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                                     IDENTIFICAÇÃO 

Série de Televisão “Uma História Privada”

Tipo de conteúdo: Série de Época

Duração:  45 minutos

EPISÓDIOS 

7 episódios para televisão/SVOD, num dia da semana a definir, 
com a duração de 45 minutos, em que a narrativa é desenvolvida.
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                                  APRESENTAÇÃO  

Este projeto visa adaptar o primeiro volume de “Os Pioneiros” (1994 
– 7 edições, 12.000 exemplares), da tetralogia “Uma História 
Privada” para uma primeira de quatro temporadas de uma série 
histórica.

Em caso de sucesso, dar-se-á seguimento à adaptação dos outros 
3 volumes constituída por “Os Impetuosos” (1995, 6 edições 
esgotadas, 10.500 exemplares), “Os Bem- Aventurados” (1997, 4 
edições esgotadas) e “Os Mal-Amados” (1997, 4 edições 
esgotadas).

A consistência histórica e literária da obra reflete-se no facto de ter 
sido objeto de uma tese de doutoramento (Faculdade de Letras do 
Porto), fonte de vários artigos científicos (Estudos sobre a Mulher, 
2000, Zília Osório de Castro, Fac. Letras Lisboa), e múltiplas 
citações noutros livros. O número de edições e o Prémio Máxima 
Revelação, atribuído a “Os pioneiros”, em 1996, atestam o 
reconhecimento e a adesão do público.

A autenticidade das personagens e o realismo do seu quotidiano 
(fatores essenciais numa boa série televisiva) resultam, não apenas 
na permanente e rigorosa investigação, mas sobretudo na 
colaboração incansável da “tia Graça”(1896-1996), guardadora das 
memórias de 7 gerações:

"Fui uma mulher de segunda porque nunca casei, as senhoras 
solteiras tinham o papel de servir a família e as casadas apenas 
brilhavam através dos maridos. Como dizia a minha irmã, pior que 
um mau casamento só não casar. Hoje as mulheres valem por si. 
Se são mais felizes, isso já não sei. A minha vida desinteressante 
foi assistir à vida dos outros, aos seus sucessos, às suas paixões, 
aos seus desgostos. Tornei-me uma assistente da vida. Os meus 
olhos, que graças a Deus ainda estão bons (o ouvido é que não, 
infelizmente), viram muitas coisas, muitas mudanças, mudanças tão 
grandes que parece quase impossível: o fim da monarquia, o 
aparecimento da electricidade, da telefonia, do telefone (o do meu 
avô era o número três), do automóvel, da televisão, a ida à lua; 
assisti a revoluções, nascimentos e mortes, tantas mortes que não 
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me convencem da minha. Já vou na sétima geração. Há quem diga 
que antigamente era melhor. Eu não acho, era diferente, as 
distâncias pareciam grandes e a vida comprida. Tínhamos que 
inventar as nossas distrações. Hoje há mais leveza, mais 
sinceridade, mais liberdade. Se a usam bem, não sei, penso que 
nunca se dá o valor senão ao que se vê nascer.

NOTA DE INTENÇÃO 

Porque só agora, passados 20 anos, me lanço neste desafio?
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Pelas mesmas razões que, aos 50 anos, me tornei escritora: a 
vontade de levar a nossa História às pessoas, de a tornar próxima e 
identificadora de pertenças. Com uma História tão rica, o imaginário 
dos portugueses está povoado de heróis ingleses, franceses, 
americanos, de tal modo que é muito mais excitante uma aventura 
em Londres que em Lisboa – a autoestima nacional sofre com isso. 
Procurei fazê-lo contando a história de uma família portuguesa ao 
longo dos dois últimos séculos, baseada (nos 2 primeiros volumes) 
na minha própria família pois possuía belíssimas fontes diretas e 
indiretas. A força das personagens no espaço íntimo da casa e a 
sua vinculação aos ritmos domésticos permite tornar o domínio 
público dos eventos históricos esclarecido e ressuscitado pelo 
domínio privado. As personagens, porque baseadas no real 
(pessoas que existiram), não são paradigmas, figuras históricas 
solenes que abafam os labirintos emocionais, são seres totais com 
diferentes códigos compreensivos, não só das suas vidas, mas das 
vidas dos seus próximos, familiares, amigos, inimigos:

Um Manuel Joaquim construtor de impérios, negreiro e depois 
abolicionista, uma Ana que domina a vida social, um Conde de 
Aguim (Visconde de Seabra),
humanista e governante, partilham connosco as suas vivências que 
refletem os traços sociais e políticos da época e da porção de 
mundo onde circulam.
Sempre houve adaptações de livros à televisão, mas, como diz 
Pedro Boucherie Mendes no seu artigo na Revista Expresso 
(15/7/2017) (...) a alta qualidade da ficção em televisão tem sido de 
tal modo frequente e constante, que não só se pode falar de quanto 
gostamos de séries, como escritores e intelectuais que teriam 
desdenhado o meio há pouco tempo, hoje querem tanto lá estar (...) 
a televisão tem os meios, o talento e o dinheiro para que as 
histórias sejam contadas de uma forma fulgurante. E mais adiante: 
do ponto de vista criativo é esta translação entre a palavra escrita e 
o visual que mais tem evoluído.
Esta é a melhor fundamentação que poderei utilizar porque acredito 
nela e considero estes 4 livros um ponto de partida seguro para 
uma excelente série histórica, capaz de entusiasmar o público.

 
                                                                                                                           
Luísa Beltrão
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STORYLINE 

Todas as personagens exisLram e a história romanceada é real. 

Uma série baseada na obra literária de Luísa Beltrão, esta é a 
história de uma família portuguesa, ocorrida no buliçoso séc. XIX, 
prenhe de revoluções e percorrida por sangrenta guerra civil, que 
leva ao fim de uma era e ao início de outra. 
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Marcado por Manuel Joaquim, personagem poderosa que emigra 
aos 15 anos do Minho e constrói uma imensa fortuna no Brasil e em 
África, o fio condutor da história será, contudo, movido pela sua 
segunda mulher e sobrinha, a ambiciosa Ana, quarenta anos mais 
nova; sem nunca ter saído da aldeia, ao mudar-se para a capital, é 
confrontada com a sociedade lisboeta, elitista e fechada, mas 
consegue entrar nela com desenvoltura. Viúva aos vinte e seis 
anos, vê-se sozinha perante o desafio hercúleo de gerir a enorme 
fortuna do marido pois quer guardar o segredo terrível de ele ter 
sido negreiro. Volta a casar um ano depois com o Visconde de 
Seabra, ministro do Reino que aboliu a pena de morte em Portugal, 
de quem tem ainda um filho. Segue-se a geração dos filhos, que 
crescem ricos e descuidados, desbaratando as heranças.

 

CONTEXTO HISTÓRICO E AMBIENTES 

Contexto época, ambientes, e principais linhas de Ação Dramática:

O contexto: História recente portuguesa do século XIX desde as     
Invasões Francesas, as guerras liberais, o império colonial, a 
independência do Brasil, a exploração comercial e a rota dos 
negreiros, as revoltas e vicissitudes políticas que abalam o país, 
levando ao fim da monarquia.
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Os ambientes:  Rio de Janeiro oitocentista, as fazendas brasileiras, 
as
roças africanas; o palácio da Praça da Alegria e Lisboa oitocentista; 
baile no Palácio Quintela; a quinta de S. Jerónimo e a Bairrada, 
centro
nevrálgico da política nos finais da monarquia.

DESCRIÇÃO DAS PERSONAGENS 

Personagens Principais 

                                       Ana de Jesus  (1843 – 1926) 
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Alta, esguia, elegante, bela sem obedecer aos cânones estéticos 
femininos da época, é uma mulher fogosa cheia de ambição que vai 
dominar o meio à sua volta. Casa com homens muito mais velhos, 
cada um com características opostas (aos 15 anos com o tio de 54 
e aos 27 com Jorge Francisco de 72), sabendo que uma mulher 
não consegue impor-se por si só. Inteligente, pede professores para 
se cultivar e cria um salão lisboeta de sucesso no palacete da 
Praça da Alegria, quer, mais tarde, na quinta de S. Jerónimo na 
Bairrada, berço da maioria dos políticos da época.

                             Manuel Joaquim Teixeira  (1804-1868) 

De estatura média, trigueiro, emigra aos 15 anos para o Brasil com 
a vontade indómita de construir fortuna. Audácia sem limites, 
pragmatismo, sangue-frio, domina as emoções e em pouco mais de 
2 décadas cria um poderoso império comercial no triângulo Lisboa/
Rio/Benguela. Atento aos sinais do tempo, não gosta de política, 
mas usa-a em seu favor. Grande amor à terra e à família.

                            Visconde de Seabra (1798 - 1894) 

Baseado na figura do Visconde de Seabra, aristocrata de vida 
aventurosa, liberal, humanista, é autor do Código Civil, defensor 
dos ideais de justiça mais avançados, participa na abolição da pena 
de morte em Portugal. Muito alto, belo homem de sucessos, mesmo 
na figura de velho, casa com Ana aos 72 anos e ainda tem um filho.
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Personagens 2º geração 

Luís

O primogénito nasce em 1859. Loiro, ar aristocrático, procura a 
nobreza apesar da sua origem burguesa. O mais sensato dos 
irmãos, consegue manter a fortuna herdada e goza a vida social 
lisboeta com a mulher, a bela Zulmira.

António 

Nasce um ano depois, em 1860. De baixa estatura, muito elegante 
e cuidado, é um homem amável mas doentiamente gastador, que 
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acaba por ter uma vida cheia de insucessos a todos os níveis 
apesar de nunca perder a bonomia. Casado com Guilhermina, 
abominável, descura o filho Pedro abandonado pela mãe.

Júlio

O 3º na linhagem, é o continuador da Saga. Alto, lindo, de génio 
bravo, ciumento, muito dado a mulheres e jogador inveterado. 
Apaixona-se perdidamente por Albertina a doce (1867 – 1968), e 
casa com ela contra todas as vontades. Adoece ainda novo com 
sífilis e sofre terrivelmente. Têm 4 filhos, a mais velha das quais, 
Maria Teresa, será figura maior na Saga.

Elisinha (Maria da Graça Teixeira – 1895-1996)

Magrinha, nervosa, foi uma mulher de segunda, conforme as suas 
palavras, que ficou solteira para cuidar dos pais, tornando-se uma 
assistente da vida dos outros e guardadora da memória de 7 
gerações. A natureza humana tem nela uma entendedora branda 
porque a sua visão das coisas não é imediatista nem interesseira.
Saltou o choque das gerações.

SINOPSES DOS 7 EPISÓDIOS DA SÉRIE  

“O Emigrante”

1º Episódio  

1857, Quinta da Renda, em Meinedo. Manuel Joaquim Teixeira, de 
53 anos, volta a si depois de um surto da terrível febre amarela. É 
tratado pela sobrinha Ana, de 15 anos. Ao longo da recuperação, 
Manuel Joaquim vai contando à sobrinha a 
sua história. Com os mesmos 15 anos, sai da aldeia e emigra para 
o Rio de Janeiro, começando como marçano numa mercearia, 
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acaba por construir uma fortuna incalculável no Brasil, África e 
Portugal.
Tio e sobrinha apaixonam-se: Ana fascinada com a coragem de 
Manuel Joaquim, ele deslumbrado pelo encanto e ambição dela.

“Ana”

2º Episódio  

Manuel Joaquim e Ana vão a Paris em lua de mel e Ana delicia-se 
com o luxo e o brilho da capital. Em Lisboa, instalam-se no palacete 
da Praça da Alegria. Com o marido pouco presente, Ana aprende a 
viver num mundo novo de regras e protocolos, além do encargo dos 
três enteados. Torna-se elegante e culta, cheia de sucesso social, 
irritada com a sua fecundidade, em 7 anos dá à luz a 3 filhos e 2 
filhas. Gradualmente, Manuel Joaquim passa a viver mais tempo 
em Lisboa e dedica-se à abolição da escravatura.
Na grande festa dos 25 anos de Ana, Manuel Joaquim sofre uma 
síncope ao receber uma carta misteriosa e morre.

“O Segredo”

3º Episódio 

Ana tem agora de preocupar-se com a enorme herança ao mesmo 
tempo que procura a causa da morte de Manuel Joaquim. Investiga, 
insiste com os amigos do marido, vindo a saber que ele fez a maior 
parte da fortuna como negreiro. Horrorizada, Ana, quer manter o 
segredo e, para isso,  vai ter de ser ela a gerir a herança, apesar de 
ser impossível até à data uma mulher ser responsável por tal.
No casamento da enteada, Antoninha, Ana apaixona-se pelo grande 
político Visconde de Seabra, pai do noivo, e casam em segredo. Ela 
tem 27 anos e ele 72.
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“O Visconde de Seabra”

4º episódio  

Apesar da idade avançada do visconde, o casal tem um filho. Ele 
conta-lhe a sua história. Nasceu a bordo de um navio a caminho do 
Rio de Janeiro, e teve uma vida aventurosa, sempre norteada pelos 
princípios liberais. Lutou contra o Absolutismo, viveu exilado em 
Londres, Ostende e depois em França com a mulher e dois filhos. 
Humanista, deputado, ministro, foi homem de confiança da rainha 
Dona Maria II. 
Habituada ao luxo e à sociedade lisboeta, Ana tem de se adaptar a 
uma vida completamente diferente, António Luís recusa-se a 
usufruir da fortuna de Manuel Joaquim. Passam a maior parte do 
tempo na Quinta de Santa Luzia na Bairrada.

“A Senhora da Bairrada”
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5º episódio  

A Quinta de Santa Luzia é o centro de convívio social e político da 
Bairrada onde vivem figuras importantes do reino, tais como 
Luciano de Castro, Hintze Ribeiro e João Franco, todos chegados a 
primeiros ministros. 
Ana mete-se na política, área exclusivamente masculina, e tem de 
gerir os problemas levantados pelo enteado João, mau carátcer, e 
por alguns dos seus filhos, António e Júlio no colégio interno. 
O visconde fica cego e a mulher apoia-o com todo o amor, 
arranjando-lhe um secretário para que continue a escrever e a 
intervir.

“A Segunda Geração”

6º episódio 

Cheios de dinheiro e sentindo-se donos do mundo, os filhos de Ana 
gozam a vida: o primogénito Luís, ajuizado, único a tirar um curso, 
namora com uma bela jovem da aristocracia cuja família é caça-
fortunas. António, estroina como seu irmão Júlio, apaixona-se 
perdidamente pela açoriana Guilhermina, que ele encontra na 
Figueira acompanhada pela mãe. Guilhermina, linda mas estranha, 
não gosta dele mas sua mãe faz o casamento deixando Ana muito 
preocupada. 
João, o enteado, perde-se por maus caminhos.
Os 3 irmãos, Luís, António e Júlio alugam uma casinha em Lisboa e 
divertem-se durante um mês antes de assentarem.
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“Albertina”

7º episódio  

Com os dois irmãos mais velhos casados e cada um com um filho, 
Júlio continua alegremente na boémia. Num baile, a doce Albertina 
de 17 anos, rouba-lhe o coração. Júlio pede licença ao pai da 
amada, muito rico e déspota, para a namorar. Conhecendo a fama 
de estroinice do pretendente, o pai nega o pedido e, perante a 
insistência, “tenho grande fortuna”, impõe-lhe uma condição: 
autoriza quando ele tiver um curso superior. Júlio volta aos bancos 
do liceu e passados três anos apresenta-se de novo com o diploma. 
Mas o déspota diz-lhe que já tem marido para a filha e que nunca o 
terá como genro. Começa então um namoro por cartas trocadas 
ardilosamente até à maioridade de Albertina. O pai deserda-a, 
obriga a família a cortar relações com ela,  manda fechar as janelas 
em sinal de luto e é o irmão de Albertina, de fraque, que a leva até à 
carruagem para se casar com Júlio. Vão viver para a Bairrada e Ana 
gosta muito da nora.
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                REFERÊNCIAS DA SÉRIE 

  

Séries Televisivas
  

 Downton Abbey: https://www.youtube.com/watch?v=tu3mP0c51hE

 A Ferreirinha: https://www.youtube.com/watch?v=3ky8B6c2F90

                  

 16

https://www.youtube.com/watch?v=tu3mP0c51hE
https://www.youtube.com/watch?v=3ky8B6c2F90


ANÁLISE DE PRODUÇÃO 

As filmagens em outros países serão apenas de enquadramento do 
local (exteriores).

Os Décors noutros países mencionados no guião serão recriados 
em território nacional para se evitar gastos desnecessários e 
construção de Desenho de Produção fora de Portugal.

Exemplo: O Enquadramento do Brasil na época consiste na 
filmagem de espaços de natureza abertos que permite ao espetador 
se localizar na narrativa sem denunciar a temporalidade moderna. 

Com estúdio disponibilizado

Filma-se sequencialmente por episódios. 

Após a construção dos cenários pelo Desenho de Produção,  estes 
manter-se-ao  intactos até à sua desmontagem.

 17



Na ausência de estúdio de filmagem

Para uma efetiva rentabilização orçamental de aluguer/construção 
de cenários , filma-se a série tendo em conta o aluguer do décor. 

Isto implica que se filma os episódios de forma não sequencial.

Como o episódio tem a duração de 45 minutos: 

● 15 minutos de episódio são feitos numa semana.

São necessárias 3 semanas de Filmagem para se obter um 
episódio completo.

Nessas 3 semanas filmagens, estamos a contar com a Opção 
de utilização de estúdio.

● Caso não haja estúdio, os episódios terão de ser todos 
gravados de uma vez para rentabilizar os décores.

Para isso antes da transmissão do 1º episódio da série 
“História Privada” seria necessário:

● Tempo de Construção de Cenário.
● 7 episódios x 3 = 21 semanas que equivale a 5  meses 

e ½  de Filmagem da Série.
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FICHA TÉCNICA DA EQUIPA 

P P
Produtora Responsável  

Co-Produção Oficina de Filmes e x

Autora  

Maria Luísa Beltrão

Produtor ExecuLvo 

Pandora da Cunha Telles

ArgumenLsta  

Miguel Paiva
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