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Este N° 0 dos “Cadernos KUGOMA” é a nossa forma de dizer que não estamos parados,
e que não existimos apenas durante os 10 dias em que o público vê os resultados de
longos meses de programação.
A Gabriela Moreira, tradutora, revisora de texto, jornalista, começou por se interessar
pela história do renascimento dos filmes do Cardoso, e foi atrás dos vários
impulsionadores das “homenagens”. Depois disso, pedimos-lhe que colaborasse
connosco e fizesse mais uma série de entrevistas para futuros trabalhos, que
acabaram, grande parte delas, publicadas em jornais nacionais. O Gabriel Mondlane,
acompanhou este movimento, prontificou-se a ajudar a contactar algumas pessoas e
formeceu muita da informação que esteve na base para destas entrevistas.
Na verdade, não são apenas 3, mas quisemos editar agora estas primeiras, para
obtermos o vosso feedback. Saberemos assim, se estamos no caminho certo e se vale a
pena...

Esta publicação não registada obedece aos preceitos das licenças CC. Pode copiar, divulgar, usar e abusar, desde que
refira sempre a fonte e os autores. O mesmo critério não se aplica às fotografias, que juntamos aqui com autorização
dos entrevistados mas, cujos direitos de autor, identificados ou não, estão salvaguardados pela lei.

Observar e escutar o mundo à minha volta foi um gosto que me ficou da infância.
De então para cá, tornou-se um hábito querer descobrir quem são as pessoas que
estão por detrás de cada obra, e o que foi que as motivou.
Em 2012, após assistir à exibição do filme "Anúncio", de José Cardoso, não resisti à
urgência de o entrevistar.
Esse trabalho, e a recolha de informação e opiniões daí resultantes, despoletou em mim
um impulso irreprimível de repescar muitas outras figuras ligadas ao mundo do
cinema, em Moçambique.
Aquela entrevista, e as que tenho vindo a realizar desde então, constituem o meu
singelo contributo para reavivar as memórias e recontar partes da História do Cinema
Nacional, que tem estado guardada nas gavetas do semi-esquecimento.
O meu obrigada ao KUGOMA - Fórum de Cinema de Curtas-Metragens que me abriu a
porta com este projecto dos «Cadernos KUGOMA».
A minha gratidão a todos os que, tão generosamente, têm querido acarinhar a ideia,
cedendo o seu tempo e as suas preciosas opiniões e memórias.

Gabriela Moreira

MANUEL MALO

O seu olhar é perspicaz e a sua atitude jovial e dinâmica, apesar de uma certa tristeza
transparecer nas suas palavras.
Participativo e curioso, ele não se distancia da realidade e transmite com energia e
facilidade os seus pensamentos, os seus lamentos e, sobretudo, as suas esperanças.
A vida e as circunstâncias empurraram-no para o mundo do trabalho quando era ainda
um adolescente cheio de sonhos. O pai morrera e ele tornou-se, inesperadamente,
responsável pela família, aos 15 de idade.
Ficar impedido de prosseguir os estudos, que tanto ambicionava, não o deixou amargo,
antes o atirou para uma maturidade precoce: Empenhou-se a fundo no trabalho e
apostou numa carreira que podia bem ter ido mais longe.
Falo de Manuel Málo, um especialista de laboratório cinematográfico, cuja dedicação e
perícia estão ainda intactas e são reconhecidas por todos os que com ele privaram.
Juventude dedicada a fazer acontecer todos os projectos dos seus superiores e das
equipas, a idade adulta surpreendeu-o com sucedidos e contra sensos com os quais
nunca sonhara.
Apesar da passagem dos anos o seu entusiasmo não foi abalado e ele acredita no muito
que ainda tem para oferecer a esse mundo, que foi e é a sua vida.
Repensando as muitas conversas que tenho tido o gosto e a oportunidade de
desenvolver com alguns dos membros da “grande família” que o cinema representa,

pergunto a mim própria por que razão, ou razões, este homem, não é chamado com
mais frequência a transmitir todo o conhecimento acumulado, a partilhar com o público,
e sobretudo com os jovens cineastas moçambicanos. Figuras como ele não deviam
nunca deixar de estar presentes.
-Como é que vê a história do cinema nacional?
-”O cinema que fizemos é a História para os vindouros”, afirmou convicto, quando,
sentados na esplanada da RM, nos abrigámos da chuva indomável, sorrindo da
intempérie e prosseguindo uma longa e afectuosa conversa sobre o seu trabalho e a sua
vida. Não pude deixar de apanhar a deixa no ar e perguntei-lhe:
-Que importância vê na recuperação e manutenção de um Arquivo Nacional de
Cinema, e na suprema urgência de “tornar vivos” esses arquivos, para a
posteridade, como um legado em que todos somos responsáveis?
A pergunta tocou-o fundo e a resposta foi imediata:
-Com muito afinco e entusiasmo nós registámos as imagens de grandes momentos da
história deste país, momentos que relatam o caminho percorrido, nas sucessivas fases
com que nos confrontámos. Sobrevivemos com sacrifício e levantámos a cabeça,
juntámos forças e avançámos. Por vezes dolorosos, muitas vezes cheios de glória,
todos esses momentos são o retrato do país, e só no seu conjunto o reflectem
plenamente.
-Em seu entender, o estado de “adormecimento, senão esquecimento”, em
que estão os documentos de arquivo cinematográfico, são sinónimo de quê?
-De muitas coisas possíveis, entre as quais prevalece a oportunidade. Por entre o
desinteresse, a falta de visão e de perspectiva, até à escassez de gente empenhada, e
decidida a deitar mãos à obra, o tempo foi passando e as oportunidades estagnaram ou
fugiram. Mas nunca nada está perdido, quando a vontade de fazer existe. Sem
preconceito, tendo o presente em vista e, acima de tudo, os que no futuro vão querer
ter orgulho de falar em nós.
-O que é que é preciso fazer?

-Bom, recentemente, tem-se assistido a uma certa tentativa de fazer renascer todo o
trabalho que foi desenvolvido. Muitos desses filmes têm sido repescados e
recuperados, graças a esforços múltiplos, e trazidos a público, alguns pela 1ª vez, o que
é de louvar. Algumas figuras da cena cinematográfica têm sido trazidas à ribalta,
através de homenagens, da publicação de entrevistas, da participação em palestras. É
um trabalho meritório. Mas, há muito mais a fazer. É preciso que, para além do público,
sejam desenvolvidas actividades junto dos jovens cineastas do momento e, em
particular, de toda a juventude estudantil, para que a inércia e o imediatismo do mundo
moderno não releguem para o abandono definitivo grande parte da nossa História e os
seus registos. Porque uma identidade também inclui o passado, qualquer que ele tenha
sido, e sem ele a História fica coxa.
Aproveitámos para fazer uma pausa. Um chá quente retemperou-nos do vento agreste
que se fazia sentir, e virámos a conversa em direcção ao seu percurso pessoal.
-O Manuel Málo veio da Inhaca para Maputo (então Lourenço Marques), com
15 anos, e o mundo do cinema apanhou-o de imediato. Por que motivo veio da
Inhaca?
-Foi em 1969. O meu pai falecera e tive de vir trabalhar para a cidade. Precisava
sustentar a família, como filho mais velho que era. Então, o António Melo Pereira,
contratou-me para substituir um jovem que fora para o serviço militar. Com aquela
idade, inicialmente fui servente, claro, mas pouco tempo após, comecei a acompanhar
os trabalhos de câmara. Aprendi com o colega que tinha essa função e, em 1971, passei
mesmo a fazer só câmara. O Melo Pereira percebeu que o trabalho despertara muito
interesse em mim e aproveitou-me. Fiquei lá até 1976. Após o 25 de Abril tudo parou,
porque ele trabalhava para o Estado. Mas, ele foi ficando cá e dizia que gostaria de
passar a trabalhar para o Estado de Moçambique. O certo é que, com as
nacionalizações, o estúdio “Actualidades de Moçambique”, que o Melo Pereira dirigia, e
que tinha 4 pessoas, ficou só com duas, porque os outros regressaram a Portugal. Logo

a seguir o estúdio foi encerrado.
-Onde é que ficava o estúdio?
-Ficava na actual Avenida 25 de Setembro, no nº1179, no 10º andar, flat 14, e incluía
também o terraço onde tínhamos os equipamentos e onde estava o laboratório e a sala
de visionamento.
-Como é que recebeu a notícia do encerramento?
-Fiquei muito surpreendido e emocionado, até porque o António Melo Pereira afirmava
que queria continuar cá, em Moçambique. Naquele dia, fui trabalhar, como sempre, de
bicicleta, e quando cheguei lá acima havia alguém a impedir a entrada. Só consegui
que me deixassem ir lá dentro buscar as coisas pessoais, com a ajuda do Centro de
Informação e Turismo, que financiava o “Jornal de Actualidades”, e se situava no
mesmo edifício. Vendo a passagem impedida fui até lá falar com o director, que
telefonou ao Melo Pereira a quem transmiti a situação. Ele demonstrou a sua surpresa,
mas adiantou que, de certa forma, já suspeitava que isso fosse acontecer.
-O que sucedeu depois disso?
-Pouco tempo depois foi criado o I.N.C.-Instituto Nacional de Cinema, e o Melo Pereira,
que entretanto tinha ido para a África do Sul, logo que o “Jornal de Actualidades” foi
nacionalizado, ligou-me e mandou-me ir ao recém-criado INC e apresentar-me, já que
eu era parte do jornal, trabalhava com gosto e tinha experiência.
-Então, mudou-se para o INC?
-Sim, fui logo para lá, e lá encontrei e trabalhei com muitos nomes que já conhecia,
como o Eurico Ferreira, que também acabou por ir para Portugal, e o Américo Soares,
que veio a ser o primeiro Director do INC.
-Onde se instalou o INC?
-No edifício que tinha sido a “Casa das Beiras” e que, depois de nacionalizado, passou
a ser o INC. Quem fez a remodelação foi o arquitecto Forjaz.
-Com que actividades arrancaram?
-A prioridade foi dada ao equipamento. Para se trabalhar bem precisávamos de bom

equipamento. Por isso, todo o material que era do A. Melo Pereira foi o 1º a ser
instalado no INC, por ser o mais completo, mais actualizado e de melhor qualidade.
Aquele equipamento durou ainda mais 20 anos, sempre em acção, de tal forma que
ainda existem algumas dessas máquinas nas instalações do INAC, que mais tarde
adquiriu material. As reparações era eu quem as fazia, pois conhecia bem as máquinas,
de lidar com elas tantos anos.
-Quando começaram as produções?
-Por volta de 1977, já estava tudo a funcionar. Então, começaram as produções. A
primeira actividade foi o “Jornal Semanal Kuxa Kanema” uma designação baseada nas
duas línguas locais e que se traduz por “o nascer do cinema”.
-De que é que era composto o “Jornal Semanal Kuxa Kanema”?
-Eram registos em 35mm, a preto e branco, com 20 minutos de duração, exibidos às
6as. feiras à tarde e aos sábados, em Maputo, Beira e Nampula, nos cinemas
nacionalizados. Mais tarde, em 1980, começou o cinema móvel para exibições nos
bairros, e iniciámos a produção em 16mm. Algum tempo após, o Kuxa Kanema passou
a ter apenas 10 minutos de duração, por causa dos custos.
-Voltando um pouco ao tempo do “Jornal de Actualidades de Moçambique”.
Que temas abordavam?
-Os temas desse período eram os que nos eram indicados pelo Centro de Informação e
Turismo. Incluíam, por exemplo, inaugurações, projectos do Estado, visitas
ministeriais. As orientações vinham do Ministério da Informação, nós apenas as
seguíamos. Era um jornal cinematográfico para o Estado.
-Em relação aos assuntos tratados, houve diferença quando se passou para o
Kuxa Kanema?
-Sim, claro. No Kuxa Kanema já se podiam introduzir outros assuntos, coisas culturais,
entre outras. Mas havia uma certa inspecção ao que se registava. Um certo controlo de
conteúdos, alguma censura.
-E, em termos pessoais, que memórias tem desse tempo?

-No cinema criaram-se boas amizades, tanto no INC como antes no A. Melo Pereira.
-Qual era o público do “Jornal de Actualidades”?
-Eram só pessoas da cidade, na sua maioria brancos e assimilados.
-E no Kuxa Kanema?
-Aí já era um público mais alargado, mais popular, passávamos os filmes nos bairros,
nas sedes dos grupos dinamizadores, que se encarregavam de fazer a divulgação das
sessões. Era mais social e próximo das pessoas. Lembro-me de uma cena curiosa uma
senhora, que nunca tinha visto cinema, levantou-se e foi tocar na tela com a mão para
confirmar se era ou não o Samora Machel no ecrã. Havia muito público nos bairros. As
pessoas estavam com ânsia de saber o que se passava.
-Não se manteve essa dinâmica. A coisa afrouxou?
-Bom, na década de 80 surgiu a Televisão Experimental e as pessoas começaram a
comprar os televisores para verem o Kuxa Kanema em casa. As exibições afrouxaram,
sim. As condições políticas também conduziam a outro tipo de produções. Havia guerra
no mato e iam cobrir o que se tinha passado. Aproveitou-se a oportunidade para se
fazer média-metragem sobre esses acontecimentos e divulgar essas questões, por
exemplo, ataques a aldeias. Registavam-se e eram exibidos logo que prontos e
censurados.
-Na época, as mulheres também faziam parte do público que assistia às
exibições?
-Até então toda a gente ia assistir, porque havia grande sede de saber e de estar
informado. As mulheres deixaram de se interessar muito depois, muito mais tarde.
-Quando é que a produção abrandou?
-Algum tempo antes do incêndio do INC, já quase não se produzia nada. Mas, a
produção de filmes já antes tinha reduzido bastante. Quando aconteceu a morte do 1º
Presidente, de Moçambique, o INC estava no seu apogeu. Depois disso tudo abrandou,
e até se dar o incêndio o trabalho estava parado.
-Como ficou o ambiente de trabalho?

-Surgiu alguma desconfiança entre uns e outros. O ambiente foi-se deteriorando e as
pessoas dispersando. Especulava-se sobre as causas do incêndio, sobre muita coisa.
-E como aconteceu, afinal?
-As origens ficaram por esclarecer. Pensa-se que tenha começado no armazém onde
estavam os filmes comerciais. Só escapou o laboratório. O incêndio queimou tudo que
era produção. Secção de som, montagem, câmaras…foi tudo. Só restaram o
laboratório e o arquivo! Ficámos sem nada para fazer. Um dia, o director foi lá,
convocou toda a gente, deu ordem de dispersar e informou que o trabalho acabara e
íamos ser indemnizados.
-Ainda sente muita mágoa?
-Claro. Dediquei toda a minha vida àquela actividade. Já tinha 30 anos de carreira de
cinema e pensei reformar-me. Mas, até hoje, a reforma nunca se concretizou. Não
foram preservados os direitos do trabalhador.
-Foi um colaborador polivalente. Como se sente neste momento, enquanto
pessoa e trabalhador?
-Sinto-me desiludido com o tratamento que as pessoas levaram. Gostava de ver e de
trabalhar numa verdadeira Cinemateca Nacional. Também gostava de partilhar o que
sei. Aparentemente porque já não se produz em película. Ora isso não quer dizer que
quem aprende cinema não deva conhecer as técnicas precedentes.
-A sua vida está muito condicionada?
-Muito mesmo. Vivo da ajuda dos meus filhos e dos meus irmãos. A minha esposa faz
pequenos negócios. A vida, às vezes, é bastante difícil.
-Alguns ex-colegas seus acabaram por ir para a televisão. Por que não lhes
seguiu o exemplo?
-Ir para a televisão não era uma opção. Eu era especialista de laboratório. É certo que
podiam ter-me chamado e eu adaptar-me-ia a outras funções, mas não o fizeram. A
alternativa não aconteceu.
-Se agora voltasse a trabalhar em cinema, em que área seria?

-Eu adapto-me bem, mas quem sabe a câmara, já que não se regista em película e o
meu saber de laboratório já não tem sentido.
-Alguma vez pensou em fazer também filmes, como realizador? Que temas
iria abordar?
-Foi uma ideia que me ocorreu sim. Acredito que me debruçaria sobre questões sociais,
mas não sei o que faria. Só que, de novo, os compromissos familiares não me
permitiram. A família dependia de mim e eu não podia ausentar-me como têm de fazer
os realizadores.
-Que sugestões dá aos jovens?
-Procurem saber como era antes. Com se fazia, para perceberem o que mudou e como
mudou. Para saberem de onde vêm e para onde vão. Não se deixem levar pela falta de
interesse, já que aqui prevalece, infelizmente, o esquecimento.
-Como vê a situação actual do cinema nacional?
-Considero que irá haver sempre uma continuidade. Há vários jovens a receber
formação, com métodos mais modernos. A tecnologia também é nova e eles estão a
aprender. Por exemplo, o Gabriel Mondlane tem feito um grande esforço nesse sentido.
-Lamenta que se esqueçam os métodos de trabalho mais antigos?
-Do antigamente, lamento que se perca a disciplina de trabalho, a curiosidade em
aprender, o gosto por fazer bem. Quanto ao modo como se faziam as coisas naquele
tempo, esse ainda pode ser-lhes transmitido. Alguns de nós ainda somos capazes de
contribuir para essa formação dos mais novos. Basta que haja vontade e visão para se
pôr essa práticaa em acção.
Pedro Pimenta e Gabriel Mondlane são dois dos que com ele privaram. Abordámo-los
para captar essas duas perspectivas:
“Um homem de debate”
Gabriel Mondlane, todos conhecem bem, é um entusiasta do cinema, que dedica a sua
vida a esta actividade. O seu olhar sobre os que o rodeiam tem um lado muito humano e

carinhoso, mas é incisivo no que transmite.
-Gabriel, quem é esta pessoa chamada Manuel Málo?
-É uma pessoas muito especial. Porque ele não tem limitações, porque a história dele
é diferente da minha. O Málo já tinha muita experiência quando o conheci, uma boa
experiência de laboratório, o que proporcionava bons resultados no trabalho e muito
bom ambiente, pois ele é participativo em todas as equipas, colabora em tudo quando
é preciso. O foco dele é o resultado final a obter, qualquer que seja o trabalho. Parar
não foi bom para ele. Criou-lhe muita frustração. Aliás, a nós também.
-Que opinião tem do trabalho que ele executava?
-Ele é muito versátil. É técnico de revelação e 'copiagem', mas também sabe edição e
som. Aliás, aquela equipa de que ele fazia parte, era polivalente. Ele foi Chefe de
Laboratório e fazia tudo. A preocupação dele foi sempre que a qualidade do trabalho
final fosse perfeita. Ele é um profissional completo.
-É lamentável, então, esta situação em que ele se encontra?
-Sim. É. Ele está desempregado e sem apoios. Nós tentamos apoiá-lo, mas não é nada
permanente. Quando há alguém que precisa trabalho de película, chamamo-lo.
-Por que não é ele utilizado mais vezes?
-Principalmente porque já não se usa laboratório, o que tem servido com uma boa
desculpa.
-Quando, depois do incêndio, seleccionaram os colaboradores que deviam
ficar, o que se passou?
-Na selecção, ele não foi escolhido. Por querelas de serviço, afastaram-no. Ele é um
homem de debate e veemência, coisas que nem sempre são bem vistas.
-O que tem sido feito para corrigir a situação dele?
-Está a decorrer um processo de cartas institucionais para tentarmos que ele seja
reformado.
-Em seu entender, a que funções ele se adaptaria, actualmente?
-Primeiro que tudo, ele devia ser incluído em acções para transmitir o que sabe. E,

haveria outras possibilidades, mas a nossa praça é muito limitada, prefere-se contratar
jovens a quem pagar pouco e que não se fixam. Mas, ele não foi o único que ficou em
circunstâncias adversas. Por exemplo, o Isaac Sodas, que era assistente de câmara
desde o tempo colonial, e que ficou notável pela sua habilidade e dedicação, acabou
guarda de um prédio. Foram precisos esforços para mudar a situação.
-Há vários casos de boa recolocação?
-Sim há. Além do Sodas há o Amade Ali, que também fez trabalho muito positivo no
cinema, no tempo colonial, e também acabou por dedicar-se mais à câmara. Foi até ele
quem ensinou os primeiros 'câmara' de Moçambique. Escolheu uma especialização.
“Hábil com equipamentos, versátil e muito empenhado”
A presença em Maputo, de Pedro Pimenta, que aqui esteve para a ante-estreia do filme
“Virgem Margarida”, foi a oportunidade ideal para falarmos com ele sobre Manuel Málo,
que trabalhou sob sua chefia e o mencionou como uma das pessoas que podem
testemunhar sobre o seu desempenho. Sempre bem-humorado e colaborativo, Pedro
não hesitou quando lhe perguntei:
-Quem é Manuel Málo, como foi tê-lo como colaborador directo?
-O Málo faz parte das pessoas que no cinema não são reconhecidas, os operários do
cinema. Porque é uma indústria, o cinema valoriza mais o lado criativo, e a técnica fica
como um elo, indispensável é certo, mas apenas um elo. Esquece-se que há os que são
imprescindíveis e nos 'créditos' os seus nomes nem aparecem. O Manuel Málo
simboliza esse grupo.
-Que tarefa desempenhava ele com maior interesse? Que importância tinha a
sua função?
-Ele aprendeu cedo, numa área muito delicada e fundamental, de química e precisão,
na qual ele era muitíssimo bom.
-Ele esteve no INC desde o princípio. Como foi esse processo?
-Bom, o Málo vinha da empresa A. Melo Pereira, onde aprendeu muito do que sabia.

Quando se criou o INC ele e outros foram repescados como colaboradores, pois faziam
falta esses especialistas.
-Que força motivadora representava ele?
-Naquele tempo, éramos uma equipa perfeita. A relação com o Málo era muito boa e
havia muita cumplicidade. Apesar do grande volume de trabalho nada abalava o
equilíbrio da equipa.
-O Pedro foi Director de Produção do INC nesse período, e a produção era
relativamente

independente

das

outras

áreas.

Como

geria

essa

independência usando uma equipa do INC?
-Ao vir o novo equipamento, vieram os cooperantes. Um deles foi o Ronnie Halls, que
gostou do Málo e a cumplicidade aumentou. Ora, o laboratório era o centro nevrálgico
de tudo e, com a presença dos cooperantes, os 'craques' já não podiam mandar como
queriam. Mas o Ronnie e o Málo conseguiram inverter essa situação em relação a
'quem dava ordens a quem'. O Málo era tão dedicado ao trabalho que chegava a ficar
noites completas a trabalhar sem descanso.
-O que aconteceu depois do incêndio?
-Após o incêndio precisavam de alguém para tomar conta do Arquivo dos Filmes e
escolheram o Castigo, que era técnico de laboratório, e ainda hoje lá trabalha.
-O Málo era hábil com os equipamentos e muito empenhado, por que será que
não foi integrado?
-O Málo não se impunha e tinha uma grande humildade, muita gentileza. Deve ter sido
usado e até provocado pelos que não viam com bons olhos a sua maneira de ser.
-Que tipo de relação de trabalho passou a haver nessa altura?
-Era uma relação entre 'artistas e operários'! Tipo - uns mandam e os outros
obedecem. Eu era o mediador, para não haver abusos. Era o director de produção e isso
criava conflitos, porque quando não se sabe do assunto, a solução é pôr a culpa na
técnica. Ora a natureza do Málo era “soft”, não briguenta. Para aquela equipa, “quem
queria fazer bem feito”, era sinal de maluquice! O facto de o Ronnie ser estrangeiro não

ajudou nada a cumplicidade com o Málo.
-Por que motivo não terá o Málo sido aproveitado mais tarde?
-O Málo apostou na especialização e o laboratório ardeu. Depois do incêndio foram
integrados os que se adaptavam ao vídeo e os que não se adaptavam foram afastados.
Ele é bom e humilde, mas é orgulhoso e não se vende.
-Ele já tinha tempo de serviço, podia ter sido reformado. Até hoje, isso não
aconteceu. Há explicação para tal?
-A dada altura surgiu o INSS, e os descontos para as finanças, mas os dinheiros parece
que nem sempre chegaram lá. Que eu saiba, além da D. Florência, que conseguiu,
realmente, reformar-se, ninguém mais conseguiu. Talvez algumas pessoas, que foram
para outros sítios trabalhar, tenham obtido a recontagem do tempo nos sítios para onde
foram, mas o Málo não foi para nenhum sítio e a situação eternizou-se.
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“Para fazer cinema é preciso ver”
Quando me sentei diante deste homem de 83 anos, cuja obra tem vindo a ser, com toda
a justiça e urgência, repensada, exibida e debatida, nos últimos tempos, moviam-me o
fascínio e a curiosidade. Ouvira falar dele, dos seus trabalhos, da sua determinada
postura de cidadão do mundo, do seu inesgotável comprometimento com a realidade
que o cerca, e não queria passar mais tempo sem ter privado com uma daquelas
pessoas, cujo simples acto de poder escutá-lo, torna as nossas vidas melhores.
Mas, quem é ele, afinal? - Chama-se José Cardoso e o seu nome está para sempre
ligado à história de Moçambique, como o mais antigo cineasta, a internacionalizar o
nome do país através da imagem e a granjear-lhe reconhecimento e prémios.
-Sou uma pessoa muito íntegra. O que à minha volta se apresenta como uma
injustiça flagrante, revolta-me!
Foi assim que iniciámos uma conversa franca, recheada de memórias e sorrisos, numa
manhã fresca de Maputo. Rodeava-nos o seu ambiente familiar, o aconchego do seu
dia-a-dia feito de recantos e objectos que contam uma vida, presenças e vozes que
denotam intimidade, união e ternura, ingredientes que garantem a qualquer ser,
longevidade e espaço para pensar e criar.
Cada uma das suas frases desenhou desde logo os contornos do cidadão atento e
alerta, que transpôs para a tela, com cuidadoso sentido cinematográfico, mensagens
humanas límpidas. Mas, mais do que da obra, era do homem e do seu percurso que eu

queria falar. Conhecer o de hoje, para reconhecer o de ontem. Por isso, avancei com
uma 1ª questão que o fez sorrir:
- Como vê a sua carreira, assim, nesta fase da vida?
-Olhando para trás, para a minha carreira de cineasta, vejo-a com certa nostalgia. Pelo
que me deu, e pelo que sonhei com ela e não consegui concretizar. Mas também com
uma certa revolta. Não pelo sonho do cinema, mas pelo que esperava que me desse e
não deu. As dificuldades financeiras de hoje são resultado disso. Cheguei a esta idade,
esperei 20 anos por uma reforma, e ainda não está resolvida. O cinema deu-me muitas
alegrias, mas no final também desencanto, tristeza e raiva.
- Como imagina que seria, se fosse hoje?
-Se tivesse autonomia financeira, queria que fosse brilhante, porque são inúmeras as
ideias para filmes. Naquele tempo, fi-los no cinema amador. Se fosse hoje, sem
financiamento, fazer um filme seria difícil, até porque eu não aceitaria pressões
políticas, nem que o dinheiro viesse de ONG's para fazer temas de encomenda. Quero
dizer, os meus pensamentos são livres e sem sujeição a pressões.
- Como é chegar até aqui e não parar de ter ideias e projectos sempre novos?
-Mais do que anos de idade, o que tenho são ideias e energia mental. O que eu queria
era continuar agarrado a uma máquina de filmar e fazer filmes. Mas é um trabalho
cansativo e, por isso, hoje ponho essas ideias no papel. Há anos que o faço. E, apesar
de alguns problemas me desanimarem ultimamente, luto contra isso, e essa luta
ajuda-me.
- O reconhecimento de então e o que recebe hoje são diferentes?
-O reconhecimento do público naquele tempo era muito bom. 'O vento sopra do norte',
por exemplo, creio que foi o filme que maior audiência teve, em Moçambique, 100 mil
espectadores em mês e meio de exibição, com duas sessões diárias.
Públicos e políticas culturais públicas
-O público dessa época e o de hoje são diferentes. Agora parece mais ausente
e desinteressado?

-Naquela altura, mesmo assim, havia sempre público. Hoje, não tenho como aferir,
mas pelo que me parece, talvez haja menos, mas mais selectivo. O resto não vai ao
cinema e isso é muito preocupante. Parece haver uma apatia geral.
-Os cineclubes tinham uma função social agregadora, por que será que hoje
não vingam?
-Os cineclubes fazem falta para cultivar o gosto pelo cinema e pôr o público a debater,
despertando-lhe a capacidade de análise crítica. Naquele tempo, um cineclube era uma
escola, aqui como em muitos países. É uma actividade que precisa ser revitalizada. Em
Moçambique, o 1º a surgir foi o Cineclube da Beira, que até foi considerado o 2º mais
importante do então chamado 'mundo português', quer em qualidade de filmes
exibidos, quer em número de sócios.
-Já noutra época, o Kuxa Kanema teve uma função que foi muito bem aceite.
Mas hoje, a sua réplica parece ter menos adesão. Estará o público cansado?
-O Kuxa Kanema era um 'Jornal de Actualidades', que nasceu e cresceu numa época
revolucionária, levando às pessoas a notícia do que se passava no país. Mas também
uma boa dose de propaganda política do partido, e era bem aceite porque toda a gente
estava grata pela mudança verificada, e havia esperança no ar. Embora houvesse
dificuldades em se ver Moçambique como um país uno, teve sucesso.
-O que faria para educar e criar novos públicos?
-A quebra na existência de público está assente na pobreza e na preguiça mental. Por
isso, tem de haver projectos de formação relativamente à imagem. É urgente fazer-se
formação e preparação das pessoas. Aliás, devia ser feita em todas as áreas e começar
logo na escola. Deviam ser expostos ao cinema desde cedo, em ambiente escolar. Mas,
ao contrário, as pessoas estão a ser contaminadas pelas novelas, que não exigem
raciocinar.
Cineastas e fazedores de cinema
-Naquela época, os cineastas eram uma geração unida. Agora, é o salve-se
quem puder. O que considera que motivou isso?

-Quando se tem a barriga cheia, temos facilidade de agir, mas quando passamos
dificuldades, tudo é mais difícil. As pessoas passam a olhar mais para o seu umbigo,
procurando soluções para os próprios problemas. Nesse tempo, havia rivalidade, mas
era uma rivalidade saudável - entre Beira e Lourenço Marques, por exemplo. Porque a
maioria dos cineastas tinha uma certa cultura intelectual e havia alguma preocupação
com o que se passava no mundo. Hoje, impera o egoísmo, as pessoas são pouco
solidárias com o que se passa à sua volta e no mundo, e isso é muito mau. Os cineastas
estão dispersos pela televisão, ou com suas empresas. Cada um tem um universo para
gerir e ideias que não partilha. Procuram as coisas ao seu modo. A unidade que havia à
roda de um projecto nacional, morreu.
-Parece-lhe que fazer filmes por encomenda faz sentido?
-Creio que não é só por ser mais fácil. Os que o fazem também têm sonhos como eu,
mas fazem-no porque é o modo mais simples e o único de 'ir fazendo'. É melhor que
nada. Submetem-se. Têm um pouco a sensação de estar a fazer cinema. Mesmo numa
temática obrigatória pode-se sempre pôr o nosso cunho pessoal e a nossa
sensibilidade. Se houvesse uma política de apoio, os cineastas podiam voar!
-Que tipo de apoios?
-Criar-se, por exemplo, um Fundo de Apoio ao Cinema e aplicarem-se verbas oficiais às
propostas candidatas. Cada um apresentaria os projectos, que depois seriam
selecionados.
-E a selecção, quem a faria?
-Um júri formado por cineastas, mas que não concorressem, além de intelectuais,
escritores e outros.
-O apreço do público, aqui em Moçambique, pelo género documentário,
parece estar a decair um pouco, em benefício da ficção, coisa que não sucede
no resto do mundo, onde os festivais de documentário proliferam. Por que
será?
-O documentário, mesmo que se limite a imagens reais, obriga a pensar e, aqui

em Moçambique, há tendência para não se apreciar esse exercício mental. Essa é a
causa de vingar a ficção, com a qual é só fruir e tirar algum benefício emocional com
isso. O mesmo se passa com a leitura. É através dela que conhecemos o mundo e a nós
próprios, mas aqui não se lê…
O campeão de xadrez
José Cardoso é um homem multifacetado, arguto e perspicaz. Isso explica, em parte,
que seja tão exímio no xadrez, modalidade de que foi campeão e que continua a praticar.
Diz ele que lhe dá calma e distanciamento.
Começou a praticar a modalidade nos tempos do Cineclube da Beira.
-Ser cineasta e campeão de xadrez. Ambas as funções jogam com o raciocínio
do outro. Qual é que o estimula mais?
-As duas me estimulam. Hoje, como saio menos de casa para encontrar parceiros, jogo
no computador, e jogo com o nível 10. Quando estou cansado, uso o xadrez para me
distanciar e distrair. Dá-me tranquilidade. Uma partida pode durar 4 horas, é uma luta
estratégica, um grande exercício de memória. É preciso analisar o outro e ter muita
calma e disciplina mental.
Quando vivia na Beira, o xadrez tinha outra função. Nós encontrávamo-nos num clube
para discutir a situação política, e a capa era o xadrez. A PIDE pôs lá um 'fraquezas'
(designação que se dava aos elementos daquela polícia) para nos espiar, mas nós ali
fazíamos uma espécie de laboratório para se 'analisar' e recrutar pessoas. Foi lá que
acabei por me apaixonar pelo xadrez.
Um ávido escritor
-O cinema é uma forma de intervir, mas o José Cardoso também escreve. Essa
vontade de 'dizer', por imagens e palavras, ainda o domina?
Este livro que estou a terminar agora é muito político. Preocupo-me e critico em relação
ao passado. É um conjunto de 3 contos. Mas tenho um romance que está pronto,
intitulado 'Butterfly, o guerrilheiro,’ e estou a acabar de escrever as minhas memórias
'Memorandos da Vida-memórias e reflexões', que é uma autobiografia crítica. Mas

tenho outros livros já publicados.
-O que gostava de ter feito se não tivesse feito nada disto?
-Teria bisado. Gostava de ter feito exactamente o mesmo. As minhas motivações não
mudaram.
-Como vê a sociedade e a arte em Moçambique, e o percurso que o país tem
feito?
-Antigamente era um país muito intelectualizado, mas uma elite. Depois da
Independência ficou mais generalizado, embora com alguma preocupação de usar as
artes para a revolução. A seguir começou um certo amadurecimento em termos
artísticos. Surgiram outros valores que nunca foram recusados. Hoje há uma melhoria,
uma nova postura. Há mais atenção aos problemas sociais, em denunciar o que está
mal.
-Alguma vez lhe ocorreu ir-se embora de Moçambique?
-Não, nunca. Tive até sugestões de familiares e amigos que se foram embora e
tentaram incentivar-me a seguir-lhes o exemplo, mas eu não quis. Se alguma vez essa
ideia me ocorreu foi apenas quando me senti traído, defraudado com o modo como fui
tratado. Além do mais, na minha idade, recomeçar noutro lugar não seria fácil. Nunca
quis ser pesado a ninguém e decidi ficar por cá. Como bom moçambicano!
-Se fosse político o que faria para mudar o estado de coisas?
-Varria todos os políticos e abria uma escola para formar bons e novos políticos.
-Os novos cineastas lutam com os mesmos dilemas de antes. Apesar disso,
eles não se unem, e quase se prejudicam deliberadamente uns aos outros,
por um lugar ao sol. Acredita que isto é alterável?
-Acho que a Amocine devia ter uma postura mais enérgica, dinâmica e crítica, para
agitar as poeiras e tirar delas algo de bom. A tendência é entrar-se com força, mas a
força acaba acomodatícia. A associação e os próprios cineastas devem ser mais pró
activos e também mais críticos. O bajulamento é um hábito que se está a instalar. A
formação pode contrariar o estado de coisas. Mas tem de ser apoiada e debruçar-se

sobre essas questões. Formação só pelo papel, não leva a nada. Mas, se mudar os
valores, então sim.
“…O que eu queria era continuar agarrado a uma máquina de filmar e fazer
filmes…”
-Esse seu gosto pelas imagens já vem de há muito tempo. Como é que ele
surgiu?
-Os filmes foram sempre a minha paixão. Já no tempo em que eu frequentava a escola
na Namaacha, em criança, fazia pequenas experiências para os meus colegas. Eram
um verdadeiro exercício de teatro de sombras, no qual eu estendia um pano branco
com uma vela colocada lá atrás, e recortava bonecos em cartolina para serem vistos do
outro lado, pelos outros garotos. Ao mesmo tempo ia inventando histórias e ia-as
contando a eles.
-Não era hábito ir-se ao cinema?
-A verdade é que as condições económicas familiares não permitiam ir ver filmes em
salas. Todavia, aí pelos meus 11 ou 12 anos, durante as férias, tinha tido a
oportunidade de assistir à exibição do filme “João Ratão”, na sala do Gil Vicente, e
aquilo deixou-me deslumbrado. A banda sonora ficou na minha cabeça e passei a
cantarolar pela casa fora. Passaram a chamar-me 'o João Ratão'. Depois, precisei,
muito cedo, de começar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo…
-Quando é que pensou fazer o seu 1º filme?
-Quando comecei a chefiar a Secção de Cinema de Amadores no Cine-clube da Beira a
ideia de fazer o meu próprio filme e fazê-lo bem feito, já não me largou. Fiz um primeiro
documentário de média-metragem, sobre pescadores, mas não me satisfez o
resultado.
-Foi por só por isso que não enveredou pelo documentário? Não era esse o
género que mais se utilizava aqui em Moçambique?
-Enquanto estava na Beira não havia qualquer impedimento, mas após a revolução os
trabalhos que se faziam eram com o propósito específico de servir a causa. Portanto,

limitávamo-nos ao documentário porque não estávamos autorizados a fazer outro
género. Quando voltei para a então Lourenço Marques (actual Maputo), a maioria dos
cineastas só fazia documentários.
-Que filme faria hoje, se a oportunidade surgisse? Ficção ou documentário?
- Faria um filme de denúncia. Acreditou-se num projecto que nos foi proposto e o que se
vive está longe disso. O filme seria de denúncia da mentira, baseado em alguns dos
meus contos. Eu escrevo da mesma maneira com que faço os filmes.
-O “Anúncioo” foi o 1º dos seus trabalhos a ser exibido?
-O “Anúncio”, que tem sido mostrado nos últimos tempos, foi também o que mais me
marcou, e nele estão reflectidas todas as influências que recebi, quer do que vira, quer
do que lera, além da minha sensibilidade pessoal, claro. Estávamos nos princípio de 60,
e eu decidi escrever um guião. Eu gosto de escrever guiões, mas fico sempre com pena
das coisas que foram retiradas e do que elas continham de importante. Sou metódico e
faço sempre planos dos trabalhos, com as personagens, a movimentação em cena.
Para o “Anúncio”, o guião não tinha diálogos, era mudo e em 8mm. Eu queria que as
imagens dissessem tudo. Foi um exercício fabuloso.
-Depois desse processo ficou satisfeito com o resultado do filme?
-Bem, eu demorei um longo ano só com as filmagens. Eu trabalhava de dia e só nos
fins-de-semana é que podia dedicar-me ao cinema. Além disso, como não tínhamos
condições de laboratório aqui, cada bobine de película rodada precisávamos enviá-la
para Itália, era um processo longo, ia e vinha. Foi exibido pela 1ª vez em Portugal, no
Festival de Cinema de Aveiro e em Moçambique foi no cine-clube da Beira. Depois disso
enviei-o para vários festivais na Europa. A crítica na imprensa portuguesa foi muito
favorável. Aqui, porém, só a jornalista Maria de Lurdes Torcato é que escreveu uma
peça muito positiva, realçando o facto de o filme demonstrar como um pequeno
trabalho em 8mm pode resultar tão interessante e tão interventivo em termos sociais.
Os outros jornalistas moçambicanos nem falaram no filme, tinham muito receio da
censura, medo de falar. Felizmente, hoje essa postura mudou bastante.

-Qual foi o filme que realizou logo a seguir ao “Anúncio”?
-Foi o”Pesadelo” no qual abordei o problema das guerras. O mundo tinha acabado de
viver o tormento da 2ª Guerra Mundial. Nós vivemos aqui as consequências desse
drama e eu, marcado por esse acontecimento, quis mostrar a minha repulsa pelas
guerras, quaisquer que sejam. Para contornar a questão de um eventual corte pela
censura eu elaborei a mensagem utilizando metáforas, imagens simbólicas, para que
nada fosse cortado. Apesar disso, o filme foi apreendido no Festival do Lobito, em
Angola. Era bem mais curto, portanto, posso dizer que levei mais tempo. Deu-me mais
trabalho e exigiu de mim grande esforço mental. Depois fiz o “Raízes”, sobre as
questões relativas à relação de pais e filhos, à educação, às más influências. Qualquer
destes dois filmes já os realizei com um outro tipo de influência estética, de Leste, um
cinema repleto de símbolos e intenções subentendidas.
-Após a Independência de Moçambique, o José Cardoso fez o “Canta meu
irmão”, a propósito da realização do “1º Festival Nacional de Cultura”. Como é
que decorreram esses trabalhos?
-Por causa do festival havia uma movimentação de pessoas, músicos e instrumentos,
para que ficasse registada a diversidade cultural do país. O INC indigitou-me para
realizar a cobertura cinematográfica do acontecimento, mas o trabalho foi entregue a
um realizador português. Fiquei muito decepcionado. Então, o Ruy Guerra avançou
com o desafio de fazer um filme sobre o assunto, mas à minha maneira. Fiz registos
aqui na cidade e em seguida fui fazer o mesmo nas províncias. Tivemos problemas com
a quantidade de filme de que dispúnhamos, que era a cores. Planeávamos
cuidadosamente cada deslocação, poupávamos. A certa altura, desenhei um guião e
incluí a equipa, coisa que era uma novidade. Não era uma opção estética. Apenas
queria que fosse um trabalho colectivo. Não gosto do conceito de 'chefe de equipa'.
-E o tal filme feito pelo realizador português, ficou bom?
-Sim foi um bom trabalho. É um bom filme, apesar de ser um bocado maçador, porque
tudo se passa no mesmo local, sem qualquer mudança de cenário.

-Por que parou de fazer filmes? Sentiu-se abandonado pelo regime e escolheu
parar?
-Não. Parei porque deixei de ter forças, e substituí o cinema pela imagem escrita. O
computador é agora a minha câmara. Há quem pense que o incêndio, e o que sucedeu
depois, teve alguma coisa a ver com isso, mas não é verdade. Quando se deu o incêndio
do INC, e a produção cessou de vez, eu não fiquei parado. Criei uma pequena
produtora, a 'Coopimagem'. Além disso, eu e a Teresa Sá Nogueira continuámos a
fazer cinema documental sobre questões ligadas ao meio ambiente, mais ligados a
ONG's. Quando parei de fazer filmes, virei-me para o papel.
-Vários de vocês foram alvo de discriminação sendo afastados, ou não
incluídos, no Sistema Nacional de Reformas. Sente-se magoado?
-Mais do que magoado, sinto-me ressentido pala forma como fui tratado. Depois de ter
dado tudo de mim a esta causa, deixei a casa que era minha na Beira para vir para
Maputo para uma alugada e, depois de ter descontado durante mais de 20 anos para a
Segurança Social, a resposta que obtive foi, que não podiam dar-me a contagem de
tempo porque o INC não era considerado Estado! Ora, se não era Estado era o quê? Tal
como eu, outros colegas ficaram em situação semelhante, retiraram-nos direitos sem
justificação plausível.
-Como vê a recente onda de reconhecimento que lhe tem sido prestada? Que
sensação?
-A sensação é de que estão a despertar, quando já estou no final da vida. Esse
reconhecimento de agora não aconteceu antes. Nessa altura, havia tanto de apoio por
parte de alguns colegas, como inveja de outros.
- Deixe-me voltar um pouco atrás, ao seu tempo na sua bela e amada cidade
da Beira. A Beira representa dois períodos específicos na sua vida, um de ida e
outro de vinda para Maputo. Qual foi o motivo da ida para a Beira?
-Foi simples, por volta dos 16 anos, 'chateei-me' com o meu tio e decidi ir para lá, de
barco e sozinho. Tinham-me oferecido trabalho numa farmácia e eu não hesitei. Aí

pelos anos 50, o gosto pelas imagens foi despoletado. Eu e uns amigos criámos o Grupo
de Amadores de Cinema da Beira. Esse tipo de reuniões levantou logo suspeitas na
Pide, que passou a vigiar-nos. Mas o grupo alargou-se e, quando éramos já uns cem,
alugámos um espaço ao lado da farmácia, passámos a pagar quotas e com esse
dinheiro pagávamos a renda.
Foi um tempo muito produtivo. Estudávamos cinema com um curso que
encomendámos da Califórnia, pelo correio. Além disso, assistíamos a filmes, ora na
sala do Olímpia, ora na do Rex, que era propriedade do jornal 'Notícias da Beira'. Ali,
exibiam sobretudo filmes americanos, mas também alguns italianos e ingleses, com os
quais eu me identifiquei logo. Sobretudo com o neo-realismo italiano e também com os
filmes do Charlie Chaplin. Era raro passarem cinema português.
-Esse pendor pelo neo-realismo só teve a ver com os filmes que viam, ou com
com outras influências?
-Também teve a ver com toda a literatura que devorávamos. Eu lia Jorge Amado, e o
livro dele, 'Capitães da areia', e o filme 'Ladrão de bicicletas', do Vittorio de Sicca,
deixaram marcas em mim. Além disso, eu assinava a revista 'Vértice', sempre
recheada de críticas de cinema e líamos os 'Cahiers du Cinéma'. Não que o meu francês
fosse bom, mas se eu não percebia, algum amigo me ajudava.
-Nos anos 70, veio da Beira para Maputo. Que mudança foi essa? Tem
saudades da Beira?
-Em 1970, o então director do INC, Américo Soares, que me conhecia pelos meus
filmes, e porque o INC não tinha quadros, convidou-me. Aceitei e vim com a família
para Maputo. Mas, a verdade é que tenho muitas saudades da Beira. Quando se deu a
Independência eu estava na Beira. Aquilo foi uma euforia muito grande, imensa
alegria. Acreditámos que, finalmente, estaríamos em condições de ajustar contas com
os regimes repressores. Eu filmei muitas coisas nas ruas, no campo. Infelizmente,
esses registos perderam-se. Fui-os enviando para o INC à medida que os fazia e, um
dia, vim a perceber que nem tinham sido revelados, ainda nas caixas. Isso desgostou-

me. Deu-me a entender que, se não os revelaram foi porque não se interessaram por
eles. Nessa altura, houve uma grande preocupação com a formação de técnicos, que
era um facto prioritário e, nesse processo todo, o Director não se preocupou com a
importância de criar e manter um Arquivo de Imagem.
Zeca Afonso - um amigo e um activista cívico e cultural
José Afonso, conhecido compositor e cantor de baladas de intervenção, é uma
referência como cidadão, política e socialmente, não apenas em Portugal. Ele viveu em
Moçambique e é autor da canção 'Vejam bem', que abre e fecha o 1º filme do José
Cardoso, 'O Anúncio'. Ela parafraseia a história, com as suas sequências cheias de
originalidade e conteúdo dramático, a que a voz límpida do Zeca transmite o
sentimento de fraternidade que o filme também clamava.
Em 1971, o Nº 332 do semanário 'A voz de Moçambique', relatava que o Zeca vivera
aqui e tinha sido muito marcado por essa vivência, ao ponto de quase todas as canções,
de alguns dos seus LP's, terem sido compostas aqui e gravadas em casa de amigos.
-Como foi que aconteceu essa canção para o seu filme?
-O Zeca tinha um irmão na Beira, que era membro do cine-clube. Ele tornou-se sócio e
numa sessão descobriu o meu filme e entusiasmou-se com ele. Quando o filme ficou
pronto perguntou-me se podia fazer uma canção. Eu concordei, claro. E ele escreveu e
compôs a música numa noite. Em Portugal, houve críticos que pensaram que o filme
tinha sido feito sobre a história da canção, mas a verdade é que ela é que foi composta à
medida do filme.
-Ele estava integrado no círculo local?
-Para além do cine-clube, a convivência era enorme em casa do Álvaro Simões, que
hoje vive na Matola. Faziam-se tertúlias de poesia, música, cantigas. As músicas dele
eram muito fortes e causavam muita confusão.

José Cardoso em «Anúncio», rodado na Beira. Os créditos do filme e, em Março de 2013, na sua
casa, em Maputo, aos 82 anos.

Recorte de jornal da época, dando conta
da exibição de «Anúncio» em Angola. Mais
tarde, «Pesadelo» veio a ser apreendido
pela PIDE no mesmo festival.
Frame do filme.

Frame de «Canta meu irmão, ajuda-me a cantar», recentemente digitalizado na Alemanha.
Um documentário em que a própria equipa aparece em quadro.

Joaquim Lopes Barbosa, o realizador de “Deixem-me ao menos subir às palmeiras”, é
dos que não hesitam nas palavras e defendem com afinco as suas convicções.
Conversar com ele sobre o filme foi como trilhar verbalmente o caminho que o trouxe
de Portugal a Moçambique, desmontando razões, vontades e desapontamentos.
Por isso, ele foi frontal quando o abordei perguntando logo:
- Está em Moçambique com carácter permanente, desde 1998, mas viveu aqui
no início dos anos 70 e veio, entretanto, outras vezes. Como é que olha, hoje
em dia, para o cinema nacional? O que se perdeu e o que se ganhou?
-O cinema, em termos de cultura, não parece interessar ao governo, e até alguns
cineastas também desistiram de lutar pelo cinema de intervenção. Os outros ainda não
levaram a coisa a sério. Intervir é uma grande responsabilidade. Tem de se ter coragem
para dar a cara. As pessoas andam adormecidas por tudo quanto é mau. Estão
alienadas. Fazer filmes corporativos é uma questão de sobrevivência, admito-o, mas eu
preferia engraxar sapatos. É preciso estar-se comprometido, acima de tudo com o
espectador, fazer filmes para os poder debater com o público. Sem debate não faz
sentido. Foi essa ideia que me agradou no recente convite da AMOCINE para exibir o
meu filme “Deixem-me ao menos subir às palmeiras”. Agradou-me a ideia de poder
intervir, de ajudar a desmontar as tragédias”, disse-nos.
-Considera importante esse tipo de acitvidades?

-Claro. Considero o debate fundamental. É preciso acordar as pessoas, abanar as
consciências. Desenvolver o sentido crítico.
Nós, que assistimos à exibição daquela longa-metragem, de 1972, não tivemos
dificuldade em ver no filme um depoimento/denúncia da precária condição da mulher,
mas também um retrato do colonialismo, do uso e abuso do poder.
Baseado no conto “Dina”, de Luís Bernardo Honwana, que suscitou ao realizador
memórias do poema “Monangana”, de António Jacinto (poeta angolano) o filme vai bem
mais longe.
Da ausência de esperança que o poema cantava, ao pedir o direito à liberdade,
passando pelas várias situações sociais que o conto já denunciava, as imagens de
Lopes Barbosa apelam à tomada de consciência e à capacidade de decisão. Mostram
como, perante a força, é preciso saber virar costas e partir. Escolher o próprio destino e
enfrentá-lo.
Essa foi também a escolha do cineasta ao reunir em torno do seu projecto as sinergias e
boas vontades que lhe permitiram concluí-lo como desejava.
Realizado e produzido em Moçambique, num período em que tal postura e atitude
estavam condenadas a não singrar, o filme foi banido pela censura e a sua exibição foi
proibida. Só após a queda do regime de ditadura, em Portugal, conseguiu exibi-lo no
cine-clube do Porto, em 1975.
As rodagens tiveram lugar na Estação Agronómica do Umbeluzi, em Matalane e na
Zambézia, numa plantação de sisal. É falado em ronga e inglês, com legendas em
português.
Estávamos desejosos de saber como reage um autor ante a perspectiva de mostrar o
seu trabalho ao fim de tantos anos, e avançámos:
-Como pensa que vai ser visto agora?
-Não sei. Estou muito curioso. De qualquer modo, a oportunidade que se abre, para
suscitar o debate sobre as questões que levanto, é o que mais me agrada.

-O que lhe interessou, realmente, na temática do Honwana?
-A história em si. O paralelismo com o poema do António Jacinto, com a ausência de
esperança. O livro já denunciava várias situações sociais. Falámos muito os dois.
-Qual foi a opinião dele? Ele chegou a ver o filme?
- Numa altura em que cá vim, entreguei-lhe pessoalmente uma cópia, mas não sei se
viu nem o que pensou.
-No filme há dois momentos fundamentais: o nascimento e a morte. O que
esteve por trás disso? Um desencanto com o sentido da vida, ou uma
mensagem de que a mudança urge?
-As duas coisas. É esse desencanto que me move a querer contribuir, com o meu
trabalho, para a mudança.
-A importância de decidir, da tomada de consciência perante a realidade, são
questões que o filme levanta. Que grau de importância ainda lhes vê?
-São tão prementes quanto o eram então. São fundamentais a qualquer ser humano e,
quando não as conhecem é preciso acordar as mentes. O cineasta tem na mão essa
possibilidade. Mas há muito boa gente que está acomodada. Há muita gente
descomprometida com a realidade. Faz-se muito lixo. Não há espírito crítico. Eu prefiro
fazer aquilo em que acredito. Se não se dá tudo, estamos a mentir!
-Na época em que realizou o filme tinha apenas 29 anos de idade. O que lhe
agradou mais fazer?
-O que me deu gozo foi ter podido fazer tudo. Eu fui realizador, director de fotografia,
argumentista, montador, e até a sonorização e a iluminação foram feitas por mim. Não
era o meu objectivo, mas foi o que o acaso quis. Era a 1ª longa-metragem de ficção que
fazia e a primeira vez que dirigia actores. Fui polivalente e foi uma grande experiência.
-Uma estrofe de um poema do Antóno Jacinto (poeta angolano) deu o título à
obra, mas há mais poemas ao longo de todo o filme. Também é autor deles?
-Os outros poemas são do Orlando Mendes e outros meus. Por exemplo, o que é
cantado pelo Jaimito, no início, sentado sobre um tronco de árvore.

-O filme é falado em ronga, mas os poemas estão em português. Por que
razão?
-Esteticamente, só podiam ser em português, traduzidos não teriam a mesma força.
-Já que falamos na questão linguística, como explica as opções que fez, de
ronga e inglês?
-Primeiro, eu queria que o filme fosse visto e entendido por todos a quem se destinava.
Portanto, só podiam falar ronga. O inglês era uma tentativa de fazer passar o filme. O
que fiz foi pôr o machambeiro branco a falar inglês, e o capataz negro, a falar ronga.
Essa terá sido uma das razões para a censura proibir a exibição.
-Mas a censura estava de olhos abertos e viu no seu filme o que ele,
realmente, significava?
-Foi isso mesmo. Eles entenderam perfeitamente que a questão da língua não estava
ali em jogo. O que estava em jogo era a atitude prepotente e as precárias relações de
trabalho. O peso das imagens falou mais alto.
-Foi complicado rodar uma obra como “Deixem-me ao menos subir às
palmeiras”, numa altura daquelas? Como foi feito o casting? E o orçamento?
-Rodar não foi complicado, era mais um trabalho que pertencia ao Courinha Ramos,
para quem eu trabalhava, e ninguém colocou dificuldades. A equipa eram duas
pessoas! Quanto ao casting, não foi preciso fazer. O Malangatana e eu próprio fizemos
pesquisa, e graças à presença e à influência dele, as pessoas alinharam e
interessaram-se por participar. Eram gente comum, que nunca tinham participado em
nada do género, mas que entenderam e se empenharam no projecto. Não eram
actores. Na Estação Agronómica de Umbeluzi, por exemplo, muitos eram reclusos, que
estavam ali a trabalhar. Orçamento nem foi preciso, já que toda a gente trabalhou de
borla, impelidos pelo objectivo do filme, que o Malangatana divulgara. Foi tudo muito
cinema directo.
-Então, a montagem foi árdua, para juntar o cinema directo com as imagens
ficcionadas?

-Foi uma grande experiência. Neste filme apliquei tudo o que tinha aprendido até ali.
-A invocação da árvore, uma palmeira, teve algum sentido de abertura para o
infinito, para a liberdade?
-Sim. O poema já o tinha, implícito. Sem as árvores não existimos. Elas são a vida.
-Durante as filmagens, a Pide não apareceu nunca?
-Curiosamente só passaram dois, quando estávamos a filmar a cena em que o
Malangatana estava a ser crucificado no poste. Vieram olhar. Mais tarde fomos
interrogados. Todavia, como era um trabalho do Courinha Ramos, o nome dele acabou
por servir de cartão-de-visita. A proibição foi no fim, quando fizeram o visionamento
prévio. A música final, o “Aleluia”, já dizia tudo, e principalmente a cena da libertação.
-Em Portugal, a escravatura e o abuso do poder também eram uma realidade.
Foi esse paralelismo que o motivou a escolher o tema?
-Em Portugal a escravatura estava encoberta, era menos visível a olho nu, tudo era, e
ainda é, mais disfarçado. Muitos nem tinham consciência dela. Quando cheguei a
Moçambique, era tudo pior. Não pude conter-me!
-Na época, vivia-se um momento histórico, e a revolta, que o filme deixa clara,
era uma urgência universal. Pensa que denunciando os conflitos de classes,
conseguiu atingir o alvo que pretendia?
-Não logo, porque o filme não foi exibido. Mas, está-se sempre a tempo. As actuais
exibições e os debates que elas suscitarem, preencherão essa lacuna e realizarão essa
função. E nunca será tarde.
-O jornal “O Público”, em Portugal, referiu-se a si como marxista e seguidor
do estilo de cinema soviético. Não foi uma opção estética ocasional?
-A minha referência é marxista sim, mas quanto ao uso do estilo de cinema soviético,
foi uma opção. Aquele filme, “Deixem-me ao menos subir às palmeiras”, tinha que ter
um estilo clássico. O soviético era isso mesmo. O hiper realismo e o simbolismo da
imagem, que tinham que pesar. O contraste preto e branco era preciso para adensar o
dramatismo.

-Depois de a censura proibir a exibição comercial do filme, o Courinha Ramos
despediu-o e o Lopes Barbosa decidiu ir para Portugal. Mas foi e veio por
diversas vezes. Que actividades foi desenvolvendo nessas suas andanças?
-Em Portugal estive em tratamento durante bastante tempo. Como jornalista vim fazer
entrevistas aos dirigentes moçambicanos. Em 1975, na RTP Norte, fiz um filme sobre
os deslocados de Angola, que também foi proibido. Em 1985, a RTP convidou-me para
fazer cinema etnográfico sobre instrumentos musicais tradicionais. Completei seis.
Ainda apresentei alguns projectos ao Instituto Português de Cinema, mas não foram
aprovados. Em 1995 comecei a vir com regularidade e, no ano seguinte, a TVM
convidou-me para produzir um programa sobre economia, o 'Fórum Económico'. Cada
número tinha uma temática diferente. Em 1998 resolvi ficar aqui.
-Desde que voltou, a que é que se dedica?
-Eu registei a Planipress, a minha empresa que transferi de Portugal, e dedico-me à
publicidade. Em 2010, decidi voltar a filmar. Uma historiadora portuguesa, nas suas
pesquisas, descobriu e deu de novo vida a este filme de que temos estado a falar.
Percebi que afinal “não morri”. Retomei o trabalho como realizador, concretizei um
projecto sobre o José Saramago - usado na inauguração da fundação com o seu nome.
Há dois meses, estou a rodar um filme baseado num dos livros que escrevi. Deve estar
pronto em 2014. O orçamento sai do meu bolso, trabalho com o material de que
disponho e muitas boas vontades.
-Quer dizer que também tem dedicado o seu tempo a escrever?
-Sim, tenho 3 livros já prontos. Vamos ver quando serão publicados. Estou a realizar
uma longa-metragem, “As lágrimas do príncipe”, cujo argumento foi extraído do livro
com o mesmo nome, que escrevi sob o pseudónimo de Joaquin Lopez del Mont'belo. É a
história de um velho poeta que nunca recebeu reconhecimento pelo que escreveu.
Quando se aproxima a última fase da vida, reconhece que o seu esforço foi inútil, que
não vai deixar qualquer legado. Então, antes que a morte o surpreenda, dedica-se ao
seu último projecto. Nem mais, nem menos que, preparar uma revolução.

Sorrindo sempre, Lopes Barbosa, confidência ainda:
-Este filme vai ser realizado à margem dos habituais esquemas de produção. Na ficha
técnica só constam: eu, como realizador, um camâra e um operador de som. O velho é
interpretado por mim, e uma jovem irá fazer o papel de prostituta. Os restantes papéis
secundários serão preenchidos por pessoas comuns. O dinheiro sairá do meu bolso,
forma que considero marginal aos esquemas dos filmes subsidiados.
-Debrucemo-nos um pouco sobre a questão dos arquivos de cinema. O seu
filme “Deixem-me ao menos subir às palmeiras”, foi censurado e ficou
“arquivado” vários anos. O público não tinha acesso a ele. Qual era a sensação
de ter uma obra que não havia chegado ao seu destinatário?
-A minha sensação era de derrota. Tinha feito um filme com suor, esforço e completa
abnegação, e estava a ser-me negado partilhar o resultado disso. Sentia também que
estava a ser roubado. O filme não pertencia ao produtor, o filme era meu! Inclusive
porque o produtor pouco ou nada havia investido na criação e, os custos eram quase
zero. Tive um assistente, que captava o som de referência e, ao mesmo tempo,
empurrava o “charriot”, que também fui eu que fiz. Os actores não receberam nem um
centavo pela sua participação. Por tudo isso, quando o filme foi visionado e a exibição foi
proibida, senti-me diante de um acto de prepotência, hostil e castradora. Até porque
quem aplicava a sanção, pouco ou nada sabia de cinema.
A função da arte, seja ela qual for, é ser mostrada, partilhada, amada ou odiada, mas
nunca escondida. E foi isso que aconteceu ao meu filme. Como se ele nunca tivesse
existido.
-Disse-me

há

pouco

que

se

sentiu

renascer

quando,

recentemente,

começaram a exibi-lo. Como se sente agora, neste momento?
-Sinto que se perderam 40 anos, que foi o tempo que ficou arquivado nas “catacumbas”
da Cinemateca Portuguesa. Foram 40 anos de silêncio, invisibilidade e omissão. Hoje,
quando o revejo, sinto grande nostalgia. Estamos a viver uma época diferente, mas
igualmente castradora. Fazer cinema hoje, continua a ser tão difícil quanto o era na

altura. Já não há censura oficial, mas há censura económica. Só uns quantos
privilegiados podem fazê-lo, usando recursos inacessíveis a outros cineastas.
-Qual é a importância de se recuperarem e divulgarem obras de arquivos
cinematográficos?
-Principalmente dar a conhecer ao público os trabalhos que lhe são dirigidos. Os
autores nunca trabalham para si próprios. Portanto, recuperar obras que, de certa
maneira, estão esquecidas, ou são mal divulgadas, é um imperativo das instituições
que têm a obrigação de as preservar e dar vida.
-A quem compete a responsabilidade da recuperação dos filmes de arquivo?
-Penso que ao Estado, através de instituições específicas. É a ele que cabe a
responsabilidade de manter, nas melhores condições, o que foi realizado pelos autores.
É para isso que existem museus, cinematecas e outras instituições. Trata-se de um
espólio valioso, que testemunha épocas e linhas de pensamento. Conservar esses
testemunhos como heranças históricas é obrigação de qualquer sociedade. É um
legado imprescindível às gerações seguintes.
-Os autores devem ser chamados a participar nessa recuperação?
-Sempre que possível, claro. O autor devia participar de todas as intervenções
efectuadas sobre os seus trabalhos. Para orientar e comprovar que tudo está a ser
respeitado. Infelizmente, essa participação raramente é possível, por motivos
diversos.
Conversar com o realizador foi agradável e animado, o que deixou o desejo de recuar e
descobrir como chegou ele ao mundo do cinema:
-Podemos recordar como foi que entrou no mundo do cinema? Teve ou não
alguma espécie de contacto com o cinema antes de ir para Angola, nos seus
vinte e tal anos de idade?
-Oh! Isso vem muito detrás. Andava nos meus oito anos de idade e, com uma banda
desenhada recortada de livrinhos, e uma caixa de sapatos, fazia um buraco na caixa e

deslizava a banda desenhada para os meus amigos. O gozo era o de construir “um
filme”. Como nasceu esse gosto não sei.
-Deve ter havido mais algum motivo para se interessar pelas imagens...
-Bom, vivia com os meus, em Vila Nova de Gaia e tinha uma sala de cinema ao lado de
casa. A partir dos 12 ia ver filmes para 18 anos, porque falsificava a cédula que era
obrigatório mostrar na entrada. E também ia à cidade do Porto, do outro lado do rio,
onde comprava BDs (bandas desenhadas) em 2ª mão. Vendia-as na rua e usava o
dinheiro para comprar o bilhete de cinema.
-E quando começou a filmar mesmo, a ter acesso a equipamento?
-Aos 14 anos emprestaram-me uma máquina de 8mm e eu passei a andar com ela
para todo o lado. O que me levou a ligar-me ao Cineclube do Porto, onde cada membro
desenvolvia os seus próprios trabalhos. Logo a seguir, aos 16 anos, fui para o exército e
tive a sorte de trabalhar no Fotocine. Foi uma nova etapa, porque lá havia máquinas de
16mm.
-O que é que aprendiam no Fotocine? Como foi parar a esse departamento?
-Bem, nós éramos selecionados, e eu devo ter referido que estava ligado ao Cineclube
e que fazia filmes. Então, eles puseram-me nessa função, em que registávamos
cerimónias e outros acontecimentos. Mas não foi um período longo, porque não
cheguei a ser mobilizado para a guerra. Em 1967, fui desmobilizado e, em 1968, decidi
ir para Angola.
-Foi uma decisão súbita. Por que fez essa escolha?
-Fui para Angola atrás de uma namorada que estava em Luanda, declarou, rindo. Vivi
em Luanda 3 anos. Trabalhei como jornalista, na revista “Noite e Dia”. Fazia crítica de
cinema. Foi lá que vi o filme “Zé do Burro” que o Eurico Ferreira, da Somar Filmes, do
Courinha Ramos, levara de Moçambique para exibir.
-Havia censura em Luanda?
-Havia censura prévia. Os filmes já vinham censurados de Portugal, e só se exibia o
que vinha autorizado.

-Escreveu alguma opinião sobre o “Zé do Burro”?
-Não escrevi sobre o filme, mas ficámos amigos. Não escrevi mas critiquei muito. Em
Luanda, o que se exibia eram filmes americanos, e filmes do Estado Novo - Sebastião
Queiroga, Augusto Braga - esse género de filmes. Também critiquei o facto de em
Luanda não haver condições para se fazer cinema. Não havia nada! Ao ouvir-me falar,
o Eurico Ferreira disse-me que, em Moçambique, havia tudo isso. Eu deixei-me
impressionar e… vim para cá.
-Como se adaptou em Moçambique?
-Em Lourenço Marques entrei para aquela equipa e passei a trabalhar em 35mm.
Passei todos os escalões. Desde assistente de câmara até montar magazins, porque o
que se fazia eram jornais de actualidades e documentários. Os conteúdos eram
definidos pelo Courinha Ramos e pelo Eurico. Tudo o mais era pago e resumia-se a
publicidade. Foi muito bom ter começado logo a filmar. Fiz o meu 1º filme em Angola,
“O Regresso”, que realizei em 8mm. Mas o filme perdeu-se. Ainda o enviei a um
festival de cinema amador mas não foi exibido.
-Então, como foi que surgiu a oportunidade de fazer a sua 1ª longametragem de ficção?
-Eu falei ao Courinha Ramos no meu interesse em experimentar fazer uma longametragem. Ele gostou da ideia de se voltar à ficção. Já conhecia o meu trabalho,
confiava em mim, e disse logo que me emprestava uma câmara de 16mm.
-Já tinha pensado no enredo, ou só pensou nisso quando teve acesso à
câmara?
-Não sabia bem o que queria fazer, mas tinha na cabeça o poema do António Jacinto.
Entretanto, veio-me parar às mãos o livro do Luís Bernardo Honwana. O paralelismo
fez-me juntar tudo. Claro que tive de articular outras ideias para que o filme tivesse
uma narrativa. O mote era o trabalho forçado dos negros, mas o filme precisava de um
início e de um fim. Então, escolhi o nascimento e a morte. Misturei cinema directo e
cenas ficcionadas.

-O filme resultou de uma estreita colaboração com todos os participantes e
com o Malangatana, que foi uma espécie de braço direito. Já conhecia o
Mestre Malangatana?
-Digo sempre que ele foi o meu alter-ego. Ele surgiu no meu projecto por acaso, ou por
indicação divina, não sei. O certo é que ele foi, de facto, o meu braço direito para
conseguir pessoas para o elenco e, para descobrir os locais apropriados para as
filmagens. Muitas imagens que recolhi foram sugeridas por ele.
-O Courinha nunca suspeitou do conteúdo do que estava a rodar? Como
conseguiram filmar num espaço do Estado, com um elenco negro, sem
ninguém saber a história, nem levantar suspeitas?
-Quero acreditar que o Courinha queria era fazer dinheiro. Além disso, o filho do
Courinha, o Bonito Ramos, era o meu assistente, era ele que captava o som.
-Mais uma razão para ser deveras curioso que ninguém estivesse a par da
história. Nem mesmo os que faziam de actores? Aquelas pessoas faziam um
papel sem saberem o que estavam a fazer?
-Precisamente. Só dizíamos o que tinham de fazer. Foi tudo estruturado por mim. Até
o “charriot” foi feito por mim e o Courinha Ramos pagou. O nome dele era muito
conhecido como produtor e nem pensaram em questioná-lo. Ele, pesou que não era
nada de complicado, que era uma história normal.
-No tempo que permaneceu em Moçambique relacionou-se bem com os
profissionais locais?
-Estive de 1970 a 1972. O tempo não foi muito para me chegar a relacionar com esse
círculo de pessoas. Mas ainda estabeleci laços com as pessoas que faziam cinema
amador. O Funcho é um deles.
-Com foi a história da PIDE?
-A cena com o Malangatana foi filmada na Costa do Sol e alguém achou esquisito o
poste onde ele ia, supostamente, ser crucificado. Logo a seguir vimos ao longe alguns
homens e eu chamei a atenção do Malanganta para esse facto. Ele foi chamado à PIDE

e explicou que eu era empregado do Courinha Ramos e estava a trabalhar para ele. No
momento a coisa passou.
-Onde montou o filme?
-A montagem foi feita no estúdio do Courinha, mas fiz tudo sozinho. Depois foi visionado
pela censura no Cinema Infante (actual Charlot), e foi aí que me interrogaram acerca do
significado do friso de pessoas que aparece em cena de fundo a certa altura do filme.
Ingenuamente, eu respondi com a verdade. Disse-lhes que não eram pessoas em
particular, que eram símbolos. Foi o fim.
-Esperava o que aconteceu?
-Não, mas não podia evitar. Tudo tinha de ir à censura. Eu tinha 29 anos e nem pensei no
assunto. Estava a fazer um filme e queira mostrá-lo.
-Qual era a sua expectativa? Se não tivesse sido censurado, qual esperava que
fosse a reacção do público?
-O facto é que teria sempre sido exibido para uma maioria de brancos.
-Por que queria distanciar-se tanto do cinema que se fazia em Portugal?
-Em Portugal o que se fazia não era verdadeiro e eu não gostava desse cinema. Era um
cinema com o regime e com muitas cedências. Eu queira fazer um filme que tivesse a
ver com a realidade em que eu estava inserido.
-Quando voltou a contactar com o seu filme?
-Em 1974, deu-se o 25 de Abril e o Courinha Ramos ligou-me, porque queria legendar o
filme. Foi ter comigo a Lisboa de propósito para isso. Fizemos esse trabalho na Tóbis, e
ele trouxe o filme com ele. Deixou comigo uma cópia. Acontece que o filme estreou cá a
7 de Setembro, precisamente no auge do acontecimento tecve que retirar o filme de
cartaz, por causa da revolta dos colonos.
-Não há registos dessas exibições? O tal trabalho de legendagem foi difícil?
-Não, não há registo algum dessas exibições. E a legendagem não foi difícil porque eu
tinha os diálogos em português, as personagens é que os liam em ronga.
-O que sucedeu depois?

-Em 1975 o Courinha sumiu-se e nunca mais o vi. Esqueci o filme. Desapareceu da
minha memória. Acabou por ser descoberto pela Maria do Carmo Piçarra, a historiadora
que já referi há pouco. Nas suas pesquisas ela queria visioná-lo e pediu autorização à
Cinemateca, que a pôs em contacto comigo. Depois disso já surgiram outras pessoas a
querer mostrá-lo, a Catarina Simão, por exemplo.
-Em sua opinião, esses filmes são portugueses ou moçambicanos?
-Bom, eu sou português, mas fiz um filme em Moçambique e com moçambicanos. A
história é moçambicana. Considero que o filme é moçambicano. Sinto-me honrado por
ter feito aquele filme com aquelas pessoas. Gente anónima. Foram actores perfeitos, a
viver as suas próprias verdades.
-Antes de terminarmos, deixe-me só voltar à sua relação com o Malangatana e
à importante participação e colaboração dele. Como se desenvolveu essa
amizade?
-Primeiro, por acaso, e depois ficámos amigos e criou-se uma grande cumplicidade. Ele
apresentava-me aos camponeses, conhecia a realidade, e mostrou-ma. Foi vital no
meu trabalho. Creio que tivemos sorte, tudo se conjugava. Hoje acho impressionante o
que se conseguiu.
-Se fosse hoje, voltaria a fazer o mesmo filme?
-Sim, faria igual, mas as condições de então foram tão fáceis que suponho que hoje não
as teria. Na época, eu nem me apercebi que estava a trabalhar sem condições, nem
tinha consciência do que tinha feito. Em Portugal, por exemplo, não iria ser possível.
Enquanto lá estive apresentei vários projectos. Um desses era sobre um livro do
Pepetela. Só muito recentemente voltei a pensar em fazer cinema.
-Esta nossa conversa está a ter lugar em Matalane, na terra e na casa do
Malangatana. Mais do que isso, hoje é 25 de Abril de 2013. Como se sente?
-É uma sensação de plenitude. Recuar ao passado, rever lugares em que estive e já nem
tinha memória deles. É também uma surpresa. Quero aproveitar para agradecer ao
povo de Matalane que participou no meu filme.

Cenas da rodagem de
«Deixem-me ao menos
subir as palmeiras»,
de Joaquim Lopes
Barbosa, 1972.

Em baixo com
Malangatana Valente
Ngwenya, na cena que
os levou a serem
interrogados pela PIDE:

QUEM ERAM:
- António Melo Pereira Veio para Mocambique em 1951 integrado na equipa que vinha produzir o filme
'Chaimite'. Acabou por se fixar na então cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo,
a nossa capital. Criou a sua própria produtora e, em 1955, iniciou o «Jornal de
Actualidades» que passou a ser exibido nas salas de cinema. Montou depois o seu
próprio laboratório, que apetrechou com o mais moderno equipamento e produziu
documentários de elevado nível técnico e artístico que granjearam merecidos
elogios.
Manuel Málo fez parte dessa equipa técnica.
- Courinha Ramos Começou na rádio e fez alguns filmes amadores em 16mm. Na dédaca de 50,
realizou a sua primeira curta “Aprender a Viver”. Nos anos seguintes fez
publicidade e jornais de actualidades. Não tendo apoio do Estado, procurou-o no
comércio e indústria, mantendo-se à margem da ideologia, ao contrário de Melo
Pereira. Era o dono do o estúdio que mais produzia. Em 1968 fundou a Somar
Filmes, ancorada na FilmLab e, nos 7 anos seguintes, produziu cerca de 250
edições do “Visor Mocambiçano”, jornal cinematográfico. Com apoio da Mac
Mahon lançou também o “Visor Desportivo”. Em 1975 deixou Mocambique e
regressou a Portugal.
Lopes Barbosa fez parte da sua equipa no início da década de 70.

Referência: “Os Mocambiçanos perante o Cinema e o Audiovisual”, de Guido Convents, 2011, edição CP ‘
Conteúdos e Publicações.

