Esta é a história de Emília de Sousa, a maior actriz que o teatro português conheceu nos
finais do séc. XIX, que abandonou por uns anos a carreira para se casar com o rico
madeirense Gaspar de Barros e transformar-se na Baronesa Madalena do Mar. Tão bela
quanto Sissi, a Imperatriz da Áustria, com quem conviveu no Inverno de 1860/61 decidiu
construir um mistério que perdurou por quatro gerações e por mais de um século. Que
nos interessa que um senhor qualquer se deite com uma mulher? Mas quando alguém se
atirava ao mar, isso levanta variadas hipóteses. Será isto ainda amor, ou só o gesto
envergonhado do sublime?

*******************************************
Era uma rainha e eu servia-a, não por amor, mas porque ela assim o desejava. Deus nos livre dos desejos de uma
mulher! (…)
Esta é a história de uma mulher extraordinária, Emília de Sousa, aliás Rosalina de Sousa, aliás a Baronesa da
Madalena do Mar, aliás a “Boal de Cheiro”, aliás ”a cabrita”, e, por fim, de novo, a grande Emília de Sousa, a
maior actriz que o teatro português conheceu nos finais do séc. XIX. Prostituta aos 15 anos no bordel da D.
Antónia, em Lisboa, bela como ninguém e possuidora de um “olhar genial”, transformada em actriz de grande
talento, apesar de ser analfabeta, pelo seu protector, o velho e perverso Visconde de Almeida Garrett, que se
admite ter escrito para ela “A sobrinha do Marquês”. Destruidora de corações, ao fim de um par de anos de
prostituição e de teatro, abandonou a promissora carreira para se casar com uma dos mais ricos herdeiros da Ilha
da Madeira, que por ela cegou de paixão. Rosalina de Sousa, transformada em Baronesa, e perfeitamente
“camaleónica”, conseguiu ser confundida com o ícone de maior beleza da Europa do séc. XIX, a imperatriz
Elisabeth de Áustria, a bela Sissi, com quem partilhou as atenções e os espaços da classe privilegiada da famosa
ilha atlântica.
Quando ao fim de alguns meses, “de recuperação dos seus males”, Sissi partiu da Madeira na primavera de 1861,
Rosalina “saiu de si”, abandonou o marido e os filhos de tenra idade, isolou-se na Corte do Norte e decidiu
construir um mistério que iria perdurar por 4 gerações e por mais de um século. Esta é também a história de uma
família excepcional, cujo mistério Emília/Rosalina perturba e traça os comportamentos, as misérias, e as
grandezas de todos os seus membros, ao longo de várias vidas. Que nos interessa que um senhor qualquer se
deite com uma mulher? – perguntava. Mas quando alguém se atirava ao mar, isso levanta variadas hipóteses. Será
isto ainda amor, ou só o gesto envergonhado do sublime?

Nota de Intenções – Adaptação de “A Corte do Norte”

Como sabem, eu era amigo do José Álvaro e admirador sem reservas da sua delicadeza e do seu trabalho. Exímio
director de actores, apaixonado por esta arte que nos move, e talvez o único cineasta romântico que existia entre
nós.
Deixou-nos cedo e deixou-nos um grande vazio.
Lembro-me das conversas intermináveis sobre os projectos dele, sobre os meus projectos, e sobre as obras que
íamos acabando. Lembro-me (e foi há muito mais de 15 anos) da excitação, do entusiasmo com que ele me
anunciou o acordo com a escritora Agustina Bessa Luís para adaptar para o cinema A CORTE DO NORTE, o
excepcional romance que ela inventou para a Madeira. E lembro-me das 30 páginas sublimes que ele na altura me
deu a ler, o seu primeira tratamento de A CORTE DO NORTE.
Em 2005, amigos do José Álvaro, e amigos meus, vieram inquietar-me com um desafio tão difícil como
extraordinariamente fascinante. Honrar a sua memória, fazendo um filme digno dele e digno de Agustina.
Li na sua adaptação “impossível”, porque apontava caminhos talvez demasiado dispendiosos e complexos para
os dias que corriam, para o dinheiro que poderia haver disponível. Demasiadas épocas e situações num desejo
desenfreado de fazer uma saga romântica.
Li o romance “impossível” da Agustina, em que algumas incongruências de datas e de nomes e até de
acontecimentos não beliscam nada à torrencial saga de uma família excepcional numa ilha fascinante, nem ao
deslindar, passo a passo, peça a peça, de um “puzzle” extraordinário. Um romance histórico, um clássico épico
sobre a Madeira, e ao mesmo tempo, sobretudo uma investigação surpreendente de um mistério elegante e
poderoso, que cega, desgraça ou transforma quem dele se aproxima.
Escolhi para adaptação apenas 4 épocas e 4 gerações, ao longo de 100 anos, e acho que não traio a Agustina nem
o José Álvaro ao decidir assim.
Anos 1860/1861 – O tempo da Euforia
O tempo de Sissi na Madeira, o tempo da cana-de-açúcar no norte da ilha. Início do mistério de Rosalina de
Sousa. “Uma tarde, cobriu-se o horizonte de um repentino negrume e não tardou em chover. Rosalina, com o seu
vestido de verão tremia. ‘Se eu morrer agora, não é nada! ‘”
Anos 1904/1905 – O tempo da Desgraça e da Loucura.
O tempo da transformação das terras do açúcar em terras da vinha. O tempo da primeira geração. Os incestuosos
netos de Rosalina; Águeda de Barros e Tristão das Damas.
Primeira descoberta do “puzzle” de Rosalina. Ensandecida ela descoberta e pelo incesto impossível (e
condenável), Águeda pega fogo à capela do tio-avô João Sanha e suicida-se por enforcamento. Tristão casa-se
com a criada Alice e dela tem um filho João de Barros.

Anos 1940/1941 – Os tempos do Dinheiro e do Sexo.
Os jogos e os casinos são agora fundo da trama.
É durante a catástrofe (2ª guerra mundial) que João de Barros conhece e casa com Margot, uma cidadã de origem
e hábitos alemães, que lhe dá várias filhas. Entre elas, Rosamund, a rebelde e a diferente de todas as outras. O
modesto professor João de Barros torna-se um homem muito rico e muito poderoso. Propriedades e negócios.
Mas… apaixonado pelo mistério da bisavó acaba por se isolar na Corte do Norte onde pela governanta
Leopoldina tem uma paixão desenfreada e não correspondida por ela. Leopoldina vinga-se com cenas de sexo
louco com o próprio marido Emílio, a quem, repetidamente, na cama chama de João.
Anos 1965/67 – Os anos do turismo e da decadência.
Rosamund tem uma paixão terrível pelo seu pai, João de Barros. Já crescida, adorava sentar-se no seu colo e
beijar-lhe a testa e os olhos e mesmo os lábios e ficar assim entretida.
Ensandecido, alheado e isolado na Corte do Norte, João de Barros foi perdendo o gosto pela vida e pela fortuna. A
decadência dele e a derrocada do seu património foram terríveis. Margot viajava para ir ter com as outras filhas,
casadas no estrangeiro, e Rosamund abriu as casas apalaçadas do Funchal aos Turistas.
Ficava tempos infindos diante do quadro de Judith e Holofrenes, que a fascinava e lhe dava ânimo desde criança.
Depois de um evidente acto sexual, Judith preparava-se para degolar Holofrenes adormecido. “Ah, se eu fosse
homem” - dizia Rosamund. Quando João de Barros morre, a filha fica apenas obcecada pelo mistério da trisavó.
E a sua persistência fá-la descobrir as últimas e surpreendentes peças do puzzle secular e extraordinário.
São os elementos “anormais”, rebeldes e desalinhados da “família” que têm o direito a descobrir a verdade.
Rosamund fica iluminada e reconciliada com a vida.
Dois flashbacks decisivos:
1849/50 – Emília de Sousa, aos 15 anos, no bordel da D. Antónia em Lisboa. Prostituta e actriz, protegida por
Garrett, amante de João Sanha, foge aos 16 anos para casar com Gaspar de Barros (pedaços descobertos por
Águeda de Barros antes do seu suicídio).
1880/81 – Lisboa, vários teatros e várias peças. Emília de Sousa é uma actriz consagrada. Arrebata o público e
continua a arrebatar corações. João Afonso Sanha é o seu companheiro mais fiel. Adultos de 25/26 anos, os filhos
de Rosalina, Lopo (um jovem médico de espírito racional) e Francisco (um poeta desgraçado de espírito
romântico) assistem a um dos espectáculos.
Para Francisco, é a mãe que está diante dos seus olhos, reinando no palco.
Para Lopo não. “Parecida, talvez, mas nada tinha a ver com a doente mental que num dia de vento e chuva se
tinha atirado de uma Falésia.” E João Senha apressa-se a confirmar, porque lhe convém, a versão do racional
médico.
Francisco entrega camélias de cera a Emília, tentando receber um sinal. Em vão.
Já só na carruagem, olhando para trás, na direcção do filho, Emília de Sousa, aliás, Rosalina de Sousa, rompe em
lágrimas e soluços.
(Pedaços do puzzle descobertos por Rosamund).
Pequena nota final: Onde havia saga romântica na adaptação do José Álvaro, passou a haver um jogo de maldade
e violência na minha adaptação. E o privilégio da investigação que pode seduzir, intrigar e emocionar um público
ávido de história. E sobretudo quando se trata de crueldade, Agustina é genial!
Hoje, nas vésperas da saída em sala do filme, estou contente. A luz e as sombras que vieram de Caravaggio
espalham-se no filme, o “digital” pode ser dominado, a história flui como uma “levada” a inundar os campos
férteis, o “teatro” (como qualquer outra arte digna desse nome) continua a ser maior do que a vida. E os meus
técnicos e os meus actores estiveram sublimes e Ana Moreira, minha querida, como eu gosto de ti.
João Botelho
Fevereiro de 2009

Personagens por ordem cronológica
1851/52 >> 1860/61 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
O velho e perverso Visconde Almeida Garrett (Virgílio Castelo), o maior dramaturgo da língua portuguesa,
descobre no bordel da D. Antónia (Rita Blanco), em Lisboa, a jovem prostituta analfabeta Emília de Sousa (Ana
Moreira) e transforma-a numa actriz de talento. O jovem madeirense João Afonso Sanha (Ricardo Aibeo)
apaixona-se pela bela Emília. O seu primo, Gaspar de Barros (João Ricardo), herdeiro de enorme fortuna e cujo o
hobby era ir a Lisboa ou a Londres cear com actrizes, “rouba” Emília a João Sanha, leva-a para a Ilha da Madeira
e casa-se com ela.
1853/54 >> 1861 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
Para esconder o seu passado, Emília de Sousa chama se agora Rosalina de Barros por casamento ou Baronesa da
Madalena do Mar, por titulo de propriedade. Casada com João de Barros, tem dois filhos, Lopo 5 anos e Francisco
de 4. O comportamento fora de normas de Elisabete de Áustria (Ana Moreira) que veio passar esse Inverno à Ilha
da Madeira a procura da cura para as suas doenças, transformou radicalmente a vida de Rosalina. Ela achou-se
extraordinariamente parecida com Sissi e resolveu imitar-lhe os penteado, os vestidos extravagantes e os seus
tiques. Fez-se retratar no fotógrafo Vicente (Vicente Jorge Silva) com roupas iguais e chegou a confundir o conde
de Carvalhal (Miguel Monteiro). Mas quando a imperatriz ao fim de quatro meses abandonou a Ilha, Rosalina
sentiu-se despedaçada. A mãe de João de Barros, D. Matilde (Laura Soveral) achou que a nora não era a mesma
pessoa, que estava enlouquecida ou mesmo que a tinham trocado. O médico (Rui Morrison) aconselhou suco de
papaia e mudança de ares. E Rosalina não se fez rogada. Antes do tempo da “estação”(início do Verão),
abandonou marido e filhos e fugiu para a Corte do Norte e os seus comportamentos não foram menos
extravagantes do que os de Sissi e arrastava nas suas desvarios o primo João Sanha (Ricardo Aibeo) que por ela
continuava fascinado. Finalmente, num dia de muito vento desapareceu no alto de uma falésia, inventando um
mistério que ia perdurar por cem anos. O corpo dela nunca foi encontrado, o funeral fez-se sem cadáver e Gaspar
de Barros regressou de vez ao Funchal e casou-se com a prima Dozy (Maya Booth) para grande contentamento.
1853/54 >> 1860/61 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
Igual a Rosalina de Sousa (provavelmente a própria, depois da encenação do seu “suicídio”, depois de se
projectar das falésias da Corte do Norte para os teatros do Continente, a bela Emília de Sousa tornou-se uma
grande actriz. No auge da sua carreira, voltou a amar João Sanha, mas agora como uma meretriz ama um jogador.
Quando os seus “filhos”, Lopo (António Pedro Cerdeira) e Francisco (Graciano Dias), já adulto, um dia a
esperaram à porta dos artistas para lhe oferecer “camélias de cera”, ela com uma dureza extraordinária, fingiu não
os reconhecer. João Sanha é o personagem mais romântico deste projecto de filme. Alto, magro, elegante e com
uns penetrantes olhos claros, viveu sempre em função da felicidade de Emília/Rosalina.
Como sabemos, Lopo e Francisco eram filhos de Gaspar de Barros e de Rosalina de Sousa e eram muito novos
quando a mãe desapareceu. Lopo achou sempre que a mãe era uma doente mental que se tinha suicidado. Um
caso de histeria. Francisco resolveu ficar apaixonado pelas memórias da mãe. Fechou-se um ano inteiro na Corte
do Norte a fazer um inventário e pouco descobriu. Mais tarde, por razões obscuras afastou-se do irmão e foi viver
para o Continente. Gostava da vida fácil e sem prisões. Apaixonou-se e foi viver com Olímpia (Maria João Pinho),
que tinha o rosto saído de um quadro de Klimt, mas era de origens duvidosas e já tinha uma filha crescida.
Francisco esperava sempre a porta dos artistas com o seu ramo de camélias de cera para entregar a grande Emília
de Sousa e receber um qualquer sinal. Nunca o teve. Uma noite bateu em Olímpia, que chorou agarrada à filha e
no dia seguinte, em estado febril, despediu-se do irmão e embarcou para o Brasil. Estava perdido, sentia-o. Havia
de morrer com a saúde gasta e a morte na alma.

1853/54 >> 1860/61 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
Os filhos de Lopo de Barros, netos de Rosalina, chamam-se Tristão das Damas (Marcelo Urghege) e Águeda
(Ana Moreira) e têm 26 e 25 anos respectivamente. Passam mais tempo na Corte do Norte do que no Funchal,
porque herdeiros da fortuna dos avós e dos pais decidiram não ter qualquer profissão ou actividade útil. Para
Tristão, “ as damas eram o seu harém de 52 cartas. A sorte, dama honrada mas com mau viver, era a sua maior
paixão.” A paixão de Águeda era sem equívocos, o seu irmão. Era a sua escolta e o seu escudeiro e por ele nutria
uma paixão incestuosa. Estão perversão, sem coito que a resolvesse, não podia durar muito. Tristão dormia de dia
e jogava de noite. Águeda dormia apenas um par de horas. Águeda teve um triste destino. Num só dia de
revelações terríveis, enlouqueceu. Espiou e assistiu a uma tremenda e violenta relação sexual entre o irmão e a
criada Alice. Saiu de casa a correr, atravessou os campos e enfiou-se na Casa dos Prazeres de João Sanha.
Descobriu recortes que lhe revelaram que avó Rosalina tinha sido uma jovem prostituta no bordel da D. Antónia
em Lisboa, incendiou a capela de João Sanha e em seguida enforcou-se. Tristão das Damas queimou as mãos
para roubar a cruz de ouro. Amigou-se com a criada Alice (Diana Costa e Silva), que lhe deu um filho, João de
Barros. E jogou, jogou até perder tudo.
1853/54 >> 1860/61 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
João de Barros (Rogério Samora) é um personagem trágico. Casado com Margô (Lígia Roque), uma senhora de
origem alemã que lhe deu cinco filhas.
A mais rebelde e mais parecida com a trisavó é Rosamund. Quando Margô casou com João de Barros, já ele era
um homem rico. A mãe dele, a antiga criada Alice (Custódia Galego), desconfiou sempre da origem da sua
fortuna. Quando aos 40 anos, João de Barros recolheu à Corte do Norte para investigar o mistério de Rosalina, a
nenhuma conclusão chegou. A bela, jovem e lasciva caseira Leopoldina teve por ele uma paixão avassaladora.
1853/54 >> 1860/61 >> 1885 >> 1905 >> 1945 >> 1965
Aos sessenta, João de Barros, indiferente a Margô, indiferente a Leopoldina, mantém por alguns tempos uma
relação apertada com a filha favorita Rosamund, que é o retrato fiel de Rosalina. Morreu triste, fisicamente
debilitado e só, de um ataque cardíaco, nu dentro de uma banheira.
Cem anos depois do mistério do desaparecimento de Rosalina de Sousa, a bela Rosamund (Ana Moreira) é a
personagem chave deste romance e deste filme. Delgada e elegante, “ a mulher mais deslocada, mais meteórica
que o Funchal jamais vira. Incapaz de ficar quieta em qualquer lugar!” Quando o pai perdeu toda a fortuna,
arregaçou as mangas, recusou a venda da Casa Cossart, e para sobreviver abriu-a aos turistas. Ficava tempos
infindos a olhar para a enorme pintura que representava Judith preparada para degolar Holofernes, no seu sono,
depois de consumar a paixão, como 100 anos antes a sua trisavó o tinha feito. E dizia a mesma coisa:” Ah, se eu
fosse homem!” Quando o decrépito pai morreu, foi para o Corte do Norte e, como os outros membros alucinados
desta extraordinária família, ficou agarrada ao mistério da Rosalina. Fez de tudo para o resolver e resolveu-o.

Ficha Artística
ANA MOREIRA Sissi, Rosalina, Emília de Sousa, Águeda e Rosamund
RICARDO AIBÉO João Sanha
ROGÉRIO SAMORA João de Barros
LAURA SOVERAL D.Matilde
JOÃO RICARDO Gaspar de Barros
LÍGIA ROQUE Margôt
CUSTÓDIA GALLEGO Leopoldina (50 anos)
MARGARIDA VILA-NOVA Leopoldina (20 anos)
MARCELLO URGEGHE Tristão
GRACIANO DIAS Francisco
RITA BLANCO D. Antónia
VIRGÍLIO CASTELO Almeida Garrett
FERNANDA BORSATTI Alice (81 anos)
DIANA COSTA E SILVA Alice (30 anos)
ANTÓNIO PEDRO CERDEIRA Lopo
MAYA BOOTH Dozy
MARIA JOÃO PINHO Olímpia
MIGUEL MONTEIRO Conde Carvalhal
RUI MORISSON Médico
VICENTE JORGE SILVA Fotógrafo Vicente
SOFIA MARQUES Ama
FILIPE VARGAS Emídio
MARIA JOÃO CRUZ Narradora
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Ficha Técnica
fotografia JOÃO RIBEIRO
som FRANCISCO VELOSO
figurinos SILVIA GRABOWSKI
caracterização SANO DE PERPESSAC
decoração CATARINA AMARO
assistente de realização JOÃO FONSECA
montagem JOÃO BRAZ
mistura de som MIGUEL MARTINS
produção executiva ALEXANDRE OLIVEIRA
um filme de JOÃO BOTELHO
produzido por FILMES FUNDO
com o apoio financeiro de INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL
e RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA.
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João Botelho - Filmografia
1977
O ALTO DO COBRE (c.m.)
UM PROJECTO DE EDUCAÇÃO POPULAR (c.m.)
OS BONECOS DE SANTO ALEIXO (documentário de longa metragem)
1978
ALEXANDRE ROSA (c.m. com Jorge Alves da Silva)
1980
CONVERSA ACABADA
1985
UM ADEUS PORTUGUÊS
1987
TEMPOS DIFÍCEIS
1991
NO DIA DOS MEUS ANOS
1993
AQUI NA TERRA
1994
TRÊS PALMEIRAS
1996
13 FILMES X 3’
1998
TRÁFICO
1999
SE A MEMÓRIA EXISTE
2001
QUEM ÉS TU?
2001
AS MÃOS E AS PEDRAS
2003
A MULHER QUE ACREDITAVA SER PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
2005
A LUZ NA RIA FORMOSA
2005
O FATALISTA
2006
A BALEIA BRANCA, UMA IDEIA DE DEUS
2007
A TERRA ANTES DO CÉU
2008
A CORTE DO NORTE

