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O Váatão – Teatro de Castelo 

branco promove a projecção, 

seguida de debate, do documentário 

Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, 

sobre a famosa romaria de Huelva, 

que foi censurado em Espanha por 

identificar as vítimas e os 

principais responsáveis pela 

repressão franquista em Almonte, 

bem assim como os crimes 

cometidos durante a Guerra Civil e 

o franquismo 
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Trajectória do filme “Rocio” 

A 23 de Outubro de 1980, o certame de cinema Andaluz do primeiro 
Festival Internacional de Cinema de Sevilha dá-lhe o 1 º Prémio " ... pelos 
seus documentários e realizações analíticas, bem como a consistência da sua 
visão controversa da peregrinação, nomeadamente do lado antropológico. 
 

A projecção do filme fez com que um depoimento de José Maria 
Reales Cala 15 de Novembro /. 80, que afirma não querer que o filme seja 
projectado em sua área e que para tal executará quaisquer as acções legais 
que considere adequadas. 
 

A 23 de Fevereiro de 1981, José Maria Reales Cala, apresenta uma 
queixa contra Rocío. 
 

A 8 de Abril, o Tribunal Nº 2 de Sevilha, ordenou a proibição do filme 
em todo o território nacional e a recolha das suas cópias, devido a uma 
queixa apresentada por José Maria Reales Cala, por calúnia e ridicularizar a 
religião católica e insulto à memória de José Maria Reales Carrasco, pai do 
autor. 
 

Foi planeada a exibição do filme em Pilas, perto da cidade de 
Almonte, a 10 de Abril, em uma semana de eventos culturais organizados 
pela cidade. 
 

A 29 de Abril, o Tribunal de Instrução n º 2 de Sevilha levantou a 
proibição na Espanha, excepto em Sevilha, Cádis e Huelva (após recurso) , 
ficam em liberdade provisória os três processados : Fernando Ruiz Vergara 
director do filme, Ana Vila guionista e Pedro Gómez Clavijo um residente de 
Almonte. 

A 8 de Junho de 1981 O filme estreia em Málaga, Valência e Madrid. 
O recorrente reclamou para a 2ª Seção de Audiência Provincial de 

Sevilha e o filme volta a ser proibido em todo o país a 11 de Junho. O 
julgamento de Fernando Ruiz, Ana e Pedro Gómez Vila, é realizado a 15 de 
Junho de 1982 no Tribunal Provincial de Sevilha, depois de triagem prévia do 
filme realizada à porta fechada. 
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Projectos/Intenções: 

I - Sardinha pra Três 
 

Começando pelo Título, da 
peça de teatro “Uma sardinha para 
três”, do Grupo Váatão – Teatro de 
Castelo Branco, deparamo-nos que 
a mesma é uma síntese e ou um 
retrato  de uma época em que as 
pessoas passavam dificuldades no 
seu dia a dia para  sobreviverem, 
sujeitando-se por isso, a trabalhos 
duros nas minas, mais concretamente, na exploração do 
volfrâmio. Esta é uma expressão singular uma síntese de um 
retrato de um tempo tangível. 

Mesmo hoje, muitos outros povos e nações, ainda 
sofrem com os constrangimentos do presente. Na sequência 
da peça teatral, queremos mostrar esse retrato, com o 
propósito de retractar “branco no preto”, essas 
condicionantes que moldaram e moldam vidas. A 
importância de abordar personalidades variadas, vem a 
propósito do que podemos aprender. Os sentimentos e 
sabedorias das diferentes facetas, a que vamos dar voz nos 
contrastes que se ilustram. 

Para fazer isto nós, nos referimos às fontes de 
motivos, o passado: os testemunhos destas experiências, 
aqueles que estudaram, quem orquestrou e todos aqueles 
que podem dar informações sobre a compreensão daquele 
passado, param este presente e futuro. 

 

    DOCUMENTÁRIO 
    DE 
    FERNANDO 
    RUIZVERGARA 

 
    BASEADO NA 
    PEÇA TEATRAL 
 
    “ UMA SARDINHA 

         PARA TRÊS” 
 
         PRODUÇÃO: 

        
       VÁATÃO-Teatro 

  de 
        Castelo Branco 
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II - Didi 

Trata-se de criar uma entidade legal (Divertimentos 
Divulgativos, D.D.), com um estatuto a definir. 
 

Esta entidade, forneceria um aparelho supostamente 
denominado: Display Didi, (estaria protegido por registro 
internacional, como Modelo de Utilidade), que permite dispor de 
superfícies planas (42x42 cm) em diversas cores (branco, preto, 
vermelho, verde, azul, amarelo e outras facultativas, que 
possibilita a criação de grafismos diversos, de grandes dimensões, 
em concentrações multitudinárias, vulgarmente denominados: 
mosaicos. 
 

A concepção deste aparelho (Didi) deve a sua criação á 
inexistência de algo similar para a realização dos referidos 
mosaicos. 
 

Até agora, estas manifestações plásticas realizam-se de 
uma forma primária, com cartolinas ou plásticos unicolores, 
efémeros e descartáveis. 
 

Pelo seu caracter de uso de grupos, o seu consumo seria 
dirigido a associações, agrupações e claques de qualquer 
categoria de cada pais. 
 

A inexistência de este aparelho, é generalizada em todo o 
mundo, o que supõe, que as hipóteses de mercado são globais. 
 

Numa primeira fase, a estratégia de introdução dirigir-se-
ia a Portugal e países europeus e numa segunda, aos restantes 
continentes. 
 

Dada a singularidade do produto e dos próprios utentes, a 
sua implementação também obedece a essas condições: Notificar 
e dar conhecer as particularidades do mesmo pelos canais mais 
afines a os utentes, sobre tudo; Internet, publicações do seus 
clubes, etc. e pessoalmente com demonstrações oportunas. 
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III - Huelva – Memoria explicativa 

LA Huelva Y. .. LA Huelva 
 
Apresenta dois retractos de Huelva, em tempos muito diferentes, 50 

anos... e agora, como um fundo que servirá como um pretexto e homenagem , dois 
personagens fortemente ligados uns aos outros ; D. Pedro Gomez e D. Antonio 
León Ortega, Huelva por um tempo, suscitar emoções e conhecimento, que nos 
façam ter consciência e compreensão, para um futuro melhor. 

 
D. Pedro retracta Huelva e a sua província, com uma dimensão 

artística muito pessoal, uma sensibilidade... carinhosa, uma técnica única que 
popularmente o caracterizou " ... como " ... quem melhor pintou a luz de Huelva e 
a sua região" . 

D. Antonio, em três dimensões, capturou imagens que emocionaram todo 
um povo, em um evento tão popular, como a Semana Santa. 

 
Esses dois personagens, trabalhando no mesmo estúdio, ao qual se acedia 

pela Rua S. Cristobal (agora desaparecida e ocupado pelo Cinema Imperador), 
com uma atmosfera muito especial, quente e humanamente falando etérea. Era 
um lugar de encontro para muitas preocupações que provocaram germinações 
expressivas em novas gerações. 

 
Esta oficina - estúdio, foi a única referência das artes visuais em Huelva 

na época. 
 
Para além do trabalho pessoal dos professores, foi criado em torno deles 

um grupo de alunos interessados, que mais tarde tiveram importância na 
pintura e escultura de Huelva, pintores como: Pilar Barroso, Toscano Pilar, José 
Maria Franco, Juan Seisdedos Manuel, Francisco Perez Gomez, etc., etc... 

 
Também compareciam a aproveitar e a trazer uma atmosfera especial 

às reuniões, artistas mais maduros, como Matthew Orduna, Manuel Moreno 
Diaz, Antonio Brunt bem como visitantes ocasionais: Sebastian Garcia Vazquez, 
D. Policarpo, Eugenio Hermoso, Daniel Vazquez Diaz e José Maria Labrador. 

 
Também trabalhavam como assistentes do Maestro Leon Ortega; 

Aurelio... Enrique... assim resultaram excelentes escultores e artesãos. 
 
Esta oficina - estúdio cumpriu as funções de Escola de Arte e 

Humanismo, tão importantes naquele deserto cultural, que era então Huelva. 
 
 
Pretende-se que aquelas gerações que andaram e andam seus próprios 

caminhos , estabeleçam um trabalho que poderia ter uma conotação com a vida e 
de partilha dos personagens e seriam convidados para esta homenagem . 
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Tudo isso terá a função " didáctica " destinada a proporcionar uma 
leitura humana e social, que comporta uma intenção cooperativa e 
organizacional que envolva a realização dos objectivos. 

 
Para fazer isso, encontramos a participação inevitável de algumas 

instituições cujas influências são decisivas: 
 
O Conselho do Condado, nesse sentido, parece-nos inquestionável, dado o 

papel que desempenha no processo de desenvolvimento social e cultural da nossa 
província e, portanto, os grandes tesouros do património documental. 

 
A Universidade de Cármen também, porque este projecto envolve um 

programa educacional a partir da revisão de um período da história da cidade 
através das vidas e trabalho de dois de seus protagonistas. 

 
A Universidade de Rabida, porque este projecto pode encontrar uma 

maneira de divulgar essa realidade histórica e o valor da mais-valia pessoal dos 
seus protagonistas. 

 
A Autoridade Portuária, esta entidade tem sido, historicamente, a pedra 

angular para o desenvolvimento económico da cidade e da província e é o 
proprietário também de fontes documentais de interesse inestimável e também 
possui um grande sentido de compromisso com a cidade. 

 
Por fim, a Fundação El Monte, que também desenvolve um trabalho 

social e cultural, o que contribui de forma inestimável para o desenvolvimento 
da província. 

 
Face ao exposto, como apresentação de intenções, estes seriam reflectidas 

em todos os tipos de material gráfico, fotográfico, fílmicos, pictóricos, literários, 
etc. que nos permite conhecer essa importante , mas pouco estudada, parte da 
cultura de Huelva já desaparecida, que iria ser contrastada com a realidade do 
presente. 

 
Grosso modo, toda a realização do compromisso, envolve e seria 

precedida da realização de um guião que marcaria padrões para a pesquisa, a 
busca de obras, necessidades físicas; salas, instalações, técnicas de projecção, luz, 
som, etc.., para que a execução permita a leitura que se pretende bem como os 
seus custos. 
 
 
 
Fernando Ruiz Vergara 
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Morreu o realizador Fernando Ruiz Vergara 
(in – Jornal do Fundão) 

Fernando Vergara, natural da região da Andaluzia, 
esteve ligado ao cinema de intervenção. O documentário 
antifranquista “Rocio”, censurado em Espanha em plena 
democracia, foi exibido em Portugal pela Cooperativa Culturas 
do Trabalho e Socialismo. O realizador vivia em Portugal desde 
1971, tendo-se fixado, nos últimos anos, na Beira Interior, em 
Escalos de Baixo. 

 
Durante o 25 de Abril, Vergara organizou inúmeras 

actividades culturais e ciclos de cinema de Norte a Sul de 
Portugal, dedicados principalmente aos seus compatriotas 
espanhóis, ainda sob o jugo franquista. 

 
Fernando Vergara ainda volta a Espanha, após a morte 

de Franco, acabando por ter que regressar a Portugal nos anos 
80. Em 1980, Fernando Vergara realizou o documentário “Rocio”, 
com guião de Ana Vila, música de salvador Távora e fotografia 
de Victor Estevão, único filme censurado e sequestrado depois da 
transição em Espanha, no qual desmonta as bases económicas e 
de poder que estão na base desta romaria de Almonte (Huelva) e 
identifica vítimas e principais responsáveis pela repressão do 
franquismo. 

 
A realização deste documentário valeu a Fernando 

Vergara um processo judicial movido pela família Reales no 
início de 1980, tendo sido condenado a pagar uma avultada 
indemnização. O realizador foi ainda condenado a 2 anos e meio 
de prisão, tendo o seu advogado conseguido evitar a sua prisão 
mediante a apresentação de um recurso. 

 
Em 23 de Outubro de 1980, no 1º. Festival Internacional de 

Sevilha, é-lhe concedido o 1º. Prémio “...pelas suas realizações 
documentais e analíticas, assim como pela coerência da sua visão 
polémica da Romaria, desde a vertente antropológica". 
Ruiz Vergara produziu para a televisão, entre outros projectos, 
os titulados “Os ventos”, “A luz occidental” e “Igrejas ad laetere”. 
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Auto-retrato desenhado ao espelho 

      

 

          


