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Através do estudo dos processos de censura ao filmes hispano-americanos em 

Portugal durante os anos de governação de Marcello Caetano (finais de 1968-1974), 

pretendo investigar os critérios da Comissão de Censura em relação ao modo como 

eram censurados esses filmes. O presente trabalho apoia-se no estudo dos arquivos do 

Secretariado Nacional da Informação e Turismo. A informação produzida pela 

Comissão de Exame e Classificação de Espectáculos, durante o Estado Novo, está 

concentrada neste espólio que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(ANTT).
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 Este estudo é inédito e pode ajudar a perceber não só como era estruturada a 

censura portuguesa, mas também qual era a relação de Portugal com a produção 

cinematográfica hispano-americana na fase tardia da ditadura portuguesa. Era a 

cinematografia de um determinado país mais censurada que a dos outros? Quais os 

aspectos mais censurados nos filmes hispano-americanos? Estas são algumas das 

interrogações para as quais pretendo obter possíveis respostas. 

 Marcello Caetano substituiu Salazar, na Presidência do Conselho de Ministros, 

em Setembro de 1968. A partir desse momento, muitos acalentaram esperanças de que 

sucedesse uma maior abertura política que conduzisse, pelo menos à abolição da 

censura. Nesses primeiros anos, sensivelmente de 1969 a 1971, ainda se acreditou nessa 

perspectiva de mudança que, posteriormente veio a revelar-se um logro. 

Ao longo dos anos, e já no tempo de Marcello Caetano, transparecem nos 

processos de censura aos filmes, diferentes critérios de avaliação dos mesmos, que se 

podem compreender pelas mudanças da composição da comissão (substituição de 

vogais e de presidência) e que foram objecto constante de debates nas reuniões, mas 

também pelas mudanças ocorridas com a passagem do tempo, das relações com os 

exibidores e distribuidores, da própria indústria cinematográfica, etc.  

No entanto, o estudo dos processos de censura ao cinema, nos anos do governo 

marcelista, revela que a actuação dos censores não divergiu muito da que estava vigente 

durante o regime salazarista. De facto, o círculo de recrutamento dos censores 
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mantinha-se o mesmo. Verifica-se um aumento do número de censores ao longo do 

Estado Novo, situação que se torna explícita durante os anos 60 nos quais se verificou 

um aumento do número das salas de cinema e teatro ou seja, de uma maior procura de 

entretenimento por parte do povo português.  

 Uma constante ao longo de todo o Estado Novo foi a preocupação em controlar 

os filmes realizados por portugueses. Ou seja, em Portugal a censura aos filmes 

nacionais era muito mais rigorosa que a exercida aos filmes estrangeiros. Inclusive 

vários filmes eram estreados em Lisboa e no Porto de uma maneira, e passavam depois 

pela província devidamente censurados noutras cenas, porque consideradas impróprias 

para o pouco esclarecido público provinciano.  

 Esta preocupação com o entendimento do que era mostrado e referido nos filmes 

pode explicar os poucos filmes portugueses, ibero-americanos e espanhóis censurados. 

De facto, a grande maioria da produção cinematográfica dos referidos países era 

simplesmente proibida. Os números falam por si: em cerca de 450 processos de censura 

analisados entre finais de 1968 e 1974, 12 foram o número dos processos de filmes 

ibero-americanos, que é o caso específico que nos interessa, 38 o número de processos 

espanhóis e cerca de 7 portugueses. Dentro dos filmes ibero-americanos sujeitos à 

censura, surgem: 4 mexicanos, 7 brasileiros e 1 hispano-argentino. Mais uma vez, o 

facto de haver um maior número de filmes censurados de origem brasileira, confirma a 

preocupação em tentar controlar a mensagem visual e auditiva que passava através das 

imagens cinematográficas. Os filmes mais censurados foram os americanos, com um 

total de 365 filmes – já nesta altura a indústria cinematográfica americana dominava o 

mercado português. 

 Estes dados confirmam a abertura de Portugal à Europa e ao mundo em geral 

que se processou, de um modo acelerado, nos anos 60. O cinema é um meio 

privilegiado na divulgação dos hábitos e mentalidades além-fronteira e os censores 

tentaram fazer o que podiam para controlar a influência estrangeira, sobretudo a 

americana, que consideravam ser contra os bons e velhos costumes, em suma, a ordem 

tradicional.  

 Sem dúvida que certos tipos de filmes ou documentários realizados noutros 

países jamais seriam exibidos em Portugal. Estou a referir-me, por exemplo aos 

documentários e /ou filmes que enveredam por uma espécie de “didactismo ideológico” 

de esquerda. Quando vemos um filme de propaganda - como A Revolução de Maio 

(1937), de António Lopes Ribeiro, ou o documentário com as mesmas características 



mas com a mensagem oposta, Como, por que y para que se asesina un general (1971), 

de Santiago Alvarez, considerado o cinecronista oficial do regime cubano, liderado por 

Fidel Castro – não pensamos nele enquanto documento de uma época mas sim, como 

uma “visão oficial” de um determinado momento histórico, com um valor documental, 

sobretudo no plano da ideologia e jamais seria permitida a exibição de um documentário 

que sequer indiciasse uma ideologia contrária à preconizada pelo Estado Novo.  

Quanto ao conteúdo do que era censurado, uma primeira constatação deve ser 

enunciada, tendo em conta os relatórios de censura analisados: parece não existir um 

critério uniforme e concreto que regesse a selecção do que era censurado ou não: tudo 

parece depender do critério pessoal de cada comissão de censura e de cada censor em 

particular.  

De facto, as normas internas do que deveria ou não ser objecto de censura, 

surgem num documento intitulado “Directrizes para uso da censura cinematográfica” e 

aparecem impressas em papel timbrado do SNI (Secretariado Nacional de Informação) 

de 1947. Estas directrizes constituem um desenvolvimento das estabelecidas no artigo 

nº 133 do Decreto de 6 de Maio de 1927. No entanto, ao longo de todo o Estado Novo, 

o que se proíbe, censura ou permite ver permaneceu quase sem alterações. E parece ser 

o que era considerado “óbvio” para os censores, como atentado aos bons costumes, à 

moral, à autoridade, aquilo que é proibido e censurado; o que pode ajudar a explicar os 

lacónicos e sucintos pareceres dados nos processos de censura a um elevado número de 

filmes – o que sucede em muitos dos ibero-americanos. No Brasil, a partir de 1967 / 

1968, verificou-se uma reformulação no sistema censório e apareceram cursos para dar 

formação cinematográfica aos censores; em Portugal tal não se verificou. 

As “Directrizes para uso da censura cinematográfica” são organizadas em três 

princípios estruturais que devem orientar a Comissão de Censura; cada um deles é 

depois detalhado. Os princípios são: I – aspectos morais; II – aspectos sociais e políticos 

e III – aspectos criminais. O documento é longo mas, por exemplo, nos “aspectos 

morais” é referido:  

Devem ser sujeitos a proibição: a) todos os filmes que tenham por intenção excitar ou 

acordar os baixos instintos do público. b) As situações licenciosas ou obscenas; as cenas de nu 

integral ou semi-nudez com propósitos sensuais; os bailes que contenham movimentos 

intencionalmente lascivos; (…) 

 

Nos “Aspectos Sociais e Políticos”: 

“Será proibida a exibição de: a) filmes com uma exagerada preocupação social ou em 

que se sinta qualquer tendência comunizante; b) filmes que foquem tendenciosamente o 



problema das injustiças sociais; c) filmes que explorem as lutas de classes ou as diferenças de 

casta (…).  

 

Itálico meu. Por fim, nos “aspectos criminais”:  

Ficam sujeitos à acção proibitiva da censura: a) os filmes que criem uma legenda, ou 

estabeleçam uma auréola, à volta de uma figura de criminoso, assim como quaisquer outros 

filmes de carácter policial que rodeiem os culpados de certo prestígio romântico. (…) 

 

Estes princípios orientadores do que deve ou não ser permitido mostrar são 

aplicados nos processos de censura aos filmes ibero-americanos que analisei, que são já 

do período marcelista. Vejamos alguns exemplos:  

O filme Prohibido (Proibido), de origem mexicana, realizado por Raul de Anda 

Jr., a 5/9/1972 foi classificado “do Grupo D [maiores de 18 anos], com corte das 

imagens correspondentes às legendas 9 e 10 [9 – Porquê? Esta noite estarás com o teu 

marido… 10 - …e eu não me zango.].” A 7/9/1972, o trailer foi classificado “do Grupo 

D, com corte das imagens compreendidas entre as legendas 12 e 13 (cena da cama).”  

Esta censura aos aspectos eróticos / amorosos está também presente no processo 

do filme O homem nu, de origem brasileira, realizado por Jece Valadão. A 7/1/1971, o 

comentário no relatório refere: “Inclinamo-nos para a aprovação para maiores de 17 

anos, parecendo-nos indispensável somente o corte indicado a fls. 20. Contudo, o filme 

oferece problemas, visto que apresenta quasi [sic] permanentemente um homem 

nu…(…)” A 15/1/1971 o filme foi classificado “para adultos, maiores de 17 anos, com 

o corte na página 20 das frases: - ‘Sabe que eu estou sem mulher há muito tempo…’ e ‘- 

Filho… vai ajudar ou não vai?’ Na página 13 deve desaparecer, também, a frase 

‘Padreco chato’.”  

Neste último processo pude constactar também a censura a aspectos que punham 

em causa a religião. O processo do filme La Boutique, de Origem hispano-argentina, 

realizado por Luís G. Berlanga, é um exemplo claro deste tipo de censura: a 3/3/1969, o 

filme foi classificado para adultos, com os seguintes cortes: “1) imagem do sacristão 

(cerca da legenda 629); 2) imagem da bênção (cerca da legenda 680); 3) legenda 1091 

[‘Que fiz uma promessa e a Virgem ouviu-me…’].” Os cortes foram confirmados a 

23/4/1970. No entanto, também a censura a este filme tem implicações eróticas - pude 

deduzir que as legendas religiosas têm conotações eróticas, porém, é a censura ao 

próprio título do filme em português que me faz confirmar essas suspeitas. O primeiro 

título em português era Amor à americana, este título foi riscado a caneta azul e a seguir 

aparece escrito: A boutique – ficou este o título definitivo, confirmado num ofício de 

16/10/1971.  



Um caso interessante e bem revelador da mentalidade da época, é o dos filmes 

que são permitidos para exibição apenas em certos tipos de salas de cinema, o que 

confirma a preocupação em mostrar certas cenas apenas a um público considerado culto 

e apto a compreender o que é mostrado nesses filmes específicos. Este é o caso do filme 

António das mortes, de origem brasileira, realizado por Glauber Rocha, que foi proibido 

a 7/5/1971, com esta decisão confirmada a 27/5/1971, tendo sido negado provimento a 

um recurso apresentado, e depois, de novo proibido a 17/6/1971. Porém, em resposta a 

uma carta apresentada pelo Animatógrafo – Produção de Filmes Ldª, a 5/4/1972, é 

referido que o filme “apenas poderá ser exibido, por decisão superior, no Estúdio do 

Império, de Lisboa, e no Estúdio de Passos Manuel, no Porto, com a classificação do 

Grupo D (maiores de 18 anos).” Esta última decisão foi confirmada a 6/5/1972 e depois, 

a 17/7/1972 o trailer do filme foi classificado “do Grupo D, só podendo ser exibido no 

Estúdio do Império, em Lisboa, e no Estúdio Passos Manuel, do Porto.” A 6/9/1972 foi 

indeferido o pedido de uma carta, a “qual solicitava autorização para apresentar no 

Cinema Satélite o trailer do filme António das mortes.”  

Já numa Acta da reunião da Comissão de Exame e Classificação de 

Espectáculos, de 9 de Março de 1971, é feita referência à realização de uma Semana do 

Cinema Brasileiro. Estas reuniões justificavam-se para debater os casos mais difíceis 

para os censores avaliarem; nelas eram debatidos em primeiro lugar os casos referentes 

às peças de teatro e, em seguida, os relativos ao cinema. No mesmo ano de 1971 devido, 

sobretudo, ao aumento exponencial de peças teatrais e filmes submetidos à censura, 

foram criadas duas subcomissões: uma para avaliar o teatro, outra para o cinema. Sobre 

essa Semana do Cinema Brasileiro, o Presidente, António Caetano de Carvalho, 

salientou  

que as instruções recebidas do Governo acerca deste certame são no sentido de que a 

Comissão poderá ser um pouco mais aberta em relação aos filmes destinados ao mesmo Festival, 

até porque a autorização será dada apenas para uma sessão. 

 

 No entanto, o filme Os cafagestes causa agitação entre os vogais. Por exemplo, 

o senhor Dr. Alberto Monteiro classificou as imagens do filme como constituindo 

“pornografia pura e da pior, não aderindo por isso de forma alguma à sua apresentação, 

quer para sessões privadas, como as da Semana do Cinema Brasileiro, quer para sessões 

públicas. (...)” O Reverendo Padre Teodoro, por sua vez, manifestou a opinião de que o 

problema pode ser resolvido, embora reconhecendo que é contraproducente a aprovação 

destas imagens, pela possibilidade que deixa no futuro de este facto ser invocado pelas 



empresas para a defesa de outros filmes. Considera que, se a cena é mesmo essencial 

para a compreensão da história, bastaria deixar um apontamento para se concluir que a 

rapariga foi vítima de uma partida dos dois rapazes para ficar nua na praia. Com esse 

corte substancial não o repugnaria a aprovação, se bem que lhe pareça importante alertar 

para o facto de esta modalidade das semanas do cinema brasileiro, francês, etc., estar a 

ser uma maneira de introduzir em território nacional filmes que, de outro modo, não 

seriam permitidos ou sequer chegariam aqui. Entende ser indispensável dedicar muita 

atenção a este ponto, que denominou como “o cavalo de Tróia” do cinema, não lhe 

surpreendendo que, a par dos casos já conhecidos, apareçam, no futuro, as semanas do 

cinema dinamarquês e sueco. (Cf. Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Fundo do SNI 

– Actas das sessões da Comissão de Censura 1968-1971 / DGSE Livro 29) 

Numa outra Acta da reunião da Comissão de Exame e Classificação de 

Espectáculos, realizada pouco tempo depois, a 23 de Março de 1971, volta a ser 

debatida a Semana do Cinema Brasileiro. Sobre ela comentou o Presidente António 

Caetano de Carvalho que este evento foi anunciado previamente na Imprensa, sem 

conhecimento das autoridades portuguesas e por iniciativa da própria Embaixada. 

Acrescentou o Presidente que a embaixada Brasileira teve, no início, a ambição de 

apresentar 14 filmes produzidas no seu país, o que em determinado momento criou 

algumas dificuldades, inclusivamente à Comissão, pois que, enquanto alguns desses 

filmes não chegaram a entrar em Portugal, outros, segundo a sua opinião, não ofereciam 

a menor possibilidade de exibição. Assim se chegou à situação de que se a Comissão 

reprovasse mais algum dos filmes submetidos a Exame, não haveria filmes para 

preencher o programa da referida Semana, com consequências desagradáveis, uma vez 

que, estando os bilhetes já vendidos, haveria que devolver o seu valor aos compradores. 

Perante esta dificuldade, o Presidente refere que teve de, à última hora, examinar, com o 

grupo de censores que na altura estava a trabalhar, dois filmes destinados ao festival, 

bem como deslocar-se à sala da reunião para saber o que se passava em relação ao filme 

Fome de amor, devido aos problemas que o mesmo suscitava. Termina a referência à 

Semana do Cinema Brasileiro referindo que, tendo em conta que se tratava de uma 

promoção da representação do Governo brasileiro em Lisboa e atendendo a que os 

filmes se destinavam a ser exibidos numa única sessão e, também, ao facto de que os 

mais problemáticos seriam exibidos no Estúdio (para um número muito mais reduzido 

de espectadores), foi decidido que, para aqueles filmes, poderia ser usado um critério 

mais aberto do que o seguido para o circuito comercial normal. Salientou, por fim, que 



ele mesmo terá tido consciência de que em relação a dois ou três daqueles filmes a 

abertura foi tal que chegou mesmo a exceder a bitola que em princípio tinha sido 

adoptada para a Semana do Cinema Brasileiro. (Cf. Ibidem) 

Assim, pude concluir que, nos 12 processos de filmes ibero-americanos, os 

temas mais recorrentemente censurados são o amor erótico (4 processos) e o corpo nu (5 

processos). A censura a aspectos morais e éticos, que ponham em causa os valores 

defendidos pelo regime, está presente de forma explícita em 2 processos – a censura a 

estes aspectos está relacionada intimamente com os outros dois temas (o amor erótico e 

o corpo nu). Referências a aspectos políticos e apelos a uma revolução de conotações 

comunistas foram censuradas em 2 processos, bem como a censura a aspectos 

relacionados com a religião. Verifica-se num processo a censura às imagens de um 

transplante cirúrgico e num outro a legendas que ridicularizam figuras de autoridade 

(polícias a fugir de bandidos).   

Mesmo na investigação que estou a fazer para o projecto de Pós-doutoramento: 

estou a estudar a censura ao amor e à violência, no cinema no final das ditaduras 

portuguesa e espanhola, posso confirmar que, por mais curioso que possa parecer, a 

censura ao tema do amor é muito mais recorrente que a censura à violência, mesmo 

pensando em temas como a guerra ou que envolvam política e crimes. Até nos filmes de 

terror chegam a ser censuradas imagens de corpos nus ou cenas de cama, em vez de 

cenas que mostram violência explícita. É raro encontrar processos de censura como o do 

filme Rosas blancas para mi hermana negra (Rosas brancas para minha irmã negra), 

de origem mexicana, realizado por Abel Salazar: o filme foi aprovado, a 5/5/1971, “para 

maiores de 12 anos, com o corte das últimas cinco imagens em que se vê o coração na 

operação de transplantação. Trailer para maiores de 12 anos.” 

A censura ao amor é assim muito mais recorrente do que a censura à violência. 

Tal fenómeno explica-se porque, embora com o regime de Marcello Caetano, sobretudo 

na chamada “Primavera marcelista”, de finais de 1968 a cerca de 1971, se passasse a 

condescender ligeiramente no campo da representação do corpo nu, na sexualidade, no 

que respeita às imagens cinematográficas, após 1971, ou até um pouco antes, a censura 

manteve-se muito rigorosa.  

Assim, os cortes aos aspectos amorosos tornam-se muito mais numerosos devido 

ao aumento do rigor da Comissão de Censura mas também porque os filmes que 

representavam temas mais controversos, como cenas de guerra, apologia à paz ou aos 

ideais comunistas eram muitos deles, simplesmente, proibidos. Apenas um filme do 



regime, 29 irmãos (1965), de Augusto Fraga, alude à guerra em África. Pouco antes do 

25 de Abril de 1974, alguns filmes que representavam directamente a guerra foram 

proibidos é, por exemplo, o caso de Índia (1972-1975), de António Faria e de O mal-

amado (1973), de Fernando Matos Silva. 

De facto, e após o que foi dito, a Comissão de Censura, vigente ao longo do 

Estado Novo, constituía um instrumento de controlo político e pretendia manter o 

público controlado através do que via e ouvia. Parafraseando Salazar, no seu discurso de 

inauguração do Secretariado da Propaganda Nacional, a 26 de Outubro de 1933: 

“politicamente só existe o que o público sabe que existe.” (Salazar, 1944: 57) 
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