
 



“Salvador conhecia Constança e Santiago. 

Não conhecia mas admirava, Laurence. De 

entre eles, Laurence conhecia Santiago. 

Constança não conhecia Laurence. Só 

Santiago conhecia Laurence, Constança e 

Salvador.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma teia cativante de relações 

em cada personagem talvez não 

coincida com a própria 

identidade que a ficção parece 

garantir. Num certo sentido, 

cada um vive em estado de 

branda amnésia: o inevitável “ 

quem eu sou?” amplia-se e ecoa 

num perturbante “não sei quem 

tu és”. 

  



COMENTÁRIO DO ARGUMENTISTA 

 

Tive durante anos, na estante esquerda da minha sala, uma cassete VHS, 

magnética, com Belarmino, o filme em que um pugilista português, criado 

nas ruas e nos ginásios, explica o que é um homem a sério e para que serve. 

Um dia colei-lhe, numa simbiose improvável da técnica, e da arte do 

cinema, o CD digital de O Delfim: outro tipo de homem, aristocrata, mas 

também levado pela queda violenta do ser português. Quando me 

convidaram para escrever o guião de Em Câmara Lenta, ainda não lera o 

livro de Pedro Reis e não conhecia pessoalmente Fernando Lopes. 

Encontrei o Fernando numa esplanada e, em quinze minutos que ainda não 

acabaram, falámos dos filmes, livros, dos homens e mulheres, de um 

mundo absoluto de amor, angústia e humor, sons e imagens reinventados, 

portugueses e universais. Da vida em que todas as acções humanas têm 

uma dura resposta à espera, não se sabe como nem porquê. Um mundo de 

que só os mestres do cinema têm a chave, do princípio até hoje. É uma 

honra, Fernando, e o meu trabalho, o mergulho no mar, é todo seu. 

 

Rui Cardoso Martins 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RUI MORISSON 

 

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Actor de Cinema por Os 

Sorrisos do Destino, de Fernando Lopes, tem conseguido uma 

carreira criteriosa entre o cinema e o teatro.  

 

No cinema já se destacou em O Mal, de Alberto Seixas Santos e O 

Quinto Império, de Manoel de Oliveira, ou mais recentemente em 

Mistérios de Lisboa, de Raúl Ruiz, ou A Morte de Carlos Gardel, de 

Solveig Nordlund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOÃO PINHO 

Actriz da nova geração capaz de inúmeros 

registos. O seu rosto de cinema foi captado por 

cineastas marcantes como Raúl Ruiz, em 

Mistérios de Lisboa, ou João Botelho, em A Corte 

do Norte.  

Com uma presença marcante também na 

televisão, Maria João Pinho trabalhou no projecto 

Salazar- A Vida Privada, de Jorge Queiroga, e na 

popular série Conta-me Como Foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MARIA JOÃO LUÍS 

Com um percurso iniciado no Teatro, onde trabalhou com Hélder Costa, Luís Miguel Cintra 

ou Jorge Silva Melo, Maria João Luís cimentou uma carreira assinalada pela participação em 

projectos de excelência, quer na Televisão quer no Cinema. A Mulher que Acreditava ser 

Presidente dos E.U.A., de João Botelho, A Idade Maior, de Teresa Villaverde, ou Camarate, 

de Luís Filipe Rocha, são alguns dos seus trabalhos cinematográficos mais marcantes. 

 

 

 

 

 

MARIA JOÃO BASTOS 

Entre a televisão e o cinema, Maria João Bastos é das actrizes mais admiradas em Portugal, 

tendo já filmado com os consagrados Raúl Ruiz, em Mistérios de Lisboa, cuja interpretação 

mereceu elogios nacionais e internacionais, e ainda Ruy Guerra no Brasil, O Veneno da 

Madrugada. Estudou representação em Nova Iorque. 

 

 

 

 

JOÃO REIS 

Um dos nomes mais respeitados da representação nacional, João Reis tem divido a sua 

carreira pelo Teatro, Cinema e Televisão. Na 7ª Arte já foi dirigido por nomes cimeiros do 

cinema português como Manoel de Oliveira, O Quinto Império – Ontem como Hoje, ou Luís 

Filipe Rocha, em Camarate. Em teatro já integrou encenações de Luís Miguel Cintra, Carlos 

Avilez, Ricardo Pais, Nuno Carinhas ou João Lourenço. 

 

 



 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO LOPES 
 

 

 

 

Fernando Lopes assinala quase 50 anos de carreira, sendo responsável por alguns dos filmes mais 

emblemáticos da cinematografia portuguesa. Consagrando-se como figura incontornável da 

produção cinematográfica em Portugal, tem-se dividido entre o documentário e a ficção, assinando 

mais de 50 obras, ao longo de toda a sua carreira. Figura assídua nos grandes Festivais 

Internacionais de Cinema, o cineasta viu o seu trabalho ser, por várias ocasiões, distinguido e 

premiado. 

Foi condecorado por Jack Lang com a  Ordem do Mérito Artístico  e pelo então presidente Mário 

Soares com a  Ordem do Infante D. Henrique  pelo seu contributo dado ao cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILMOGRAFIA – FERNANDO LOPES 

 

 

Em Câmara Lenta (2011) 

Os Sorrisos do Destino (2009) 

98 Octanas (2006) 

Lá Fora (2004) 

Tomai Lá do O'Neill (2004) 

O Delfim (2002) 

Cinema (2001) 

Gérard, Fotógrafo (1998) 

Lissabon Wuppertal Lisboa (1998) 

O Fio do Horizonte (1993) 

Matar Saudades (1988) 

Crónica dos Bons Malandros (1984) 

Lisboa (1979) 

Nós Por Cá Tudo Bem (1978) 

Cantigamente (1976) 

O Encoberto (1975) 

Uma Abelha na Chuva (1972) 

A Aventura Calculada (1972) 

Nacionalidade: Português (1972) 

Era Uma Vez... Amanhã (1972) 

ermelho, Amarelo e Verde (1969) 

Hoje, Estreia (1967) 

Tejo na Rota do Progresso (1967) 

Cruzeiro do Sul (1966) 

Se Deus Quiser (1966) 

Belarmino (1964) 

Rota do Progresso (1964) 

As Palavras e os Fios (1962) 

O Voo da Amizade (1962) 

As Pedras e o Tempo (1961) 

 

  



EM CÂMARA LENTA 

 

Ficha Artística 

Rui Morisson - Santiago 

João Reis - Salvador 

Maria João Pinho - Constança 

Maria João Luís - Laurence 

Maria João Bastos - Ma Vie 

Carlos Santos - Avô 

Nuno Rodrigues - Taberneiro 

Miguel Monteiro - Recepcionista 

John Frey  

 

Ficha Técnica 

 Realização - Fernando Lopes 

Assistente de Realização - Zé Maria Vaz da Silva, Samuel Barbosa 

Direcção de Arte - Zé Branco 

Director de Fotografia - Edmundo Diaz 

Direcção de Produção - Sofia Gouveia 

Maquilhadora - Araceli Fuente 

Produção - Alfama Films

 




