca e escreveu os descritivos de muitos filmes). Nela 
consta: Timor: 35 mm — pb — 590 mt — 21 mn. Realização: — João Mendes. Produção: — Agência Geral do Ultramar. 
[...] Estreia: — São Jorge. Data de estreia: — 21 Maio 1953.Timor — presença de Portugal na distante Oceânia. Aspetos 
naturais, tradicionais e folclóricos. Curiosamente, a data e local de estreia são as mesmas do filme Timor, Portugal dos 
Mares do Sul (Cinema São Jorge, 21 de Maio de 1953). 

5 Realizador e produtor de cinema em Portugal, nasceu em Istambul, em 1921. Em 1939-40, frequentou o Centro Spe-
rimentale de Cinematografia em Roma mas ser judeu tornou inviável a sua permanência em Itália. A partir de 1944, 
em Portugal, começou a trabalhar em cinema — na imprensa, como crítico e jornalista, e em diversos cargos técnicos 
em produções nacionais como estrangeiras. 
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o realizador filmou Macau, as quais parecem ser sensivelmente as mesmas que em Timor: 
além de eventual apoio da AGU, dependia de apoios das administrações locais.6 Para poten-
ciar algum lucro, procurava vender os filmes também a distribuidores comerciais. As especi-
ficidades dos seus filmes — e, sobretudo, um enfoque nas potencialidades turísticas — radi-
cam nisso. Na carta, conta que, devido ao mau tempo, só no dia anterior conseguiu filmar 15 
minutos e que o ordenado do operador é de mil escudos por dia. Explica:

Embora pudesse seguir directamente para Timor, preferi fazer um desvio para Macau, terra da 

minha preferência, embora esse facto me honerasse de muito as minhas disponibilidades, o meu 

capital e crédito empenhados neste empreendimento ultrapassa de muito os 500 contos e para os 

amortizar conto com a boa qualidade e da possível venda dos mesmos às várias entidades oficiais, 

tais como a Agência Geral do Ultramar, Secretariado Nacional da Informação e Ministério da Edu-

cação Nacional.

De todos estes documentários o de Macau tem menos defesa, porque já existem quatro feitos por 

mim e Vossa Excelência sabe tão bem como eu que em matéria de propaganda as atenções do 

Governo Central dirigem-se de preferência para as nossas províncias de Angola e Moçambique, 

deixando o resto à iniciativa particular como a minha ou ao critério e julgamento do Governador 

respectivo.

Relativos a Timor e de Spiguel, entre 1959 e 1961, estrearam pelo menos cinco filmes 
com patrocínio da AGU — aludindo ou não explicitamente a Timor no título — que fixam o 
território, sendo que duas obras são de reutilização de imagens provenientes das outras três.

O documentário foi o género mais usado pelo Estado Novo para promover, quer inter-
namente quer internacionalmente, o colonialismo português. Embora a produção de filmes 
científicos não tenha sido tão relevante quanto o foi noutros impérios coloniais, há que relevar 
a importância deste género no caso de “Timor Português”. Colónia distante e pobre, em com-
paração com Moçambique ou Angola, não suscitou o interesse do cinema independente, dada 
a inexistência de produção cinematográfica no território e os elevados custos da mesma. Com 
a intermitência já sublinhada, foram realizados escassos filmes documentais de propaganda, 
sobretudo no âmbito de visitas políticas — como a do Ministro do Ultramar — ou militares, e da 
necessidade de Portugal evidenciar, interna e externamente, a unidade nacional.

Uma coleção fílmica sobre Timor a considerar é, não obstante a escassez de títulos, a 
do exército português que, através dos serviços cartográficos, registou imagens de Timor a 
partir da década de 60. Quem era o público-alvo destes filmes do exército? O próprio exér-
cito certamente, cujos efetivos viam filmes nos momentos de lazer. Quase seguramente 

6 Vera Spiguel deu-me acesso a correspondência pessoal do seu tio.
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também as povoações que residiam junto aos aquartelamentos. É provável que assistissem 
a alguns dos filmes do exército, no âmbito da ação psicossocial7 feita nas colónias, a partir do 
início das guerras de libertação. Os filmes seriam também vistos pelo público da metrópole 
e das outras colónias. Através da AGU, na então metrópole, e dos Centros de Informação e 
Turismo, nas colónias, era mostrado o exotismo de territórios ultramarinos e a propaganda 
patrocinada pelo Estado sobre as atividades e situação social e política nos mesmos através 
das atualidades e documentários projetados nas sessões de cinema antes das longas-me-
tragens. Assinale-se que no acervo do exército é possível encontrar filmes de Spiguel, o que 
revela que os filmes que este filmou para a AGU eram também mostrados para distrair e 
manter a moral das tropas. 

O mais importante género de filmes sobre “Timor Português” é, no entanto, de enfo-
que antropológico e integra duas coleções: aquela composta pelos filmes feitos no âmbito 
da Missão Antropológica a Timor dirigida pelo antropólogo António de Almeida e a outra, 
filmada sobre a direção do poeta e antropólogo Ruy Cinatti. 

Assinale-se que a geógrafa Raquel Soeiro de Brito também filmou Timor durante a 
missão de geografia física e humana do “ultramar”. O filme de sua autoria intitulado Timor 
(1970-1973) detalha aspetos da paisagem, danças, casas e atividades agrícolas tradicionais, 
um mercado onde as pessoas são mostradas sem estarem em pose, ao contrário do que era 
frequente pedir-lhes, além de fixar pinturas murais numa povoação, pormenores de esteiras, 
assim como aspetos da erosão na paisagem e tatuagens em mulheres. 

Soeiro de Brito recorreu ao cinema para fixar apontamentos visuais e sem preocupação 
de elaboração em termos de olhar cinematográfico. As imagens, captadas sem planificação 
ou existência de sequências encenadas, são instantâneos amadores filmados para impressio-
nar aspetos paisagísticos. Eram usadas sobretudo para apresentação nas aulas que a geógrafa 
leccionava em Lisboa.

7 “A Acção Psicológica destina-se a influenciar as atitudes e o comportamento dos indivíduos. É utilizada para ob-
ter o apoio da população, desmoralizar e captar o inimigo e fortalecer o moral das próprias forças, assumindo 
três aspectos diferentes, embora intimamente relacionados: acção psicológica; acção social psicossocial; ac-
ção de presença. [...] A acção psicológica exercida sobre a população, o inimigo e as próprias forças foi conduzida 
através da propaganda, da contrapropaganda e da informação, de acordo com as finalidades de cada uma destas 
áreas: a primeira, pretendendo impor à opinião pública certas ideias e doutrinas; a segunda, tendo como finalida-
de neutralizar a propaganda adversa; por último, a informação, fornecendo bases para alicerçar opiniões. Mas, 
para serem eficazes, os meios de condicionamento psicológico necessitam de encontrar ambiente favorável. 
Quanto às populações, procurou-se criar esse ambiente propício com a acção social, que visava a elevação do seu 
nível de vida, para as cativar, ‘conquistando-lhes os corações’ e originando condições mais receptivas à acção psico-
lógica. Esta acção foi desenvolvida sob a forma de assistência sanitária, religiosa, educativa e económica. Da conjun-
ção da acção psicológica com a acção social surgiu a acção psicossocial, que foi designada por Apsic ou simplesmente 
por Psico.” In http://www.guerracolonial.org/ index.php?content=245. Visto em 21 de Julho de 2020. 
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O arquivo antropológico colonial filmado em “Timor Português”

Vendo os filmes feitos na primeira viagem no âmbito da MAT, dirigida por António de 
Almeida, há uma questão que se impõe. São filmes etnográficos, científicos ou registos pro-
pagandistas da ciência antropológica, praticada nas então colónias portuguesas, ao serviço 
do regime? 

Teresa Castro explica que o cinema etnográfico — “enquadrado pela descrição científica 
associada à etnologia e à antropologia” (2013, p. 125) — não é habitualmente considerado como 
pertencendo ao chamado ‘cinema científico’”. A autora diz que esta segunda designação re-
fere-se, em geral, a um conjunto de filmes pertinentes para vários domínios da ciência, como 
botânica, biologia, geografia, física, meteorologia, medicina, mas não para a antropologia. 

Somos, porém, frequentemente confrontados com a questão sobre que critérios defi-
nem o filme etnográfico. O cinema etnográfico é uma das práticas mais contestadas de antro-
pologia visual. Jay Ruby (2011) argumenta que a categorização de filme etnográfico só deve 
aplicar-se a produções de cineastas com formação antropológica combinada com a prática 
de produção mediática. Castro refere que os filmes etnográficos são “produzidos num con-
texto disciplinar preciso e que procuram documentar no terreno fenómenos culturais e so-
ciais” (2013, p. 125). 

Os filmes feitos no âmbito da MAT não se enquadram na categoria dos filmes científicos 
nem na dos filmes etnográficos, impondo-se a necessidade de analisar criticamente o uso dos 
filmes na prática antropológica em Timor avaliando a sua importância no âmbito da propa-
ganda colonial do Estado Novo. 

Actividades da Missão Antropológica a Timor8 (16 mm, sem som, 11’17”) é uma reporta-
gem que faz o enquadramento, oficioso, da estadia dos cientistas na ilha. Inicia-se com uma 
sequência de um desfile de vários grupos timorenses pretensamente etnográficos, com os 
quais se misturam Mocidade Portuguesa e tropas locais, empunhando bandeiras portugue-
sas e fazendo a saudação romana. O documentário prossegue fixando uma viagem dos cien-
tistas de jipe, mostrando casas e uma igreja timorenses que denotam influência portuguesa, 
antes de filmar timorenses viajando a cavalo. A montagem contrasta aspetos da vida timo-
rense com outros relativos aos administradores coloniais, que se sucedem alternadamente. 
À preparação de peixe por timorenses seguem-se imagens da casa do administrador colonial, 
cuja família desce os degraus para o terreiro. Na sequência, há hesitação, da família, entre a 

8 Há outro filme com o mesmo título, mas com duração significativa menor, 6’. Neste filme, sem som, pode ver-se a 
chegada de uma embarcação à praia, o trabalho dos timorenses que puxam a embarcação e descarregam a mesma, e 
portugueses junto a jipe azul bem como militares a conversarem. Segue-se um registo com vistas aéreas de floresta 
e da orla costeira, plano do aeroporto e tripulação do avião. Finalmente, mostram-se vistas gerais de ruas (edifício 
oficial, jardim, e construções timorenses) e planícies. Trata-se provavelmente de um mero documento filmado que 
regista a chegada da missão e as primeiras impressões recolhidas por Salvador Fernandes.
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pose para a fotografia e a naturalidade, apenas suposta, de quem desconhece estar a ser fil-
mado. Nela, através do amadorismo na montagem, veem-se dois planos que representam a 
saída da família da casa: num optam pela pose enquanto no segundo a presença da câmara 
é ignorada. Esta sucessão de saída evidencia tanto a repetição da tomada de vistas como a 
inexistência de um realizador — não obstante os filmes terem realização atribuída a António 
de Almeida — quanto comprovam que a situação foi encenada. 

O cenário, idílico, ganha uma perturbação lynchiana quando os cientistas, liderados por 
Almeida, se dirigem aos timorenses para fazer medições antropométricas e testes sanguíneos 
— um dos principais objetivos da MAT. O filme prossegue registando casas timorenses, aspetos 
paisagísticos, atividades económicas tradicionais. É paradigmático do modo como os filmes 
antropológicos de Almeida registam a passagem do cientista por Timor e retêm a coexistên-
cia entre colonos, que impõem a ordem administrativa com suposta brandura, e colonizados, 
que aclamam a bandeira portuguesa (e que por ela morreram na Segunda Guerra Mundial, diz 
a narração) enquanto preservam tradições como os jogos e danças fixados em quatro filmes 
específicos, intitulados Danças e jogos nº1 (16 mm, sem som, 11’18”) , nº 2 (16 mm, sem som, 
19’18”), nº 3 (16 mm, sem som, 13’34”) e Danças de Timor (16 mm, com som, 14’14’”).

Refira-se um outro filme dos três existentes que identificam especificamente a MAT 
no título: Timor — Missão Antropológica (16 mm, sem som, 25’19”). Apesar do filme não ter 
som, não foram usados intertítulos como separadores organizativos. Revela escassa orien-
tação tanto nas filmagens como na montagem. É provável que fosse usado para apresenta-
ções da MAT em ambiente profissional. Reúne sequências em que alguns apontamentos de 
natureza mais etnográfica alternam com registos das visitas oficiais dos membros da missão 
ou com outras de paisagens e vistas gerais do território. Inicia-se mostrando homens em tra-
jes tradicionais de matéria vegetal, que estão a participar numa cerimónia com que a equipa 
da missão saúda a população. António de Almeida cumprimenta timorenses ornamentados 
com discos metálicos ao peito. Após o documentário apresentar vistas gerais, mostra uma 
cerimónia oficial com militares em parada, seguindo-se um desfile de homens e mulheres 
timorenses com bandeiras portuguesas. A sequência seguinte, curta, é relativa a uma visita 
de estudo dos portugueses a um lago. Segue-se a fixação de atividades quotidianas com ima-
gens de um mercado e mulheres a fiar. Após novas vistas gerais — de uma estrada, de uma 
Igreja Católica, outro mercado e casas timorenses —, apresenta-se uma estação meteorológi-
ca e a família que dela se ocupa. O registo da família é claramente amador, muito diferente — 
porque muito menos orientado e revelador de planificação das filmagens — do dos filmes de 
típica propaganda. De novo vistas gerais da orla costeira, seguindo-se apresentação de casas 
timorenses. Fixam-se exercícios equestres de guerreiros timorenses com bandeiras portu-
guesas, atentando-se em detalhes da sua indumentária e do modo como os cavalos são de-
corados. Seguem-se planos de timorenses a mostrar os dentes, passando-lhes uma pedra, a 
fazer fogo, aspetos das suas roupas tradicionais e dos procedimentos para tatuagem. O filme 
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volta às imagens de mercado, mostra lutas de galos e casas timorenses. Uma sequência da 
costa, filmada num barco, intermedeia estas sequências e outras relativas a trajes e danças 
tradicionais. Mais vistas — de praias, montanhas, planícies —, e, de novo, mostra-se um ti-
morense a fazer fogo. Finalmente, filma-se um navio onde embarcam membros da missão, 
sendo identificável António de Almeida. Neste ponto surgem imagens das campas de Matias 
e Moisés de Sá Benevides antes de retomar-se a despedida por parte dos membros da missão 
das entidades oficiais.

Leitura dos diários escritos por António de Almeida Marques Júnior9 durante a primei-
ra viagem no âmbito da Missão (de Agosto de 1953 a 54) clarifica a natureza pouco científica 
destes filmes, filmados por Salvador Fernandes.10 Sabe-se pouco sobre Salvador de Almeida 
Fernandes. Em entrevista inédita, Raquel Soeiro de Brito explicou-me que se tratava de um 
funcionário de uma loja de fotografia lisboeta e que foi ele quem a ensinou a usar uma câmara 
de filmar. Não pertencia ao meio cinematográfico português — não há qualquer colaboração 
sua creditada na cinematografia portuguesa. Os filmes em que colaborou como operador de 
câmara foram todos feitos no âmbito das atividades da Junta de Investigações do Ultramar 
(JIU). Tem-se colocado a hipótese de que seria funcionário da AGU, mas pesquisa no Arquivo 
Fotográfico Municipal de Lisboa permitiu identificar a existência de uma coleção de fotos de 
sua autoria, genericamente datadas como sendo da década de 50. À data, seria colaborador 
de Peregrinações de Lisboa, obra publicada em fascículos e da autoria do jornalista Norberto 
de Araújo. Esta colaboração sistemática sua com a imprensa escrita na mesma época da rea-
lização dos filmes da MAT fragiliza a hipótese de que fosse funcionário da AGU.

Em geral, durante a MAT, Salvador Fernandes trabalhou com autonomia dos cien-
tistas e as filmagens — para as quais não foi feita repérage — foram sendo feitas na compa-
nhia dos administradores locais, que lhe serviram de cicerone.11 Há referências explícitas a 
acontecimentos organizados expressamente para as filmagens, como a caçada que foi fixada 
num filme autónomo Caça e pesca em Timor (16 mm, com som, 14’22”), ou encenados, como a 
da festa da rainha D. Maria, dos Mambai, organizada por ocasião da despedida do neto Ben-
jamin, quando retoma os estudos nos Pupilos do Exército, em Lisboa. 

A entrada no diário de Marques Júnior, relativa a 12 de Outubro, explica: “Por volta das 
10 horas reconstituiu-se o jantar de ontem, oferecido pela Rainha dos Mambai, a fim de ser 
filmado. Quando se acabou era perto do meio-dia”. O facto de o jantar ter decorrido a partir 

9 Não confundir com o reputado antropólogo que dirigiu esta e outras missões antropológicas às colónias, António de 
Almeida.

10 Agradeço a Rita Poloni o acesso às notas para elaboração da tese de doutoramento. Foi a partir delas que acedi aos 
diários citados em “Expedições Arqueológicas nos Territórios de Ultramar: Uma Visão da Ciência e da Sociedade 
Portuguesa do Período Colonial”. 

11 Os filmes relativos a danças ou o já mencionado Missão são algumas das exceções que revelam articulação entre o 
operador e os antropólogos. Ainda assim, o último inclui elementos de pura propaganda colonial.
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das 19h e de ter sido reconstituído durante o dia explica-se pela necessidade de haver luz para 
a filmagem. Noutras ocasiões, porém, a encenação, embora menos assumida, é no sentido de 
ordenar a realidade. Tal sucedeu com as filmagens de colégios, mencionadas na entrada do 
diário de 22 de Novembro (Poloni, 2012, s.p.):

No Ossú filmou-se o Colégio Governador Óscar Ruas, de raparigas, dirigido por freiras dominica-

nas, onde estão internadas 137 raparigas, documentando-se uma sala de aula a funcionar, o refei-

tório à hora do almoço e ainda as alunas formadas cantando uma marcha a Portugal. Daqui ainda 

fomos ao Colégio de Sta. Terezinha, só para rapazes, onde se encontram internados uns duzentos 

e tal [...], mas como não nos esperavam não estavam preparados para serem filmados. Fomos pois, 

almoçar a casa do Sr. José Ricardo, já eram 13h30. Depois do almoço tornámos ao Colégio de Sta. 

Terezinha, os rapazes já estavam uniformizados, fizeram alguns exercícios, mas o sol fugiu-nos e 

não puderam ser filmados. Ficou-se de lá voltar um dia desta semana.

Nalguns casos há uma subordinação do trabalho dos cientistas às necessidades de par-
ticipar nos eventos organizados pela administração colonial para serem registados pelo cine-
ma. Disso dá testemunho a entrada no diário de 4 de Novembro (Poloni, 2012, s.p.):

O Sr. Dr. Almeida partiu para Díli pouco depois das 9 horas e nós fomos na camioneta para uma ba-

tida aos búfalos bravios a uns 11 km daqui que por sinal redundou num fiasco. Máquina cinemato-

gráfica e fotográficas a postos, espingardas aperradas e nem um veado apareceu. Quando viemos 

almoçar eram perto das 15 horas e perdeu-se assim um dia de trabalho.

São 16 os filmes feitos no âmbito da Missão, dos quais fazem parte, além dos filmes já 
referidos, Timor — Vistas gerais (16 mm, sem som, 27’2”), Imagens de Timor (16 mm, sem som, 
22’58”), Timor — Política 1 (16 mm, sem som, 15”), Timor — Política 2 (16 mm, sem som, 21”), 
Timor — Política 3 (16 mm, sem som, 21’25”), Timor Lautem (16 mm, sem som, 0’50’”), Artes 
e ofícios timorenses (16 mm, com som, 22’08”), A reconstrução de Timor (16 mm, com som, 
23’51”) e Acção missionária em Timor (16 mm, com som, 21’52”). 

O facto de haver filmes sonorizados e outros não sonorizados aponta para uma hipótese 
de trabalho: a de que os filmes sonoros foram usados em sessões de propaganda geral e a de 
que os outros filmes sem som foram produzidos com intuitos mais especificamente “científi-
cos” ou, pelo menos, para uso estritamente da JIU.
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O arquivo do poeta-cientista Ruy Cinatti

 […] Eu já cá estou há 10 [meses], graças a mil e um subterfúgios, recusas, fugas para 

aqui e para ali, e a vontade denodada de estoirar por uma causa em que acredito: a de 

alçar os timorenses à plena consciência do seu valor moral e intelectual. Entretanto, 

estou a fazer um filme (ou vários) do qual já filmei, ou dirigi, a filmagem de 6000 m., e 

em que Timor há de aparecer em toda a sua riquíssima variedade natural e humana [...] 

(Carta a Jorge de Sena, 13/10/62, op. cit. 303); (Oliveira, 2003, p. 10)

De natureza mais complexa são os filmes realizados em 1962 pelo poeta e investigador 
Ruy Cinatti em Timor.12 

Ruy Cinatti, nascido em Londres em 1915 e falecido em Lisboa em 1986, é sobretudo 
conhecido como poeta. Estudante de Engenharia Agronómica, no primeiro ano do curso par-
ticipou no 1º Cruzeiro de Férias às Colónias, organizado, em 1936, pela revista O mundo por-
tuguês, editada pela Agência Geral das Colónias e pelo SPN. 

Os propósitos da viagem foram pelo definidos claramente pelo artigo 2º do Decreto-lei 
25:555: “O Cruzeiro tera” por fins principais dar a conhecer aos estudantes e professores que 
nele tomarem parte a extensão, a importância e a riqueza das colónias visitadas e a estreitar as 
relações culturais e económicas entre a metrópole e o império Ultramarino”. Entre 10 de agosto 
e 28 de setembro, a viagem despertou vocações para a vivência nas colónias — foi o que sucedeu 
com Cinatti — e gerou amizades. Cinatti tornou-se amigo do diretor cultural da viagem, Mar-
celo Caetano, futuro Presidente do Conselho que, então era comissário nacional da Mocidade 
Portuguesa e Professor de Direito da Universidade de Lisboa, e de um dos seus adjuntos, o geó-
grafo Orlando Ribeiro. 

Dez anos depois, Ruy Cinatti tornou-se secretário do governador de Timor (1947-48), 
capitão Óscar Ruas. Divergências com práticas da administração colonial, que criticou aber-
tamente, ditaram o seu regresso a Portugal. Segundo Castelo (2011, p. 4):

[...] assiste à substituição da administração militar, encarregada de restabelecer a soberania por-

tuguesa do território, por quadros administrativos vindos de Angola os quais, geralmente, tinham 

um comportamento prepotente e arbitrário, revelavam falta de compreensão pela cultura dos ti-

morenses e tomavam medidas avulsas e empíricas. 

12 Os filmes feitos por Cinatti têm acesso condicionado pela entidade depositária dos mesmos, o Museu Nacional de 
Etnologia. As 16 curtas e média-metragens realizadas por Almeida foram visionáveis no site TV Ciência até à ex-
tinção do Instituto de Investigação Científica e Tropical mas, por enquanto, atualmente são apenas acessíveis para 
visionamento no ANIM mediante pedido à entidade detentora da coleção.
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Saudoso da ilha, inicia a sistematização dos múltiplos estudos científicos que empreen-
deu durante a estadia quando, após um esgotamento nervoso, conseguiu libertar-se das tare-
fas burocráticas. Regressará pouco depois ao território, como chefe da Repartição de Agricul-
tura, Veterinária e Indústria Animal da Província de Timor (1951-1955) e começa a participar, 
na Ásia, em encontros científicos em que partilha estudos botânicos e agronómicos. 

O seu interesse pela antropologia reforça-se. A MAT encontra-o no território. António 
de Almeida, chefe da Missão, é acompanhado pelo presidente da Junta das Missões Geográ-
ficas e de Investigações do Ultramar (JIU), Mendes Correia. Percorrem o território e Cinatti 
sente desejo de dedicar-se à investigação a tempo inteiro. Stilwell (1995) revela que as pes-
quisas feitas conjuntamente deveriam ser apresentadas num congresso nas Filipinas, numa 
comunicação assinada pelos três. Cinatti, porém, ficou embaraçado com a falta de conhe-
cimento de Correia e Almeida. Segundo Stilwell, declarações de Almeida ao Diário Popular 
confirmam a sua ideia de que a investigação sujeitava-se à conveniência política. O seu traba-
lho posterior ilustra como se demarcou dessa prática. 

Com uma bolsa da JIU, frequentou um curso de pós-graduação da Universidade de Ox-
ford, diplomando-se em Etnologia e Antropologia Social, em 1958. E. E. Evans-Pritchard, di-
retor do curso, recomenda-lhe que continue os estudos. Sob orientação de Thomas Kenneth 
Penniman, Cinatti inicia o doutoramento sem chegar, porém, a apresentar a tese. Também 
em 1958, enceta a atividade como investigador do JIU, do Instituto de Investigação Científica 
e Tropical (IICT), que mantém até à sua morte (Castelo, 2011)

Paralelamente, e desde a década de 40, Cinatti começara a publicar poesia. A prática da 
multidisciplinariedade — fez estudos de botânica, flora florestal, arqueologia, fitogeografia e 
etnografia — serviu a sua paixão por Timor, consagrada nos seus poemas e prosa. Há excertos 
de Timor, páginas de um diário poético, em que Cinatti afirma que vive “as paisagens ao saber 
dos afectos da alma” (2013, p. 39), que poderiam ser o comentário de algumas das sequências, 
sem som, que filmou no território.

A costa norte já é sobejamente conhecida, desde Maubara a Laútem. Com pequenas variantes, 

acidentes de rocha, sobretudo, a charneca dourada onde os eucaliptos de tronco estrangulado e 

alvadio, como de róseo marfim, os coqueiros da beira-mar, os akadiros e as palapas — figuras estáti-

cas do classicismo dos trópicos — se misturam às acácias de pára-sol, às causarinas das marges dos 

ribeiros e ainda às manchas viridentes, contrastadas, dos bosques marítimos (2013, p. 39).

Alexandre Oliveira, na tese de mestrado (e no estudo feito no estágio no Museu de Et-
nologia em que analisou e ordenou o acervo fílmico), confessa (2006, p. 4):

Para compreender o acervo, composto por centenas de documentos escritos, fotografias e fil-

mes feitos em Timor teria primeiro que entender quem tinha sido Cinatti. Se à partida idealizava 

Maria do Carmo Piçarra



266

Cinatti como o tipo ideal de antropólogo que tinha renunciado ao colonialismo português para 

melhor entender a cultura timorense, cedo entendi que a realidade era muito diferente mas igual-

mente fascinante.

O acervo é composto por 250 bobinas com três minutos de duração cada. Foi filmado, 
por Cinatti, com uma câmara portátil de 16 mm comprada em Macau para o efeito quando, 
em Abril de 1962, pensa em fazer um documentário sobre Timor. O uso do cinema pela et-
nografia era então ainda incipiente e o exemplo de Margot Dias, que filmou os Maconde em 
Moçambique em 1961, pode ter sido inspirador embora também seja provável a influência de 
Jean Rouch que, durante a década de 50, mudou o uso do cinema pela etnografia e que, com 
a realização de Les maitres fous (1955), alcançou grande notoriedade no Reino Unido, onde 
Cinatti se estava a doutorar à data da realização dos seus filmes sobre Timor. Com Rouch 
o filme etnográfico deixou de ser um mero “caderno de apontamentos” para tornar-se uma 
obra com existência autónoma e para exibição pública.

Não está identificada documentação que fundamente o pedido de Cinatti à JIU para que 
o fotógrafo e operador Salvador Fernandes se lhe junte para proceder às filmagens. O certo é 
que tal sucede. As mais de doze horas de filme, a que se somam mais de mil fotografias, uma 
dezena de cadernos de apontamentos e vários objetos recolhidos são o material de base para 
a escrita da sua tese de doutoramento, então com o título provisório “A ecologia, história e 
cultura material do Timor Português, com especial referência ao habitat das populações na-
tivas”. Inacabada, foi preparada no âmbito da frequência do curso de Antropologia Cultural 
na Universidade de Oxford. 

É de assinalar que, quando no final do ano letivo de 1961, o clube trabalhista convida 
Cinatti a proferir uma conferência, que intitulou “The Portuguese position”, aborda o co-
lonialismo português sustentando a tese da “tradicional” igualdade racial e é quase omisso 
quanto aos conflitos entretanto emergentes, embora questione posteriormente a sua comu-
nicação e a falta de problematização à mesma pelos pares britânicos em carta, datada de 11 
de Junho de 1961, a Krus Abecassis: “fiquei aparvalhado com a reacção, pois hoje ainda não 
estou certo da verdade de algumas das minhas afirmações, e porque fosse eu um dos meus 
adversários, saberia o ponto fraco da minha defesa”. Relata Oliveira (2006, p. 82):

Por essa razão escreve a Krus Abecassis dando conta do sucedido e avisando que tinha chegado 

ao limite: “Eu não oculto dizer que, enquanto estava redigindo a minha ‘fala’ estava igualmente 

engolindo ‘cobras vivas’. [...] Todas estas acusações, ou outras semelhantes, fi-las eu em relação a 

Timor. [...] Nós somos todos responsáveis pelo que se está passando, mesmo quando a culpa não 

nos pertence” (carta 11/6/61, op. cit.).
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Em A condição humana em Ruy Cinatti, Peter Stilwell cita uma carta de Cinatti a Jorge de 
Sena, datada de 13 de Outubro de 1962, em que explica a sua posição quanto ao progressivo iso-
lamento político de Portugal no mundo e em que se alude igualmente aos filmes (1995, p. 302): 

    
Além da minha idade e de vários deveres de estado, que me obrigam a Portugal, pelo menos tem-

porariamente, eu morreria de vergonha se abandonasse o meu país numa altura em que todos os 

outros estão contra ele. Não gosto de Lisboa, ou do ambiente que lá se respira, mas posso fazer 

qualquer coisa de directamente útil, quer no campo científico, quer no campo social, aqui em Ti-

mor, onde já sou irmão, por pacto de sangue, de muitos timorenses. Tenho de lutar, inclusivamen-

te, com os meus superiores, que à força de me quererem bem, me deixaram vir para Timor apenas 

por três meses. Eu já cá estou há dez, graças a mil e um subterfúgios, recusas, fugas para aqui e 

para ali e a vontade denodada de estoirar por uma causa em que acredito: a de alçar os timorenses 

à plena consciência do seu valor moral e intelectual. Entretanto, estou a fazer um filme (ou vários) 

do qual já filmei, ou dirigi a filmagem de 6.000 m., e em que Timor há-de aparecer em toda a sua 

riquíssima variedade natural e humana. [...].

Cinatti põe-se, pois, ao serviço de Timor e dos timorenses, nos campos científico e so-
cial, e o programa de realização dos filmes aparece subordinado ao desígnio de mostrar Ti-
mor em toda a sua “variedade natural e humana”.

Algumas sequências filmadas — o material nunca foi montado pelo próprio realizador 
— revelam que Cinatti organizou os décors das filmagens e deu indicações aos atores não pro-
fissionais. Não há, porém, nas imagens que tive autorização para visionar13 — uma montagem 
com cerca de 89’14 — registo de cerimónias protagonizadas pelas autoridades coloniais. São, 
efetivamente, de natureza etnográfica as imagens captadas — as danças, as lutas de galos, as 

13 Em Janeiro de 2013 enviei um pedido de visionamento dos filmes de Cinatti ao diretor do Museu Nacional de Etno-
logia, Joaquim Pais de Brito, dado que a Cinemateca Portuguesa conserva os mesmos no ANIM mas não facilita o 
visionamento sem autorização da entidade supostamente detentora dos direitos. Em reunião, fui informada de que 
poderia ver apenas as imagens exibidas publicamente. Foi-me explicado que as outras se encontram em processo de 
estudo, nomeadamente de identificação dos locais filmados por Cinatti, sem o que não poderão ser visionadas e es-
tudadas por investigadores exteriores ao Museu. Na tese de mestrado, feita sob a orientação de Pais de Brito, Oliveira 
refere o estágio feito nesta instituição, como determinante para a tese: “A tarefa do estágio então proposto envolvia 
a identificação e estudo do acervo documental de Ruy Cinatti legado aquele museu pouco antes da sua morte”. Este 
argumento, relativo ao legado do espólio feito por Cinatti em vida, é contrariado pelo testemunho de Peter Stilwell, 
que, a 3 de Outubro de 2013, respondeu, por email, ao meu pedido de informação sobre os filmes afirmando: “En-
contrei os filmes entre o lixo da casa de Cinatti, depois de despejada dos seus haveres. Foram entregues ao Museu 
de Etnologia e depois à Cinemateca para recuperação. O acesso restrito às cópias enviadas pela Cinemateca para o 
Museu é uma opção que não compreendo”.

14 155’30”, segundo José Matos-Cruz em Timor e o Cinema A ficha de visionamento da montagem feita por Oliveira e 
exibida pelo Museu de Etnologia em sessão pública refere que tem apenas 59 minutos. No entanto, o filme que vi ul-
trapassa este tempo e inclui imagens que não estão descritas numa listagem e descritivo das bobinas usadas. Apurei 
junto ao ANIM a duração desta montagem. Segundo Sara Moreira, a montagem produzida “mede 971 metros, com a 
duração de 89 minutos”.
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atividades económicas, aspetos da vivência quotidiana, as casas, etc. A presença portuguesa 
é registada não como um fim mas como algo que existe, está lá, através da fixação das casas 
dos administradores coloniais, no âmbito dos percursos feitos por Cinatti em Timor mas que 
não é objeto de interesse em si.  

Luís Miguel Oliveira, crítico de cinema e programador da Cinemateca Portuguesa, na folha 
de sala composta para acompanhar a projeção de filmes relativos a Timor, a 1 de Julho de 2013, 
no âmbito da Conferência Crossing histories and ethnographies, constatou a diferença do olhar 
de Cinatti relativamente aos patentes noutros filmes [a sessão integrou Ressurgimento da agri-
cultura em Timor e A viagem de Sua Excelência o Ministro do Ultramar ao Oriente — 2 Timor 1953]:

“La vraie vie” está, por exemplo, na bela colecção de filmes, mudos e coloridos, que Ruy Cinatti fez 

em Timor. Em primeiro lugar, são de facto belíssimos, plasticamente belíssimos, seja quando mos-

tram paisagens, ou vegetação, ou gente a trabalhar ou a divertir-se, como num mosaico sobre uma 

Timor “selvagem”, no melhor — no mais livre — sentido do termo. Vistos na sequência dos filmes 

de teor propagandístico que abrem a sessão, aparecem quase como que uma revelação: tudo o que 

está em “cativeiro” nesses filmes, encafuado em ideologia e lógica de propaganda, aparece aqui 

num estado dir-se-ia natural, em nada despojado da sua violência intrínseca (o trabalho duro, as 

lutas de galos, o sacrifício de animais). Ou pelo menos descomprometido. Descomprometido até 

com um “olhar etnográfico” típico, esse que António Reis dizia ser (por altura de Trás-os-Montes) 

“um vício”. Sem deixarem de ter um valor etnográfico, são filmes que transcendem a etnografia 

como disciplina — e nos fazem lembrar, não é exagero, a justeza tingida de poesia que encontra-

mos naquela não muito vasta tradição que vai, por exemplo, do Tabu de Murnau (e Flaherty) ao 

Índia de Rossellini.

Na montagem que visionei, as primeiras bobinas são relativas a aspetos paisagísticos e 
naturais (costa timorense, florestas, montanha), arquitetónicos e relativos a atividades eco-
nómicas (mulher a pilar, cestaria, cultura do tabaco e coco e venda de cerâmica). É notável 
a preocupação documental, de fixação de todos os detalhes, não apenas humanos mas pai-
sagísticos. Em Páginas de um diário poético escreve: “a paisagem é um estado de alma, ou de 
consciência [...]; como tal susceptível e aderente a variações infinitas” (2013, p. 39).

A quarta bobina mostra túmulos e timorenses a fazer representações dos antepassados 
em madeira. Denota o fascínio de Cinatti pela cultura material, incluindo planos aproxima-
dos, de pormenor, dos objetos filmados. 

Nova bobina — a quinta — documenta um baile não tradicional. Alguns dos bailarinos 
envergam roupas ocidentais e Cinatti está entre eles, a dançar, enquanto os músicos tocam 
instrumentos de cordas. 

A sexta bobina fixa homens com galos e uma sequência de luta entre estes enquanto a 
sétima é relativa à leitura das entranhas de um leitão. A dança dos tambores (suai), seguida 
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da dança dos lenços, é fixada na oitava bobina que mostra ainda a assistência às danças. 
A nona bobina é das mais interessantes porque fixa um loro sae num registo bastante di-

ferente daquele dos filmes da propaganda (inclusivamente aqueles da MAT): mostra cabeças 
num poste e guerreiros a dançar e a decapitar as cabeças dos postes. Não só os materiais das 
cabeças são diferentes como a ritualização é menos ordenada, mais espontânea e sem pose.15 

A bobina 11 mostra pinturas rupestres filmadas numa gruta enquanto a 12 mostra o trilho 
que conduz até a um conjunto de casas e revela pormenores de pinturas murais nas mesmas. 
A casa de D. Adelino Ximenes, com uma inscrição, em português, que informa que a posse 
da mesma é deste (irmão de sangue de Cinatti), bem como a fixação da sua grande família, é 
o tema da bobina 13. Alude a ela, em poema de Paisagens timorenses com vultos: [...] “Em Loré, 
a casa/do meu irmão gémeo/pelo sangue bebido/Adelino — Ruy/Ximénes — Cinatti” (2013, 
p. 127). Uma panorâmica de casas com pinturas murais e detalhes das mesmas são mostrados 
na bobina 14 e a 15 volta a repetir o tema, mostrando, porém, casas de uso comum (enquanto 
as outras eram casas dos antepassados), aspetos construtivos das mesmas, remates dos te-
lhados e altares votivos (lulik). 

A bobina seguinte, a 16.ª, continua o tema das casas — mostra o interior de uma casa e 
aspetos da construção de duas outras — mas faz a transição para outro tema, botânico, com 
imagens de uma árvore em flor e detalhes da floração da mesma. As imagens resultantes, 
embora relacionadas com o interesse botânico de Cinatti pela ilha, são de efeito poético e 
dialogam perfeitamente com os poemas que escreveu em Timor. Acácia rubra é um desses 
poemas e o modo como Cinatti descreve a árvore e a sua floração tem eco, quanto à delica-
deza e sensibilidade, a atenção ao pormenor, nas imagens filmadas: [...] “Acácia rubra/de va-
gens pretas/nua de cor/de flores, folhagem./ Minha verdura/dos seus folíolos./Minha a cor 
rubra/das suas pétalas” (2013, p. 167).

A 17.ª bobina inicia-se com uma panorâmica da paisagem e imagens de campos em so-
calcos, nos quais pastam búfalos. Há indicação relativa a que as mesmas foram captadas a 
caminho para Baucau e, finalmente, apresenta-se uma sequência em que um homem separa 
o arroz da casca, com a ajuda de crianças. Na bobina seguinte são mostrados momentos de 
lazer, de homens e mulheres, no terreiro junto a uma casa de arquitetura ocidental. A bobina 
n.º 20 desta montagem fixa uma luta de galos (segundo as notas de Oliveira, trata-se do mer-
cado de Baucau). As imagens são, porém, reveladoras da mise en scène subjacente, revelando 
o próprio Cinatti, em campo, a dar orientações quanto à disposição dos protagonistas no es-
paço. Já a bobina 21 mostra o mato e timorenses a cavalo, surgindo também Cinatti, montado 
e a acenar para a câmara. 

15 Só a partir da décima primeira bobina que vi é que as minhas notas coincidem com as dos descritivos da chamada 
“cópia 202202”, montada por Oliveira/MNE.
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Uma das bobinas derradeiras, a 23ª, mostra uma cerimónia de pesca ritual que ainda 
hoje é observada em Timor. Trata-se de uma cerimónia que acontece apenas de dois em dois 
anos, em Agosto, na lagoa sagrada de Bé-Malai onde é proibido pescar excepto durante este 
período. Como curiosidade, assinale-se que as imagens não revelam a presença de autori-
dades portuguesas apesar de Cinatti referir que o governador é convidado, além de alguns 
membros escolhidos da administração civil e militar. Em “A pescaria da Bé-Malai: mito e ri-
tual” explica os mitos relacionados com a pescaria assim como o ritual em que um búfalo e 
um porco são sacrificados.

A 24.ª bobina da montagem mostra detalhes de poste votivo Mambai e uma casa sagra-
da em construção (notas de Oliveira identificam povoação de Aituto) enquanto que a seguin-
te, a 25.ª, mostra danças e festividades ainda nessa localidade. A 26.ª bobina dá-lhe sequência 
e mostra administradores coloniais e Cinatti sendo recebidos pelos chefes tradicionais além 
de uma panorâmica da povoação. A derradeira bobina, 27.ª, encerra estas sequência captadas 
em Aituto e fixa casas sagradas e danças.

Cinatti e Almeida colaboraram no âmbito da Missão Antropológica dirigida por este úl-
timo. É, porém, conhecido o afastamento de Cinatti do nacionalismo do regime português, 
que, em tempos, o entusiasmara embora, como referido atrás, lhe fosse impossível “aban-
donar o seu país” quando este estava a ficar isolado internacionalmente. O certo é que pro-
gressivas diferenças políticas e científicas explicam a diferença dos “arquivos científicos 
filmográficos” fixados sob a orientação dos antropólogos determinantes no estudo de Timor, 
Cinatti e Almeida. O facto de Cinatti ter valorizado o cinema etnográfico como objeto e de 
se ter assumido operador do filme que tinha em mente realizar é outro elemento distintivo 
importante e com implicações decorrentes quanto às diferenças no tipo de registo filmado e 
no olhar que documenta. Dado o seu conhecimento do território, desde a década de 40, dis-
pensa cicerones e é, ele próprio, revelador de aspetos até então desconhecidos.

Conclusão 

A ligação entre a prática científica e o projecto colonial estado-novista é assumida nos 
trabalhos do antropólogo António de Almeida, responsável pela criação da que é a maior 
coleção de filmes conhecidos sobre Timor. A dificuldade de acesso aos filmes de Cinatti in-
viabilizam, de momento, uma avaliação conclusiva sobre a dimensão relativa de um e outro 
acervo embora as 12 horas de filme impressionado por Cinatti apontem para a sua inques-
tionável relevância quanto à dimensão, mas sobretudo quanto à importância científica do 
levantamento feito, articulada com a qualidade poética do olhar do autor. Que não restem, 
porém, dúvidas quanto à enorme importância do acervo de Cinatti quanto ao seu valor fílmi-
co — alguns dos filmes são autênticos poemas visuais em que o olhar do poeta se associa ou 
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impõe ao do investigador — e antropológico, devido à natureza não oficiante dos seus filmes, 
ao contrário do arquivo colonial filmado sob a direção de Almeida. As missões antropológi-
cas de Almeida em Timor e os filmes resultantes implicam, por isso, o questionamento das 
instâncias complexas que motivaram umas e outros. 

Há que questionar estes acervos simultaneamente enquanto objetos científicos, inte-
grados num conjunto de práticas de recolha, sistematização, exposição e conservação de in-
formações, e enquanto objetos estritamente fílmicos. Contrariamente à argumentação que 
(se) sustenta (n)um modelo de objetividade científica, estes filmes não são registos objetivos: 
selecionam o que dão a ver, optam por um ponto de vista para fazê-lo e — sobretudo — vei-
culam discursos sobre a realidade. A dimensão “atrativa”16 destes filmes é outro elemento a 
considerar, decorrente do empolgamento com a viagem de exploração, com o exotismo das 
paisagens e das culturas locais e do “outro”. Refira-se a grande diferença no olhar evidencia-
do nos filmes atribuídos a Almeida ou naqueles filmados por e com supervisão de Cinatti.

Nesse sentido estes filmes têm de ser abordados também como imagens fulgurantes 
(Benjamin)17 reveladoras da violência do processo colonial. Uma evidência é que o arquivo 
filmado “antropológico” de “Timor Português” — ainda que pequeno se comparado com os 
arquivos relativos a ex-colónias portuguesas (sem arriscar sequer comparações com os de 
outros impérios coloniais) — tem, se considerarmos o espólio de mais de 12 horas de filmes 
feitos por Cinatti, de acesso por agora condicionado, um peso muito grande na filmografia 
de Timor até 1975. A importância do arquivo militar, segundo em importância em termos de 
produção cinematográfica em “Timor Português”, não se lhe compara. Menor ainda é a rele-
vância da produção documental de propaganda política do Estado Novo. 

Impõe-se, porém, a problematização deste acervo em termos de uso dos filmes na práti-
ca científica no contexto das missões antropológicas em Timor e a sua importância no âmbito 
da política colonial do Estado Novo.

 

16 É de Tom Gunning a conceptualização sobre o “cinema de atrações” (1986). Para Gunning, a estratégia do “cinema 
de atrações” é mostrar uma ação em vez de fazer emergir o espectador numa história.

17 Como escreve Walter Benjamin em Passagens, “A imagem dialética é uma imagem fulgurante. É então como imagem 
fulgurante no Agora da cognoscibilidade que é preciso reter o Outrora”. Retenho, a este propósito, o que escreveu 
Maria João Cantinho (2008): “Como o afirma Walter Benjamin, a imagem dialéctica é uma imagem crítica, pois 
constitui-se como a interpenetração “crítica” do passado e do presente, sintoma da memória colectiva e inconsciente 
— é isso mesmo que produz a história. Como ele o diz, na passagem [N 2.a, 3]: “Não é preciso dizer que um passado 
esclarece o presente ou que o presente esclareça o passado. Uma imagem pelo contrário é aquilo em que o Outrora 
encontra o Agora num clarão para formar uma constelação”. E acrescenta: “Só as imagens dialécticas são imagens 
autênticas (ou seja, arcaicas); e o lugar onde as encontramos é na linguagem”. 
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