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O

cinema é uma das artes que melhor reflectem a problemática da sociedade
e da cultura no contexto do século

XX.

Apesar da diversidade de situações,

resultantes tanto da natureza das opções estéticas como das
potencialidades dos recursos técnicos, dos meios envolvidos e dos
objectivos pretendidos, cada filme apresenta, a seu modo, uma certa visão
do mundo. Por isso nos revemos em tantos deles , e alguns são,
preferencialmente, os filmes das nossas vidas. Conhecer o percurso dos
criadores que lhes dão conteúdo e forma, reflectir sobre as obras, encontrar
novos sentidos é sempre um desafio para fazer a descoberta de um tempo
histórico e de uma sensibilidade artística que nos são próximos.
No panorama do cinema em Portugal, muitas são as abordagens possíveis,
das temáticas às cronológicas, passando pelas tipológicas.
Com o ciclo de cinema

CINEASTAS PORTUGUESAS 1946-2000

propõe-se um olhar reflexivo sobre a participação das mulheres no cinema
português como autoras/realizadoras de longas e de curtas metragens. Este
é um resultado de um trabalho que a Câmara Municipal de Lisboa, através
da Videoteca Municipal, tem vindo a desenvolver procurando valorizar e
divulgar um património cultural que consideramos da maior importância.

A sua apresentação no Fórum Lisboa, o Velho Cinema Roma, hoje
recuperado e devolvido aos lisboetas por iniciativa e convicção do Presidente
da Câmara, Dr. João Soares, tem um significado muito particular. Aqui o
Cinema voltou à cidade e o público tem podido apreciar algumas das mais
belas realizações cinematográficas contemporâneas.
A todos os que contribuiram para que este projecto se viesse a concretizar,
queremos exprimir o nosso reconhecimento. Às cineastas e a todos os que
com o seu saber, a sua dedicação e o seu amor à vida e à arte participam
neste conjunto de iniciativas, Lisboa agradece, porque a memória da cidade
fica mais viva.
Dezembro 2000
MARIA CALADO
Vereadora da Cu ltura da CML

I

Foram poucas as mulheres que em Portugal trabalharam em cinema durante as
décadas de 60/70. Algumas continuaram, e ainda hoje mantêm uma presença activa
num meio profissional que entretanto se alargou e complexificou; outras acabaram
por seguir caminhos diferentes e estão hoje quase esquecidas. Conhecer os percursos
profissionais de todas elas é indispensável para compreender a dinâmica de um
campo profissional que apesar de hoje estar marcado pela presença forte de algumas
mulheres se manteve, durante muitos anos, alheio à sua presença. A recolha de
relatos de vida das pioneiras do cinema português, realizada por Ilda Castro, surge
assim como um trabalho que, ao tornar visíveis percursos que nalguns casos
acabaram apagados pela dinâmica do tempo, nos permite percepcionar de forma
mais objectiva e justa o lugar das mulheres na história do cinema português.
Como é que no início de uma década que alterou de forma profunda os papeis que
tradicionalmente as sociedades ocidentais atribuíram às mulheres, surgem, num País
conservador e dominado por uma ditadura, pouco mais de uma dezena de
profissionais do cinema de sexo feminino? Os relatos de vida aqui contados
permitem, uma vez encontradas algumas constantes (e já sabemos que estas não
invalidam o carácter único dos percursos individuais) sugerir algumas respostas para
essa interrogação. Estas são, na sua maioria, mulheres oriundas das classes médias
portuguesas que se mostraram abertas a percursos profissionais e familiares que
comportaram algum desvio face ao estilo de vida que a sociedade de então lhes teria
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preparado. As restantes são de nacionalidade europeia, mas não portuguesa (Solveig
Nordlund, Paola Porru e Renée Gagnon), que escolheram, por razões que se prendem
com as suas vidas privadas, viver em Portugal, ou, como é o caso de Manuela Serra,
portuguesa com períodos da sua vida passados no estrangeiro. Se considerarmos o
grau de mobilidade espacial que correspondia na altura ao estilo de vida das classes
médias portuguesas, quase limitado às fronteiras nacionais, percebemos que os
percursos sociais destas últimas foram, porque cosmopolitas, também excepcionais .
Para aquelas que passaram a primeira fase das suas vidas no interior das fronteiras
nacionais, a passagem pelo ensino superior correspondeu, provavelmente, a um
momento de aproximação a universos que comportavam as referências que mais
tarde vieram a organizar as suas opções profissionais. A existência em Portugal de
estruturas de ensino que enquadraram os primeiros projectos de algumas dessas
mulheres foi essencial (Curso de Iniciação ao Cinema orientado por António Cunha
Teles e Manuel Costa e Silva, no caso de Teresa Olga, curso do Instituto de Novas
Profissões e Conservatório Nacional, no de Monique Rutler e, ainda, Conservatório
Nacional, no de Paola Porru, que iniciou a sua formação cinematográfica em
Portugal), sendo que, nalguns casos, essa primeira formação foi consolidada por
posteriores passagens por Paris (Noémia Delgado e Solveig Nordlund estagiaram
com Jean Rouch, Teresa Olga fez o curso de montagem e anotação do Institut des
Hautes Études Cinématographiques e Paola Porru estagiou no Centre Pompidou,
onde trabalhou como técnica de som). O percurso profissional das entrevistadas
revela ainda – sem que isso invalide o facto de a realização surgir, para a maioria,
como o objectivo central das suas carreiras – um leque alargado de práticas
profissionais, que vai da produção à realização, passando pelo som e pela montagem,
pelo trabalho de actriz, de anotadora ou de assistente de realização.
As transformações sociais que decorreram após o 25 de Abril de 74 marcaram
profundamente o cinema português e, consequentemente, os percursos destas
mulheres. Foi no período revolucionário que se desenrolou um dos momentos mais
produtivos do cinema documental português: como noutros lugares, em plena
revolução o cinema não resistiu ao fascínio pelo real. A maioria das entrevistadas
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participou dessa dinâmica tendo, talvez por isso, estado, num momento ou outro das
suas carreiras, associadas ao cinema documental (tido aqui como uma categoria
alargada em que podemos integrar trabalhos tão diversos como Máscaras de Noémia
Delgado ou Trás-os-Montes de António Reis e Margarida Cordeiro, filmes em que as
imagens do real são sujeitas a uma construção narrativa ficcional, e reportagens
realizadas para televisão por Margarida Gil e Teresa Olga, duas pioneiras femininas
no trabalho de realização para televisão). Tal como no caso de outros cineastas
portugueses, a ficção acaba por surgir, para a maioria das entrevistadas, em
momentos mais consolidados das suas carreiras.
Os anos imediatamente a seguir a Abril de 74 corresponderam também ao
aparecimento de estruturas organizativas que pretendiam criar espaços alternativos
de produção cinematográfica, como é o caso das cooperativas Viver e Cinequipa, em
que participaram Manuela Serra e Monique Rutler. Mas posteriormente, com a
solidificação do regimen democrático e a consequente abertura às lógicas do mercado
internacional, surgiram novos agentes – produtores e distribuidores internacionais,
televisões públicas e privadas – e complexificaram-se as regras de funcionamento do
campo. Essa alteração estrutural obrigou a ajustes que acabaram por colocar no
exterior do campo cinematográfico os profissionais que não se adaptaram à sua nova
dinâmica. As narrativas de vida aqui presentes são nalguns casos reveladoras dessa
inadequação que, por vezes, se traduz numa representação algo nostálgica de um
passado irreproduzível. Manuela Serra é talvez o caso mais paradigmático dessa
situação, visto só ter realizado um filme, O Movimento das Coisas (79/80), no
seguimento da sua participação na Cooperativa Viver, mas outros relatos indiciam a
mesma inadequação. É o caso de Noémia Delgado, que apesar de ter filmado até
1988, parece percepcionar o actual cinema português como um meio profissional
hostil e impenetrável. São as cineastas que entretanto fizeram carreiras paralelas na
televisão, juntamente com as de nacionalidade estrangeira, que encontraram mais
facilmente mecanismos individuais de funcionamento adequados à complexidade da
situação. Margarida Gil, que estreou o seu último filme - O Anjo da Guarda – em
1998, e que continua a filmar, e Solveig Nordlund, são dois exemplos de posturas
profissionais positivas e vitalistas .
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A opção de fazer um livro em que surgem vozes exclusivamente femininas implica a
convocação da problemática das clivagens de género para o interior do entendimento
do campo da produção cinematográfica em Po rt u gal. Essa colocação, que
correspondeu à selecção das entrevistadas, surge também, de forma explicita, na
condução das entrevistas realizadas por Ilda de Castro. Mas esses dois elementos de
organização do livro não permitem leituras que reduzam o entendimento dos
percursos individuais à questão do género. Até porque se tal tentação existisse, a
diversidade das narrativas denunciaria a sua fragilidade, obrigando-nos a colocar o
critério de género no interior das necessárias conexões que ele estabelece com outros.
São as mulheres que se viram excluídas da dinâmica actual do cinema português que
mais apelam, na percepção de si próprias, para a identidade de género. Nesses casos,
a representação da auto identidade feminina surge, no interior de narrativas que
organizam percursos profissionais carregados de dificuldades, a sustentar a
frustração que os referidos percursos comportam. O insucesso é então aí associado a
uma exclusão profissional que encontra a sua justificação numa prévia exclusão de
género. Na outra extremidade, surgem aquelas que se recusam a conferir pertinência
à questão do género no interior das narrativas sobre as suas vidas profissionais.
O êxito dos seus percursos e a necessária capacidade de negociação das identidades
de género no interior do mundo profissional que esse êxito implicou justifica
essa espécie de elisão. Entre posições extremas costuma estar o bom senso.
As entrevistadas que manifestam maior capacidade reflexiva (destacaria neste caso
a de Margarida Gil) e, consequentemente, maior capacidade de distanciação das
entrevistadas face a si próprias, no processo de construção de narrativas identitárias,
conferem pertinência à questão do género, mas colocam-na no interior de dinâmicas
de negociação complexas em que muitas outras componentes são evocadas. Se ser
mulher – ou seja, se ser percepcionada, no interior de um mundo de homens, a partir
de categorias culturais de construção do feminino que arredam as mulheres do
mundo do trabalho criativo – pode, à partida, surgir como uma dificuldade, tal facto
não inviabiliza por si só o sucesso profissional. Este depende naturalmente de outras
componentes, tanto objectivas, como a capacidade de mobilizar uma teia complexa
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de relações sociais que integra desde produtores a críticos e decisores políticos, como
subjectivas, como é o caso da posse de talento.
Finalmente, este livro permite-nos ouvir as realizadoras de alguns dos mais
emblemáticos – e também de alguns dos mais esquecidos – filmes portugueses falar,
na maioria dos casos com alguns anos de distância, de coisas tão variadas como o
ambiente social e cultural que envolveu a sua produção, os desejos (umas vezes
cumpridos outras não) que presidiram à sua realização ou os percursos, entre êxitos
e esquecimentos, que os mesmos acabaram por fazer. Uma leitura completa da obra
aqui publicada só será no entanto possível quando pudermos ver (rever) esses filmes,
os objectos que afinal estiveram na sua origem.

FILOMENA SILVANO
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N

unca deixei de sentir, ao longo de diversos percursos no mundo do cinema português,
que a presença de uma parte importante das pessoas que nele trabalhavam era
em grande medida apagada. Naturalmente, há mulheres no cinema em Portugal.
Há mulheres a dar aulas na escola de cinema, há livros sobre realizadoras
portuguesas na biblioteca da Cinemateca, há realizadoras entrevistadas nos jornais.
Mas habitualmente, pelo menos num passado recente, parece que não há, parece que
o cinema é um mundo de homens.
O presente trabalho tem a ver com alguma revolta: «Ah, se elas pudessem contar
tudo!», sempre desejei. As vozes de diversas mulheres do cinema português aqui
reunidas não contarão certamente tudo; mas também são mais modestos os
objectivos deste projecto – permitam-me que os reproduza aqui:
a) Documentar uma realidade histórica e artística praticamente desconhecida, e até
à data não documentada.
b) Promover a preservação da história “viva” da cinematografia nacional, com a
edição em livro de depoimentos dos participantes nesses processos.
c) Promover o contacto com e a divulgação desta cinematografia, nomeadamente
aquela que por motivos de ordem comercial carece de circuitos de exibição.
d) Promover a inventariação de dados relativos às obras e aos autores nacionais,
através da edição de filmografias e biografias reconhecidas pelos próprios.
e) Fomentar e promover o conhecimento da história do cinema português.
f) Fomentar a aprendizagem e o reconhecimento da imagem portuguesa em
Portugal.
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Este livro, e o ciclo que o motiva, constituem então uma pesquisa sobre a
participação das mulheres na história do cinema português. Apresenta-se aqui uma
série de conversas com realizadoras e profissionais destacadas na área do som e
distribuição, e respectivas autobiografias e filmografias completas, além de algum
material fotográfico relacionado com as obras destas cineastas. O livro, tal como o
ciclo (onde graças à cortesia da Cinemateca Nacional/ANIM poderemos assistir à
exibição de 26 minutos de sequências do filme de 1946, Três Dias sem Deus, de
Bárbara Virgínia), parte da autora Noémia Delgado. A intervenção desta cineasta,
remonta, na qualidade de montadora ao movimento dito do Cinema Novo, em 1963,
e o seu primeiro documentário, Máscaras, data de 1975. Todas as realizadoras que
se lhe seguiram até aos anos noventa foram convidadas a participar neste projecto.
Nesta década de noventa, o poder da «misoginia» no cinema português foi, por fim,
aparentemente diluído; já vai sendo normal a divulgação e o acesso a obras das
cineastas actuais. Assim, estabeleci como baliza cronológica a obra e percurso da
cineasta e professora da escola de cinema Ana Luísa Guimarães que, no entanto, não
aceitou participar neste projecto.
Duas das entrevistadas, Paola Porru e Renée Gagnon, não realizaram filmes.
Considerei adequado uma análise sobre o percurso de cada uma tendo em conta os
princípios de utilidade já enunciados. Durante bastante tempo foram as únicas
profissionais mulheres nas áreas respectivas, Som e Distribuição, sendo ainda hoje
Renée Gagnon a única mulher distribuidora em Po rt u gal. Gostava de ter
testemunhos de profissionais nas outras áreas, imagem, montagem e produção.
Não foi possível encontrar uma profissional de Imagem com percurso anterior à
década de noventa. No caso da Montagem os casos que descobri são percursos
diluídos noutras actividades, muitas vezes a realização, e não consideram o percurso
na Montagem um percurso em si mesmo. No caso da Produção, contando com as
dificuldades que Antónia Seabra e Rosi Burguete, as produtoras mais
representativas, colocaram ao seu depoimento, senti necessidade de parar o processo.
Há um momento em que é preciso parar.
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A realizadora Teresa Olga, embora não tenha realizado filmes em película, foi a
primeira realizadora portuguesa em televisão, e também a primeira a estudar cinema
fora de Portugal. Duas das entrevistadas, Rita Azevedo Gomes e Cristina Hauser,
não realizavam filmes há dez anos e voltaram a realizar após a nossa conversa, o que
obrigou a uma reformulação das conversas iniciais. Também Margarida Cordeiro
conseguiu entretanto subsídio para o seu filme Pedro Pár amo, mas optou por não
alterar o texto inicial.
De qualquer modo todas as conversas foram revistas pelas entrevistadas nos pontos
em que acharam conveniente. Afinal de contas um registo deste tipo sobre o percurso
de cada indivíduo deve respeitar o livre arbítrio desse mesmo indivíduo sobre si
próprio.
Incluo algumas informações sobre cinco cineastas – As Pioneiras – com quem não foi
possível estabelecer contacto directo e que reproduzo de um dossier publicado na
revista de cinema Arte, nº 7 de 1991, a saber: Alice G. da C. Noronha Gamito,
Bàrbara Virgínia, Maria Emília Castelo Branco, Maria Luísa de Bivar (1930 – 1991),
Virgínia de Castro e Almeida (1874 – 1945).

ILDA CASTRO
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V
Nasceu em 1874 em Lisboa, onde faleceu a 22 de Novembro de 1945.
A primeira mulher a ter um papel relevante na nossa história de
cinema. Virgínia de Castro e Almeida, escritora de renome, fundou
em 1922 a Fortuna Filmes. A primeira produção da Fortuna Filmes
tem por título Sereia de Pedra e foi extraída do romance de sua
autoria intitulado Obra do Demónio. Foi a iniciadora da literatura
infantil em Portugal, tendo escrito A Fada Tentadora, Céu Aberto em
Pleno azul, Pela Terra e Pelo Ar, as Lições do André e Como Devemos Criar
e Educar os nossos Filhos.
Os Olhos da Alm a, segunda produção da Fortuna Filmes, era também baseado num
argumento de Virgínia de Castro e Almeida e a acção desenrola-se na Nazaré, local
que foi assim descoberto para o cinema pela primeira vez. Este filme foi exibido em
França, com grande sucesso, sob o título Les Yeux d´Ame, e a sua estreia teve lugar
no Ciné Select no dia 11 de Dezembro de 1923.
Da obra literária da autora constam ainda: Terra Bendita, Navigateurs et Colons
Portugais du XV ème et XVI ème siècles, Chroniques de Gomes Eanes de Azurara, Vie
de Camõens, le Poête des “Lusiades” et le Portugal de son temps: Itineraire Historique
du Portugal.
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B
É a primeira mulher a realizar um filme em

FILMOGRAFIA:

Portugal. Nasceu em Lisboa. Estudou no

Como realizadora:

conservatório de Lisboa, onde frequentou

1946

os cursos de dança, canto, música e teatro.

Três Dias s em Deus

Foi redactora da revista Modas e Bordados.
Cantou trechos de ópera aos microfones da
Emissora Nacional. Fez dança clássica no
Teatro de São Carlos.

Como actriz
1945
Sonho de Amor, de Carlos
Porfírio

O seu filme Três Dias sem Deus representou Portugal no

1946

Festival de Cannes em 1946.

Três Dias s em Deus
(filme por si realizado)
1947
Aqui Portugal, de Armando
Miranda.
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M
Foi a menina bonita do cinema português no período do cinema
mudo.

FILMOGRAFIA
Como realizadora:
1957
Roteiros Líricos do Do uro (documentário)
1958
A Região do Do uro e o Vinho do Porto (documentário)
Como actriz:
1922
O Destino, Sereia de Pedra
1923
Os Olhos da Alma
1925
O Diabo em Lisboa
1927
Táxi 9297
1929
Zé do Telhado
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A
Nasceu em 2 de Dezembro de 1926, em Maia (Ribeira

FILMOGRAFIA

Grande – S.Miguel – Açores) de ascendência

Como realizadora

açoreana.

1970

Curso

de

Engenharia

Agrónoma,

concluído em 1952. Frequentou o Curso de Cinema
(1961/1963) realizado pelo estúdio Universitário de

Cooperativas Agrícolas
1973
Madeira e sua Flora

Cinema Experimental de Lisboa.
Do seu “curriculum vitae” constam inúmeros trabalhos
realizados nos mais diversos âmbitos de actividade, todos

1975/76
Alguns Aspectos de Org anização do

eles de certo modo relacionados com a temática agrícola. Esteve

Trabalho em Ag ricultura

presente com filmes ou comunicações em alguns festivais, entre os

Assistência técnica e participação

quais se destacam: 1964, Il Concurso Internacional do Filme

efectiva na realização de filmes

Agrícola de Berlim; Jornada Internacional de Cine Agrário,

agrícolas para a telepromoção rural

Zaragoza.

(argumentos, rodagem, montagem,

Como membro do Júri participou: VII Concurso Internacional do

textos de locução, etc):

Filme Agrícola de Berlim (1972), II Festival Internacional do Filme

Cooperação Cooperativismo e m

Agrícola de Santarém (1973), IV Festival Internacional do Filme

Agricultura, Fomento Florestal

Agrícola e de Temática Rural de Santarém (1974), IV Certamen

(71/72); Exploração de Ma tas,

Internacional de Cine Agrário de Zaragoza (1978), XI Concurso

Contabilidade Simplificada na Gestão

Internacional do Filme Agrícola de Berlim (1980), XI Festival

da Empresa Agrícola, Horticultura

Internacional do Filme Agrícola de Berlim (1980), XI Festival

Moderna, Mecanização Agrícola,

Internacional do Filme Agrícola e de Temática Rural de Santarém

Reconversão da Vinha no No roeste

(1985), XII Festival Internacional do Filme Agrícola e de Temática

Português, Re conversão da Cu ltura

Rural de Santarém (1986), XIII Festival Internacional do Filme

do Milho do No rte (72/73), Colheita

Agrícola e Meio Ambiente (1987).

de Amostras da Terra (guião do
videograma), Peripneumonia
(colaboração no guião do
videograma, 83).
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M
Nasceu em Lisboa em 11 de Novembro de 1930,

FILMOGRAFIA

onde veio a falecer em 10 de Março de 1991.

Documentários

Frequentou a Faculdade de Letras, tendo tirado
também os cursos de línguas dos Institutos
Francês e Italiano. Co-fundadora do curso de Artes

em

1962

para a Junta da Acção
Social:
Defenda os seus Olhos,

Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo. Como

Chumbo Me tal Perigoso,

escritora, foi directora dos Suplementos Femininos, tanto

A Fiacção, A Higiene na

em A Capital como no Diário Popular. Escorpião é Mulher

Indústria Refrigerante,

é o título de um livro de poemas da sua autoria. Na rádio foi

A Psicotécnica e a

produtora

foi

Prevenção, Segurança na

realizadora de um grande número de documentários para a

Construção de Barragens,

Junta da Acção Social, designadamente sobre o artesanato

Segurança na Indústria

português.

Cerâmica, Segurança na

de

diversos

programas.

No

cinema,

Indústr ia de Serração de
Madeiras, segurança na
Indústria Metalo-Mecânica,
Segurança na Indústria
Têxtil, Segurança nos Cais
e Entrepos tos, A Verdade de
Cada Um.
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Em 1962, 1963 e 1964, para

Cinzelagem, Colchas de

São ainda da sua autoria as

a RTP:

Castelo Branco, Como se Faz

curtas metragens Siderurgia

Barros de Estremoz, Casas

Uma Viola, En cadernação,

e Amarelo Branco.

Reais, Cordoaria Manual,

Esculturas de Doce,

Na RTP com o pseudónimo

Folhas d´Ouro, Olaria

Estafadores, ferro Forjado,

Luísa Damya, foi produtora

Popular de Niza, Re stauro

Figuras do Ma r, Flores de

e autora do programa Nós

de Tapeçarias, As Ùltimas

Papel, Móveis de Buinh o,

As Mulheres.

Fragatas, Trabalhos de

Oleados Pintados, Pérolas,

Palma, Tarros de Co rtiça,

O Pintor dos Do mingos,

Tradição do Azulejo, Três

O Relojoeiro, Restauro da

Artesãos, Um Artista

Pintura em Portugal,

Popular, Velas Bordadas,

Sapatos de Ca rdel,

Votos da Nazaré, A Arte do

O Tamanqueiro, Tanoaria,

Esmalte, A Arte do Sol, As

Tapeçarias de Portalegre,

Artes do Ma r, Caldeireiros

Trabalhos de Esp arto, Arte

de cobre, O Canteiro,

do Ferrador, Artífi ces de

Carpinteiros de Carros,

Sagres, Arte Pastoril,

Cerâmica de Viana do

Correiro do Alg arve,

Castelo, Choc alhos de

Cortumes do Al entejo,

Alcáçovas,

Mantas do Al androal,
Milagres.
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Nasci em Angola e dois anos depois fui para Moçambique. A minha infância
foi particularmente feliz. Dispunha da Natureza, no mato, para brincar,
imaginar e conversar com as minhas coisas. Nunca esquecerei o capim fofo
debaixo dos meus pés descalços, nem as cores das borboletas.
Lembro-me da minha adolescência em Lourenço Marques (Maputo) onde fiz
o curso liceal num colégio misto, com internato e externato. Foi uma época
muito divertida. Éramos muito traquinas e fazíamos partidas uns aos outros
e aos professores. Por exemplo, um dia íamos ter uma aula prática de FísicoQuímica. O nosso professor, o Dr. Xanico, preparou tudo, com alguns tubos
e ácidos, para tentar fazer uma experiência. E nada acontecia, a combustão
não se dava. Ficou muito corado e atrapalhado, enquanto nós riamos à
socapa. É que um de nós tinha desligado a ficha da parede, cortando a
energia eléctrica.
O Instituto Portugal (nome do colégio onde andava) dispunha de uma
vastíssima área à volta do edifício e estava equipado para toda a espécie de
desportos. Assim, aprendi a jogar ténis, voleibol e fui campeã feminina de
ténis de mesa. Durante as aulas de Português e de Moral, entretinha-me a
fazer pés e mãos de bailarina em pau de giz com uma lâmina. Até fiz a figura
completa do nosso professor de Moral, um padre franciscano. Como era
muito boa aluna em Português, a nossa professora, Drª. Trindade Salgueiro,
mostrava uma certa condescendência perante a poeirada de giz que eu
deixava na carteira.
A certa altura também frequentei o Núcleo de Arte, onde tinha aulas de
escultura, à noite, sempre acompanhada pelo meu pai, é claro. Aí, aprendi
várias técnicas de escultura que me ajudaram a criar os meus trabalhos
sozinha, em casa. Já não precisava de mestres – pensava eu. E foi assim que
fiz o busto da nossa empregada negra, que tinha o cabelo com trancinhas. Foi
o meu primeiro modelo vivo.
Mais tarde, surgiu no Núcleo de Arte um grupo de artes plásticas, chamado
Os Novos de Moçambique, do qual eu fiz parte. Éramos poucos, mais pintura
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que escultura, mas íamos trabalhando e fazendo as nossas exposições.
Lembro-me do Ruy Guerra – hoje realizador no Brasil – que se sentava no
chão, muito calado e nos observava a trabalhar. Numa das exposições
colectivas, apresentei o busto do Ruy Knopfli (poeta falecido há pouco), do
Fernando Gil (hoje ensaísta) e uma estátua, um nú em tamanho natural. Era
uma garota de seis anos, filha da minha médica assistente, Drª. Ema
Machado da Cruz. Com essa estátua, ganhei um prémio. Só que eu não estava
satisfeita com a escultura, e parti-a toda. Deixei só a cabeça, que ofereci à
mãe da menina. A estátua era em gesso, esfregado em pó de jade, o que lhe
dava a aparência de mármore.
O nosso interesse pela vida cultural e política deu origem a um pequeno
grupo que, não por acaso, tinha formação de esquerda. Lembro alguns
nomes, como o irmãos Fernando e José Gil, o Fonseca Amaral, o Rui Knopfli
e o Helder Macedo (que hoje vive em Londres). Através de uma livraria,
conseguíamos livros proibidos pela PIDE, e outros mais, que iam passando
de mão em mão. Por empréstimo dum amigo do meu pai, eu já tinha lido os
poucos jornais que conseguiram ser publicados, porque a censura não
permitiu continuar – O Sol Nascente e o Diabo. Tudo isto nos inícios dos anos
50. Esse grupo e amigos foi decisivo, marcou a minha vida intelectual e
política.
No fim do curso liceal, fui trabalhar para a Câmara Municipal. Tinha de
desenhar projecções de terrenos, a partir de cartas topográficas. O papel era
uma excelência em qualidade. E então não resisti. Ia para a janela e, nas
costas dessas folhas A4, desenhava tudo o que podia, coisas do quotidiano:
homens do lixo, vendedores, etc. Com mais outros desenhos que juntei, fiz
uma exposição individual, que foi toda vendida logo no dia seguinte. Depois
fui destacada para o gabinete do arquitecto Nuno Craveiro Lopes (o seu pai
era então o Presidente da República), que me convenceu a vir para Lisboa
tirar o curso de Belas Artes. Craveiro Lopes era uma pessoa muito simples,
sempre amável, um gentleman. Deu-me várias indicações para contactar
DESENHOS DE NOÉMIA DELGADO
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alguns arquitectos e pintores, o que para mim foi muito útil e interessante,
pois não conhecia praticamente ninguém.
Em Novembro de 1955 vim então para Portugal, para fazer o curso de
escultura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. A diferença de
contacto humano entre Moçambique e Lisboa foi um grande choque para
mim. Na escola, em meia dúzia de conversas, percebi que a maioria dos
alunos tinha uma enorme falta de cultura e preparação. Algumas raparigas
do curso de pintura nunca tinham pegado num pincel. Aproximei-me então
dos alunos do curso superior de Arquitectura. Foi aí que conheci o Zé Almada
ALMADA NEGREIROS,
PAI DO ZÉ ALMADA NEGREIROS,
ARQUITECTO

Negreiros, o Pitum (Keil do Amaral), o Pedro Vieira de Almeida, e outros que
não recordo agora o nome, todos eles com um bom nível intelectual.
Estava ainda no meu primeiro ano e um dia apareceu um jornalista de
Moçambique, o Sr. Xavier Valente, para me fazer uma entrevista para o
Diário de Notícias de Lourenço Marques, onde por acaso eu tinha um tio
jornalista, o célebre Peixinho. Daí, na entrevista, desanquei no academismo
da Escola, no ensino dos mestres, etc... Passados tempos, fui chamada à
Secretaria, levei um grande raspanete, e quase fui expulsa. Acontece que o tal
jornalista, em vez de publicar a entrevista no Diário de Notícias, publicou-a
no União Na cional, jornal afecto ao regime de Salazar; e assim, facilmente
chegou às mãos do director da Escola, que pontuava pela política vigente.
Em determinada altura, quisemos fazer uma exposição dos nossos trabalhos
da Escola, mas o director impôs como condição realizá-la sob a alçada da
Mocidade Portuguesa, que bem sabemos o que representava. É escusado
dizer que recusámos tal imposição – e a exposição não se fez. Não posso
deixar de mencionar uma colega, a Florinda Saraiva (irmã do escritor
António José Saraiva). Era uma moça muito reservada, mas com sentido de
humor, inteligente e culta. Fizemos uma bela amizade.
Desencantada com a ESBAL, fui para Paris em Julho de 1956, através do
Instituto Superior Técnico. Consegui arranjar dinheiro com a venda de
algumas peças de escultura e de um baixo-relevo que tinha feito para uma
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exposição oficial, em Lourenço Marques (era ainda presidente o general
Craveiro Lopes). Lembro-me que para essa exposição também participaram
os pintores e amigos João da Câmara Leme, o Costa Pinheiro, entre outros.
Através de recomendações que levei, conheci em Paris o Mário Pinto de
Andrade (um dos fundadores do MPLA) e o Marcelino dos Santos, exilado
em Moçambique. Foi um convívio muito importante, pois além da amizade
que se criou entre nós, ajudaram-me a conhecer com mais profundidade os
problemas africanos. Os cafés estavam pejados de informadores da PIDE,
portugueses, o que mais tarde viria a complicar a minha vida.
Não posso também deixar de lembrar esse grande amigo que foi o escritor
Castro Soromenho, também exilado, e a sua mulher Mercedes de La Cuesta,
exilada argentina. Tinha concorrido à Escola Superior de Belas Artes de
Paris, e fui aceite, mas por falta de meios, voltei a Portugal e retomei o curso
de escultura. Entretanto, em 27 de Dezembro de 1957, casei com o poeta
Alexandre O´Neill. Era uma pessoa excepcional, de quem muito teria que
contar. Os meus padrinhos de casamento foram justamente Castro
Soromenho e a mulher, Mercedes de la Cuesta. Em 23 de Dezembro de 1959
nasceu o nosso filho Alexandre Delgado O´Neill. Tornou-se um grande
fotógrafo. Como falar desse querido filho? Veio a falecer em 4 de Janeiro de
1993, para meu grande infortúnio.
Em 1963, por mero acaso, através dum anúncio de jornal, fui parar ao
cinema. O produtor era então o Cunha Telles. Logo a seguir surgiu o Cinema
Novo Português, com o apoio do Cunha Telles, e do qual eu fazia parte.
Trabalhei na montagem com a Margareta Mangs, sueca, mulher do produtor.
Era uma grande profissional, aprendi muito com ela, e ficámos grandes
amigas. Comecei a trabalhar como realizadora em 1965, continuei por muitos
anos, e creio ter uma obra diversificada. Ainda em 1965, concorri ao subsídio
anual do Secretariado Nacional de Informação. Fui aceite em Londres, na
London School of Film Technique. Mas o SNI suspendeu o concurso, do qual
era eu a única concorrente sem qualquer explicação. Na verdade, essa
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suspensão foi devida a motivos políticos, pois eu tinha estado presa em Maio
e Junho de 1962.
Em 1970 é fundado o Centro Português de Cinema, de que eu fazia parte.
Teve um período bastante eficaz com a produção de vários filmes. Mas podia
ter sido muito mais interessante, não fora os constantes desentendimentos
entre os elementos da Direcção. Adiante. Estava eu a trabalhar na
montagem final do filme de Manuel de Oliveira, O Passado e o Presente,
quando tive uma bolsa da Gulbenkian para um estágio em Paris. Em 1971,
parto então para Paris, para estagiar com o realizador etnógrafo, Jean

ALEXANDRE O'NEILL

Rouch. Era um homem muito sensível. Os seus filmes são notáveis. Foi
através dele que fui ao 1º Congresso de Cinema Etnográfico Europeu. Dos
muitos filmes que vi, retenho um, sobre um cesteiro, com uma belíssima
imagem. Na banda sonora só se ouvia o som do trabalho do vime e ruídos
gerais de fundo. Não havia diálogos. Era um filme de grande vigor. Também
consegui um cartão da Cinemateca Francesa, dado pelo director Jean Rouch,
que me permitia assistir a todos os filmes, a qualquer hora. Foi nessa altura
que descobri o trabalho dos realizadores Eric Rhomer, Jacques Rivette, Jean
Marie Straub e alguns mais. Era uma fase rica do cinema francês, que certos
cineastas portugueses vieram a descobrir alguns anos depois.
Nos anos 70, 80, por entre filmes que realizei para a RTP, escrevi crónicas
para o Diário de Lisboa e entrevistas com outros realizadores para o Jornal
de Letras. Também fiz muita publicidade, capas para livros e poemas. No
entanto, creio que seja de destacar o filme de longa-metragem Máscaras, que
realizei em 1975/76. É um filme etnográfico que penso merecer a pena ser
visto.
Em 1976, fui para Roma para trabalhar no filme Torrabela, como consultora
do realizador Thomas Harlem. O filme passa-se em Portugal durante o 25 de
FREDERICO FELLINI

Abril. Foi todo filmado em câmara à mão, por um operador americano,
colhendo cenas ao vivo, algumas extraordinárias, e outras provocadas, mas
deixadas ao sabor das “personagens” que eram sobretudo gente que
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trabalhava numa quinta. Um belo filme a ver. Nos estúdios da International
Recording, onde trabalhava, havia os estúdios de filmagens, um restaurante,
um bar, várias salas de montagem, salas para dobragem e laboratórios. No
bar, encontrava todos os dias o Fellini a tomar o pequeno almoço. Também
costumava aparecer o Bertolluci. O restaurante tinha uma mesa enorme
onde almoçavam actores, realizadores, assistentes e operadores que estavam
a trabalhar em diferentes filmes. Os actores tinham imensa graça, porque
vinham vestidos da forma mais inesperada. Por exemplo, o Michele Picolli
vinha com umas meias presas com elástico abaixo do joelho, de camisola
interior sem mangas, e calções. Era uma delícia. Quem conheci bem foi o
Alan Delon. Eu estava hospedada num pequeno hotel não longe do Coliseu,
que tinha um bar no rés do chão, e uma simpática esplanada em frente.
Costumava encontrar-me aí à noite com uma moça argentina que trabalhava
na montagem. Acontece que o Alan Delon também costumava lá ir, e vinha
conversar connosco. É claro que trazia sempre dois guarda-costas, que
ficavam a distância conveniente. O Alan Delon era um homem muito
simpático, simples, sem mania de vedetismo. Tive ocasião de lhe dizer que era
tão bonito na tela como na vida real. E era verdade.
Em 1977, regresso de Roma e, sem trabalho, procuro o produtor João
Martins. Acontece que ele tinha uma série de filmes, a que chamava Palavras
Herdadas. Alguns filmes já tinham sido encomendados a outros realizadores,
mas ficaram quatro que ninguém quis fazer, e que eu aceitei de imediato
realizar. Tratava-se de Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, Camilo
Pessanha e Eça de Queiroz. Mesmo sendo a preto e branco, e com um
orçamento baixíssimo, dei todo o meu esforço e creio não me ter saído nada
mal. Com o meu grande interesse em dirigir actores, usei sempre
personagens, o que deu outra vivacidade aos filmes.
Assim, um dia fui ter com o José Manuel Costa, estilista. Quando o abordei,
propôs-me de imediato mostrar-me as suas colecções. E eu disse: “Não, não
quero ver fatos, quero que seja meu actor para a personagem do Eça de
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Queiroz”. Ele ficou muito admirado e hesitante, porque nunca tinha feito
cinema. Acabou por aceitar, e não há dúvida que fez uma bela figura de Eça.
E para o Fradique escolhi o pintor Eduardo Batarda. Também nunca tinha
feito cinema, e fez um requintado Fradique.
Em 1982, conheci o arquitecto Teixeira Lopes, com quem fiquei a viver em
união de facto. É um grande arquitecto, e mantém um espírito muito jovem,
o que muito me agrada. Entretanto continuava a escrever guiões, à espera
que algum deles fosse aprovado pelo IPC (ICAM), o que não aconteceu. Em
1983, fiz parte do Júri Internacional do Fantasporto. Os únicos portugueses
a participar eram eu própria e o José Vaz Pereira. Em Janeiro de 1986,
publiquei um livro de poemas, Jacarandá no Coração. Lembro-me que o
Alexandre O´Neill, quando leu o livro, pareceu surpreendido. Disse que era
um bom livro. Em 1988, o Fernando Lopes propôs-me fazer um filme sobre
o pintor Dominguez Alvarez. Na mesma série, também propôs ao António
Macedo fazer outro sobre o Fernando Lanhos, e ao Paulo Rocha, sobre o
Amadeu Sousa Cardoso. Foi um enorme prazer realizar esse filme, porque o
Alvarez tinha uma obra muito rica, desde o desenho à pintura a óleo. Como
era luso-galaico, filmei em Portugal e na Galiza, acompanhando todos os
passos da sua vida. Para isso utilizei um personagem, que não era actor, e
tinha espantosas semelhanças com o pintor Alvarez. A música que utilizei foi
toda do grupo galaico Milladoiro. Acabei o filme em 1989, e foi o último que
realizei até hoje.
Ainda nos anos 80 e 90, fui fazendo obras de artes plásticas. Pintei sobre
madeira e cobre. Vidro, sobre vidro. Aqui utilizei novas técnicas, usando
folhas secas naturais e areia fina. Tratava-se de cinco painéis descrevendo a
lenda de Diana e Apolo. Todos estes trabalhos eram encomendas de clientes
particulares do arquitecto Teixeira Lopes. Executei também várias peças de
escultura. Entre elas destaco um alto-baixo relevo para um hotel em
Guimarães, que refere a nobreza, o clero e o povo.
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E agora
deixo a vida correr...
que a morte,
essa há-de vir
e mal ela sabe,
não me vai surpreender.

NOÉMIA DELGADO
Dezembro 1999

Não vi o Máscaras. Não existe cópia no ICAM, informaram-me de que a única
cópia está no ANIM.
Pois está. É lá que eles têm o filme. Há pessoas que pedem a cópia para
exibir, e eles não a deixam sair. E têm os negativos, inclusive. O Bénard da
Costa tem um carinho especial pelo filme. Acham que é muito importante
guardá-lo, guardar os negativos. O Centro Português de Cinema CPC, que foi
o produtor, não esperava que eu fizesse aquele filme. Nada, nada. O Paulo
Rocha até dizia: “Tens de ser melhor do que dez homens para fazer o filme”.
Eu já tinha investigado, tinha ido com o Henrique Paulo Nogueira, que era
meu assistente, e partimos os dois por aí acima, no Inverno, uma coisa
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incrível. Entrámos em Trás-os-Montes, fomos a uma tasca e estabelecemos
contacto, foi uma coisa muito bonita. Perguntámos: “O que é que há para
comer?”. Não dissémos “Eu quero”, mas sim “O que é que há?” Eles não
eram pessoas de grandes possibilidades. Foi bastante interessante. E não foi
fácil, porque era Inverno e andámos no meio do vento e da lama com o carro,
uma coisa incrível. Mais tarde, quando acabei o filme, estava o doutor Félix
Ribeiro no IPC Instituto Português de Cinema, com o director do London
Festival. Já não sei porque razão, eu também lá estava e ele mandou-me
chamar. Quando entrei, o director do London Festival disse-me: “A senhora
não corta o seu filme, não tira um centímetro do seu filme!”. Quando nesta
altura o Centro Português de Cinema queria reduzi-lo a 50 minutos, para
venderem à televisão, para fazerem dinheiro com o meu filme. Passei tratos
de polé.

Em que época?
Em 1974, 75. Comecei a investigar antes do 25 de Abril e quando fui filmar
já se tinha dado o 25 de Abril. Foi logo na altura do 25 de Abril. Eu tinha
momentos que eram os dias festivos em que era necessário filmar, eram dias
marcados, de rituais. Portanto não era todos os dias. Tínhamos de lá ir várias
vezes.

Tenho aqui um texto s eu em q ue fala sobre o Máscaras
Já não me lembro o que disse.

Há uma parte em que diz que “nenhum filme é inocente” e que o filme Máscaras
foi feito, e assim quis que fosse, sem artifícios nem rebuscamentos de ordem
estética para contemplação dos ol hos.
É.

Que “o que existe de belo nas pessoas e nas coisas tem a ver profu ndamente de
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“onde” e “como” se vive e respira nas t erras de Trás-os-Montes”.
É isso mesmo.

Depois, entre parêntesis, “Ainda. Até quando?” E penso que vale a pena a
citação c ompleta: “As m inhas intromissões ao correr da fita não são mais que
um sinal de meditação. Ne nhum filme é inocente. Por tanto um filme
e tnográfico – e não só – suportando outras leituras, para quem o quiser ‘ler’ com
atenção. Ligado ao ciclo nascimento, vida e morte, nele estão representados
todos os elementos correspondentes através dos mascarados e seus rituais.
Rituais esses que vêm de há longos séculos, em que o significado e o rigor da
representação se têm vindo a diluir no tempo. No entanto, os elementos
fundamentais mantiveram-se. Na figura e acção dos mascarados, nas r ondas,
no Diabo e na Morte no sacrifício do animal, na iniciação dos rapaz es, na ceia,
etc. Mistérios esses que exclu em a presença da mu lher, a q uem é dado apenas o
papel da lavagem das tripas do animal sacrifi cado. E n ada dis to se passa por
acaso. Espero, portanto, que não se conclua apressadamente que Máscaras é um
filme poético e espontâneo, como alguém o disse. Também o é, mas não só. Filme
conseguido? Não me c abe a mim dizê-lo.” Gostava que me fa lasse um pouco dos
temas do Máscaras, nomeadamente do ciclo nascimento, vida e morte e do papel
da mulher que lava as tripas do animal sacrificado. Gostava também que
explicasse porque diz que é um filme poético mas não só, e acerca do qual não se
deve tirar essa conclusão apressadamente.
Foi um filme onde eu observei bastante. Porque existem as pessoas, os
mascarados e existe toda a população envolvente. A população está
completamente envolvida nos rituais, não é só o mascarado, não é só o
homem que põe a máscara. Por exemplo, durante a Ceia – que decorre em
Santo Estevão – vem o padre e diz umas coisas, que estão no filme e que estão
gravadas. Parece um rei. Quer, pode e manda. Fala-se em latim e a missa é
dita em latim. Tem piada porque já é raro. E há o mordomo, e o
representante mais pobre da população, também presentes nessa mesa.

MÁSCAR AS, 1975
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E há uns cães sarapintados que aparecem junto à mesa, que parece da
Renascença, com os mascarados à volta, na sua provocação constante, como
é dado aos mascarados. Em relação ás mulheres, de facto elas não podem
participar.

As

mulheres

não

entram,

a

não

ser

para

trabalhos

profundamente... não queria dizer sujo, mas não sei, a lavagem das tripas é
um trabalho... enfim. Mas elas não podem participar a não ser aí. A mulher
não aparece nunca na mesa dos homens. Os mascarados são homens. As
mulheres estão completamente proibidas de participar, não podem ser
mordomas, não podem ser nada. A única coisa que fazem é cozinhar o vitelo
ou o bode que são sacrificados.

Como partiu para este trabalho?
Li um livro e falei com o Benjamim Pereira e com o Ernesto Veiga de
Oliveira, que são etnógrafos. Li o livro deles com muito interesse. E fui muito
para além do livro. Eles só tinham o livro escrito, foram lá e tomaram
apontamentos; ora eu queria que o filme fosse muito mais do que isso. Então
o filme é o absorver das coisas que eles escreveram, mas com um carácter
visual extraordinário: escrever é uma coisa, filmar é outra. Por exemplo, a
máscara do Diabo é extraordinária. E o que havia à volta dessa máscara!
A máscara original, com duzentos anos, foi mandada queimar por um padre.
Porque a máscara era do Diabo e o padre não admitia que existisse a máscara
do Diabo. Depois arranjaram uma máscara muito semelhante e era essa que
estava a ser usada. Entretanto, descobri um ritual em que os jovens, para se
afirmarem na idade adulta, ofereciam vinho aos homens mais velhos.
Chamava-se “Canada”. Não percebia porque é que todos eles vinham beber
um copo e depois explicaram-me: era para se tornarem adultos. Isso foi uma
descoberta e está no filme. Andavam sempre com as máscaras e eu própria
não sabia quem eram ou quem não eram. Apareciam já mascarados. Então,
em Podence, onde há uma igreja que é um espanto – com uns frescos
incríveis, com os diabos com as forquilhas, e os santos, o purgatório e os

42

MÁSCAR AS,1975

castigos, alucinante! – filmei isso e filmei, ao mesmo tempo, os mascarados ao
pé de uma fogueira, numa cozinha. Com música que escolhi e, parece-me,
muito bem escolhida.

Do Michel Giacometti, não é?
Não, não tem nada a ver com o Michel Giacometti. Só o Canto de Verónica
foi registado por ele: é o início do filme, uma coisa assombrosa. É a voz de
uma mulher a cantar, uma mulher popular, de Trás-os-Montes. É uma
recolha do Michel, de quem era muito amiga. O resto é música clássica. Mas
voltando à cozinha… Junto da fogueira, eles vão retirando as máscaras. E o
que se vê? Vêem-se uns rostos incríveis de juventude, de uma pureza enorme,
um olhar... tudo isto intercalado com os frescos da igreja. Eram eles os
diabos! Tudo isto está no filme e é de uma beleza extraordinária. O filme é
muito bonito porque as coisas estavam lá. O que era preciso era olhar para
elas. Quando eles estão a esfolar o bode – ia eu dizendo ao Acácio de Almeida
que andasse com a câmara – estavam ao lado os homens a fazer a barba com
navalha, que é outro ritual; eu filmo isso e dá-se a passagem, a passagem para
a vida quotidiana, para as pessoas. É por isso que digo que é um filme
ingénuo, mas não só.

Poético, mas não só...
Pois, há ali muitas intromissões. Havia pessoas ligadas à Antropologia que
diziam que não era um filme muito puro. Não era muito puro, porque não me
limitei a filmar só as máscaras, ultrapassei para um lado humano, fiz
intromissões minhas, fiz analogias. E elas pretendiam só um registo. Tenho
imaginação que sobeje. Podia ter feito dez filmes, só que não tinha tempo. Eu
ia fazer as Máscaras, tinha de fazer as Máscaras. Mas incluí tudo o que
estivesse relacionado, a população, todo aquele mistério. Aquilo era tudo um
mistério. Era duma beleza extraordinária. Numa cena, eles levantavam-se de
madrugada, avançavam em direcção à aldeia, ia um homem a tocar gaita de
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foles e nós seguíamo-los com a câmara. Acendiam uma fogueira, bebiam
aguardente. O tocador de gaita de foles era um músico excepcional. Só
voltavam para casa ao nascer do dia.

Estes rituais ainda existem?
Disse-lhes para os manterem. Quando estive lá, eles não faziam nada, fui
encontrar fatos de lã num galinheiro, todos enrolados, disse-lhes para irem
buscar os fatos originais, de lã, como deve ser. Fui buscar o que havia de mais
original, máscaras, fatos, tudo. Disse-lhes para guardarem, para ficarem com
aquilo. Ainda trouxe três máscaras que me ofereceram. Havia a Festa dos
Rapazes, feita por rapazes de Varges,

estudantes em Bragança. A estes

conheci-os antes das filmagens, tinham mais consciência, estudavam, e eu
pedi-lhes para eles fazerem o possível por preservar o hábito do ritual, das
festas. Havia a Matança do Vitelo, um ritual em que depois o vitelo era
servido na Ceia dos Rapazes.

As pessoas que participavam no ritual tinham consciência do seu valor mágico
e de mistério?
Tinham. De tal ordem que quando usavam a máscara falavam com uma voz
especial e aos gritos! Quando tinham a máscara modificavam-se. Eu quis
filmar uma coisa à parte, Sol e Sombra, uma experiência para mim, era um
estudo de luz e sombra, num palheiro, com os gestos dos mascarados – que
MÁSCAR AS,1975

nesta altura está nas mãos do Bénard da Costa. Como era um estudo de luz,
pedi-lhes para não gritarem, não queria a voz. E eles diziam: “Mas não
consegue, não pode!”, “A gente tem de gritar, com estas máscaras a gente tem
de falar, tem de fazer a nossa voz”. Não podiam deixar de fazer a voz.
Ficavam possuídos com aquela máscara. Era de tal ordem que um deles
estava para ir mascarado, mas tinha medo de ser possuído pelo Diabo e não
quis. Então, levou o Menino ao colo, e assim os mascarados não se podiam
aproximar. Tinha medo de que lhe acontecesse alguma coisa com a máscara.
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Ficam completamente mudados! Não foi nada fácil filmá-los, eram tomados
de loucura, vinham por aí abaixo, nós é que tínhamos de ir atrás deles com a
câmara. Ou marcávamos um lugar onde eles passassem e ficávamos à espera,
porque eles não queriam saber de filmagens, não queriam saber de nada. Era
uma coisa incrível! Estavam com eles próprios. Estavam dentro dos seus
mistérios. Para eles, éramos uma intromissão. Uma maravilha!

Quanto tempo durou a r odagem?
Tinha quatro horas de filme, reduzi para duas e depois para uma hora e
quarenta e cinco minutos. Tenho negativo que nunca mais acaba. O negativo
está lá todo.

O filme t em voz off do Alexandre O´Neill.
Tem. Foi a primeira voz off de um filme português.

Há quanto tempo o filme não é exibido?
Foi ao estrangeiro, andou em vários sítios. Mas em Portugal nunca foi exibido
nos cinemas.

Em festivais, foi exibido?
Devia ter ido a Roterdão, logo em 1975 ou 76. O Vieira Marques, director do
Festival da Figueira da Foz, tinha-me dito que queria absolutamente
apresentar o filme em Roterdão, o que me pareceu óptimo. Entretanto, nesta
altura, no Palácio Foz estava o Eduardo Prado Coelho, e no Centro
RODAGEM DE A NOITE DE WALPURGIS,1981

Português de Cinema estavam o Fernando Lopes, o José Fonseca e Costa, o
António Pedro Vasconcelos e discutiram todos o problema das minhas
viagens. O Vieira Marques já se tinha ido embora, convencido que eu iria a
Roterdão. Havia um carro à minha espera, flores e eu não apareci. Nem o
filme. Mais tarde, precisei de críticas sobre o filme e pedi à Justina Bastos, do
Instituto Português de Cinema, algumas que ela tivesse. É então que leio
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uma crítica, de 1980, que dizia que se o meu filme tivesse ido ao Festival de
Roterdão teria ganho seguramente um prémio, tendo em conta os filmes que
tinham sido exibidos..

Pormenores do cinema português...
Essa deixou-me... Depois acabou. Os filmes têm um tempo para os festivais,
depois perde-se a oportunidade. Eles pedem o ano de produção do filme.
Fiquei sem aquela oportunidade e nunca mais tive outra. Nunca mais.

E a sua participação no Ci nema Novo?
Aliás, eu comecei com o Cinema Novo.

Exac tamente. Na altura, a Noémia era a única mulher participante no cinema
português, c erto?
Era a única mulher. Trabalhava com a Margareta Mangs, que era montadora
e mulher do António Cunha Telles, o produtor. Era sueca. Era uma pessoa
extraordinária, tanto do ponto de vista profissional como humano, e ficamos
extremamente amigas. Ela não falava português, mas eu falava francês, não
havia problemas, estava tudo bem. Foi muito bonito. Um dia, na sala de
montagem, apareceu o Carlos Paredes para fazer a música. Foi no Verdes
Anos, de Paulo Rocha, 1962, filme que marca o início do período Cinema
Novo Português.

Frequentou escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa, depois foi para Paris
e regressa a Portugal. Como é q ue entrou para o cinema?
Fui para a ESBAL… mas um dia precisei de trabalhar e foi o Alexandre
O´Neill, na altura meu marido, que viu um anúncio num jornal para um
trabalho no cinema. Eu sabia lá o que era o cinema, não conhecia o meio do
cinema. Por acaso, viajei no elevador com o Cunha Telles [António Cunha
Telles], que era a pessoa com quem eu ia falar, achei muita graça. Fui então
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estagiar num filme francês de que o Cunha Telles era produtor; tinha a
Françoise Prevot como actriz e eu fui anotadora. Fui anotadora, e que
trabalho, meu Deus!

Terrível!
O Jacques Lang era director de fotografia. Eu aprendi a trabalhar como
anotadora com estrangeiros, em Cascais. Não era brincadeira, com vento por
todo lado, frio, muitos papéis para preencher. Mas a equipa era amorosa, fui
extremamente acarinhada, foi uma sorte. No entanto, esforcei-me muito, era
a primeira a levantar-me e a última a deitar-me, de forma a ter a papelada
toda pronta para irem para o laboratório e para França. Mas foi bom ter o
conhecimento de uma boa anotadora, que sabe o que está a fazer, a relação
que tem com a câmara, com o espaço, com a encenação, etc. É um bom
princípio para se entrar no cinema. Mas não se faz a brincar. Era a primeira
vez que o Acácio de Almeida era operador, e estava lá também o Moreira.
Quando me falavam na objectiva, eu já sabia qual era.

E o Verdes Anos?
O Verdes Anos foi muito engraçado. O Paulo Rocha aparecia na sala com um
ar muito coradinho, via duas senhoras, não sabia onde é que havia de pôr as
pernas... Ainda hoje lhe falo nisso. Era muito tímido, tinha um ar muito
indeciso. O Carlos Paredes é que me meteu muita impressão, porque era
extraordinário, era genial.Enquanto a cena estava a passar ele tocava. Via
passar a cena uma vez, outra vez, e compunha logo! Foi uma coisa que me
surpreendeu muito. Nunca mais me esqueço, nunca mais. Era um homem
muito simples, muito modesto, tinha tudo menos ar de vedeta, a tocar é que
ele era genial. De resto, olhava-se para ele e não se dava nada por ele,
apagava-se. Não queria ser uma pessoa importante, estava lá com o seu
génio, com as suas coisas e pronto. Era uma coisa muito bonita. Depois dos
Verdes Anos veio o Mudar de Vida, também com música do Carlos Paredes.
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Já não foi uma surpresa.

Como era a experiência de t odas as p essoas estarem a tr abalhar pela primeira
vez em cinema, com um projecto de cinema diferente do que se praticava em
Portugal até então?
Para mim era um coisa extraordinária, era um cinema diferente, de facto. E
o Belarmino, sobretudo o Belarmino, nessa época foi um filme que sobressaiu
muito. Tinha fotografia do Augusto Cabrita.

Ainda hoje s obressai.
Ainda hoje. Foi muito interessante. Tive de aprender de repente as técnicas
todas. Ali não havia meias medidas. Lembro-me de que cheguei a dormir na
sala de montagem debaixo da enroladeira, trabalhávamos muito. Estava o
filme a passar no cinema – já não sei se foi no Mudar de Vida ou no Verdes
Anos – e nós ainda a fazermos cortes nas últimas bobines, andava a carrinha
para cá e para lá. Eu e Margareta trabalhávamos muito. Ela era muito boa
profissional e eu, pelos vistos, também não era má, porque aprendi muito
rapidamente a fazer tudo. Tendo o curso das Belas Artes, esteticamente era
uma pessoa preparada, digamos assim, do ponto de vista literário e artístico.
Isso ajudava-me muito, como é evidente. Tinha bases. Foi extremamente
interessante.

A certa altura, a Noémia c oncorreu a um concurso do Secretariado Na cional
de Informação e foi aceite na London School of Film Technique. Mas
entretanto o SNI suspendeu o concurso…
O António Lopes Ribeiro dizia-me – e toda a gente dizia- que eu ganharia, de
certeza, a bolsa de estudo, não havia problema nenhum. No fim, pura e
simplesmente não me disseram nada e tiraram-me o subsídio, sem qualquer
explicação!
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E tem ideia porquê?
Tenho. Por razões políticas, evidente.

Isso foi em 1965.
Foi em 65, pois. Em 65, eu tinha estado presa.

Quer falar sobre isso?
Estive presa, claro que estive presa, como muito boa gente em Portugal.
Muitas e muitas pessoas estiveram presas, nem que fosse lá passar só um mês,
no “hotel” da PIDE. Estava a dar aulas no Barreiro, porque precisava de
ganhar dinheiro para ajudar o Alexandre. Mas era tão boa professora, tão
livre, tão humana, que quando foi o 1 de Maio fechei a porta e disse: “Vamos
conversar”. E também quando os miúdos vinham todos molhados arranjava
jornais para eles se aquecerem… Vinham descalços, miúdos filhos de
operários da CUF – outros, filhos dos administradores, era uma mistura –
todos encharcados, eu tinha pena deles e tratava de os aquecer. E com essas
e com outras...

Como é q ue aconteceu?
Um dia estavam cá dois italianos, era 28 de Maio e fomos dar uma voltinha
até São Bento. E quando bem nos apercebemos tínhamos várias G3
apontadas a nós e fomos no “Nivea” para a esquadra que há ali em São
Bento. Lá ficámos até às tantas, até que apareceu um oficial a dizer que por
ele teríamos ido para casa, mas aquilo já estava entregue não sei onde e
tínhamos de ir para a António Maria Cardoso. Ficámos na António Maria
Cardoso até às 3 da manhã, quando os perdi de vista. Eu fui para Caxias e
eles foram postos na fronteira. E eu fui cheia de medo, num carro celular, no
meio de pinhais, com aqueles brutamontes. Estava cheia de medo. Depois fui
para uma sala onde havia camponesas e operárias. O diabo é que eu não era
camponesa nem operária, de forma que elas olhavam para mim pensando
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que eu era uma espia, não era da classe delas. Mas quando viram o meu
arzinho – eu chorava e não sabia o que havia de fazer, tinha as costas todas
negras por causa do colchão –, começaram a tratar-me muito bem. Então
iniciámos uma boa amizade. Aí ia fazendo a revolução lá dentro. A sério,
comecei a falar, a pôr tudo a mexer. Na sala ao lado estavam as grandes
mulheres, do PC, e nós fazíamos comunicação através da parede. Não sei se
sabe como é..

Com código Morse? (Noém ia Delgado exemplifica com ba tidas na madeira)
Então t odas sabiam o código Morse?
Sim, as que sabiam ler. E sabíamos tudo o que se passava lá fora. Cheguei a
saber que os italianos foram apanhados com um livrinho onde tinham tudo
marcado, até as horas em que tinham estado comigo. E tinha-lhes dito para
não levarem nada; eu, por exemplo, só levava um pente no bolso. Mas foi a
primeira vez na minha vida que tive contacto de perto com camponesas e
operárias. Tinha vindo de África, a minha vivência era outra, vinha de um
meio completamente diferente. E ali fui parar. Foi muito interessante, a
riqueza das pessoas... a riqueza e a pequenez das pessoas. Porque na prisão
há de tudo, há riqueza e há pequenez, também. Ajudei algumas a aprender a
ler, a escrever cartas – onde escrevia PIDE nos remetentes, e eles não
queriam, queriam que pusesse Polícia não sei quê.

Quanto tempo esteve lá?
Um mês. Deu para tomar o peso do que é uma prisão. Fui interrogada, claro.
Não dormi, ameaçaram-me com pancada, ameaçaram-me mandar o meu
filho para a prisão, se eu não falasse...

Que queriam eles saber?
Se eu tinha recebido dinheiro da Rússia. Uma coisa tão estúpida! Se para ir
para Paris tinha recebido dinheiro da Rússia, com quem tinha estado em
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Paris. E eu respondi: “Com a Vieira da Silva”. E não saía desta, “Com a
Vieira da Silva”. Nem sequer a conhecia! (risos) O que é que eu havia de
dizer? Por acaso eu tinha estado com o Mário Pinto de Andrade, e com o
Marcelino dos Santos, que tinham vindo de Angola e Moçambique e estavam
exilados em Paris. Ia dizer que tinha estado com eles? Não! Foi “Vieira da
Silva” e acabou! Passado um mês, puseram-me na rua. Um inspector disseme assim: ”Se fosse comigo não ia para a rua. É que as casas não se começam
pelo telhado”, dizia ele aos berros. E fiz uma feridazita num dedo e eles muito
pressurosos quiseram pôr-me tintura… Já eu estava fora das grades, já
estava para sair e disse-lhes: “Agora querem-me pôr tintura, mas lá dentro
não fazem isso, lá dentro dão cabo das pessoas”. E o O´Neill apertava-me o
braço, “Cala-te que ainda vais parar lá dentro outra vez”.

Grande exp eriência!
Eu era rija. Mesmo que não pudesse dizer, dizia tudo. Já que estava ali, fazia
alguma coisa de jeito. Greve de fome, por exemplo, por causa de um peixe
podre. Deram-nos um peixe podre, francamente! E eu disse: “Não vamos
comer porque isto está podre”. Algumas puseram-se do meu lado, mas outra
parte não pôs. Tinham medo de apanhar e com razão, porque batiam mais
nelas do que em mim. Em mim não batiam, porque eu era uma burguesa e
assinava O´Neill. Havia lá raparigas todas negras da pancada que levavam.
Uma delas entrou em coma, coitada. Foi uma coisa horrível. Mas consegui
que se pusessem do meu lado, porque se estivéssemos todas juntas já não
batiam, não podiam bater em todas. Expliquei que era preciso fazer isso,
então puseram-se todas do meu lado. Consegui essa união, ninguém comeu o
peixe. Trouxeram outra porcaria qualquer, mas pelo menos não estava podre.
Enfim, passam-se coisas muito curiosas nas prisões. Estávamos a falar de...

Do cancelamento do c oncurso do SNI.
Cancelaram. Eles sabiam perfeitamente que eu tinha estado presa, e não lhes

interessava nada. Além do mais, nessa altura eu não tinha o passaporte em
dia. Recusaram-se a renovar o meu passaporte e com a bolsa iam-me dar
também o passaporte. De maneira que foi isso tudo junto. E eu zanguei-me
e disse: “Hei-de chegar a realizadora sem ter de ir para o London School”. E
foi o que fiz. Trabalhei muitíssimo e podia ter começado a realizar muito
mais cedo, tinha capacidade para isso. Escusava de ter esperado tanto, foi
um disparate.

Porque é que esperou?
Porque achava que tinha de estar perfeita! Perfeita! Ao lado daqueles machos
todos! E já estava! Fiz pequenas coisas.

Ainda em 1965 fez alguns film es em 35mm para o Cinemaganize, que a cabou
por falta de suporte comercial.
Foi.

Como era o Cinemagazine?
Era uma coisa muito engraçada. Era uma bobine para a qual cada um de nós
fazia alguns minutos. Era eu, era o Paulo Rocha, o António Macedo, o
Fernando Lopes. Fazíamos uns minutos cada um e isso era o Magazine.

Era produzido por quem?
Pelo Cunha Telles. E depois houve falta de suporte comercial. Ele não
tinham dinheiro, foi tudo por água abaixo, acabou. Mas ainda fiz três coisas:
Os Amoladores, Os Fotógrafos de Rua e A escultura de João Cutileiro. Foi a
primeira vez que o João Cutileiro foi filmado, também com o Acácio de
Almeida. Nos outros trabalhei com o António Escudeiro e com o Manuel
Costa e Silva.

Em 1970, participou na fu ndação do Ce ntro Português de Cinema…
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Participei. Estava lá, mas não pertencia à Direcção. Se pertencesse, não me
teriam feito o que fizeram com o Máscaras. Estava no grupo, de facto
éramos um grande grupo, mas não estava na Direcção. Teria sido realmente
uma coisa interessante mas devia ter havido mais lealdade entre as pessoas,
mais amizade. Acabou por se tornar numa grande balbúrdia. Depois
expulsaram-se uns aos outros, por razões perfeitamente estúpidas. Eu fui
expulsa porque fui entrevistada pelo Alfredo Tropa para a televisão. Ficaram
muito zangados porque não gostavam do Alfredo Tropa; mas nunca percebi
porque é que não se chatearam também com o [José] Fonseca e Costa, que
também foi entrevistado. Pareceu-me uma coisa de machos contra uma
fêmea, uma coisa de grupo. Fui trabalhar para Roma, em 1976.

Mas entretanto trabalhou no Sever do Vouga e na Pousada das Chagas, do
Paulo Rocha.
Em muitas coisas. No Passado e o Presente, do Manoel de Oliveira. Aí tive
uma bolsa de estudo da Gulbenkian, para Paris. Deixei tudo pronto, as
bandas sonoras, tudo, só faltavam as misturas.

Uma bolsa para ir tr abalhar com o Jean Rouch.
Exactamente. E contei ao Manoel de Oliveira, que ficou muito zangado
comigo. Disse-lhe: “Tenho uma bolsa da Gulbenkian e não vou ficar aqui
para acabar as misturas, qualquer pessoa competente acaba de fazer isto”.
Ele não queria. O Manoel de Oliveira nessa altura era terrível! Agora talvez
esteja mais macio, mais calmo. Mas nessa altura era “quero, posso e mando”.
Era irascível, uma pessoa terrível de feitio. Não a conversar, à hora do
almoço; aí era óptimo, alguém com muito interesse. Mas a trabalhar tinha
pouco respeito pelas pessoas. Até os próprios electricistas lhe deram uma
lição: chegava certa hora e desligavam as luzes. O Manoel de Oliveira
não tinha respeito pelas pessoas. Agora, evidentemente, com o passar dos
anos, penso que mudou. Começou a perceber o que é trabalho em equipa.
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Na altura, era o primeiro filme que fazia com tanta gente, com tantos
actores, uma equipa enorme. Não entendeu o que era trabalhar em equipa.
Eu já lá estava há uns aninhos, desde 1963, e portanto já sabia que não
podemos brincar com uma equipa, não podemos brincar com os electricistas
– não há luz não se filma. Uma equipa é uma coisa que tem de ser muito
acarinhada. Lembro-me de um dia, quando eu estava a filmar os Contos
Fantásticos, em Loures. Havia um electricista que tinha a mania dos copos;
estávamos a filmar e ele deixa cair o projector – e as lâmpadas são caríssimas
– mas eu nada, fingi que não percebi, toca de mudar a lâmpada e continuar
a filmagem. Chamava-se Pompeu, já morreu, infelizmente. Era um bom
profissional e amigo. Um realizador tem de ser compreensivo, humano, saber
que são pessoas que estão a trabalhar, não são escravos. São pessoas e têm
nome.

Como foi o e stágio com o Jean Rouch?
Muito bom.

Tinha alguma motivação p ara ir tr abalhar com ele, conhecia o seu trabalho?
Já conhecia o trabalho do Rouch, mas fiquei a conhecer melhor em Paris,
onde vi os filmes dele todos, era uma maravilha! Não só os filmes dele como
também todo o cinema africano: Argélia, Senegal, vários países. Eu tinha a
chave da sala de montagem, ia para lá ver os filmes, foi muito importante. Ia
anotando as minhas impressões sobre os filmes – ainda tenho esse caderno.
Ele começou por ter a ideia de eu montar um filme seu, mas o filme era em
película

irreve rs í vel,

era

preciso

muito

cuidado.

Conhecia-me

profissionalmente, mas não o suficiente para me entregar um filme
irreversível para cortar. Compreendo. Mas foi óptimo.

Esteve lá um ano, não foi?
Estive lá um ano. Nunca vi tanto cinema. Era desde manhã até às tantas da
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noite. O Rouch tinha conseguido que o Jean Langlois me arranjasse um
cartão para entrar e sair da Cinemateca – claro que eu disse que era
africana… Não disse que era portuguesa, para não apanhar por tabela como
aqueles portugueses todos, que eram muito mal vistos. Era moçambicana e
acabou-se. Podia entrar e sair e ver todos os filmes que quisesse. Tive muitos
contactos com muita gente.

Em Portugal, a Noémia era a única mulher a participar no cinema. Em Paris
a situação foi diferente?
Sim. Mas curiosamente não tive contacto com mulheres em Paris; embora
também não tivesse muito tempo. Mulheres realizadoras, por acaso, não
conheci nenhuma.

A atribuição de bolsas de cinema pela Gulbenkian era uma prát ica comum, n a
altura?
Penso que sim. Mas tinha que fazer um relatório de três em três meses e
mandar para cá.

Em 1972 r ealizou o seu primeiro filme, Mafra e o Barroco Europeu.
Adorei fazer esse filme. Com música do Karlof, a música é extremamente
sensual, carnuda... Eu a filmar aquelas camas dos monges, muito austeras,
tinha muita graça. Filmei a cozinha também, que era uma coisa espantosa,
com loiças magníficas.

O Mafra e o Barroco Europeu foi uma e ncomenda da Torralta. E o Máscaras,
como foi fi nanciado?
Foi o Instituto Português de Cinema.

Entretanto tem uma filmografia vastíssima. Realizou uma série de curtasmetragens para a televisão sobre escritores portugueses, As Palavras
Herdadas.
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Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Camilo Pessanha e Almeida Garrett.
Gostei muito de fazer isso, gostei imenso. O Almeida Garrett tem uns
discursos de rasgar ao meio, que eu também filmei na Assembleia Nacional,
naquela sala completamente vazia.

Esses filmes onde estão?
Sei lá, devem estar na televisão. É uma coisa que me espanta, há agora estas
comemorações do Garrett, porque é que não passam o filme? Não é um filme
desinteressante, pelo contrário, até é extremamente imaginativo, não
percebo porque é que não o fazem.

ATL – Sabe uma coisa? Eu não resisto a repetir uma frase do Alves Costa.
Ele dizia que a Noémia é a realizadora maldita do cinema português. Nunca
me esqueci dessas palavras do Alves Costa. É um pouco isso. Era uma mulher
sozinha entre muitos homens.

Quer comentar?
(risos)
Acho que sim, mas eu não tinha consciencializado isso na altura. Hoje que
estou à parte, percebo que realmente era uma mulher muito só no meio de
tantos homens. Na altura, eu lutava, esbracejava, mas lutava com eles como
igual, não pensava que era uma mulher a lutar contra os homens. Nessa altura,
não punha o problema desta maneira. Pensava que tinha os mesmos direitos
que eles, mas não era por causa de ser mulher, era por ser uma profissional.

Por ser pessoa.
E também por ser uma pessoa. Era uma profissional, fazia tanto como eles,
às vezes até melhor. Por exemplo, já trabalhávamos em 35mm e eu estava
numa mesa de montagem de 16mm a montar programas para a Agência
Geral do Ultramar – mandavam-me o material de Angola e eu cá fazia as
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montagens, escolhia o material. Um dia, passou o António Pedro Vasconcelos
e diz-me: “Ah, ah! Andas de cavalo para burro, a montar em 16mm?” e eu
respondi, “Pelo menos faço 35 e faço 16, coisa que vocês não fazem”. A
primeira longa-metragem que ele veio a fazer foi em 16mm... Os homens são
muito engraçados, não são?

E porque é q ue estes homens, que eram artistas e intelectuais...
Muito intelectuais...

...tinham essa dificuldade em a ceitar uma mu lher a tr abalhar ao lado deles?
Acho que tinham ciúmes. Eles não esperavam que eu fizesse o Máscaras.
Pensavam que eu vinha de lá com meia dúzia de planos e pronto! Nunca
pensaram que eu fosse capaz de fazer um filme daqueles. Isso é que é uma
verdade. Mas realmente não tive o mínimo apoio, não tive um empurrão,
“vamos lá fazer isto”. Pelo contrário, sempre para trás. Foi uma coisa um
bocado triste, porque hoje poderia estar a fazer um belo trabalho, poderia ter
prosseguido com um grande trabalho como realizadora.

Essa atitude m anteve-se ao l ongo dos anos?
Nunca tive nenhum estímulo da parte deles. Em dada altura – só para dar
uma ideia – o CPC estava muito mal financeiramente, e íamos ter uma
reunião para decidir que cada um de nós iria fazer qualquer coisa que não
tivesse nada a ver com realização. Por exemplo, um faria câmara, outro fazia
charriot, outro faria luz. Enfim, uma distribuição de tarefas. E eu ofereci-me
para trabalhar na montagem. Chegámos ao fim da reunião, e nenhum deles
se decidiu a fazer fosse o que fosse. Ninguém queria fazer nada a não ser
realizar. Que eu fizesse a montagem, estavam todos de acordo, agora que eles
fizessem qualquer outra coisa não! Isto dá bem uma medida das coisas. Era
um grupo a decidir “vamos fazer várias tarefas”; a realização seria rotativa;
e ninguém se ofereceu para nada. Acho que é sintomático.
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NOÉMIA DELGADO

Alguma vez concorreu aos s ubsídios do IPC, do IPACA?
Eu? Tenho uma colecção de longas-metragens que nunca mais acaba.
Por amor de Deus! Tenho imensas coisas! Quando morrer não sei onde é que
as vou deixar. Tinha uma série de filmes, mas eles deram-me sempre para
trás. Mesmo o projecto do Jorge de Sena! Nem sequer era argumento meu,
era Jorge de Sena que eu ia adaptar!

Isso a conteceu sistematicamente ao longo dos anos?
Anos! Tinha a pontuação quase toda, mas vinha um e atirava-me ao chão…
pronto, acabou-se!

ATL – Quando era obrigatório apresentar um guião de 100 páginas, não sei
se se recorda dessa brutalidade (há até a história curiosa de o guião do
Manoel de Oliveira ser um livro do Camilo Castelo Branco), a Noémia
apresentou o seu. Num concurso, deu-se uma situação muito interessante.
A Noémia chegou a ter a pontuação máxima de um dos elementos do júri.
Mas depois, para o subsídio não lhe ser entregue, o último elemento do júri a
votar (era um crítico de cinema, não lhe vou dizer quem), deu-lhe um único
ponto, para arrumar definitivamente com a possibilidade de ela fazer esse
filme. Era um filme que integrava actores do Seiva Trupe,o António Reis, o
Júlio Cardoso, a Estela Novais... Um filme muito bem construído, com uma
bela base. Foi chumbado desta maneira, e sabemos de fonte segura que foi
para arrumar com a Noémia. Os interesses estavam muito bem reclamados.
Ela nem sequer estava em Lisboa, estava no Porto.O filme passava-se no
Norte e em Lisboa, e chamava-se 5ª Avenida, por ironia, claro...

Em que ano?
ATL – Foi em 1983, 84. Passava-se fundamentalmente no bairro da Sé do
Porto, metia a prostituição e a droga. A Noémia fez uma investigação muito
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profunda durante meses, na própria Sé. Ainda com o filho vivo, que era
fotógrafo, o Alexandre. Fizeram-se muitas fotografias nos locais. Foi uma
coisa muito pensada, muito inquirida. Enfim, um projecto que mexia com os
actores do Norte, fazia uma descentralização cinematográfica, era também
essa tentativa. Nada disso foi entendido. Foi pura e simplesmente cortado, de
uma maneira que ainda hoje não se percebe. Não nos esqueçamos que o
António Reis deu 10 pontos, a atribuição máxima.

O António Reis realizador?
ATL – Não. O António Reis historiador e político. Conversámos sobre isso e
fiquei com a nítida sensação de que havia outros interesses. Nesta altura, nos
anos 80, os realizadores que fazem cinema em Portugal são sempre os
mesmos. O resto é uma conversa para desbravar. São sempre os mesmos e é
uma luta terrível, que não tem elevação nenhuma. Acho que a Noémia nunca
teve um apoio sério para o que ela fazia.

E tem ideia do p orquê?
ATL – Tenho. É evidente! Ainda hoje se discute quotas de mulheres por
Decreto Lei. O que pensa que era isto há uma dúzia de anos atrás?

Isso gostava eu de perceber melhor…
Há um facto importante: nunca fui mulher de me expor fisicamente, de
andar a dormir com este e com aquele por causa do trabalho. Nisso era uma
mulher de cortar à faca. Não concedia favores a ninguém, o que deve ter
levado muita gente a pôr-me um bocado de lado. Se tivesse concedido esses
favores, possivelmente teria tido benesses. Fazia umas festinhas aqui e acolá,
ia rodando, mas eu não era nada assim! Nunca me passou pela cabeça.
Isso é capaz de ter tido influência.
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ATL – Muita. Dos colegas realizadores da Noémia, o único grande amigo que
lhe resta é o Paulo Rocha. É sintomático! E verificou-se outra coisa: a
primeira vez que vi a Noémia ser tratada como igual foi quando foi júri do
Fantasporto. Fiz esta observação a mim próprio e perguntei ao Mário
Dorminski o porquê de uma mulher estar a ser tratada em pé de igualdade
num júri internacional. E ele respondeu-me de uma maneira muito simples:
“Ela está cá, é interessante, é praticamente a primeira realizadora
portuguesa, isso é importante; e aquela gente que vem de fora não entende
que o cinema seja uma coisa reservada a homens”. Aí sim, vi a Noémia ser
tratada como um igual. E no projecto da 5ª Avenida, a Noémia foi falar com
antigas prostitutas, foi falar com um casal, um proxeneta e uma prostituta
que se tinham casado. Fez uma investigação profundíssima porque a figura
central era a da prostituta. Investigou, consultou, gastou horas e horas
de trabalho, fez um belíssimo guião, cumpriu as regras que se imponham.
E eram regras duras e idiotas. Um guião de 100 páginas, não entra na cabeça
de ninguém – dá vontade de perguntar “Mas a quantos espaços?”, não é?
Depois o júri não tinha uma coerência de apreciação. Quem escolhia o júri?
É um grande mistério. Como é que um filme podia ter uma classificação
máxima e uma classificação mínima? A vida da Noémia sofre desde sempre
por estes aspectos. E julgo que ela teve uma grande dignidade, e isto é
importante. Posso dizer que me sinto muito honrado em ter uma mulher que
nunca se vendeu ao cinema. Deu tudo ao cinema, sem nunca a ele se ter
vendido. Sinto-o como uma grande alegria.

Uma grande mulher, portanto.
ATL – Sim. A Noémia sempre procurou ter a sua independência. Como é que
uma mulher tem independência neste país? Sendo auto-suficiente. E a
Noémia, não fazendo cinema, como é uma extraordinária escultora, e pinta
muito bem, fez uma série de experiências: pintura sobre vidro, pintura sobre
cobre, pintura sobre aço. Colaborou em muitas obras minhas, numa delas
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com muito interesse. Foi assim que foi vivendo, sendo sempre auto-suficiente,
sabendo que do cinema não esperava nada, além da amizade da D. Cândida,
mãe do Paulo Rocha e do próprio Paulo Rocha, que continuam a ser amigos
dela. Tudo o resto... Só vi o Fonseca e Costa no funeral do filho. Faz seis anos
e três meses que o miúdo morreu, foi uma grande machadada na vida da
Noémia. Era um extraordinário fotógrafo. Isso também deixou a Noémia
psicologicamente muito abatida.
Sim. Depois do meu filho falecer nunca mais pensei em cinema. Nunca mais
vou fazer cinema na minha vida. Nunca mais. O que tem que ficar ficou, o
que não ficar não ficou. Quem quiser dizer alguma coisa que diga, eu por
mim...
ATL – A última coisa que ela fez foi num programa lançado pela Secretaria
de Estado da Cultura que propôs três realizadores para fazerem três grandes
pintores portugueses..
Para esse programa a Noémia realizou Quem Foste Alvarez.?
ATL – Sim.
Desculpa-me a interrupção… Quando o Fernando Lopes me convidou para
fazer este filme disse-me: “Ou fazes um grande filme com o Alvarez, ou só
daqui a 20 anos, ou nunca mais fazes cinema”.
Como é que se passam tantos anos a lutar para fazer uma coisa de que se é
capaz?
É duro. É tão injusto que eu penso que as pessoas que têm a sua consciência
também não devem estar muito bem com elas em relação a mim. Nunca fiz
um mau trabalho. Nunca fiz um plano feio, algo que não posso dizer de
muitos colegas meus. Mesmo os mais conhecidos fazem planos muito feios.
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Eles que tenham consciência de todo o mal que me fizeram, mas não sei se
têm. Para mim está tudo ultrapassado. Já sofri muito. Agora, já tive um
sofrimento maior. O sofrimento que tive com a morte do meu filho é uma
coisa tão profunda que tudo o resto já não tem importância.

O Quem Foste Alvarez ? foi e xibido onde?
Estava para ser exibido no Festival da Figueira da Foz, mas não tinham
condições para o exibir. Fui convidada a ir lá, o Alfredo Tropa mandou uma
cópia de vídeo, e o filme acabou por passar num televisor qualquer porque
não arranjaram meios para o exibir.

Não arr anjaram um proje ctor de vídeo.?
ATL – O filme da Noémia é um filme profundamente pedagógico, o que me
parece importante. Quando se faz um filme para ser divulgado também na
TV, que é vista por milhares de pessoas, e quando se trata de descrever uma
figura nacional da pintura, é necessário explicar quem é essa figura. Em vez
de ficcioná-lo de tal modo que as pessoas ficam sem saber quem foi de facto
a pessoa. Também me parece extremamente importante ser uma artista
plástica a falar de um outro artista, que por acaso era um pintor com coisas
muito curiosas, como a Noémia veio a descobrir. Outro grande trabalho de
investigação foi saber se ele é português ou galaico.

O filme começa por se chamar Quem Foste Alvarez?. De facto, o Alvarez era
luso-galaico. E agarrei num jovem que não era actor, e que era igual ao
Alvarez, um espanto! E tracei todo o percurso dele, Escola de Belas Artes, a
frequência no Magestic, quando ia pintar para a Galiza, com a mãe, a fase de
tuberculose, a morte dele. Conheci a casa onde nasceu, filmei lá dentro, fui
conhecer o atelier. Tenho comentários do Jaime Isidoro, da Ilse Losa, do
Arménio Losa, do Camarinha, de gente que o conheceu. Por fim, filmei a
campa onde ele está, coisa que me deu muito trabalho a encontrar. E saber
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onde estava a pintura dele? A Gulbenkian tem os quadros dele fechados a
sete chaves, na cave. Então tive que escrever cartas a particulares, pedir por
favor. As coisas mais importantes do Alvarez estão filmadas.

Foi exibido na televisão?
ATL – Julgo que foi exibido duas vezes no 2º canal. O que é uma pena, pois
continuo a dizer que é um grande serviço prestado à pintura portuguesa.

O trabalho do Paulo Rocha é um filme muito de autor. Põe muita pintura de
época de outros pintores e nós não sabemos muito bem se estamos a ver o
Amadeu Sousa Cardoso. Engana, é pouco claro. Mas é um bom filme.

ATL – Conheci muito bem o Alvarez, era uma visita regular da casa dos meus
avós; e o actor que a Noémia dirigiu, que não era um actor, também pintava,
também tinha uma mão segura para pintar. Havia fases no filme em que ele
estava a pintar e parecia o Alvarez que eu tinha conhecido.

Entrevistei o Jaime Isidoro, que descreve como ele fazia as suas tintas e como
é que elas se aguentavam. Costumava meter os quadros por baixo da terra,
enterrados, para ver até que ponto a tinta resistia.

ATL – O filme poderá não ser uma grande obra. Não é uma obra marcante
da cinematografia portuguesa. Mas é um filme de um extremo bom gosto,
com uma banda sonora perfeita – o Jorge Leitão Ramos foca esse cuidado da
Noémia com a escolha do acompanhamento musical. Tem sentido
pedagógico, sem perder a noção de que está um realizador por detrás da
câmara. E tem uma bela direcção de actores.

Não é um filme para o grande público...
Até é, porque se explicam as coisas, com o percurso da vida dele.
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ATL – Não é para o grande público, no sentido em que o público português
teve 50 anos de obscurantismo e não está vocacionado para ver pintura nem
entrar em museus. Se virmos quantas pessoas visitam museus em Portugal,
é uma tristeza. Há um grande divórcio, o que também aumenta a dificuldade
dos nossos realizadores terem reconhecimento junto do público. E agora, no
teatro passa-se um fenómeno ainda pior, mas não vamos falar nisso. O
Manoel de Oliveira e a Noémia fizeram a mesma temática em filme, Os
Canibais. O Manoel de Oliveira esgota-se a fazer o filme. A Noémia tinha que
fazer três takes para um plano, o que não é a mesma coisa que fazer 30 para
um. Os Canibais, da Noémia, é um filme chocante, que entra e mexe
connosco. O autor do livro ,Álvaro Carvalhal, tem essa preocupação. Os
Canibais, do Manoel de Oliveira, é um exercício cinematográfico. Seria
curioso as pessoas um dia verem Os Canibais do Manoel de Oliveira e depois
verem o filme despretensioso da Noémia Delgado.

Com muito humor...
ATL – Com muito humor...

Negro.
ATL – Muito negro.

Os Canibais? Mas isso não vem em l ado nenhum…
Está na série de Contos Fantásticos. São sete contos fantásticos.

A série Contos Fantásticos inclui A Princesinha das Rosas …
Ganhou um prémio em Santarém.

Tiaga, O Visconde, O Defunto, O Canto da Sereia, A Noite de Valpurgis,
A Estranha Morte do Professor Antena…
Ah! Eu chamo-lhe Visconde. Não lhe chamei Os Canibais, chamei-lhe
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O Visconde. Não queria que fosse óbvio.

ATL – A Estr anha Mo rte do Professor Antena era com o João Guedes.

Foi o último filme que ele fez. Foi para o hospital, veio acabar de fazer o
filme, ele morria no filme enquanto personagem, e voltou para o hospital e
morreu. Foi impressionante! Deixou-me muito triste, porque eu gostava
muito do João, como pessoa e como actor.

ATL – Deixe-me aqui prestar-lhe uma homenagem. O João Guedes tinha um
sentido de profissionalismo enorme. Estava a morrer e teve um desempenho
brilhantíssimo. É um levantar do chão para acabar o filme com a Noémia e
depois morre. A Noémia trabalhou muito com o João Guedes e com o João
Lagarto. É com a Noémia que os Trovante pela primeira vez fazem a música
de um filme.

No Máscaras.

Percebe-se pelas fichas técnicas dos seus filmes que tem um cuidado especial
com as bandas sonoras. Tem o Michel Giacometti, o Luciano Berio, o João
Represas e o Luís Represas, numa al tura em que eram praticamente
desconhecidos...
Foi a primeira coisa que eles fizeram a sério, para cinema.

ATL – Há um filme da Noémia que se chama O Ladrão do Pão, feito a partir
de uma história do Alexandre O´Neill. A Noémia não tinha meios para fazer
o filme, teve de imaginá-los e criá-los, o que é uma característica dela. Tem
uma criatividade espantosa, as coisas brotam-lhe na altura. Por exemplo, no
A Princesinha das Rosas vê-se como ela imaginava e resolvia as coisas em
rápidos minutos.
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A ESTR ANHA MORTE
DO PROFESSOR ANTENA, 1981
FOTOS DE TRABALHO DE
ALEXANDRE DELGADO O'NEILL

Agarrei num bocado de cortiça, a meio do caminho. Íamos para o Algarve, eu
tinha de pôr um bebé nas águas do rio, seguro e sozinho – por acaso era filho
do Menezes Ferreira, que nessa altura era o produtor executivo do filme, e a
mãe do bebé fazia de princesa. E no meio da cortiça o bebé seguiu impecável.
Claro, tive a ajuda do João Cutileiro, em Lagos, que utilizou gesso para
completar o berço de cortiça.

ATL – É uma coisa engraçada na Noémia, essa capacidade de trabalhar com
poucos meios, às vezes sem dinheiro nenhum. Sabe quanto é que ela recebeu
da TV? É bom que se saiba isto. Para fazer a série dos artistas de teatro – a
Simone de Oliveira, o Rogério Paulo e o Rui de Carvalho – teve 25 contos por
filme, em 1982. Sempre lhe pagaram mal, sempre menos do que aos outros
realizadores do tempo dela, por um trabalho idêntico e com a mesma função.

O Paulo recebeu muito mais. O genérico do Domingos Alvarez ficou-me
caríssimo e eu disse ao Paulo Rocha: “Que diabo, o genérico, eu tive de
pagar”, ao que ele me respondeu: “A Noémia pagou o genérico? Não, eles é
que nos pagam o genérico! A mim pagaram-me o genérico.” E eu não sabia.
O genérico foi feito na Tóbis, e pronto, o Paulo não o pagou!

Como é q ue essas coisas acontecem?
Como é que acontecem? Porque o Paulo mexe os cordões todos, naturalmente
foi falar não sei com quem. Eu não fiz nada disso, recebi o dinheiro, fui fazer
o filme e não discuti. E fiz um bom filme.

ATL – E nos prazos! Estas coisas também são importantes. Estou-me a
lembrar de um filme que demorou seis anos a realizar, – O Bobo de José
Álvaro Morais – e tinha um orçamento inicial que se sabe qual é, tal como se
sabe qual foi o custo final. Pois uma coisa que a Noémia tinha e tem na sua
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vida é ser capaz de cumprir com aquilo com que se compromete. Nunca pediu
aditamento de orçamentos nem coisa nenhuma. É outra coisa que é
importante saber. Quando a maioria dos realizadores em Portugal não
cumprem o orçamento inicial, o orçamento é vagamente teórico porque de
facto depois há os aditamentos financeiros necessários para acabarem as
obras. A Noémia nunca usou dessas prerrogativas, ou derivativas, se quiser.

Nas Máscaras trabalhei na mesa de montagem de manhã até às tantas da
noite, e apanhava um táxi para casa. Trabalhei imenso e ninguém me pagou
essas horas. Recebi uma ninharia de dinheiro, 407 contos, uma coisa de nada,
nem sei para que eram os sete.

ATL – Com uma grande equipa, no nordeste transmontano, que não ficou
barato, evidentemente. Os 407 contos era o orçamento global para o filme.

Incluindo o que eu ia receber. Trabalhei horas e horas e horas. Quem me
pagou isto? Ninguém. Não tinha dinheiro para pagar a um assistente. Tive
de fazer o trabalho de montagem e tive de fazer de minha assistente.

ATL – O Leitão Ramos esteve aqui. Eu assisti à entrevista e ele disse: “Então
a si nunca lhe deram oportunidade para mostrar o que vale”. Estas palavras
são de uma importância enorme. O Alves Costa também o dizia. A Noémia
nunca teve uma oportunidade, única, repare bem, única, para mostrar de
facto o que é que vale.

Agora é diferente. Já há muitas mulheres a realizar. Enquanto estava nos
filmes, fiz publicidade, fiz capas para livros, entrevistas aos meus colegas do
cinema para o Jornal de Letras, escrevi crónicas para o Diário de Lisboa, e
depois trabalhei muito para arquitectura.
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A criação em esc ultura é similar à criação em c inema, na s ua obra?
De certo modo. Eu fui sempre de grande paixão pelas coisas. As coisas vêm.
Agora entrei numa crise de criação. Mas isso tem a ver com problemas
emocionais, coisas que a gente quer apertar cá dentro e depois aperta tudo, a
própria criação. Porque a emoção faz parte da criação, a dor é emoção, tem
de vir tudo cá para fora e eu não estou a deixar porque é muito doloroso e
isso está a fazer diferença.

O que é q ue é imp ortante na cr iação?
É uma dádiva constante de nós próprios. É dar tudo de si próprio. Acho que
até nos tornamos um bocado egoístas. A paixão é de tal ordem que vamos
para a frente e nos esquecemos de dar uma olhadela para o lado para ver se
realmente as coisas estão bem. A criação tem muito de egoísmo. Mas também
se não se for egoísta tenho a impressão que não se cria. Não se pode estar a
contrabalançar, a contemporizar. Eu sou assim, talvez esteja errada. Talvez
seja por isso que não há muitas mulheres a fazer outras coisas, porque têm a
casa, têm os filhos, e isto não permite criar. A gente tem de ter o tempo todo,
a cabeça livre para criar. E isso é egoísta. Talvez seja por isso que a maioria
das mulheres não faz muitas coisas, porque estão agarradas a coisas que é
normal estarem agarradas, é humano. No fundo é normal as pessoas terem
os filhos e a casa.

Normal e tradicional. Quais são para si as c oisas mais imp ortantes na vida?
O trabalho era muito importante.

E actualmente?
Despojei-me muito das coisas, estou numa fase de despojamento. As coisas
vão-se tornando inúteis e só guardo o que é essencial. Estou simples até
demais, talvez. Já não tenho medo de morrer, por exemplo. Só tenho medo
de não deixar ficar resolvidas coisas que têm de ficar mesmo resolvidas.
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Mulheres na v ida portuguesa que considere importantes?
Gostei muito da Irene Lisboa, na sua época, dentro do seu contexto.
A Natália Correia é uma mulher que eu acho fascinante em todos os aspectos,
como pessoa, como poeta, não há muitas Natálias Correias.

Era mais difícil ser mulher e ser criadora antes do 25 de Abril?
Antes do 25 de Abril tínhamos os problemas graves da polícia política. Estive
muito tempo em África, comecei muito jovem a expor em Moçambique e em
Lourenço Marques. E quando vim para Lisboa expus na Sociedade Nacional
de Belas Artes. Fazia as minhas coisas. Quando o Lagoa Henriques foi para
a Escola de Belas Artes foi extraordinário porque nos dava grande liberdade
de trabalho e eu aí comecei a fazer as minhas coisas. Mas nunca me senti
limitada.

Só no c inema?
No cinema sim, porque tinha de medir forças. O trabalho de artes plásticas é
um trabalho isolado onde uma pessoa se pode exprimir – aprendi cerâmica
com o Cargaleiro, fiz e vendi. Em cinema, sendo um trabalho de equipa onde
gira muito dinheiro, estamos sempre em confronto com os colegas.

Há uma g rande competição…
Há uma grande competição. Aí é tudo grave. Não é por ser antes ou depois
do 25 de Abril, é por causa das pessoas. São as pessoas que são assim. Não
acredito que tenham melhorado. Lembro-me de uma frase do Fernando
Lopes, logo a seguir ao 25 de Abril, muito engraçada: “Ó Noémia, tu não
mudaste nada com o 25 de Abril! Continuas na mesma!”. Eu continuava na
mesma, porque já antes era uma pessoa livre, com uma grande capacidade
de luta dentro de mim. O 25 de Abril não me fez mais lutadora, continuei a
ser a pessoa que já era, continuava a ser eu própria. Não sei o que se passa
actualmente com as mulheres realizadoras. Vejo a Maria de Medeiros, cheia
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de protecção e de dinheiro. Está protegida desde que nasceu, pode fazer o que
quiser, nem que seja uma grande borrada. Nem sei se vou acreditar no filme
dela sobre o 25 de Abril! Oxalá que faça um grande filme! Sabe o que penso
agora que já não faço cinema e não quero competição com ninguém (nem
sequer com o meu marido, que é um companheiro extraordinário)? Penso se
valeu a pena ter lutado tanto, ter dado tanto de mim própria. Olho para trás
e pergunto: para quê tudo isto? O que fica de mim, afinal? Quem se interessa
pelo que fiz ou pelo que não fiz?

Vamos exibir o Máscaras, se for esse o filme que escol he para o c iclo…
Penso que sim. Penso que é um filme importante na cinematografia
portuguesa. Fiz um levantamento importante. Não havia nada, estava tudo
parado.

ATL – Dá-se um grande pontapé de saída com esse filme.
A partir daí muita gente começou a ir para o Norte filmar. O Matos Silva, o
César Monteiro. Mas o Máscaras e o Trás-os-Montes, do António Reis e da
Margarida Cordeiro, foram os primeiros.

ATL – Uma coisa importante do Máscaras foram os dois ciclos, O Ci clo d e
Inverno e O Ciclo de Verão.

O Ciclo de Verão nunca fiz, ficaram-me com o dinheiro. Já tinha a
investigação feita e fui lá pedir para limparem as árvores que estavam
pintadas com as siglas dos partidos, e tentar encontrar os fatos originais,
estava tudo tratado. Quando cheguei à altura de filmar, o Centro Português
de Cinema tirou-me o dinheiro. Deram-no ao Álvaro de Morais para fazer o
filme sobre a Vieira da Silva e eu fiquei sem dinheiro para fazer O Ci clo d e
Verão. Tinha um convite para ir para Roma, fiz as malas e lá fui.
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Como foi is so?
Primeiro disseram que tinha razão, eu tinha uma carta com um selo branco
a confirmar o subsídio. Depois fizeram umas reuniões – sempre os mesmos –
e vieram dizer que afinal não tinha razão. Eu tinha uma certa dose de
ingenuidade e de lealdade. O que não ajuda muito as pessoas. Tem que se ser
sacaninha, estar a ver que o outro a vai tramar para o tramar primeiro. Mas
eu não nasci assim. Nasci no mato e fiz casinhas de areia. Por isso não quero
nunca mais competir com ninguém, não tenho a dose de cinismo necessária.
As pessoas optam, não é? Se calhar nem toda a gente está interessada em ser
cínica.
Mas é preciso ser-se muito seguro e estar sempre de pé atrás. Uma pessoa
viver assim, caramba! É muito triste!
ATL – Sabe qual era o valor da bolsa da Gulbenkian em Paris? Seis contos e
quinhentos por mês.
Tinha de pagar o quarto, telefone, electricidade e comer. E tinha telefone
porque era o quarto da empregada do médico e senhorio que morava noutro
andar.
ATL – Comeu ervilhas e ovos durante meses. Teve uma alimentação péssima
que se veio a reflectir na saúde dela. As baguettes eram muitas vezes só
baguettes sem nada lá dentro.
Não vale a pena falar nisso.
ATL – Vale, vale. Porque foi um período extremamente duro que prova uma
coisa importante: a paixão do cinema vence estas coisas. Vence seis contos e
quinhentos, que na altura já era uma quantia ridícula para uma bolsa dada
por uma Gulbenkian.
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E comprei livros, convencida que quando chegasse a Portugal eles mos
pagavam. Cheguei cá e não me pagaram nada. Em Paris roubaram-me a
carteira, os documentos, fiquei sem nada no meio da rua. Não tinha um
tostão, nem sequer para transportes. Fui à polícia e expliquei que o meu saco
tinha “des ailles”, em vez de dizer “des anses”, e ele a rir-se a olhar para mim,
eu a dizer que o saco tinha asas! Logo a seguir, ia eu pela rua e encontro o
José António Saraiva, o escritor. Contei-lhe a história, disse-lhe que tinha
ficado sem nada e pedi-lhe cigarros. O malandro puxa do maço e dá-me um
cigarro! Em vez de me dar o maço! Eu teria dado o maço. Ficava com um
para mim e ia comprar outro, francamente!

ATL – Como vê, a solidariedade de que se fala hoje, às vezes com grande à
vontade, lá fora não era bem assim. Mas isso que se passou com a Noémia
não é caso único. Havia uma falta de apoio entre as pessoas muito grande.
E a Noémia esteve a viver em Paris com seis contos e quinhentos e ainda teve
lá o filho, o Xana...

Esteve 15 dias a comer bifes.

ATL -Porque o miúdo teve uma necessidade enorme da mãe...

Deixou de comer, deixou de andar.

ATL – Com esses seis contos e quinhentos ainda comprava bifes para o filho
Alexandre. De maneira que fez uma ginástica enorme. E isto é interessante
também dizer: fez uma ginástica enorme sem ter de se pôr na posição
horizontal, o que faz da Noémia uma pessoa muito dura e por estranho que
pareça, doce perante a vida. Passou fome em Paris. Não são coisas ditas com
ar de choradinho, são coisas importantes que definem uma pessoa. E é por
isso que continuo a dizer que houve uma grande falta de dignidade dos meios
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culturais do País, principalmente dos meios do cinema deste País naquela
época. Tiveram um comportamento inadmissível e inadequado por
hipócrita, por cínico… por uma coisa horrível que é “eu faço, tu não podes
fazer”. A luta que se conhece, que se passa no teatro e se passa no cinema.
Quem faz um filme como Máscaras tem alguma coisa para dizer. Acho que é
a história de uma cineasta portuguesa que realmente é preciso e urgente que
as pessoas conheçam. Realmente, as mulheres não podiam fazer cinema em
Portugal, e refiro-me a Portugal antes e depois do 25 de Abril. Porque, de
facto, é um mundo hermético, como se as mulheres não pudessem fazer
cinema, apesar dos inúmeros exemplos de realizadoras lá de fora, que eram
referidas pelos machões cá de dentro. A Noémia Delgado, por causa do
cinema, prescindiu do mínimo bem estar, exceptuando o período em que
esteve em Roma e ganhava razoavelmente.

Muito bem.

ATL – Tirando esse ano, o ano da fartura, os outros anos foram de grandes
dificuldades. Acho isto importante. Sabe, esta história, custa-me a mim
muito, e já custava ao Alexandre O´Neill e aos amigos que a Noémia sempre
teve e terá. Apercebermo-nos de que não lhe deram uma única possibilidade.
Porquê? Eu sei porquê. Estou convencido de que a Noémia seria uma grande
realizadora, o que iria incomodar muita gente. Você fez uma pergunta à
Noémia e ela não lhe respondeu: a Noémia foi militante da LUAR.

Ah! É verdade! Fui militante da LUAR. Sempre fui uma mulher de esquerda,
o meu pai era um republicano, gostava muito do Nórton de Matos. Lá em
casa éramos educados de uma forma... nada de fascismos, nada disso. Ele era
anticlerical e era perseguido pela PIDE, coitado. De maneira que eu depois
do 25 de Abril achei que devia tomar uma atitude. Então, ouvi dizer que a
LUAR fazia esta coisa engraçada: agarrava nas casa que estavam vazias,
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metia lá pessoas, alojava-as, tomava uma herdade e transformava aquilo
numa clínica; enfim, iam para lá médicos e médicas trabalhar de graça. Em
relação ao aborto tinham muito cuidado em indicar às mulheres como é que
deviam e não deviam fazer. Achei que esse trabalho era muito importante.
Estava o Palma Inácio à frente disso, e o Camilo Mortágua que eu conheci
em Paris. A Maria Teresa Horta também lá estava e um dia resolvemos ir ter
com o Palma Inácio: “Nós também queremos ter G3, também queremos
armas!” Foi uma graça… Depois houve uma série de barafundas na direcção.
O Camilo Mortágua saiu e eu desliguei-me. Mas no início era um movimento
com um lado humanista e uma função social muito importante.

Havia outras mu lheres nesse movimento?
Havia. Havia várias. Mulheres do PC e de outros partidos. Foi uma passagem
na vida política altamente importante.

ATL – E delirante, não?

Delirante. Porque eu nunca tinha estado ligada a nada. Mas acabou e pronto.

Para acabarmos: o que mais a m otiva ou incomoda, na a ctualidade?
Por exemplo, dói-me profundamente o que se está a passar no Kosovo, o
genocídio. É uma coisa revoltante. Estamos praticamente no século XXI e
não se entende como é que o homem procede assim. Já não basta o que vem
naturalmente, a doença, a fome, a sede (como em África, os povos africanos
estão com problemas enormes). Ainda há uma guerra destas, um genocídio,
uma coisa perfeitamente revoltante. Dói-me profundamente!
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D
1963
Participa no Cinema Novo Português.
1965
Colaboração no Cine-Magazine:
Amoladores, CM – 35mm, p/b
Fotógrafos Ambulantes,
CM – 35mm, p/b
Escultura de João Cutileiro,
CM – 35mm, p/b
1972
Mafra e o Barroco Europeu –
CM – 35mm, cor
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1975

Contos Fantásticos – série para a

Máscaras – 115´– 16mm, cor

RTP:

19 77

A Princesinha das Rosas,

As Palavras He rdadas – série para a

MM – 16mm, cor

RTP:

1980

Eça de Qu eiroz, CM – 16mm, cor

Tiaga, MM – 16mm, cor

Camilo Castelo Branco,

1980

CM – 16mm, cor

O Visconde, MM – 16mm, cor

Camilo Pessanha, CM – 16mm, cor

1980

Almeida Garr ett, CM – 16mm, cor

O Defunto, MM – 16mm, cor

19 77

1981

Costa de Pr ata, CM – 16mm, cor

O Canto da Sereia – MM – 16mm, cor

19 79

1981

O Ladrão do Pão, CM – 16mm, cor

Noite de Walpurgis, MM – 16mm, cor

– adaptação de poema de Alexandre

1981

O´Neill

A Es tranha Morte do Professor
Antena, LM – 16mm, cor
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Artistas – série para a RTP:
1982
Simone de Oliveira, CM – 16mm, cor
1982
Rogério Paulo, CM – 16mm, cor
1982
Rui de Carvalho, CM – 16mm, cor

1 9 8 2 – 83
Vinhos Portugueses, CM – 16mm, cor

1 9 85 – 86
Arte Nova e Deco no Norte de
Portugal, série de seis programas para
a RTP 16mm, cor
1988
Quem Foste Alvarez? – 16mm, cor,
60 minutos
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Nasci em 1939, numa aldeia do concelho de Mirandela, perto de Bragança. Vim para
Lisboa estudar, para a Faculdade de Ciências, e formei-me em Ciências Biológicas,
em 1962. O meu primeiro contacto mais profissional com o cinema foi no último ano
da faculdade; frequentei o curso de Iniciação ao Cinema dirigido por Cunha Telles,
no Centro Universitário de Lisboa. Nesta altura, dei também aulas de Ciências
Naturais e Geografia, numa escola do Barreiro. Em 1963 e 1964 estudei Anotação e
Montagem de Cinema, no Institut des Hautes Études Cinématographiques
(I.D.H.E.C.), Paris. Fui bolseira do Fundo de Cinema Nacional, diplomei-me em
1964, e ainda neste ano comecei a trabalhar como anotadora e montadora em
diversas curtas-metragens, e em longas de António Macedo, Alfredo Tropa, Paulo
Rocha e Fernando Matos Silva. E foi esta a minha experiência profissional no
cinema; pois em 1969 entrei para a Radiotelevisão Portuguesa, como assistente de
realização. Em 1971, fui 1ª classificada no primeiro concurso para realizadores da
RTP, começando então a trabalhar como realizadora: inicialmente, fiz sobretudo
programas para crianças e jovens; depois do 25 de Abril, realizei diversos episódios
da série de «educação» política, A Política é de Todos, e várias emissões em directo de
acontecimentos da vida política nacional. No início dos anos 70, tinha sido assistente
de realização na série de documentários O Povo que Canta, da autoria de Michel
Giacommetti, realizado por Alfredo Tropa; os primeiros documentários que realizei
foi a série Memória de um Povo, 26 episódios sobre cultura popular e tradicional, já
em 1978-79; até meados dos anos 90 realizei outros documentários sobre cozinha
tradicional, festas populares, sobre os bastidores da música popular portuguesa, e
sobre três figuras portuguesas: o cônsul Aristides Sousa Mendes, o compositor
Emanuel Nunes, o general Humberto Delgado. O primeiro, uma co-produção com
estações de televisão francesa e israelita, foi premiado pela Fundação LusoAmericana. Ao longo destes anos, realizei algumas séries em estúdio: dedicadas à
mulher e à família, a cenas do quotidiano português e, bastantes, de música clássica.
Realizei ainda emissões regulares da RTP, como concursos e talk-shows, espectáculos
musicais, missas, e representei a RTP em vários júris de festivais de televisão no
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estrangeiro. Em 1962 integro o Comité d’Experts do Programa BABEL (Broadcast
Across Barriers of European Languages), que visa apoiar a legendagem ou dobragem
de programas televisivos. Os meus últimos trabalhos para a RTP/TDM (Macau)
foram de realização de spots de divulgação do património cultural e quotidiano
macaenses. Entre 1996 e 1998, fui responsável pela realização do Departamento
Audiovisual da Expo 98.

TERESA OLGA
Agosto 2000

COM MANUEL COSTA E SILVA
NO CURSO DE CINEMA EM 1969

ALUNOS DO CURSO DE CINEMA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DA M.P., 1964
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Como surgiu a s ua exp eriência de i r, em 1963, e studar cinema em Paris?
No início da célebre década de sessenta, estudava Biologia na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa. Os cineclubes em Portugal eram muito activos e eu
interessei-me muito por cinema. Nessa altura, no Centro Universitário da Mocidade
Portuguesa Masculina, que ficava na Estefânia – onde funcionava também a célebre
Rádio Universidade, de onde saíram muitos dos grandes profissionais de rádio
actuais – havia um curso de cinema orientado pelo António da Cunha Telles e pelo
Manuel Costa e Silva, entre outras pessoas. Inscrevi-me nesse curso, o que tem
alguma piada porque eu estava num lar da Mocidade Portuguesa Feminina, que
tinha um regime muito severo; eu frequentava então o curso de cinema na Mocidade
Portuguesa Masculina clandestinamente, sem ninguém saber, porque não era
permitido. Do ponto de vista profissional, a origem do meu interesse estará nesse
curso. Nessa altura, o Fundo de Cinema Nacional, que era mais ou menos o
organismo do antigo regime equivalente ao actual ICAM, concedeu bolsas. Como o
António Cunha Telles, o Manuel Costa e Silva e o Paulo Rocha tinham passado pelo
IDHEC [Institut des Hautes Études Cinématographiques, de Paris], que era a escola
mais conhecida naquele tempo, consegui uma bolsa para ir para o IDHEC. Fui no
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1939
em
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ano lectivo de 1963/64, e inscrevi-me no curso de Montagem e Anotação.
Normalmente, o curso era de dois anos; mas tendo já o curso do Centro
Universitário, quando fiz o exame entrei logo para o segundo.
Como era o curso de cinema orientado pelo António da Cunha Telles e pelo Manuel
Costa e Silva?
Era um curso de iniciação ao cinema. Havia produção, realização, montagem,
imagem... Havia aulas teóricas e aulas práticas. Deram aulas o Costa e Silva, o
Cunha Telles, o Luís de Pina...
Qual foi a reacção à sua frequência clandestina do Centro de Estudos da Mocidade
Portuguesa Masculina?
Isso durou pouco tempo, porque foi no meu último ano da faculdade. Fui à socapa
durante um ano.
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E no próprio curso, qual foi a r eacção?
Aí era gente com outro espírito, como na Rádio Universidade, por exemplo.

Havia outras mulheres?
Havia mais três raparigas.
AULA DE ILUMINAÇÃO

E homens?
Seguramente o dobro. Estava o Fernando Matos Silva, o Elso Roque, que já
trabalhava em cinema, o Acácio de Almeida, o Ferrão Katzenstein...

Em relação ao curso de cinema do IDHEC…
Tinha outra envergadura, outros meios, era uma escola profissional, uma escola
superior, era completamente diferente.

E a transição de um lar da Moc idade Portuguesa para o IDHEC, em Paris?

MICHEL GIACOMMETTI EM POVO QUE CANTA

Nessa altura, eu já tinha acabado o curso, já não estava no lar; mas é óbvio que a
diferença era enorme, nomeadamente entre os dois países. Mas estavam muitos
portugueses em França, quer estudantes, quer desertores, e por isso senti-me
perfeitamente à vontade.

Havia outras mulheres portuguesas a fazer estudos similares?
Esteve comigo uma outra rapariga que também tinha frequentado o curso do Centro
Universitário, mas não continuou em cinema.
A POLÍTICA É DE TODOS, 1974

Após o curso, regressa a Portugal. Alguns anos mais tarde torna-se a pr imeira mulher
portuguesa realizadora de t elevisão…
Voltei para Portugal, e em princípio deveria reencaminhar-me para o ensino de
Biologia, pois já dava aulas quando frequentei o curso de cinema. Vi, no entanto, que
não tinha vocação para o ensino e resolvi enveredar pelo cinema. Comecei a
trabalhar, fui anotadora no Domingo à Tarde, do António Macedo e no Mudar d e
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Vida, do Paulo Rocha, no Bem Am ado, do Fernando Matos Silva, fui assistente de
montagem, trabalhei numa série de curtas-metragens... Mas se actualmente é preciso
alguma dose de coragem para sobreviver à custa do cinema, naquela altura era bem
pior. Era bastante complicado e eu não tinha meios familiares que me sustentassem.
Quando soube que havia vagas para assistente de realização e produção na RTP,
candidatei-me e entrei para assistente de realização. Nessa altura, em Dezembro de

COMO ANOTADORA EM DOMINGO À T ARDE

1965, eu era a única mulher assistente de realização na RTP, e a primeira.
E o amb iente do c inema na altura, nas r odagens, na m ontagem e pós-pr odução?
Havia uma grande cumplicidade, porque havia muito pouca gente a trabalhar em
cinema e as pessoas conheciam-se todas. Tinha um ar quase familiar. Por exemplo,
no Mudar de Vida, do Paulo Rocha, as rodagens foram no Furadouro e equipa estava
toda numa casa.
As pessoas eram pagas ou tr abalhavam por paixão mesmo que não houvesse dinheiro?
Acho que aconteciam as duas coisas. Não se ganhava excepcionalmente bem,
trabalhava-se muito também por amor.
Tinham a ideia de que estavam a agir de um modo pouco consentâneo com o regime da
época?
Acho que sim. Apesar de haver vaias (a censura) para aquilo que se fazia, havia uma
certa irreverência. Basta pensar nas pessoas, no Paulo Rocha, no [Fernando] Lopes,
no Fonseca e Costa, no António Macedo, no Faria de Almeida, no Alfredo [Tropa],
não eram propriamente cineastas do regime.
Esse facto trazia-vos complicações?
Não, foi na década de apodrecimento do regime. Mesmo subrepticiamente já havia
uma certa descompressão. Mas lembro-me, por exemplo, de estarmos a filmar o
Mudar de Vida, era a Dr.ª Maria Barroso uma das actrizes principais; de repente o
Dr. Mário Soares foi preso e a Dr.ª Maria Barroso teve de interromper as rodagens e
regressar a Lisboa.
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COMO ANOTADORA NO FILME
FAÇA SEGUNDO A ARTE DE FARIA DE
ALMEIDA

Havia um públ ico para o c inema que se fazia na altura?
Era um público bastante restrito, urbano e cinéfilo.

No meio cinematográfico havia outras mu lheres profissionais?
Havia. Na montagem havia a Margaret Mango (Cunha Telles, na altura), com quem
ainda trabalhei. Mas naquela época a intervenção profissional das mulheres
circunscrevia-se à montagem, anotação e assistência de produção. A seguir ao 25 de
Abril, começaram a aparecer mulheres noutras áreas do cinema. Mesmo em 1971,
quando houve concurso para realizadores na RTP, concorri; e comecei a trabalhar
como realizadora em 1972. Fui a primeira realizadora mulher na RTP. Naquela
altura, as mulheres que trabalhavam na RTP eram anotadoras e assistentes de
produção e de montagem.

Adaptou-se com facilidade à transição do c inema para a televisão?
O ambiente era diferente; até porque a televisão era uma empresa organizada, com
regras de funcionamento, e era porta voz da política oficial. Apesar de tudo – e isto
é assim em qualquer sítio – há grupos de pessoas mais irreverentes ou menos
acomodadas do que outras. No lar da Mocidade Portuguesa era a mesma coisa, um
ambiente não tão conformista com as regras como poderá parecer à primeira vista.
Inicialmente, a transição não foi muito fácil. Entrei em 1965 e em 68 deu-se a queda
da cadeira do Salazar, a mudança do regime, com o Marcelo Caetano, uma lufada de
esperança que se tornou numa desilusão. E as coisas foram acontecendo até 1974...

Quer falar dessa experiência de r ealizadora da RTP?
Ao fim de 30 anos, é evidente que houve coisas que me deixaram muito boas
recordações e outras nem tanto. Enfim, dentro de uma empresa não é possível
escolhermos o que queremos fazer, temos de fazer o que é preciso fazer. Mas há alguns
trabalhos de que gostei muito. Ainda era assistente de realização do Alfredo Tropa
quando fiz um trabalho com o Michel Giacometti, de que gostei muito. Foi o Povo que
Canta, um levantamento de música popular. Mais tarde, já como realizadora,
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fiz a série Memória de um Povo, tentando recolher vários aspectos da cultura
tradicional que estavam a desaparecer.

Conte-me um p ouco dessa experiência com o Michel Giacometti…
Foi uma das experiências mais gratificantes que tive na televisão. Era assistente do
Alfredo Tropa e fizemos essa série, de que o Michel Giacometti era autor.
Percorremos o país quase todo, só ficou por fazer a Estremadura, o Ribatejo, a
Madeira e os Açores. Foi um levantamento musical, mas já enriquecido com a
imagem.

O episódio Eu Sou Filho de Cantar, da série Memória de um Povo, obteve uma
menção especial num festival em Mosc ovo…
Exactamente. Os trabalhos que gostei mais de fazer foram os programas que realizei
no Departamento de Música e Documentários da RTP. A seguir ao 25 de Abril, havia
muitas transmissões em directo, de actos políticos, manifestações. Em Junho de 1974
fiz um trabalho curioso: havia uma certa tendência para se querer ensinar política ao
povo, e a Comissão Militar que dirigia a RTP procurou representantes de todos os
partidos políticos da altura, que eram muitos, e elaborou um programa de educação
política para as massas. Andámos então pelo pais a recolher material para o
programa A Política é de Todos. Era muito bem intencionado, mas não passou disso.
Mais tarde, realizei algumas séries produzidas por vários serviços públicos de
televisão europeus, sobre culinária, e outra sobre festas tradicionais. Os programas
que mais gostei de fazer foram documentários.

Como foi o tr abalho de preparação, produção e realização dos 40 documentários da
Memória de um Povo?
A preparação foi um pouco morosa, a recolha de elementos demorou algum tempo.
Tinha um produtor excelente, o José Firmino (que morreu pouco depois). Servimonos de certos questionários que a Gulbenkian estava a enviar para todo o país, para
um levantamento cultural que estavam a fazer e de catálogos de feiras ou romarias.
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Recolhemos informações junto da Direcção Geral de Turismo, e falámos com vários
párocos, grandes colaboradores nessas recolhas. O trabalho mais moroso foi a
montagem, onde o Alexandre Gonçalves, no som, assumiu um papel muito
importante.

Conseguiu perceber a reacção do públ ico e da crítica aos seus trabalhos?
Houve alguma reacção gratificante, desde cartas a telefonemas. O Mário Castrim, o
Correia da Fonseca e o Rolo Duarte fizeram críticas positivas.

Em 1983, durante seis meses, realizou a série Maria, Maria, Maria, dedicada à mulher
e à famíl ia. Quais e ram os pressupostos e os obje ctivos desse programa semanal?
Eu era realizadora, não autora. O programa não era piegas nem caseirinho. O
Herman José na altura fez uma rubrica a gozar, chamada Jaquina, Jaquina,
Jaquina.

E na sér ie Pontos de Vista, de 1984, s obre o quo tidiano dos p ortugueses?
Era uma reflexão sobre determinados temas, na linha do programa anterior.

Em 1985, r ealiza dois filmes sobre festas populares portuguesas, A Festa do Espírito
Santo, nos Açores e S. João, no Porto. E, a partir daí, até 1991, dedica-se
exclusiv amente a séries e programas sobre música. Foi uma escolha sua?
Foi um encontro de afinidades entre o responsável do departamento (o Rui Esteves)
e o meu gosto por esse trabalho. Foi uma escolha também

Entre 1991 e 2000, que programas realizou?
Os últimos trabalhos que fiz foram documentários. Sobre o Aristides Sousa Mendes,
outro sobre o Emanuel Nunes, e o último sobre o general Humberto Delgado, todos
com argumento de Diana Andringa.
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Nunca pensou regressar ao c inema?
De vez em quando pensava. Mas também sou muito preguiçosa e era sempre tão
difícil furar no meio do cinema... O tempo foi passando e a certa altura já era tarde
demais.

Olhando para trás, teria vol tado a optar pela RTP?
Tem piada… Quando entrei para a RTP pensava que ficaria por lá no máximo uns
seis anos, porque não gostava muito de televisão. Depois, a seguir ao 25 de Abril,
comecei a aperceber-me da importância da televisão. Realmente, nessa época a
televisão assumiu um papel muito importante, através dos directos: toda a gente
intervinha, toda a gente falava. Terá sido uma das razões que me levaram a esquecerme um bocado do cinema.

Como vê o c inema português?
É pena que não se façam muito mais filmes por ano. Mas somos um país bastante
pequeno, temos um mercado muito reduzido, não estamos em época de fazer mais
descobrimentos e alargar o território. Este handicap é um bocado difícil de resolver.
É óbvio que quanto mais obras se fizerem maior será a qualidade. Não se pode
esperar que primeiras obras sejam logo grandes obras. O cinema é uma arte que
resulta do contributo de variadíssimas pessoas; se não se dominar o métier
dificilmente se consegue; há génios que o conseguem, mas são génios. Mas, apesar de
tudo, o actual panorama é bastante animador.

Nos anos 60, anos 70, as mulheres tinham as mesmas oportunidades de r ealizar que
os homens?
Não. Mas penso que era uma questão cultural. Temos a actual questão das mulheres:
se neste país cinquenta e dois por cento da população são mulheres, se mais de
metade dos licenciados são mulheres, porque é que há tão poucas mulheres em cargos
administrativos? E na política? Qualquer pessoa se pode candidatar. Há uma inércia
cultural que demora tempo a mudar, é um processo lento. Quando entrei para a
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televisão, não existia a abertura que existe actualmente; mas nunca enquanto
assistente de realização ou realizadora senti problemas de discriminação por ser
mulher, nem mesmo antes do 25 de Abril. Também é verdade que a comunicação
social é um meio um bocado mais liberal e tem uma visão mais aberta das relações
entre as pessoas. Mas nunca senti nenhuma discriminação.

Como é que vê o actual panorama do s erviço de t elevisão em Portugal? O boom das
televisões, os q uatro canais?
De facto, teve algumas vantagens; mas grosso modo não me revejo na televisão que
se faz hoje em dia. Vejo muito menos televisão actualmente, muito menos. É verdade
que com o cabo tenho acesso a canais temáticos; mas os canais portugueses estão
muito invadidos por um tipo de produção que não me agrada muito. São muito
repetitivos. Como dizia um colega meu, parece que obedecem à fórmula da «água a
ferver». São muito pouco originais, salvo raras excepções.

Se começasse hoje, i ria para a televisão ou p ara o cinema?
Não sei. Se calhar com o panorama actual de produção talvez me dedicasse às duas
coisas. Actualmente, há mais produtores independentes, há outra tecnologia, há os
apoios da União Europeia. Talvez seja maior a concorrência, mas há também mais
possibilidades para quem se queira entregar a fundo à profissão. A Margarida Gil
conseguiu encontrar um equilíbrio entre as duas áreas.
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Licenciada em Ciências Biológicas pela
Faculdade de Ciências da Universidade
Nova em 1962.
1962-63
Frequenta o curso de Iniciação ao
Cinema, dirigido por António da Cunha
Telles, no Centro Universitário de
Lisboa. Professora de Ciências Naturais
e Geografia, Barreiro.
1963-64
Diplomada em Anotação e Montagem
de Cinema pelo Institut des Hautes
Études Cinématographiques
(I.D.H.E.C.) de Paris, onde foi bolseira
do Fundo de Cinema Nacional.
1964-66
Anotadora e montadora em diversas
curtas-metragens, e nas seguintes
longas: A Promessa, de António
Macedo; Pedro Só, de Alfredo Tropa;
Mudar de Vida, de Paulo Rocha; O
Bem Amado, de Fernando Matos Silva
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1969
Entra na RTP, como assistente de
realização
1971
1º lugar no primeiro concurso para
realizadores da RTP
1971-74
Realização de programas infantis e
juvenis
1974-77
Realização de vários episódios da série
A Política é de Todos, e emissões em
directo
1978-79
Realização da série Memórias de um
Povo, 26 episódios
1979-81
Sub-directora de Realização/Produção
da RTP
1983-84
Realização para a RTP das séries
Maria,Maria, Maria, Pontos de Vista;
em co-produções internacionais, cinco
episódios sobre cozinha tradicional
portuguesa, e os episódios O São João
no Porto e Festa do Div ino Espírito
Santo, para uma série internacional
sobre festas populares.
1985-87
Realização de programas de música
clássica: Falando de Schubert e Falando
de Mozart; Encontros; 32 Sonatas de
Beethoven; e alguns programas de
música popular, da série Música é.

1988-91
Realização da série Luz na Sombra; e
três emissões sobre compositores
portugueses modernos; cinco
programas da série juvenil À bol eia
para...
1992-94
Realização de dois episódios das séries
infantis internacionais Nós Somos
Assim e Óscar Júnior. Produção e
realização dos documentários Aristides
de Sousa Me ndes, o Cônsul Injustiçado,
co-produção RTP/FR3/JBA (Israel);
Emanuel Nunes – No Pr incípio era o
Som; Humberto Delgado – Obviamente
Assassinava-o. Emissões regulares da
RTP: concursos, talk-shows, directos,
missas, espectáculos musicais, etc.
1992
Integra o Comité d’experts do
programa BABEL, União Europeia
1995
Pós produção de spots de divulgação
patrimonial e quotidiano de Macau,
RTPi/TDM e Televisão Chinesa de
Cantão
Prémios:
1982
Menção Especial do Festival de Filme
Etnográfico de Radouga, Moscovo,
episódio da série Memória de um Povo,
Eu sou filho do c antar.
1994
Prémio da FLAD. Documentário para
Aristides Sousa Me ndes.
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Nasci em 05.07.1938
em Mogadouro,
distrito de Bragança.
Licenciada em
Medicina pela
Faculdade de Medicina
do Porto.
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A Margarida participou na preparação, produção, montagem e pós-produção do
Jaime, o primeiro filme de António Reis, realizado em 1973. Julgo que foi a sua
primeira exp eriência em c inema. Como é que aconteceu?
A primeira vez que eu trabalhei em cinema foi efectivamente no Jaime, do António.
O António foi o realizador. Eu não assinei (tinha oportunidade de assinar como
realizadora), achei, honestamente, que não devia assinar. Aí funcionei como
assistente de realização. Colaborei na rodagem e na ideação do que se ia filmar, fui eu

MARGARIDA
CORDEIRO
nasceu em
1938,
Mogadouro

que descobri quer o doente – que já tinha morrido – quer o trabalho em que se baseou
o filme, que não é uma biografia. O doente estava morto e nós tentámos fazer uma
homenagem digna. Aprendi nesse filme a fazer cinema. Gostei muito de o fazer. É um
filme de compromisso, tem pouca ficção porque não nos atrevemos a inventar sobre
uma pessoa que, para além de já não estar viva, tinha sido doente mental quase
durante 30 anos. É muito difícil abordar pessoas doentes, não faltar à verdade a
essas pessoas. Falámos com a família, com a viúva, com as filhas, colectámos todos
os desenhos que havia disponíveis, que já não eram muitos, tinham sido destruídos
no próprio hospital.

Foi enquanto médica psiquiatra que descobriu o tr abalho do Jaime?
Não. Eu estava no Porto a trabalhar. Tinha-me formado em Medicina, tinha escolhido
Psiquiatria, e por não haver nessa altura Psicanálise no Porto, mudei para Lisboa.
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Quando entrei no hospital Miguel Bombarda vi numa parede um desenho fabuloso,
mas pensei que era uma cópia – eu já conhecia o museu de Lausanne e a chamada
Arte Bruta. Portanto, vi uma coisa espantosa na parede, tão boa que pensei que era
uma cópia. Isto era no meu gabinete, onde eu trabalhava; um dia, passo mesmo ao
pé do desenho, verifico que era feito com esferográfica e pergunto de quem era.
Dizem-me que era de um senhor que tinha acabado de morrer, por uns meses eu não
o conheci. Mas percebi logo que aquilo era excepcional e fomos juntando os desenhos.

Participou na c oncepção do Jaime?
As ideias para este filme foram na maior parte do António, foram baseadas nos
desenhos. Usámos uma máquina especial – a truca –, que se aproximava
perpendicularmente ao desenho esticado entre duas transparências. As poucas
saídas documentais foram no rio Zêzere, perto da Covilhã, no Fundão, onde ficava a
casa de lavoura onde ele tinha trabalhado, até se notar que estava doente e ter sido
internado. Tínhamos ideias fabulosas, mas lembro-me que a maior parte das ideias
de que falámos não foram transpostas.

Tiveram apoio de alguma instituição para fazer o filme?
Eu não fui produtora, nunca fui. Não lhe posso dar dados concretos. Acho que a
Fundação Gulbenkian, que sempre nos ajudou, deu uma parte. O filme foi feito com
800 contos, uma ninharia. O Acácio de [Almeida], director de fotografia foi pago, nós
não ganhámos absolutamente nada. A montagem foi feita por nós, foi um filme
barato. Foi feito em 35 mm, com os restos que havia no Centro Português de Cinema
(também para optimizar o que lá existia), onde estava o Fernando Lopes, a Noémia
Delgado, nessa altura na sala ao lado a fazer montagem, e também o Artur Semedo...

Foi aí q ue começou o seu amor pelo cinema?
De cinema, gostei sempre. Mas fazer cinema foi através do Jaime. Apercebi-me das
engrenagens e percebi que era difícil. É uma arte complexa e apaixonante.

95

JAIME, 1973

Trás-os-Montes foi o pr imeiro filme r ealizado por si e p elo António Reis.
Nós no Trás-os-Montes fizemos uma saga: vínhamos todos os anos aqui para Trásos-Montes e fazíamos milhares e milhares de quilómetros, de Land Rover – à nossa
custa, claro. Chegámos a viver alguns dias em aldeias próximas de Bragança,
fotografando onde mais tarde filmámos, anotando as épocas de floração das árvores
para depois ser fácil escolher lugares alternativos. Há muito trabalho antes da
rodagem do Trás-os-Montes, milhares e milhares de quilómetros. Neste filme, fomos
os argumentistas, fomos os realizadores, fizemos a montagem, fizemos tudo menos a
produção.

O que pretendia criar e mostrar com esse filme?
A linguagem fílmica é uma linguagem muito própria, a única que não se pode reduzir
a outra, nem por palavras nem por traillers. Nós queríamos traduzir em linguagem
fílmica o nosso encantamento com as gentes, os animais, as paisagens e o modo de
vida desta zona. Quisemos traduzir a maravilha que sentíamos.

Em d ada a ltura, os personagens ap arecem c om v estes de outros t empos. Há um hiato
temporal, passa-se para um ambiente algo fantástico. O que significa essa passagem de
um quotidiano contemporâneo p ara essa outra realidade?
Nós tentámos não fazer essa parte “fantástica”. Fizemos uma realidade já
trabalhada que é aquela que se filma – colocando a câmara num sítio estamos já a
condicionar a tomada de vista –, mas não fizemos um documentário. Trabalhámos o
modo de recolher os dados visuais e sonoros. A certa altura, apercebemo-nos de que
havia uma espessura histórica nesta terra. As pessoas já não estavam cá, os castelos
estão desfeitos. Mas houve uma espessura temporal, aqui viveu gente há muitos,
muitos anos, continuamente, os filhos dos filhos dos filhos. E através disso quisemos
dar uma respiração ao filme. A intriga linear de um filme é A dá B, B dá C; por vezes,
há uma pequena troca e o espectador segue alegremente esse suspense e fica aí na
conclusão; ora nós fizemos isto em registos de música – como costumávamos dizer –
TRÀS-OS-MONTES,1974-75
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e são tempos e são ritmos diferentes, mas são um Trás-os-Montes que nos pareceu
que poderia ter sido assim. Portanto, falar destes camponeses, mas não só no século
XX, sempre noutras épocas, porque nós encontrávamos vestígios dessa vida.
O Trás-os-Montes é produzido em 1974-75. O vosso filme seguinte foi Ana, produzido
em 1981, e t ambém decorre em Trás-os-Mo ntes, tal como o último.
Decorrem todos em Trás-os-Montes. O Ana já foi um pouco diferente. Nós tínhamos
feito o Trás-os-Montes. O Trás-os-Montes foi feito com uma paixão e uma novidade
incrível. O Ana foi mais pensado, porque estávamos na posse de muitos dados,
conhecíamos estas terras, tínhamos pessoas conhecidas em todo o lado, se nós
fazíamos as coisas de uma maneira errada essas pessoas corrigiam-nos, tentámos não
ser infiéis às coisas que víamos. O Ana foi mais consciente, dominávamos melhor o
instrumento; por isso, as pessoas acham-no mais seco, mas o Ana é mais rico, muito
mais bem feito. Nunca ninguém analisou bem estes filmes. Porque os nossos três
filmes são como pedaços de filmes que rimam mais tarde, ou que são anunciados
antes, tal como na música. Nunca ninguém analisou um só desses filmes, nem aqui
nem em França.
O Rosa de Areia é produzido em 1991. Que relação tem com os film es anteriores?
São variações do mesmo tema. E há talvez um maior domínio dos meios, fazíamos
as opções mais rapidamente.

TRÁS -OS-MONTES,1974-75

Eram filmes muito trabalhados conceptualmente. Como era a fase de pesquisa?
Eram muito trabalhados conceptualmente e, depois, tentávamos que sensivelmente
fossem de uma frescura espontânea – o que é mentira, dado que dava muito trabalho
criar essa aparente espontaneidade. Mas os filmes que poderíamos ter feito a seguir
iriam beneficiar de todo esse trabalho, e é por isso que dói parar. Se os planos nem
sempre corriam como desejávamos, aprendíamos para o futuro. Aprende-se imenso
fazendo, bem ou mal. Foi isso que doeu mais, não continuar a trabalhar. A pessoa
começa a dominar um meio de expressão, que é o cinema, e de repente obrigam-nos
a parar por condicionamentos externos.
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Falemos da pesquisa que faziam, que era de certeza muito grande e muito aprofundada.
É difícil. Eu e o António tínhamos um modo de trabalhar que... talvez haja mais
casos destes no mundo, mas pessoalmente não conheço ninguém. Nós tínhamos
longas conversas, falávamos horas e horas por dia, trocávamos pontos de vista,
fatalmente; duas pessoas que se entendem bem, que não se criticam uma à outra mas
também não se inibem de dizer: “Esta ideia fílmica pode ser aperfeiçoada”,
forçosamente. Funcionando ao mesmo tempo, conseguíamos evitar que se caísse no
patético, no lesser t han life . É o que eu chamo ao cinema português, é menor que a
vida, ainda é mais chato que esta vida de aldeia global! Nós procurávamos
potencializar o que víamos, e realmente respeitávamo-nos muito e trabalhávamos –
disse isso para uma entrevista francesa – como se fossemos um grupo, um grupo de
confiança. Nós não dizíamos ao outro: “Essa ideia não presta”, dizíamos: “Vamos
pensar bem acerca dessa ideia, não acho que seja isso”. Mas o que falávamos não era:
“Aquela mulher falou assim e deslocou-se assim”; era: “Isto ficava bem encadeado
desta ou daquela maneira”. Era uma pré-montagem.

Houve algum nome da pintura, da literatura, da filosofia, do cinema ou mesmo da
psicanálise que tenha si do significativo p ara o vos so trabalho?
Não, no meu caso, não. Tenho imensas influências porque leio imenso e realmente as
minhas ideias não são “originais”, são fruto da minha experiência e do que as outras
pessoas me têm transmitido, pessoas já mortas, que escreveram. Mas não me lembro
MARGARIDA CORDEIRO E ANTÓNIO REIS

de ter pegado numa ideia e de a ilustrar, nunca peguei numa ideia de um livro mesmo
que goste muito da pessoa que estou a ler. Não, as pessoas influem em mim de uma
maneira profunda, ajudam-me a ser um ser humano diferente, a encontrar raízes.
Tenho-as, é evidente. A minha experiência não seria nada se eu fosse cortada das
minhas fontes de informação. Devo tudo a toda a gente, é o mais que posso dizer.
Agora, esse tipo de influência consciente, isso não, nunca. Isso traduz-se fatalmente
num cinema inferior.

Queria dizer que, tendo em conta que qualquer um desses filmes é um cinema muito
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especial, muito conceptual...
É irrepetível. Por isso é que acho um crime terem-nos cerceado o Pedro Páramo. O
António ainda estava vivo, foram cerca de dois anos. Era a nossa saída da província
pela primeira vez. Era o culminar do que tínhamos feito até ali.

O Pedro Páramo era o vos so quarto proje cto, mas não c onseguiram apoio do IPC.
De todo!

Voltando um pouco atrás: o Trás-os-Montes, o Ana e o Rosa de Areia fizeram o
percurso dos fe stivais.
Andaram e andam, por todo o mundo. Nos festivais grandes de muito movimento,
como o Festival de Berlim, perdem-se. Já depois do António morrer, fui várias vezes
a França, mas a primeira vez adorei. Era numa aldeiazinha que só tinha uma rua.
Não me esqueço nunca, foi a primeira homenagem ao António, apenas uma rua,
casas de um lado e do outro. Estava lá muita gente dos Cahiers do Cinema. Um
festival pequenino com poucos filmes e gostei imenso. É um dos festivais que está na
minha cabeça, em Lussas (Ardèche), a sul de Lion.

Não havia um determinado tipo de fe stivais em que os filmes fossem acolhidos de outra
forma?
Os grandes festivais são como as feiras, com carrosséis, propaganda, certas
“vedettes”, essas coisas...

Algum dos vossos filmes teve exibição comercial em Portugal?
Sim, o Trás-os-Montes, o Ana e o Jaime. Só o Rosa de Areia é que não entrou em
circuito comercial. E por uma razão: a Inforfilmes estava a dissolver-se, o filme
pertence à Inforfilmes e aquilo está complicadíssimo. O Trás-os-Montes foi exibido
primeiro em Bragança, numa sala de cinema, depois em Miranda, porque os actores
eram todos daqui; foi exibido no largo porque não havia sala de cinema na altura; e
depois em Lisboa foi exibição comercial. O Jaime, com muita honra para nós, foi
estreado com o Couraçado Potemkine [de Serguei Eisenstein].Lembro-me do António
ANA, 1981
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ter ficado muito orgulhoso por os filmes estarem juntos.

Como foi a r eacção da crít ica aos vossos filmes?
A crítica sei-a toda, porque está coleccionada, tenho um dossier impressionante,
dado que tive de o fazer para concorrer com o Pedro Pár amo. Concorri duas vezes
ROSA DE AREIA,1989

por ano, durante oito anos – mais dois anos com o António, foram dez anos. A crítica
era muito boa, em geral; o João Lopes, o Leitão Ramos, o João Mário Grilo por vezes
também falava bem; nos actores, o Artur Semedo... Agora não me estou a recordar.

E o público?
É evidente que são filmes que o público entende mal. Diga-me uma coisa: o público
gosta da Roda dos Milhões, como é que vai perceber um filme como os nossos, tão
trabalhados? São pedaços de gourmet, para quem percebe de filmes, e mesmo assim...
Não têm o que o público está habituado a ter, apoios de atenção: uma jovem, sexo,
violência, acção rápida, que é o que estão a fazer certos portugueses, estão a tentar
ir por aí.

Concorreu durante dez anos com o projecto Pedro Páramo, e desistiu de fazer cinema
porque o proje cto nunca foi apr ovado.
A concorrer, legalmente. Com curriculum, com sinopse, com planificação, com nomes
de actores, com co-produção espanhola, com co-produção francesa, com coprodução italiana. Foram mudando, inclusive. Só na Suíça tivemos já dois ou três
projectos de co-produção que ao longo do tempo foram caindo, claro. Tive sempre coprodução, tinha era de arranjar dinheiro aqui também.

A única razão porque não voltou a filmar foi porque não teve a comparticipação
nacional, portanto.
A razão porque eu não filmei foi porque deixaram fazer filmes portugueses outros
que não os meus.
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Por vez es os filmes da Margarida e do António Reis são um pouco c omparados com o
cinema do Jean Rouch. Sente alguma afi nidade?
Não sinto. Gosto muito do Jean Rouch, do que vi gosto imenso, mas não tem nada a
ver connosco. Ele faz mais um filme etnográfico. Eu sou suspeita, gosto do que ele
faz, gosto de etnografia e ele diz coisas lindíssimas; mas o Jean Rouch está muito
perto da recolha etnográfica.

Quais são os escritores para si mais significativos?
Novalis, está ali, nunca me separo. Montaigne, Kafka. Dizem que existiu o Homero,
A Ilíada. Rilke, Jean Follain, René Char, Lautreamont...

E pintores?
Adoro o Goya, o Paul Klee, o Rembrandt, o Bacon, o Mark Rothko, o Velasquez, os
Flamengos...

Gosta mais de romance ou de poesia?
Não gosto de romance. Adoro poesia.

E cineastas?
Jean Renoir, Jean Luc Godard, Jean Rouch, Dovjenko, Eisenstein...

Se lhe dessem a oportunidade de ter todo o dinheiro que quisesse para fazer o que
quisesse, o q ue faria?
Queria ser astronauta. Gostava de fazer parte de uma missão tripulada, da próxima,
que vai a Marte. Quer uma coisa mais terrena? Uma coisa mais terrena, era assim:
congelar o dinheiro da cultura para o cinema durante vinte anos e só deixar fazer
filmes aos jovens. E castigar os cineastas que nos últimos onze anos estiveram a fazer
coisas. São duas atitudes drásticas.
Tem acompanhado a produção cinematográfica dos cineastas mais jo vens?
Sim, os que tenho podido ver na Cinemateca. Vi o Manuel Mozos, a Teresa Villaverde,
o Pedro Costa, sei lá...
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E a produção de c urtas-metragens?
Não vi. Aqui em Trás-os-Montes

também não é possível! Mas em relação ao

documentário tenho uma experiência muito gira. Eu tinha um partis pris, e uma
pessoa com partis pris é uma pessoa idiota; eu dizia que o documentário não é
trabalhado, é inventado, porque a realidade não acontece como surge no
documentário. Logo, o documentário será uma arte menor. Depois, vi em Ardèche
COURAÇADO

POTEMKINE

um documentário sobre um nazi: eram dois filmes, um sobre um nazi e o outro o
making of desse filme. Foi de noite e eu tive vómitos, tive uma reacção visceral e
converti-me ao documentário. Era uma coisa pungente, chamava-se Unser Nazi, O
Nosso Nazi. Foi feito por um cineasta que entrou como actor no Brandos Costumes,
do Seixas Santos. Uns tipos deslocavam a câmara em círculos à volta do nazi. O nazi
não era um actor era de facto um nazi, daqueles que se tinha conseguido apanhar,
um indivíduo de meia idade que acedeu a fazer a entrevista. Era tipo pergunta,
resposta: “Fez isto e isto e isto?”, “Fiz.”, “E o que é que sente?”, “Nada, era o meu
trabalho”. A certa altura, começa-se a levantar dentro de nós um sentimento muito
estranho, que é o de que estes estão também a torturar o nazi! Por quem me vou
dividir? Isto só analisei muito tempo depois. O nazi repugnava-me, porque era um
nazi verdadeiro e estava voluntariamente ali, não tinha nenhuma sensação do mal;
ao mesmo tempo era idoso – e vem a ideia do pai –, os outros eram novos. Nós não
sabíamos para que lado nos havíamos de virar; eu tive de vomitar, coisa rara em
mim; não choro em filmes, quando muito posso-me rir. Aí disse: podem fazer-se
coisas lindíssimas a partir seja do que for, é preciso é ter talento.

Alguma vez pensou esquecer completamente o facto de durante dez anos não obter apoio
financeiro para o proje cto e...
Era só a comparticipação portuguesa, a que eu tenho direito, porque eu pago
impostos. Era só a contribuição portuguesa, porque o resto eu arranjava lá fora. As
co-produções é assim que funcionam, dá-se aqui uma fatia do orçamento e depois os
co-produtores avançam. Não posso é passar para o apoio externo sem a quotização
portuguesa. E foi isso que me fizeram, sempre me impediram na primeira fase.
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Cheguei a ficar em segundo lugar, eles não me punham nunca no fim da lista,
andaram a gozar comigo mesmo. É opinião minha e dos meus amigos.

Nunca p ensou pôr uma pedra em cima de tudo isso, c omprar uma câmara de vídeo e
começar a faz er os seus filmes, já noutra perspectiva?
Não, não. Eu não tenho jeito para filmar, não sou boa técnica. Tenho ideias.
Normalmente, o operador ajuda-me, eu digo: “Quero isto, ponha a técnica e faça-me
isto desta maneira”. Tenho ideias visuais muito nítidas. Por exemplo, em relação ao
Pedro Páramo tenho as cenas todas na cabeça, podia até fazer esquemas. Cheguei a
ir duas vezes ao México, havia sítios que inclusive já tinha escolhido.

O filme passa-se no México, portanto.
Só os exteriores, que até nem são muitos, para ser mais barato. Os interiores far-seiam aqui para rentabilizar, estava tudo já esquematizado.
JEAN-LUC GODARD

Acha que o facto de s er mulher pode ter tido alguma imp ortância para não ter recebido
a comparticipação?
Eu pensei nisso no princípio. Primeiro: “Não vou ser paranóica, não me dão agora
dão-me depois!”; depois, pensei: “Será por ser mulher?”. Mas não era! Porque a Maria
de Medeiros fez, fez a Teresa Villaverde e fez a Margarida Gil. E eu concluí: “Não, não
é por ser mulher, então porque será? Será porque eu pus o meu nome primeiro no
Rosa de Areia e o do António a seguir?” Mas não. As pessoas que foram enterrar o
António, os seus colegas do cinema, portaram-se muito mal. Pena não tinham
nenhuma – eu não vi, mas pessoas minhas amigas viram. Também não era por eu
estar a querer fazer cinema sem o António, portanto. Finalmente, gostava que me
explicassem esse mistério, porque se repetiu, foi uma recusa tão nítida, que houve
qualquer motivo que se prolongou nos vários júris. Saber qual é, não sei. Gostaria que
me dissessem. Não é por eu ser mulher, não foi por não ter cumprido as exigências,
apresentei os documentos na hora certa, etc. Faltou-me uma coisa: ter uma boa
cunha, nas antecâmaras per versas das atribuições de subsídios para o cinema.
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O cinema em Portugal faz-se atr avés de c unhas?
É só cunhas, não tenho a mínima dúvida. E os cineastas portugueses, conheço
bastantes, trabalham não pelo cinema, mas porque precisam de ganhar algum
dinheirito, dado que eles não têm uma profissão regular fora do cinema. Os subsídios
são-lhes dados pelo Estado, eles nem pagam impostos, coitados, têm uma sorte
doida. São os mesmos de ano para ano, “tu ganhas este ano, daqui a três anos ganhas
tu”, e fazem estas estratégias. Esta é uma das partes do mistério. Agora, porque é
que me seleccionaram sempre para fora, a mim, eu? Não sei. Eles pertencem a gangs
pequenos, uns com os outros e eu não pertenço a nenhum gang.

O que é mais imp ortante para si, na vida?
A amizade, a amizade.

Como é que vê a história do cinema português desde 1974, altura em que começou a
participar?
Eu não sou idónea nisso. E se já não era antes, agora muito menos. Não vou falar
sobre o cinema português, que aliás acho que não existe. Há películas filmadas,
muitos metros, muitos quilómetros de película filmada, mas cinema? Diga-me
algum, ou alguma obra menor que o cineasta a seguir tenha melhorado um pouco. Se
me disser, eu respondo: “Ah! Pois, não tinha visto!” Mas a minha teoria é que não há
cinema português. Há uma porção de pessoas que impressionam película, com
tendências de teatro filmado, místicas num caso, thriller noutro e, ainda, episódios
descarnados da guerra no ultramar, melodramas...

Em relação à fo rma como as p essoas faz em ou conseguem faz er cinema, acha possív el
que se v enha a alterar?
Na questão chamada cinema, sou pessimista. Acho que as pessoas já deram provas
de que não fazem nada e continuam a receber subsídios. E as pessoas novas, que
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ROSA DE AREIA,1989

poderiam ter pontos de vista diferentes – pelo menos havia a suspeita que poderiam
fazer filmes bons – não têm oportunidade. Portanto, há muita gente que poderia
fazer bons filmes certamente, se a política de subsídios fosse mais justamente
distribuída; mas não era com júris destes, que são tão “isentos”.

A sua exp eriência como psiquiatra influenciou o seu trabalho?
No cinema não. Tenho uma faculdade de visualizar cenas desde criança. Ponho
facilmente uma ideia minha em cena, no cinema. Com facilidade sei qual é o melhor
ponto de vista, como se resolve na cena seguinte. No Jaime, descobri que sei pôr
imagens em movimento. E sons. Sei fazer isso.

Há quantos anos não apresenta o proje cto?
Há dois anos.

Quais são a ctualmente os seus proje ctos?
Viver em paz. Fazer felizes as pessoas que se chegam a mim.
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1973
Assistente de realização, de som e
montagem de Jaime, de António Reis.
1974-75
Trás-os-Montes, 16mm, 110´, cor
(realização, som e montagem em
parceria com António Reis).
1981
Ana, 16 mm, 115´, cor (realização,
som e montagem em parceria com
António Reis).
1989
Rosa de Ar eia, 35mm, 105´, cor
(realização, som e montagem
em parceria com António Reis).
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Esboço para uma autobiografia contrariada
Houve fases da minha vida em que não me importei de falar de mim.
Esta não é uma delas.
Aliás, a entrevista, feita há largos meses, já é demasiado pessoal.
O próprio curriculum desvenda quase tudo.
Nasci em França. Vim para Portugal aos dez anos com a minha mãe, depois da
morte do meu pai.
Liceu Francês.
Acabado o Baccalauréat, emprego como hospedeira de terra no Aeroporto de
Lisboa, depois transferência para Paris/Orly.
Casamento português, dois filhos imediatamente.
Paris até finais de 1968, onde me tornei cinéfila vendo todos os dias os
filmes que passavam nos cinemas do Quartier Latin, à espera que as crianças
saissem da escola.
Regresso a Lisboa. Curso de Cinema do Instituto das Novas Profissões; e
depois, Curso de Cinema do Conservatório Nacional onde venho a conhecer
quase todos os meus futuros colegas.
Depois do 25 de Abril 1974, entrada para a Cooperativa Cinequipa,
aprendizagem em montagem e realização, até a aprovação do meu projecto
Velhos são os Trapos.
A partir daí, como independente, ainda montei vários filmes de colegas meus
e passei a ter de lutar, muitas vezes ingloriamente, por um espaço nesta
selva que é o cinema.
Até hoje, mas já quase que só num murmúrio.

MONIQUE RUTLER

Abril de 2000
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Gostava de fa lar consigo sobre o seu trabalho em c inema, sobre os s eus filmes, de saber
como é que as coisas se passa ram. Como entrou o cinema na s ua vida?
Vem de muito, muito longe. Em miúda, vivi bastante tempo com uma tia que
trabalhava na Cinemateca, em França. Entre os 10 e os 15 anos passava férias com
esta tia e estava ligada às pessoas que trabalhavam e conviviam com ela. Mas aos 11
anos vim para Portugal. Morava na Domingos Sequeira, não falava português, só
francês (e vagamente o alsaciano). A nossa mulher-a-dias era casada com o porteiro
do Cinema Paris. Era suposto ela tomar conta de mim, quando eu saía do Liceu
Francês, porque a minha mãe trabalhava. Simplesmente, ela ia trabalhar para outras
casas e enfiava-me no Cinema Paris, tardes e tardes e tardes, durante dois anos a fio.
E assim vi milhares de filmes. Não percebia metade do que se passava, porque eram
filmes americanos, geralmente de série B. Alguns acabei por rever mais tarde e
reconheci-os, evidentemente. Presumo que foi aí que comecei a aprender português,
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Moulhous,
Alsácia,
França

a ler as legendas e a tentar perceber. Posteriormente, acabei o liceu, esqueci o cinema
e estudei Letras, Filosofia e História. Depois fui para Paris, por uma espécie de
ultimato da minha mãe que não gostava do meu namorado: “Ou continuas a estudar
ou trabalhas, mas acabou esse namoro!” E fui trabalhar para a aviação, num
aeroporto de Paris. Morava no Quartier Latin. Em todas as horas vagas ia ao
cinema, as sessões começavam às 10.30 da manhã e eu tinha horários muito
variados. Continuou assim a minha aprendizagem. Entretanto, durante três anos,
punha as crianças no infantário e das 10 às 3 da tarde eu estava lá, no cinema.
Fiz uma aprendizagem cinéfila bastante grande, portanto. Os livros que comprava já
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nessa altura eram de cinema, e comprava todas as revistas que saíam na altura.
Havia uma revista fabulosa que era o Cinema 66-65, mensal, tenho a colecção toda.
Voltamos para Portugal, e eu disse: “Agora acabou-se!” As crianças já eram
crescidas, e leio então num jornal que tinha aberto um curso de cinema na Escola de
Novas Profissões.

Foi em q ue época?
1969. Inscrevi-me. Éramos poucos alunos, cerca de quinze. Tive um professor que me
ensinou imensa coisa, naquele ano e meio de curso, o António Macedo. É um
excelente professor, sobretudo para alguém que cai de pára-quedas e não faz a menor
ideia do que é o cinema, a não ser contar uma história e pouco mais. Isso a nível do
conhecimento. O resto não me interessava muito naquele curso – aliás era muito mal
organizado –, mas ainda foi lá que fiz o primeiro filme.

Vera. Uma média-metragem em Sup er-8.
A Vera! Que alguém terá na sua casa, e eu não sei quem. Desconfio que seja o Paulo
Trancoso, porque era o dono da câmara e trabalhou muito na feitura do filme. Ele
diz que não, porque não se lembra, ou porque já mudou muitas vezes de casa e não
sabe o que lhe fez. E portanto, do Vera só tenho restos em Super-8, porque eu fiz a
montagem, durante um Verão inteiro. E tenho fotografias e pouco mais. Mas espero
que um dia apareça. Não sei bem como [risos]. Nesse ano, abre o Conservatório, o
primeiro ano de cinema. Concorri, entrei. Éramos duzentos e tal concorrentes,
entrámos vinte e sete, salvo erro. Portanto, era o primeiro ano experimental e fiz o
curso todo até ao 25 de Abril. Estava no 4º ano na altura e fomos para a rua filmar,
ponto final.
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Como foi e ssa experiência de ir para a rua filmar?
Óptima. Foi nos dias que antecederam o 1º de Maio. Pronto, filmou-se imenso. Parte
das coisas que na altura filmei entraram naquele filme colectivo, As Armas e o Povo,
e no Bom Povo Português, do Rui Simões. Nesse Verão, o Cunha Telles, que era o
coordenador do material filmado nas ruas, disse-me: “Se quiseres arranjo-te
trabalho, mas é o Verão inteiro a montar As Armas e o Povo, com o Fernando Matos
Silva”. Eu não conhecia o Fernando Matos Silva de lado nenhum, só conhecia os
professores do Conservatório e mais ninguém. Entretanto, tinha feito um filme de
fim de 3º ano, numa instituição para miúdos com problemas psicológicos, filme esse
que anos depois a Gulbenkian comprou.

Esse filme foi feito no Conservatório?
Foi!

E quem eram na a ltura os profe ssores?
Vou dizer alguns ao acaso . O Manuel Costa e Silva, na Fotografia; o Alexandre
Gonçalves, no Som; o Eduardo Prado Coelho, na Semântica; o Bénard da Costa, o
Rocha [Paulo Rocha], o Seixas [Alberto Seixas Santos], o Rui Mário Gonçalves,
na Estética; o Fernando Lopes, na Montagem. Conclusão, montei As Armas e o Povo
e logo a seguir fui assistente de produção para A Promessa do António Macedo.
O Fernando Matos Silva propôs-me entrar para a Cinequipa. Ora, para mim era
impossível resistir ao convite, apesar de não acabar o dito 4º ano que tinha ficado a
meio.

Em que é que consistia a Cinequipa?
A Cinequipa era uma cooperativa de trabalhadores de cinema.Dedicava-se
principalmente a fazer os programas de televisão da altura, todos aqueles filmes de
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intervenção, etc., etc. Aí durante um ou dois anos, fiz praticamente só montagem.
Depois, muito simpaticamente começaram a dar-me para realizar os filmes que
tinham de ser filmados ao fim de semana, porque eles ao fim-de-semana não queriam
[risos]. Entretanto, fui assistente de realização das longas metragens que se iam
fazendo na Cinequipa. Em 1977-78, o Fernando Matos Silva foi fazer o Mirandum,
em Trás-os-Montes. Correu muito mal, as relações das pessoas estragaram-se
completamente e, resumindo, metade da Cinequipa demitiu-se em meados de 78. Eu
fui desse grupo. Nessa altura, tinha-me enchido de coragem e tinha apresentado um
projecto ao IPC [Instituto Português de Cinema], o Velhos são os Tra po s.
Coincidentemente, vou a sair da Cinequipa e tenho o projecto para fazer. Na altura,
era obrigatório filmar em 16mm, e a verba máxima era de 1250 contos para fazer um
filme. Hoje equivaleria a 12 mil ou 10 mil, por aí... Vi-me um bocado aflita, e pensei:
“Então e agora, o que é que eu faço?” Conclusão, fiz eu a produção. Contratei o
Henrique Espírito Santo, para gerir aqueles tostões. O Fonseca e Costa [José Fonseca
e Costa] nessa altura também me deu uma ajuda na produção. E pronto, fiz os
Velhos. Com os tais 1200 contos. Ainda sobrou dinheiro e comprei o meu primeiro
televisor que custou 37 contos. O Henrique Espírito Santo disse: “Menina, sobraram
37 contos. Quer um televisor?” Foi assim, é a história do meu primeiro filme!

Velhos são os Trapos. Qual era a pu lsão que a l evou a faz er um documentário sobre a
degradação da vida, sobre pessoas velhas e abandonadas que vivem em condições
miseráveis?
Primeiro, eu morava no Príncipe Real na altura e passava a vida naquele jardim,
onde durante anos só vi velhos a jogar cartas. Aquilo era um bairro de velhos na
altura, efectivamente, era uma coisa presente aos meus olhos todos os dias. Segundo,
eu tinha duas avós que morreram, por razões diversas, sozinhas e semi-abandonadas,
em França. Isso chocou-me imenso. Foram estes os dois factores importantes!
JOGO DE MÂO,1983
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E foi c omplicado faz er o filme, em termos de r odagem?
Não muito. A parte ficcional é bastante simples, e essa ficção até foi escrita
posteriormente, depois dos inquéritos. Porque eu vinha tão batida da Cinequipa, dos
filmes de intervenção, que sempre pensei: “Primeiro vou fazer trabalho de sapa, vou
fazer entrevistas sociológicas, até para saber o que vou dizer”. Porque a realidade das
SOLO DE VIOLINO,1990

minhas avós era diferente da realidade que eu via aqui todos os dias. Tive a sorte de
entrar nos meios mais diversos – curiosamente, o meio mais abastado depois não me
deixou filmar, deixaram-me falar com as pessoas mas não filmar. E foi um pouco a
partir do resultado desse inquérito que escrevi a ficção, que tinha a ver realmente
com muitas coisas que eu ouvira. E é evidente que sempre tive na ideia misturar a
ficção com a realidade – vendo o filme hoje, a realidade é muito mais forte do que a
ficção.

Já agora, qual foi e sse meio mais abas tado em q ue não a deixaram filmar?
Vários. Entrevistei um general, pai de uma senhora amiga da minha mãe, um senhor
acamado que se queixava exactamente das mesmas coisas que o desgraçado que
estava na Mitra. Consegui filmar a Mitra, mas a filha do senhor general não me
deixou filmá-lo. Mesmo assim ficou muito contrariada!

A personagem que se sui cida...
Esse só diz uma frase. [risos]

Só diz “P´ró asi lo, o c aralho!”.
É o João Guedes.

116

É inspirado numa p ersonagem real?
Não. Tem a ver com muitos vagabundos. Lisboa hoje está cheia de vagabundos, mas
há 20 anos não era assim. No Príncipe Real, havia dois ou três que iam apanhar
cartões no caixote do lixo, era mais isso.

Só vi o filme agora, nunca o tinha visto. A primeira ideia que me ocorreu foi que este
filme tem 20 anos, e que entretanto o aumento de mendicidade e pobreza na 3ª idade tem
sido enorme... mas como este filme já é chocante!
Quando o vejo depois de alguns meses ou anos sem o ver eu própria fico incomodada!

O Velhos são os Trapos foi exibido comercialmente?
Foi, no Quarteto, e correu muito mal. Tive duas semanas por especial favor – a
primeira semana em todas as sessões, na segunda só as sessões das 7 da tarde e o fim
de semana.

Qual foi a r eacção das p essoas no confronto com aquele espelho?
As críticas foram excelentes, foram as melhores que tive. Mas o público não foi ver,
as pessoas fugiram completamente. Isto sem falar na publicidade, que não existia na
altura. Nem sei os números exactos de espectadores, mas na altura da estreia, se fez
2000 ou 5000, já terá sido um milagre. Isto só no Quarteto. Depois passou para o
Porto, na sala Bebé, uma pequena sala estúdio do cinema Batalha que penso que já
não existe. Mas fez o circuito paralelo todo! É o filme que mais vezes ainda hoje
pedem lá no ICAM para sair. Passou em festivais e fez um longo percurso.

Como foi o s eu processo de tr abalho, dep ois de Velhos são os Trapos ?
Fiquei a priori independente. Passei por questões de sobrevivência. Montei umas 30
ou 40 longas metragens. Houve uma fase, durante quatro ou cinco anos, em que não
1

há um único filme que não tenha Monique Bairrão .
1 Apelido de casada de Monique Rutler
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Sei que fez produção de publicidade e que não gos tou.
Fiz e odiei. Tinha uma amiga, hoje produtora, que trabalhava na Ciesa e me arranjou
trabalho durante três ou quatro meses em casting e produção. Ainda fiz um filme
para a margarina Vaqueiro. Nunca mais! [risos] Acompanhava a produção e aturava
os clientes, que achavam que a saia não devia ser de xadrez... Uma confusão! Não
aguentei mais.
E a seguir, como é que apareceu o Jogo de Mão?
A seguir trabalhei em montagem. E um dia disse: ”Vou tentar escrever uma
comédia!”. Embora eu naquela altura fosse triste como sei lá o quê… Era a fase de
ajustar as minhas contas com o machismo. E a ideia era fazer uma grande comédia.
Tinha seis histórias de pessoas que eu conhecia, duas das quais se tinham passado
comigo e as outras eu conhecia muito bem. Conclusão, por causa dos diálogos e
depois de ter escrito as histórias, chamei o Gonçalves Preto e o Eduardo Guerra
Carneiro – eram meus amigos e escreveram os diálogos comigo. Mas eles também são
uns tristes, e isso não me tinha ocorrido. Embora tenham sentido de humor, aquilo
tornou-se agridoce logo na escrita. O projecto foi aprovado, mas só me deram 14 mil
contos, salvo erro, muito pouco para seis histórias que implicavam ter imensos
actores no mesmo filme. Tal como está, tem 50 e tal actores. Conclusão, cortaram-se
duas histórias. Nessa altura havia a Paisá que funcionava com a Carmo Moser e a
Isabel Branco. Eu dava-me bastante bem com elas, a Carmo tinha sido minha
assistente de produção nos Velhos. E parti para o filme com a Paisá. Não correu nada
mal, até correu bem. Tantos actores, tantos decors, tanta confusão que foi, e tão
pouco dinheiro como sempre. Mas fez-se e chegou-se ao fim. O filme até foi
seleccionado para ir a Veneza, foi ao Festival de Veneza em selecção oficial.
Até aí correu bem, depois a crítica não foi muito doce.
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Mas eram críticas relacionadas com o facto de o filme apontar situações de m achismo?
Algumas sim, outras não, foi muito variado. Mas o filme até fez muitos espectadores.
Só na estreia, também no Quarteto, chegou quase aos 40 mil, o que era muito para
os anos 80.

O filme é de 1983. Acha que houve grandes mudanças em relação ao machismo em
Portugal?
Bem... aquilo eram pequenos exemplos. Mas não! Isso continua!

Há a história da rapariga que se prostitui p ara ir estudar p ara Paris e do indivíduo
que fica completamente ligado a ela. Quando o comboio arranca ela diz: “Mas que
merda de h omem”. Porque é que ela diz is to?
Porque ele se deixou levar completamente. Ela roubou-o, levou-lhe o dinheiro, levoulhe tudo e nunca mais quis saber do homem.

Isso é o machismo ao c ontrário…
Pois! A ideia era essa!

E em s eguida, continuou a tr abalhar como montadora?
Já depois dos Velhos, a montagem tornou-se um bocado mais difícil. Mas depois do
Jogo de Mão e de Veneza, efectivamente, os colegas já não viam em mim a
montadora, viam a competição…

Acontece muito, não é?
Sistematicamente. E realmente depois disso montei só três ou quatro filmes. O mais

119

interessante ainda foi o Francisca. Mais nada! Um dia percebi: “Isto acabou-se!
Agora vou ter de continuar a meter projectos.” Também comecei a fazer traduções
de livros, de ensaios. Depois fiz a legendagem em francês dos filmes portugueses,
para a passagem em festivais. Com a entrada do Manuel Falcão no IPACA, que tinha
os seus amigos tradutores, deixei de fazer esse tipo de trabalho. Mas livros ainda hoje
continuo a traduzir, trabalho com a União Latina. É uma coisa que eu gosto de fazer.

E quanto ao Assoa o Nariz e Porta-te Bem?
É anterior ao Jogo de Mão. Foi uma encomenda. Já não me recordo se a UNESCO,ou
se foi a Eurovisão que encomendara um filme juvenil a todas as televisões europeias.
E havia temas à escolha. Eu escolhi a educação, donde surge o título. E fiz uma farsa
gigantesca! Era engraçado. Que eu saiba, passou nas televisões e mais nada. Fora
isso, terei feito uns dez programas para a televisão sobre a vida humana.

Viagem através do Homem?
Exactamente. Com o António Tenrinha, que escrevia os textos. Vai do nascimento à
morte do homem, em filmes de 50 minutos. Era uma série bastante forte, passou
umas três vezes. Precisamente pela sua força, continua a ter algum sentido, mas
pertence à televisão.

Ainda antes do Solo de Violino, a Monique fez uma sér ie de c urtas-metragens
intitulada Saúde até ao ano 2000.
Isso foi uma grande aventura! O Ministério da Saúde, na altura com a Leonor
Beleza, encomendou alguns filmes ao mesmo tempo didácticos e publicitários.
E tinham temas: a nutrição, os anticoncepcionais, tudo o que se possa imaginar.
Eram cerca de dez. Eu, o Gonçalves Preto e o Hipólito Raposo – que eu não conhecia
e que aparece no circuito porque alguém lá no Ministério era amigo da Leonor Beleza
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VELHOS SÃO OS TRAPOS,1979

e queria escrever histórias para cinema – escrevemos as dez histórias. E realmente são
interessantes. Mas aquilo foi terrível, pior do que a história da publicidade na Ciesa.
Mostraram-se os filmes à Leonor Beleza, que os achou divertidíssimos; mas depois
eram vários directores-gerais, cada um a mandar a sua opinião, a concordar, a
discordar. Piores do que os clientes da Ciesa. E passou na televisão em partes, mas
já truncadas e não por mim – foram deontologicamente super-incorrectos porque não
passaram a versão integral, nem a que eu tinha supervisionado.

Disse que o Assoa o Nariz e Porta-te Bem era uma farsa cruel. Qual era a abordagem?
Ia contra todas aquelas regras básicas – que aliás são muito úteis – que são o
chazinho de pequenino. Ia contra em tudo, desde a escola até à rua, em casa, pegava
em tudo. Hoje concordo que é de pequenino que se torce o pepino e penso que alguma
coisa fica sempre. Eduquei os meus filhos à “anos 60”, liberdade total. Os meus filhos
não educam os filhos deles assim e que diferença! Os meus netos são geniais mas os
meus filhos eram insuportáveis! [risos] Bom, mas eu estava numa do contra,
portanto pus-me mesmo no papel do miúdo malcriado, exigente, traquina, ditador.
A Maria Alberta Menéres que era a coordenadora do programa, levou o filme e eles
acharam piada.

Continuou a faz er traduções até ao Solo de Violino?
Continuei, e ia apresentando projectos, sempre.

Como é esse proc esso de ir apresentando projectos durante anos e anos?
Não há cineasta que não tenha em casa pelo menos dez projectos não realizados.
Todos nós temos. Um dia, no IPACA, o Salgado de Matos propôs que o projecto Solo
de Violino se fizesse em co-produção com os brasileiros. Mas nunca vi o produtor
brasileiro, nem tive um actor brasileiro! Eu disse: “Mandem-me a Regina Duarte
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para fazer o filme e tudo bem, não tenho nada contra!” Felizmente, a Regina Duarte
não pôde vir, porque encontrei-a passados seis meses e ela tinha feito uma plástica…
Parecia ter 30 anos, já não parecia os 48 que efectivamente tinha na altura.

E a Fernanda Lapa é m agnífica!
Impecável!
SOLO DE VIOLINO , 1990

O argumento é baseado numa história verídica. Como é que pegou n essa história?
Estava a tentar escrever uma história sobre a loucura. E um dia entra-me o
Gonçalves Preto – como sempre, o meu salvador – pela casa dentro e diz: “Olha,
encontrei isto num alfarrabista, chama-se Doida Não!”. Nessa noite peguei-lhe e não
o larguei mais. Aquilo era a defesa dos advogados. Depois descobri que havia mais
dez livros sobre o assunto, ela escreveu um, depois o marido respondeu, depois... foi
um lavar de roupa suja público incrível. E eu disse: “Quero lá saber da loucura, vou
mas é pegar na Adelaide!”. Desta vez escrevi com o Gonçalves Preto, por razões
óbvias, e com o Cesário Borga. E um dia, vinha este no elevador com o Coelho
Ribeiro – o administrador da altura na RTP – que lhe diz: “Então está a escrever a
história da minha tia?” O Coelho Ribeiro foi muito amável, a filha dele tinha
fotografias, foi muito prestável, até um vestido da Adelaide conseguiu emprestar,
não servia a ninguém, era pequeníssimo. Mas tive muitos problemas com a restante
família, que me queria proibir de fazer o filme. Até mandaram um detective com
pistola ao IPC assustar o Salgado Matos. Foram umas cenas malucas!

Em que ano foi isso?
1989, 90. Quatro anos mais tarde, estou eu a apresentar o filme no Porto, na
televisão, e recebo um telefonema de Beja a dizer: “Volte imediatamente à televisão
desmentir o que acaba de dizer da minha prima!”.
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Curiosamente, tinha construído a história com base em documentos reais e publ icados!
Exactamente!

E qual foi reacção da crít ica?
Em Portugal houve apenas um único crítico que não disse mal do filme. Bateram de
uma maneira inacreditável e lixaram-me a vida, fui castigada! Tentei reflectir sobre
o assunto porque realmente o filme não é mau, não é verdade?

Como é que foi cas tigada? O que é que aconteceu?
Deixei de estar na moda! O segundo projecto que meti depois do Solo de Violino é
uma coisa chamada Cem vidas que ela tivesse, também baseada numa história
verídica, sobre o assassinato de uma actriz pelo empresário, nas ruas de Lisboa. Este
foi aprovado, mas aqui cometi o erro de escolher mal o produtor. O produtor não fez
a montagem financeira e levou dois anos a desistir do filme – que era o que a lei lhe
permitia. E durante dois anos não pude concorrer com outro projecto, porque já
tinha um projecto aprovado. Entretanto, faço parte da direcção da Associação de
Realizadores. Foi quando travámos aquela guerra toda contra o Santana Lopes.
Nessa altura, ainda por cima, o Santana Lopes pôs-nos um processo; e
posteriormente, a Zita Seabra, quando chega ao IPACA, assume que “enquanto nós
estivermos aqui aquela gente não filma”. “Aquela gente” era o Rocha [Paulo Rocha],
o Seixas [Alberto Seixas Santos], o Botelho [João Botelho], eu e o Silva Melo[ Jorge
Silva Melo], éramos os cinco da direcção. Entretanto, as coisas passaram e eles todos
conseguiram filmar, menos eu. É um bocado este historial. A rotatividade pela qual
lutámos não funcionou para mim!

Quais e ram os obje ctivos da as sociação?
Batalhámos por um mínimo de 15 filmes por ano, numa primeira fase. Queríamos
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rotatividade. Um júri renovável todos os anos e não de três em três – precisamente
para poder haver rotatividade, e isso foi o princípio da guerra. Éramos contra a
política de poucos filmes muito caros. Em vez de se fazer um filme de um milhão de
contos, fazerem-se dez de 100 mil. Era este o nosso cavalo de batalha. Mais filmes,
maior qualidade, os realizadores terem o direito a concorrer sem passar pelo
produtor (foi a única coisa que conseguimos ganhar), embora se saiba que 15 dias
depois é necessário apresentar um produtor – mas nós podemos dialogar com ele de
outra maneira. A rotatividade só funciona para cinco ou seis. São sempre os mesmos.

Na sua opinião, porque é que algumas pessoas ficam sistematicamente anos e anos sem
conseguir film ar enquanto outras têm sis tematicamente os proje ctos aprovados?
Penso que a razão é muito simples. Isto é um país muito pequeno; Lisboa – e é aqui
que as coisas se passam – ainda é mais pequena; cada vez que há um júri nós
conhecemo-nos todos uns aos outros. Somos amigos ou não, mas conhecemo-nos
todos. Há a história dos partis pris, há a história das modas. Houve a fase em que
para se ter um projecto tinha que se ir beber um copo ao Frágil. Houve a fase em que
era preciso darmo-nos bem com não sei quem. E por aí fora. Também por razões
pessoais, fechei-me muito em casa. Vejo muito poucas pessoas e isso é mau para o
negócio.

Acha que as mulheres têm mais difi culdade em a ceder à realização?
Não. No acesso à realização, não acho. Mas depois ter acesso à discussão, às
produções, a impor-se, tudo isto... Não é só filmar ou escrever o filme. Implica horas
de discussão com produtores, com o IPACA, com estrangeiros. E para isto penso que
fora a Solveig Nordlund ninguém tem jeito. Há homens que também não têm, mas
também são os que se lixam. Defendo os meus projectos, nisso não tenho problema.
Mas todas as outras questões são muito mais complicadas. Uma pessoa é esquecida
muito depressa.
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E porque é que até há muito pouco tempo havia muito poucas mulheres realizadoras?
Durante 10 anos fui a única. A Solveig Nordlund tinha ido para a Suécia. A Noémia
Delgado desapareceu. A Margarida Gil só estava na televisão. Houve ainda a
Manuela Serra, que fez um documentário. Agora é que realmente aparecem umas
raparigas. Não quer dizer que se vão safar, mas pelo menos fazem umas curtas,
fazem umas coisas. É uma profissão muito dura, cansativa, desgastante. Temos de
ser mandonas. Com o director de fotografia pode correr tudo bem, mas e com os oito
electricistas? Eu digo-lhes: “Quero iluminar isto!” vira-se e grita para o fundo , “Ó
Manel, ela diz que quer iluminar aquilo!” É desgastante! Sem falar na vida privada,
que é preciso esquecer rapidamente, pelo menos durante essa fase.

Como vê o c inema português, na s ua globalidade?
É uma pergunta fácil e difícil. Em cada dez filmes gosto de um ou dois. Posso pegar
em mil filmes americanos e interessam-me 15, 20. Portanto, a percentagem se calhar
é menor do que em relação ao cinema português. É por isso que me bato por haver
mais filmes. Depois, há filmes que são sobrevalorizados e outros superdesprezados,
sem razão para isso – tem a ver com as modas.

E a distribuição, exibição?
É dos problemas mais graves do cinema português. Reposições também não se
fazem. Os filmes passam na altura da estreia, quando têm a sorte de conseguir ser
estreados. E quantos filmes nunca são estreados por não interessarem à Lusomundo
ou ao Paulo Branco.
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Tendo em conta a situação da produção, da distribuição, dos realizadores que são
escolhidos, pensa que haverá alguma hipót ese de as coisas se alterarem favoravelmente,
no sentido de p oder haver mais gente a filmar?
Acho cada vez mais difícil. A coisa mais simples de se fazer é o primeiro filme. O
segundo, terceiro e o quarto é terrível! Depois o quinto e o sexto já é mais fácil de
resolver novamente. Antes de sair cada resultado do júri, nós já sabemos a priori
quem vai filmar. Não é normal! Portanto, as novas gerações que não desistam! [risos]
Mas há outras coisas... Encenei a primeira peça de teatro, Dois Nós do Mishima, [ O
Tambor de Seda de Yukio Mishima (Dois Nós Modernos)], no Teatro de Almada.
Correu muito bem, foi uma experiência de que gostei muito e vou tentar repetir,
porque realmente é muito gratificante.

E projectos para cinema?
Estou a tentar parir a minha Vagabunda.

Em todos os seus filmes a presença da mu lher é obvia e notór ia…
É coincidência.

É mais fácil falar daqui lo que se c onhece bem?
Exactamente!
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R
Curso de Cinema do Instituto de Novas
Profissões. Curso da Escola Superior de
Cinema do Conservatório Nacional.
Desde 1974, montadora de inúmeros
filmes portugueses. Autora de vários
programas de televisão. Tradutora para
diversas entidades e editoras (ensaios,
peças de teatro, guiões
cinematográficos, legendagem de
filmes, tradução de romances e livros
de arte).
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1971

1983

Vera, Super 8, 50´. Segundo um conto

Jogo de Mão, 35mm, 110´.

de Barbey d´Aurevilly.

1986

1973

Experiência como actriz em A Bela

A-Da-Beja, 16mm. Filme de fim de

Portuguesa de Agustina Bessa Luís –

curso sobre uma instituição médico-

encenação de Filipe La Féria. Casa da

pedagógica. Comprado pela Fundação

Comédia.

Gulbenkian.

1987

1977

Saúde Ano 2000 – série de 12 pequenos

Montagem de imagens de arquivo sobre

filmes para o Ministério da Saúde.

a saída dos presos de Caxias, para a
peça de teatro A Teia (encenação de
João Guedes – TEP).
1977
Memórias da Re volução, 16-35mm
montagem de filme colectivo.
1979
Velhos são os Trapos, 16 mm, 89´.
1981
Assoa o Nariz e Porta-te Bem,16m MM
(UNESCO/RTP).
1982
Viagem através do Ho mem, 16mm, série
de nove programas socio-ecológicos –
RTP (com Dr. António Tenrinha).
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1989

1994

O Carro da Estrela, 16mm (um filme

Posta em Sos sego – vídeo, 50´. Uma

sobre António Lopes Ribeiro).

adaptação livre do tema de Inês de

1990

Castro, realizada com os actores do

Solo de Violino, 35mm, 100´.

curso de formação do Instituto Franco-

1991

Português.

Das Amoreiras ao Parque Mayer –

1995

vídeo, 30´. (Câmara Municipal de

Segunda experiência como actriz na

Lisboa).

peça Paisagem Humana com Animais

1992/94

ao Fundo, de Alberto Moravia.

Trabalho com jovens no âmbito de um

Encenação de Fernanda Lapa.

curso de dois anos de formação de

Instituto Franco-Português.

actores, no Instituto Franco-Português.

1997
Encenação teatral: O Tambor de Se da,
de Yukio Mishima (Dois Nós Modernos)
– Teatro de Almada.
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RR

Nasci no fim da 2ª Guerra, numa aldeia perdida nas montanhas dos Appeninos,
durante

Lo

Sfollamento

–

fuga

das

populações

italianas

durante

os

bombardeamentos alemães.
Sou de origem sarda. Estudei em Roma, que é a cidade de que mais gosto depois de
Praga e Lisboa, e frequentei a universidade em Siena (cidade medieval da Toscania),
onde trabalhei durante três anos como assistente universitária na clínica médica.
Sempre gostei de viajar e percorri a Europa toda com o carro do meu coração, um
Fiat 500. Por razões profissionais, embarquei em 1968 no paquete Príncipe Perfeito,
em direcção a Angola. Isto fez com que no meu regresso tenha conhecido aquele que
mais tarde se tornaria o meu marido. O casamento deu para o torto, mas Portugal
seduziu-me e até hoje aqui me encontro sem saudades da Itália, onde vou
regularmente sem ter saudades de Portugal.
A principal razão do meu entusiasmo, que fez com que aqui ficasse, foi ter
frequentado a escola de cinema que abriu os meus horizontes; e a principal pessoa
que me empurrou e motivou foi o meu (na altura) professor Alberto Seixas Santos,
com quem brevemente realizarei o nosso próximo projecto: um bordel, dedicado ao
prazer e não ao dinheiro, e onde não serão os clientes a escolher.
Sou uma italiana em Portugal e sinto-me uma italiana em Portugal. Acho que
sempre mantive o espírito e a alma italiana, e muitos dos meus amigos que me
conhecem bem e me vêm visitar dizem que sou uma hibernada dos anos 70. Isto
comporta um certo conservadorismo da minha parte, não excluindo, naturalmente,
uma grande disponibilidade para experiências novas.
O primeiro trabalho da minha vida foi o de baby sitter; depois de formada,fui bióloga;
chegada a Portugal, dediquei-me à fotografia; e depois de frequentar a escola de
cinema dediquei-me ao som, em particular ao som directo como nova pioneira deste
tipo de som. Trabalhei em cinema durante 14 anos, e agora dedico-me há 14 anos ao
maravilhoso mundo da cultura gastronómica italiana; e é por isso que um pouco de
conservadorismo é necessário para fugir um pouco à nouvelle cuisine que bem ou mal
altera e internacionaliza os genuínos sabores nacionais.
MARIA PAOLA PORRU

Maio de 2000
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Trabalhou recentemente no filme Mal, de Alberto Seixas Santos. Aparece na ficha
técnica do genérico do filme como “braço direito”. Trabalhou na área do s om?
Não, não foi som. Fui assistente do realizador. É engraçado, o produtor, muito
contrariado, perguntava: “Mas isso é uma profissão!?”. Fiquei como “braço direito”
por vontade do realizador, visto que o acompanhei desde o início, em todas as fases
do filme, e um pouco em todas as áreas.

A Maria Paola foi a primeira mulher, e durante muitos anos a única, a trabalhar e m
som no cinema português. Como foi o s eu percurso?
No princípio da escola de cinema éramos três mulheres: eu, a Monique Rutler e a
Manuela Moura. A Monique e a Manuela já vinham com alguma bagagem de cinema,
porque tinham frequentado um outro curso. A Monique fazia montagem e depois
passou à realização; e a Manuela fez montagem até abandonar o cinema. Eu julgava
que já sabia alguma coisa, mas logo descobri que tinha quase tudo para aprender. No
início, estava mais interessada na área de imagem. Gostava muito de fotografia, e
tinha algum jeito. Diziam que era a esperança do cinema português. Entretanto, veio
o 25 de Abril...

PA O L A
PORRU
nasceu
em 1944,
Itália

Estava na escola de cinema antes do 25 de Abril, portanto?
O curso de cinema começou antes do 25 de Abril, em Janeiro de 1973. Frequentei a
escola logo nesse primeiro ano. Entretanto, com o 25 de Abril a escola esteve um
bocadinho parada. A certa altura, a escola foi contactada por um director de som
francês, que precisava de um assistente de som, alguém que estivesse disponível,
que tivesse carta de condução e se pudesse mexer com facilidade. Eu era a única
pessoa disponível e aceitei. Foi esse o meu primeiro contacto com a área do som.
E abandonei a especialização em fotografia.
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Como se chamava esse filme?
Retour au Portugal. Foi filmado aqui e na Madeira. Lurdes Castro fazia parte do
elenco. Penso que o realizador era chileno, mas vivia em França. Depois fiz outras
coisas com ele em Espanha. E a pessoa que me contactou, o Serge Deraison, ensinoume muito, porque adorava som e adorava ensinar. Mais tarde foi contactado pelo
professor Seixas Santos para fazer uns seminários na escola, e eu comecei a
interessar-me cada vez mais pelo som. Foi aí que me especializei, porque tive com
quem aprender. E foi um bocadinho uma descoberta, porque o som directo já tinha
sido abandonado há muito tempo.

Porque decidiu frequentar a escola de cinema?
Quando cheguei a Portugal estava um pouco perdida. Em Itália tinha uma vida
totalmente diferente, era bióloga. Cheguei aqui com 26 anos. O meu marido fazia
fotografia, já tinha um curso e trabalhávamos os dois em fotografia. Entretanto,
saiu um anúncio no jornal sobre um curso de cinema; o meu cunhado, que sabia que
eu estava muito interessada, mandou-me esse papelinho e eu inscrevi-me. Quando
me inscrevi achava que sabia muito de cinema, que Portugal estava atrasado e que
muitos filmes não chegavam cá; também achava que o cinema político é que era o
bom cinema. Mas quando entrei na escola comecei a aperceber-me de que havia
imensas coisas que eu não sabia; assim, comecei desde o princípio a ver que o cinema
era uma coisa muito fascinante e que eu tinha muito que aprender. Os primeiros anos
da escola de cinema foram para mim os mais interessantes, pois os professores eram
muito bons. Nunca faltava a uma aula. E, para mim, o cinema tem a riqueza especial
de ser a arte que contém todas as outras artes.

Quem eram os profe ssores?
Na altura eram o Seixas Santos, o Fernando Lopes, o Rui Mário Gonçalves, o Paulo
Rocha, o Costa e Silva, o Jorge Silva Melo, o Osório Mateus, o António da Cunha
Telles, o Bénard da Costa, o Eduardo Prado Coelho. Tivemos, por vezes, aulas de
som com o Jolly Braga Santos. A Constança Capdeville também chegou a dar aulas
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de som durante um período de tempo curto, mas a área de som era o ponto fraco da
escola. Acho que foi sempre muito difícil. Na altura, era o Seixas Santos que estava
a contratar as pessoas e a definir o curso na parte do som; mas era difícil encontrar
alguém que percebesse do campo musical no cinema. Por isso, no início tivemos
seminários com professores estrangeiros, com o apoio da Gulbenkian. Vieram Aimé
Agnel, Michel Fano e Serge Deraison.

Teve uma bolsa da Gulbenkian para fazer um estágio de s om?
Sim. Fui tentar aprender um bocadinho da parte técnica, no Centro Pompidou em
Paris. Depois estive na ORTF, no sector técnico onde tratavam dos gravadores
Nagra. Mais tarde, estagiei nalguns filmes; o estágio durava seis meses, mas tive que
ficar menos tempo porque tinha uma filha pequenina e não podia estar ausente
muito tempo; no entanto foi interessante. O meu orientador era o Serge Deraison;
tinha dado os seminários, e foi o primeiro que me contactou e o primeiro com quem
eu trabalhei.

Em que época?
Em 1978, ou talvez em 1977. Foi engraçado, porque na altura havia uma grande
vontade de aprender. Agora, as pessoas filmam muito mais e têm mais possibilidades
de praticar. Na altura, eu não tinha muito onde aprender, a bolsa da Gulbenkian foi
importante para mim. Depois começaram-se a fazer mais filmes e tornou-se tudo
GRUPO ZERO

mais fácil.

E após a c onclusão do c urso de c inema?
Acabei a escola e formou-se uma cooperativa, o Grupo Zero, com Seixas Santos,
Jorge Silva Melo, Luís Miguel Cintra, Solveig Nordlund, Acácio de Almeida e Teresa
Caldas. Passei a ser a responsável pelo som da nossa cooperativa, e também fiz
outros filmes.
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O Grupo Zero produzia film es de i ntervenção política?
Não. O Grupo Zero não fazia filmes militantes no sentido convencional do termo.
Eram filmes em que havia uma reflexão sobre a realidade social; eram portanto mais
frios e distanciados do que os filmes de intervenção, embora todos os filmes sejam
políticos. Fizemos A Lei da Terra, sobre a questão da Reforma Agrária no Alentejo.
Foi uma época quente! Noutras alturas, filmei com a Cinequipa, com a Cinequanon,
com o Centro Português de Cinema. Depois, começaram-se a fazer filmes de ficção.

Era a d irectora de s om. Nessa altura já t inha assis tentes?
No princípio trabalhava sozinha, era directora de som; mas também fazia perche,
ainda se conseguia. Depois, trabalhei com outras pessoas que entretanto entraram
no cinema e aí permanecem. Formei e chamei para o som muitas pessoas: o Vasco
Pimentel, o Francisco Veloso, o Pedro Melo, o Paulo Jesus, que depois foi para
França. Com a prática começaram a formar-se muitas pessoas. A partir de 1980,
comecei a fazer o som de longas-metragens: Ninguém Duas Vezes, do Jorge Silva
Melo, A Ilha dos Amores, do Paulo Rocha, Nem Pássa ro nem Peixe e Dina e Django,
da Solveig Nordglund. Fizemos alguns filmes com a Cornucópia: Viagem para a
Felicidade, Música para Si, E Não Se Pode Exterminá-lo?, e um outro de cujo título
não me lembro. Ainda fizemos alguns filmes pequeninos para umas cooperativas,
Santa Ca tarina, por exemplo, com a Solveig. Fiz uma curta-metragem com o João
Canijo, e o primeiro filme de João Botelho, Alexandre e Rosa, rodado no Porto.
Depois fiz Uma Rapariga no Verão, de Vítor Gonçalves. Com o Cunha Telles fiz
Vidas. A partir de certa altura comecei a trabalhar com ele, num contrato de seis
meses. Ele produziu um filme franco-inglês-americano, chamado To Catch a King.
Mas lembro-me bem de um dos meus primeiros filmes, o Silvestre, do João César
Monteiro, com a Maria de Medeiros muito, muito novinha.

Como foi a experiência de faz er o som do c inema português da altura?
Tive a sorte de trabalhar com o Seixas Santos e com a Solveig. Na altura, o cinema
que se fazia era com muito amor. Uma pessoa nunca deixava de trabalhar por não
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haver dinheiro. Portanto, fazia-se, e muitas vezes com dinheiro nosso para se poder
acabar o filme. Mas o mais interessante é que as pessoas, pela primeira vez,
mostravam um certo interesse pelo som. Muitos realizadores diziam que tinham
interesse pelo som directo, mas depois quando começavam a filmar davam sempre
mais importância à imagem; quando o som precisava de tempo, nunca lho
concediam. Foi um trabalho duro, convencer as pessoas da importância do som.
Mesmo quando estavam interessadas no som directo, em cima do acontecimento
pensava-se sempre que a película é muito cara, que não se podia repetir por cada
pormenor; e que, no fundo, em vez de repetir uma take era mais fácil gravar o som
só como referência. Depois dobrar-se-ia.

O som ficava sempre p ara último lugar.
Exactamente. Mesmo quando as pessoas se diziam muito interessadas, era sempre
uma luta. Estava-se horas à espera da iluminação, ensaios, etc., e estando tudo isso
pronto tinha de se começar a filmar. É preciso ter em conta que o som também está
ligado à iluminação: se há alguma sombra tem que se mudar um microfone, que se
vê... Este tempo era sempre dado com desprezo, as pessoas tinham pressa, acabava
de se fazer a iluminação e devia estar tudo pronto. Muitas vezes era impossível,
porque não se tinha tido tempo de preparar tudo. Ou então era um avião que passava
e tinha que se mandar cortar, e cada corte era película que tinha que se deitar para
o lixo. Foi sempre uma grande luta. De qualquer modo, as coisas agora mudaram.

Nessa altura, havia outras pessoas a faz er direcção de s om em c inema?
Em princípio não, porque praticamente não havia som directo.

Durante quanto tempo fez e sse trabalho?
Até 1985, parece-me. Quer dizer, o último filme que fiz foi o Gestos e Fragmentos, do
Seixas Santos, em 1986. Mas já tinha o meu restaurante e tinha deixado o som,
porque não se conseguia viver do cinema.
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Como foi a d ecisão de abandonar a direcção de s om em c inema?
Como disse, trabalhava-se com muito amor, sem pensar muito em dinheiro. E na
altura era bastante fácil viver quase sem dinheiro. Havia até facilidades de viajar,
porque as misturas nunca eram feitas em Portugal, ainda não havia estúdios
próprios. Íamos fazê-las a Paris ou Roma, dinheiro para essas coisas arranjava-se
sempre. Havia uma coisa muito boa, que não era só fazer o som: as pessoas estavam
muito unidas na realização e um bocadinho em tudo. Eu fazia parte da cooperativa
e lá fazia-se tudo. E apesar de o meu trabalho específico ser o som, acompanhava o
filme do princípio ao fim, coisa que já não se faz agora. Não me limitava a fazer um
“trabalho de escritório”, como se diz. Fazia o som e a banda do nosso filme, mas sabia
que depois haveria uma pós-produção, as misturas, a montagem final, a montagem
de som. Era um trabalho completo, não era só filmar e perder o filme de vista.

Quando é que essa atitude d eixou de e xistir no cinema português?
Quando começou a haver mais produções, mais dinheiro, quando começou a haver
uma “profissionalização”. Neste momento, por exemplo a minha filha, o meu genro,
e outras pessoas minhas amigas também trabalham em cinema, mas defendem
muito bem os seus direitos, são bem pagos. Às vezes, parece-me que até um
bocadinho de mais. Mas nessa altura isso não existia; e não existindo também se
podia escolher um bocado os filmes que se fazia, embora às vezes só se tivesse um
filme ou dois por ano. Neste momento, é mais uma profissão, as pessoas são pagas, e
as horas extraordinárias também. Mas acho que não fui eu que deixei o cinema, foi
um bocadinho o cinema que me deixou a mim: eu não conseguia viver, já tinha uma
filha e não conseguia viver do cinema. Por muito grande que fosse esse amor, há uma
altura que uma pessoa não aguenta mais. No entanto, ficou sempre o bichinho,
porque gosto muito.

Isso foi em fi nais de o itenta?
Em 1985, 86, 87. Abri o restaurante, embora tenha feito o filme com o Seixas Santos.
E muitas vezes me convidaram. O Paulo Branco vinha cá muito dizer: “Não estás
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farta do restaurante?”, “Podes ganhar muito mais dinheiro no cinema do que no
restaurante”... Mas quando se faz uma coisa tem de se fazer bem, e não podia fazer
as duas coisas ao mesmo tempo. Agora que o restaurante já funciona quase sem
precisar da minha presença constante, pude dedicar-me ao filme do Seixas, na
preparação, filmagem e pós-produção. Pude dedicar-me completamente ao filme.
Mas as coisas estão muito mudadas, embora neste filme se tenha criado um
bocadinho, entre toda a equipa, o mesmo ambiente que existia antes: era uma equipa
que fazia um filme com uma atitude profissional, mas também com muito amor e
com as mesmas preocupações que tínhamos antes. Não foi só cumprir um horário.
Foi dar um bocadinho de nós próprios para o filme, enquanto equipa. Por isso, fiquei
muito contente por voltar um pouco aos tempos antigos.

Mal foi o pr imeiro filme em que trabalhou desde a déc ada de o itenta?
Sim. Fiz apenas duas coisinhas. Uma para uns americanos, como produtora; e outra
para Raimond Barr, Perry Mason, com uns americanos. Mas foram coisas que não
significaram um regresso ao cinema. Nos filmes em que trabalhei nunca fiz
simplesmente som, estava sempre ligada a outras coisas. Mesmo quando fizemos o
Gestos e Fragmentos, do Seixas Santos, trabalhei na produção e tinha muitas outras
tarefas. Por isso este regresso com Mal foi muito importante para mim, porque não
fiz o som, que foi uma coisa que deixei. Digamos que agora estou um pouco
ultrapassada com as máquinas que se utilizam: eu gostava de trabalhar com o
gravador Nagra, não gosto das máquinas novas. Agora utiliza-se o DAT, é tudo
digital, e eu gosto do som, gosto que o sopro esteja lá. Mas poucos são da minha
opinião. Acho que o sopro faz parte do som, mas há pessoas que ficam horrorizadas
quando eu digo isto.

Como vê actualmente o cinema português?
Do ponto de vista do som, as pessoas que se formaram e que trabalham são muito
mais competentes. Comecei a trabalhar com o Vasco Pimentel, que é muito
competente e sensível, e quando gosta de um filme – ou geralmente quando se mete
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a fazer um filme –, dedica-se-lhe completamente. Adorei misturar o Mal com ele.
Nestes últimos anos formaram-se muitas pessoas, e a qualidade, a nível técnico,
parece-me ser muitíssimo boa. Melhorou muito ao nível da qualidade da imagem, e
em tudo. Acho que temos uma grande produção, e o cinema português tem-se
multiplicado, têm saído bastantes produtos e muitos deles são muito bons. Penso que
há vários realizadores interessantes. Mas, também conheço muitas pessoas jovens
que trabalham agora em cinema, e que não vêem e não gostam de cinema português.
Lá fora fazem-se coisas muito menos interessantes; podem os filmes correr melhor,
as pessoas serem muito bem pagas, a rodagem correr melhor, mas acho que não é isso
que faz um bom filme. Em Portugal há potencialidades muito grandes e há filmes
muito bons; não têm público em terra pátria mas são muito apreciados no
estrangeiro.
Porque é que lhe faltará esse público em t erra pátr ia?
Porque as pessoas gostam só de filmes americanos, e quando se lhes dá um filme para
pensarem um bocadinho, não têm paciência. Penso que é isso. Nos filmes
portugueses muitas vezes faz-se cinema. Um filme americano passa por outros
assuntos sociais, outras histórias, do princípio ao fim, mas não é isso que faz um
filme. O cinema é muito mais. E em números de projectos interessantes acho que
Portugal até é um dos países mais ricos.
Que sensibilidade é necessário ter para se faz er direcção de s om?
É preciso ter ouvido; a parte técnica interessa menos. Antes de começar a utilizar um
gravador, é preciso que a pessoa tenha sensibilidade para captar o som. Isto eu
aprendi. Ligar um gravador não é nada difícil, é como utilizar uma máquina
fotográfica: sabe-se as regras, carrega-se aqui, põe-se o diafragma, etc. É saber que
diafragma pôr, que luz utilizar, e onde olhar... O gravador é a mesma coisa, ter uma
certa sensibilidade para saber onde colocar o microfone, a que distância, para depois
manusear o potenciómetro. Não é preciso um grande conhecimento técnico, mas é
preciso ouvido e uma certa sensibilidade; porque uma banda sonora pode modificar
completamente um filme.
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Tem algum exemplo de uma boa banda sonora?
Um Godard, naturalmente. Um Fritz Lang, um Hitchock, um Straub.
O q ue é que o trabalho de som dos filmes do Godard, à época, representou de facto d e
inovador e com repercussão no cinema português?
Dava um grande valor ao som directo. E depois toda a montagem da banda sonora.
Há bandas sonoras maravilhosas, fantásticas. A utilização do som em relação à
imagem também é uma coisa muito importante, não é só para se ter o som directo.
Muitas vezes é a atenção que se pode dar aos sons que vão para além do plano. Nisso,
por exemplo, o Straub tem uma visão completamente diferente. Muitas vezes, deixa
continuar um plano se há algum som que está a aparecer e que lhe agrade. Acho isso
interessante.
Alguma vez achou que a sua situação era curiosa pelo facto de ser a única mulher a
trabalhar em som, e a mai or parte dos e lementos das equipas serem homens?
Para mim era natural. Até porque não era tratada de modo diferente por ser mulher.
Mas isso tem a ver com o meu feitio, portanto sentia-me perfeitamente à vontade. A
não ser com o Costa e Silva, que me colocava em situações terríveis: num filme do
António Pedro Vasconcelos, a fotografia era do Costa e Silva, e ele fazia tudo para
me pôr em cheque. Aí sofri muito, ele fazia coisas como não querer tapar a câmara,
que fazia barulho, abrir o enquadramento para que eu tivesse de tirar os microfones,
fazia tudo para as coisas me saírem mal. Era um confronto entre pessoas, mas era
também um confronto entre o director de fotografia e o de som. Isso era muito
incómodo. De resto, fui sempre tratada lindamente, dei-me sempre muito bem com
os directores de fotografia e com as pessoas em geral. Porque havia a vontade de
fazer esta introdução do som directo no cinema; havia uma vontade da parte do
realizador e dos outros, de que esta nova reintrodução, saísse bem.
Na altura era mais difíc il trabalhar em c inema do que é hoje?
Não, de maneira nenhuma. Devido também à época. Isto começou tudo em 1974!
Tudo era possível. Eu não tive mesmo nenhuma dificuldade.
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E parece-lhe que outras mulheres tiveram?
A Monique Rutler acho que talvez sim, mas ela é realizadora, e há que arranjar
dinheiro, já é muito mais complicado. E umas vezes era-se pago, outras não. Eu
também me comecei a afastar do cinema porque muitas vezes não era paga. E é
complicado, porque as pessoas vão-se embora. Agora as pessoas só trabalham com
contrato. Na altura, também se podia, e conseguia, escolher. Neste momento, uma
pessoa que viva do cinema tem de fazer um bocadinho de tudo. Isso eu não gostava
de fazer.

O som é para si uma função destacável das o utras funções, numa rodagem?
Não, nada. É um trabalho separado, mas também é uma coisa que tem a ver com o
todo.

Nunca pensou trabalhar em som sem ser no cinema?
Não, seria outra coisa. Não tenho jeito nem preparação para outros campos.

Tem proje ctos para continuar a trabalhar em c inema?
Sim, no próximo filme do Seixas Santos. Já estamos a trabalhar...

Então, vai r etomar o cinema.
Sim, continuar, sim. O restaurante dá-me muita satisfação, mas dá-me muita dor de
cabeça, e eu já tinha saudades do cinema. Quando o Joaquim Sapinho fez o Corte de
Cabelo, tinha ouvido dizer que eu queria voltar a fazer som e pediu-me imenso para
fazer o filme. Insistiu, telefonou-me tantas vezes… Mas na altura era-me impossível,
porque havia muitas cenas que eram rodadas de noite e na altura, com o restaurante,
não podia mesmo comprometer-me. Quando uma pessoa faz cinema, nem que tenha
40 graus de febre tem que ir trabalhar, pois está uma equipa inteira à espera. Nessa
altura fiquei contente, e triste ao mesmo tempo, porque tive de dizer que não.
O cinema deu-me imenso, aprendi imenso em todos os campos! Gostei da escola porque
preparava as pessoas para tudo. Uma pessoa aprende pintura, aprende escultura,

142

aprende música, aprende a ver, a ler.... Para mim, o cinema reúne todas as outras
artes.

E o q ue é q ue a faz gos tar de tr abalhar em c inema e querer vol tar?
É qualquer coisa de vivo, de criativo, embora a minha parte criativa seja pequena.
Mas aquele bocadinho é sempre muito grande. Para quem gosta de cinema, filmar é
como viver mais.
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A Lei da Terra – Grupo Zero
Curtas-metragens produzidas
pela Cinequipa
Paraíso Perdido, de Alberto Seixas
Santos
Gestos e Fragmentos, de Alberto Seixas
Santos
Dina e Dja ngo, de Solveig Nordlund
Nem Pássaro Nem Peixe, de Solveig
Nordlund
Viagem para a Felicidade, de Solveig
Nordlund
Música para Si, de Solveig Nordlund
E Não se p ode Exterminá-lo?, de Solveig
Nordlund e Jorge Silva Melo
Passagem ou a Meio Ca minho, de Jorge
Silva Melo
Ninguém duas Vezes, de Jorge Silva
Melo
A Ilha dos Am ores, de Paulo Rocha
Vidas, de António Cunha Telles
Silvestre, de João César Monteiro
Uma Rapariga no Verão, de Victor
Gonçalves
O Lugar do Morto, de António Pedro
Vasconcelos
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Nasci na Suécia há 50 anos. Não me sinto pertencer a uma classe social certa. Os
meus pais eram divorciados e eu não tinha grande contacto com nenhum deles, fuime educando a mim própria. Fiz o liceu em Estocolmo e já aos 15-16 anos quis ser
realizadora de cinema. Ou artista plástica.

No fim do liceu fui para Paris estudar francês e aí fiz conhecimento com alguns
portugueses, um deles o meu futuro marido, o cineasta Alberto Seixas Santos. Nunca
tinha ouvido falar de Portugal, devo ter faltado à escola quando deram essa matéria.
Mas a partir daí começaram as viagens entre a Suécia e Portugal que nunca mais
pararam. Naquela altura fizeram-se de comboio, hoje são de avião. Seixas Santos
ganhou uma bolsa para estudar cinema em Londres e fui lá ter com ele, entrando
assim no mundo do cinema pela porta do cavalo.

Comecei por fazer assistência de realização e de montagem. Fiz estágios em França,
voltei para Portugal depois do 25 de Abril. Passei para a realização. Tenho feito
documentários e filmes de ficção, de curta e longa metragem. Tenho filmado em
Portugal, Suécia, África e Ásia. Tenho feito filmes para cinema e televisão. Talvez
por causa da minha vida irrequieta, sempre em viagem entre Portugal e a Suécia. A
minha carreira tem-se feito um pouco ao acaso. Sempre misturei a minha vida
privada com a minha vida profissional, e como quase sempre fui a minha própria
produtora nunca precisei de fazer compromissos com ninguém a não ser comigo
própria. Tem vantagens e desvantagens. A vida de cineasta independente é bastante
solitária. Sinto saudades do tempo das cooperativas em Portugal, onde
trabalhávamos em grupo e discutíamos em conjunto. Fazíamos parte de um
complexo.

SOLVEIG NORDLUND
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Vai filmar um novo projecto proximamente...
Em Janeiro de 2000.

Como se c hama esse próximo filme?
Aparelho Voador a Baixa Altitude. É uma história de ficção científica, do escritor
inglês J. G. Ballard, o autor de O Império do Sol e de Crash.

Vai ser filmado em Portugal?
A maioria das coisas vão ser rodadas em Tróia.

É uma pr odução portuguesa?
Portuguesa, sueca e dinamarquesa.

A Solveig começou no c inema há mui tos anos atrás...
Pois, eu já estava interessada no cinema quando andava no liceu. Tinha decidido que
ia ser realizadora de cinema, mas naquela altura não havia escola de cinema na
Suécia.

Decidiu mesmo t ornar-se realizadora nessa altura?
Eu e uma minha melhor amiga íamos muito ao cinema. Foi quando apareceu a
Nouvelle Vague, aquilo parecia-me ser o máximo, e eu queria realmente fazer um
curso de cinema. Entretanto, por acaso, fui de férias a França e conheci o António
Pedro Vasconcelos e o Alberto Seixas Santos, com quem depois viria a casar, e eles
estudavam cinema. Portanto, casei com o Alberto Seixas Santos, ele fez o curso de
cinema em Londres e eu entrei, digamos, pela “porta do cavalo”. E só fiz o curso
mais tarde, em França, com o Jean Rouch, quando já trabalhava em cinema. Foi
antes do 25 de Abril, passei lá dois anos, em estudos bastante livres... mas podia-se
fazer um filme. Eu fiz o meu, e quando se deu o 25 de Abril, todos os estudos por que
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eu tinha passado, eram indicados para o tipo de cinema feito nessa época. A escola
de cinema do Jean Rouch chamava-se «Etnográfica», era para etnólogos que iam
para África, adequava-se a documentários, mas também a ficção. Quando aconteceu
o 25 de Abril, em Portugal houve realmente uma mudança. Nessa altura, a televisão
ficou livre, formaram-se as Cooperativas e fizeram-se muitos documentários.
Foi assim que comecei.

Os estudos que fez com o Jean Rouch foram apoiados por uma bolsa de estudos da
Gulbenkian. Antes de ir para Paris, portanto, vivia já em Portugal....
Praticamente não vivi na Suécia, depois de acabar o liceu. Conheci o meu futuro
marido em França. Durante alguns anos andei viajando e trabalhando em diferentes

DINA E DJANG O, 1980

países, como se faz naquela idade; entretanto tive o meu filho e fixei-me em Portugal.
Depois tive essa bolsa e deu-se o 25 de Abril.

Fez o percurso de assistente nos film es do 25 de Abril...
Antes do 25 de Abril fundou-se o Centro Português de Cinema, que deu a várias
pessoas a possibilidade de fazerem filmes. Foi quando o Manoel de Oliveira filmou
O Passado e o Presente, o Fonseca e Costa filmou O Recado, o Alberto Seixas Santos
o Brandos Costumes, etc. Eu fiz praticamente a assistência de montagem ou de
realização de todos esses filmes. Na altura das Cooperativas, fiz montagem, mas
também realização. Desapareceu foi a primeira realização na Cinequipa. Era uma
série muito interessante, feita a partir de fotografias de miúdos que tinham
desaparecido de casa, havia montes de miúdos que desapareciam de casa. Foi em
1975. Procurei os miúdos de alguns retratos e havia histórias fantásticas.

Começou com um primeiro filme sobre crianças e actualmente os seus filmes mais
recentes, as longas-metragens, têm como principais protagonistas crianças. Refiro-me
ao Até Amanhã Mário e à Comédia Infantil.
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NEM PÁSSARO NEM PEIXE, 1977

Sim. Desapareceu é um conjunto de três filmes com meia hora cada, para uma série
chamada Ver e Pensar, eram programas juvenis. O José Nascimento começou aí
também.

A Luta do Povo é normalmente referido como o seu primeiro filme....
Esse foi mais ambicioso, digamos. Era feito para a Educação Permanente, que era
uma outra coisa, existiu durante muito pouco tempo. Foi um filme sobre a
alfabetização no Alentejo durante a Reforma Agrária, em três partes. Fiz a terceira
parte, sobre o fim da Reforma Agrária, quando já vivia na Suécia..

Como foi a vivência ideológica do 25 de Abril, com a expectativa de tanto que iria
mudar?
Eu estava muito empenhada. Nunca fui uma pessoa muito ligada a essas coisas.
Mesmo em França quando lá estudei, ainda havia o Maio de 68 nas faculdades, e isso
irritava-me sempre um bocadinho. Tenho um passado um pouco maoísta, mas nunca
me liguei a nenhum partido. Mas aqui com a Reforma Agrária, de facto empenheime imenso e acreditava, profundamente. Portanto fiquei decepcionadíssima com o
fim da Revolução. Por isso fiz aquele filme que se chama Nem Pássa ro Nem Peixe.

O filme refl ecte essa decepção.
Sim, acho que sim.

Entretanto a Solveig fez uma série de três filmes ligados ao trabalho do Teatro da
Cornucópia, Música para Si, Viagem para a Felicidade e Outras Perspectivas. Como
é que começou essa colaboração com o Teatro da Co rnucópia?
O Grupo Zero é formado pelo Luís Miguel Cintra, pelo Jorge Silva Melo, pelo meu exmarido Alberto Seixas Santos, eu, o Acácio de Almeida e sua mulher, a Margarida
Gil, a Maria Paola Porru e a Maria Viegas, que era uma pessoa ligada à Reforma
Agrária. Já não me lembro exactamente dos outros, mas éramos doze. Tinhamos de
ser doze para formar uma Cooperativa. Éramos mais ou menos metade do teatro e
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metade do cinema, e tivemos a nossa sede no Teatro da Cornucópia. Portanto, desde
sempre que houve uma relação de amizade. Se tudo tivesse continuado.
continuaríamos lá, provavelmente

Acabaram porquê?
As pessoas foram cada uma para seu lado.

Em que consistia este proje cto do Música em Si, Viagem para a Felicidade e Outras
Perspectivas?
COMÉDIA INFANTI L, 1997

Era um projecto de três peças de Franz Kroetz que é um hiper-realista alemão,
escolhidas por serem monólogos de três mulheres em três idades diferentes, só uma
mulher em cada peça. Resultou bem, mas a RTP nunca transmitiu aquilo em
condições. Acabaram por transmitir Música para Si várias vezes mas foi um
escândalo, porque era um filme hiper-realista, e a mulher vai muitas vezes à casa
de banho. Acho mesmo que houve cortes de censura e interromperam a
transmissão (risos).Quando o último filme ficou pronto, acho que transmitiram os
três todos seguidos, e então ficou uma dose um bocadinho maciça de peças de
teatro no meio da noite.

E Não Se Pode Exterminá-lo é uma comédia realizada com Jorge Silva Melo...
É Karl Valentin. Foi um sucesso da Cornucópia naquela altura. Foi uma série
encomendada pela televisão. Era um encanto de divertimento. Acho que deviam
editar em vídeo.

Foi difíc il começar a realizar, nessa altura?
Havia realmente a necessidade de mais realizadores para os programas de televisão.
Se eram mulheres ou homens acho que não era muito importante, pelo menos lá na
Cinequipa. Claro que eles encheram os seus lugares primeiro. Mas depois ainda havia
falta (risos).
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O Música para Si e o Uma Voz na Noite, filme de 1998, são filmes com uma só
personagem que é interpretada pela Isabel de Castro; têm ambos apenas um décor; num
a personagem é muda e o outro é uma conversa entre a personagem e uma voz off. Existe
alguma r elação entre os d ois filmes?
A ideia foi mesmo essa. A história do telefonema do Uma Voz na Noite foi uma coisa
A LEI DA TERR A/ A LUTA DO POVO ,1976

que aconteceu à minha própria mãe. Mas quando pensei em fazer o filme, pensei num
plano único em que só se vê a cara da personagem e não se percebe bem onde é que
ela está, qual é o mundo dela.

A Solv eig insp ira-se muito na vida r eal. De sde o seu iníc io c omo documentarista n a
época do 25 de Abril, suponho. O Dina e Django inspirava-se numa história real. Nos
seus filmes mais recentes, Até Amanhã Mário e Comédia Infantil, embora sejam
adaptações de obras literárias, nota-se uma preocupação e um cuidado em retratar
pormenores da v ida real das p essoas, quer na Ilha da Madeira, quer em Moçambique.
No Até Amanhã Mário, p or e xemplo, ap arecem i mensos tiques c ulturais e situações
ATÉ AMANHÃ , MÁRIO 1992

que são de facto tip icamente portugueses. Es tou-me a lembrar do restaurante que não
tem menu em p ortuguês, p orque é um r estaurante internacional.
Acho que sim. Sou bastante realista. Li os livros e gostei. No Até Amanhã Mário, eu
já tinha ido à Madeira, há muito, muito tempo, mas foi o livro que me deu a ideia de
fazer o filme. Depois cheguei lá e vi a realidade. A mesma coisa com a Comédia
Infantil: nunca tinha participado em nenhuma guerra, li o livro, gostei do livro,
depois fui lá, conheci os miúdos e vi o filme.

No Até Amanhã Mário há um diálogo e ntre dois i ngleses em que um deles diz “esta
noite não consegui d ormir p or causa do trânsito”, ao que o outro responde “Pois é, o
progresso já chegou aqui”. Es se diálogo estava no livro?
Não. Fui à Madeira em viagem de reconhecimento e fiz entrar no guião coisas que vi
durante esse tempo. O mesmo se passou com a Comédia Infantil. A história do livro
é bastante diferente do filme, os miúdos que conheci em Moçambique acabaram por
modificar os pormenores da história.
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Nos seus últimos filmes, a Solveig deixa mensagens e chamadas de atenção a coisas que
actualmente estão q uase esquecidas: q ue v ale a pena acreditar nos sonhos, no caso do
miúdo que consegue ver a baleia em Até Amanhã Mário; ou que nos estamos a esquecer
que em cada pessoa existe uma alma e uma capacidade de transcendente
profundamente vital, no caso do Comédia Infantil.
Acho que é essa a mensagem.

O que é que a m otiva a faz er cinema hoje?
Agora acaba por ser a minha profissão. Sou free-lancer. De que viveria eu se não
fizesse cinema? Também posso fazer rádio, ou teatro, evidentemente, ou escrever
artigos.

O que a motiva a cr iar obras para outras pessoas?
Não sei, acho que nasci assim, acho que no meu caso é o motor da própria existência.

Mas preocupa-se com passar um determinado tipo de mensagem...
Por acaso estava ontem a falar sobre isso com uma colega, porque o mundo do
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cinema está cada vez mais comercial. Como sou a minha própria produtora, escrevo
os guiões e depois realizo, nunca precisei de fazer compromissos, faço exactamente o
que quero. Mas também nunca tive grande sucesso comercial, o que hoje em dia é
muito importante se a pessoa quer continuar a fazer cinema.

Mas à custa de se querer ter sucesso comercial a maioria das vezes abdica-se de muito...
Sim. Se calhar o maior sucesso que tive até agora é com a Comédia Infantil, que foi
bem recebido na Suécia e tem tido acolhimento internacional.

A primeira longa-metragem que a Solveig realiza é o Dina e Django , em 78. Como
surgiu esse filme?
Dina e Django é uma produção Grupo Zero, a nossa cooperativa. Já não me lembro
se foi na altura em que havia um bolo de dinheiro que era partilhado pelas diferentes
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cooperativas-houve muitas lutas à volta disso -, ou se foi por concurso. De qualquer
maneira, lá tive o dinheiro, que naquela altura era muito pouco, mas conseguia-se
fazer um filme. Devem ter sido cinco mil contos, chegava para fazer uma longametragem de 35mm.
MÚSICA PA R A SI

Como foi o a colhimento ao Dina e Django?
Foi mal acolhido pela crítica... Eu até fiquei um bocadinho espantada, porque o Nem
Pássaro Nem Peixe foi mesmo um sucesso no Festival da Figueira da Foz e tinha
ficado habituada a ser bem acolhida.

Quais e ram os argum entos da crít ica em r elação ao Dina e Django?
Penso que eles nem sequer se preocuparam em dar argumentos. Foi mesmo assim de
“cortar a cabeça”. O filme foi distribuído normalmente; em Lisboa estreou no
Estúdio 444, fez a província, e já não me lembro se foi na Póvoa do Varzim onde fez
E NÃO SE PODE EXTERMINÁ-LO ?

imensas entradas. O distribuidor era a Doperfilme. E aconteceu que a censura não
deu ao filme o selo de qualidade que normalmente dava aos filmes portugueses. Acho
que ficou interdito a menores de quinze e sem selo de qualidade. Era mesmo
considerado um bocadinho... acho que o filme não tem sexo nenhum, mas havia ali
qualquer coisa.

Seria uma questão de moralidade, por ser uma história entre dois adolescentes, tipo
Bonnie and Clyde?
Acho que sim. Ela era uma miúda menor, está na escola com uma batazinha, nem
COMÉDIA INFANTI L

sequer tem quinze anos... E aparece ali a fazer um género de estranha prostituição,
embora nunca chegue de facto à prostituição, acabando por servir de isco. É baseado
numa história real que naquele tempo toda a gente conhecia. Foi o primeiro crime
depois do 25 de Abril. Foi o primeiro taxista assassinado em Portugal. Quando
chegou a altura de serem julgados, houve uma manifestação de taxistas. Portanto
era uma história que toda a gente conhecia. Todos sabiam quem eram Dina e
Django; portanto até tinha todas as condições para ser bem recebido.

155
BERGTAGEN

Deram-lhe explicação para não ter selo de q ualidade?
Não me lembro. Naquela altura, como tinha apanhado aquela crítica, eu estava
completamente aniquilada e fui-me embora de Portugal.

Quanto tempo esteve fora?
Desde 1980. Tenho cá o meu filho; portanto tenho vindo cá; e ultimamente tenho
vindo mais, porque estive a fazer a Comédia Infantil; mas passei 18 anos fora de
Portugal.

Na Suécia fundou uma produtora...
Tenho feito documentários, filmes de ficção, teatro para rádio, retratos sobre
escritores para televisão, programas culturais, um bocadinho de tudo.

É comparável a v ida cultural em Portugal e na Suéc ia?
Sim, hoje em dia acho que sim.

Olhando p ara trás, como vê a evolução do cinema em Portugal d esde 1974, passando
pela aventura do 25 de Abril e por todos os anos que se seguiram? O que diria se tivesse
de caracterizar o c inema português, ou de o adjectivar?
Acho que é um cinema mais artístico do que comercial, tem sido sempre. Suponho
que os sucessos comerciais que têm havido, os poucos, acabam por ser a excepção que
confirma a regra. É um cinema de autor que não olha o público, nem depende dele
para nada, cada qual pode fazer a sua obra conforme a sua cabeça.

Em relação à a ctualidade, sente alguma diferença no cinema português?
Hoje em dia penso que há muito mais pessoas. Essa coisa da curta-metragem não
existia. Quando eu conheci o meu ex-marido Alberto Seixas Santos, o António Pedro
António Pedro Vasconcelos e o Fernando Lopes, eles faziam curtas-metragens, mas
eram filmes publicitários; acho que esperavam anos para conseguir aquele pequenino
filme, que embora fosse publicidade podia ser artístico. Era muito raro esse tipo de
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produção. Nós fizemos a seguir ao 25 de Abril aquele género de cinema militante, que
podia ser de curta ou longa metragem. Os meus eram normalmente curtas. Havia
essa possibilidade através dos programas de televisão. Isso morreu. Em 78 já não se
fazia cinema militante nenhum, já não havia esse tipo de produções.

Esse cinema militante resultava? As pessoas do p ovo identificavam-se nele?
Foi um período tão curto! Mas ao nível da Reforma Agrária, acho que a experiência
que tivemos com a Educação Permanente foi uma coisa muito positiva. Depois
nunca se chegou a acabar, porque a própria Reforma Agrária desapareceu, as
pessoas estavam desiludidas; mas no tempo do entusiasmo era muito importante.
Fzemos um ciclo de cinema de motivos agrícolas, militante, em Montemor-o-Velho e
aquilo eram milhares de pessoas que se juntavam para ver os filmes. Era um
entusiasmo, uma coisa fantástica.

Voltando às diferenças de produção nos diferentes períodos do cinema português: a
Solveig falava da falta de produção de curtas-metragens, que até há poucos anos era
uma constante. Neste momento há mais condições para trabalhar?
Há, acho que há muito mais possibilidades. A frustração que houve antes... foi
porque a maior parte das pessoas se estrearam com longas-metragens, que era a
única maneira de se estrearem no cinema. Agora há mais possibilidades e ainda bem,
porque se fizeram muitas longas-metragens e, de facto, essas pessoas nunca mais
fizeram filme nenhum.

É um p eso muito grande começar com uma l onga metragem...
É, mas durante muitos anos foi assim, aqui.

Na Suécia era assim?
Na Suécia, quando lá cheguei, em 1980, havia muito mais possibilidades ao nível da
televisão; e existia, desde sempre, essa coisa da produção de curta-metragem como
meio de experimentação. O que é diferente na Suécia é que cada vez mais se está a
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tornar praticamente impossível fazer o cinema artístico que se faz em Portugal.
Mas penso que é assim em todo o mundo...

O cinema não é s ubsidiado pelo Estado?
O cinema é subsidiado pelo Estado, mas não esse tipo de cinema. São subsídios que
apoiam uma indústria, não uma arte.

Acha importante existir a possib ilidade de se fazer cinema de au tor?
Acho que sim, e acho que se justifica perfeitamente, desde que não surja uma coisa
completamente isolada, em que o filme nunca estreia, que foi o que aconteceu
durante muitos anos em Portugal. Agora o mercado está a abrir-se um bocadinho
mais.

Nos seus filmes trabalha normalmente com as mesmas equipas técnicas?
Não. Gostava, mas como tem sido um trabalho muito irregular não é assim.

Parece-me que há uma d irecção curiosa no seu trabalho desde o Dina e Django, e que é
muito evidente nos seus filmes mais recentes: pega em histórias que são interpretadas
por crianças, mas que, curiosamente, reflectem realidades sociais extremamente
crueis. Estou-me a lembrar, por exemplo, da cena em que o bebé é morto com o pilão, na
Comédia Infantil, ou da prostituição na ilha da Madeira, no Até Amanhã Mário.
R et rata aspectos reais da cultura e sociedade portuguesas e lusófonas, que
normalmente não são retratados no cinema nacional. Isso tem acontecido por acaso ou
tem a ver com uma forma sua de e star e de v er a vida?
Se calhar é mesmo uma coisa um bocadinho subconsciente. No Dina e Django houve
o problema do tema. As pessoas acharam incómodo. Houve o problema da casa-debanho, no Música para Si. E realmente os tipos na Madeira ficaram muito
ofendidos... Praticamente não se vê nada, mas só tocar no assunto da pedofilia
incomodou. E o Comédia Infa ntil foi proibido na Suécia para menores de 15 anos,
quando o Pulp Fiction é para 11 – também acho muito estranho! Suponho que se
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calhar toco em assuntos que são incómodos; mas não é nada de premeditado, talvez
seja isso o motor que me faz realizar o filme, inconscientemente. Num filme, eu
preciso de ter um motor que faça com que eu chegue ao fim. No caso da Comédia
Infantil, foram mesmo os miúdos que me fizeram sentir “faço isto por causa deles”.
Escolho realmente assuntos que acho importantes para contar, mas não é consciente,
é ao acaso.
Alguma vez se sentiu d escriminada por ser mulher?
Pois, acho que isso é muito frequente, sobretudo no cinema, quando se trata da
produção de filmes que custam muito dinheiro. Cinema infantil, filmes com crianças
e para crianças, mesmo filmes com problemas sociais, as pessoas acham quase
natural que seja a mulher a tomar conta disso. Mas quando se entra num âmbito um
bocadinho diferente, filmes de grande produção, como este projecto da ficção
científica, já é diferente. Se eu fosse homem, provavelmente o projecto seria mais
bem recebido. Mas tenho de dizer que, claro que há essa coisa de a pessoa ser
desqualificada por ser mulher, embora a mim não me tenha acontecido nada de
concreto, digamos assim. Nem aqui em Portugal. Mesmo quando cheguei à Suécia,
numa época em que se falava muito de cinema das mulheres, as pessoas
perguntavam-me muitas vezes se não me tinha sentido prejudicada em Portugal por
ser mulher, e eu respondia que não. Acho até que na Suécia as mulheres se queixam
mais.
O que a motiva a faz er cinema?
Para mim é um jogo. Gosto de ter uma ideia, ver o resultado final e ver se consegui
realizar aquilo que queria no início. É um bocadinho como um jogo.
E o que é mais c ompensador?
No caso dos filmes com as crianças, têm sido, vá lá... as crianças! Espero que agora
com esta ficção científica sejam os actores. Para mim, realmente, o mais importante
é ter uma ideia visual e ver se consegui realizá-la, é perceber se tive razão em fazer
essa aposta.
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Quais são as referências a rtísticas, c inematográficas ou literárias mais influentes no
seu trabalho?
Admiro um certo tipo de realismo, ao mesmo tempo que tento dar aos meus filmes
um lado fantástico. As pessoas estão sempre a sonhar: com a baleia, com uma vida
melhor... Gosto que o realismo não seja muito terra-a-terra, que haja um ambiente
fantástico no meio da história realista. Por exemplo, nesta história de ficção
científica o ambiente é fantástico mas o casal e aquilo que se passa com eles é
absolutamente terra-a-terra.

Tem corrido bem a distribuição dos seus film es? Nunca ficaram na g aveta?
Sim, tem corrido normalmente. Isto é, nunca tive nenhum grande sucesso comercial,
mas nunca fiz nada que tenha ficado na gaveta.

Tem acompanhado a e xibição dos filmes portugueses mais recentes?
Tenho visto praticamente tudo.

Encontra diferenças significativas nesses filmes, comparando com os filmes da geração
do Cinema Novo?
Não sei, acho que Portugal tem muito bons filmes. Não tem muito a ver com
diferença de geração. Recentemente, gostei muito do Longe da Vista, e dos
Mutantes... Gosto do Ossos. Mas também gostei muito deste último do Paulo Rocha,
O Rio do Ouro, e ele é de uma outra geração. Não vejo assim grande diferença entre
O Rio do Ouro e os outros. Se calhar é mesmo uma tradição, uma atmosfera
portuguesa que continua. Na Escandinávia, de vez em quando, aparece um jovem
que faz o filme da sua geração, com personagens jovens, que dizem as coisas que
respeitam mesmo a essa geração... Um pouco o que foi o Dina e Django. Aqui não
tenho visto isso ainda.

Se calhar esses proje ctos não são apr ovados...
É capaz disso. Acham que não têm qualidade.
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E em r elação às g uerras polít icas do c inema português?
Eu não participo, portanto não tenho opinião.

Olhando para trás, se não tivesse enveredado pelo cinema o que é que teria feito?
Não sei se fiz bem... Era para ter seguido pintura e estava para entrar na escola de
Belas Artes, mas optei então pelo cinema.

E acha que valeu a pena?
Não sei. Muitas vezes acho que deveria ter ficado pelas Belas Artes, mas dá-me a
impressão que não teria paciência para um trabalho tão isolado.

Qual é o s eu filme mais conseguido?
Se calhar a Comédia Infantil. Quero refazer o Dina e Django, é um projecto que
tenho. Não sei quando, mas acho que a história é tão boa! Naquela altura estava
quase na moda afastar o público em vez de o chamar. Gostava de refazer o filme, não
como uma espécie de cinema televisivo americano, mas de um modo mais envolvente
para o público foi uma coisa feita aos solavancos, e eu também não compreendi a
grandeza da história.

Consegue sobreviver só de fazer filmes?
Consigo.
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Solveig Nordlund nasceu em Estocolmo,
na Suécia. Estudos universitários
em Estocolmo. Bacharelato em Artes.
Estudou cinema em França entre 1972 e
1974. Viveu em Portugal entre 1967 e 1980.
Realizadora, produtora de cinema e de
rádio, montadora, argumentista,
encenadora de teatro e tradutora (traduziu
e encenou entre outros Los Autonautas de
la Cosmopista, de Julia Cortazar e A Noite
é Mãe do Di a, de Lars Noren).
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1975

1979

1985

Vários episódios de Ver e Pensar, entre

E Não Se Pode Exterminá-lo? Textos de

Linha Qu ente – curta-metragem sobre

outros Desapareceu, série de três

Karl Valentin. Teatro para televisão,

a Suécia.

documentários sobre jovens fugidos

6 episódios. Co-produção com o Teatro

de casa.

da Cornucópia. Co-realização de Jorge

1986

Silva Melo.

O Futuro foi On tem – documentário

A Luta do Povo – documentário sobre

1980

por várias televisões.

a alfabetização de trabalhadores rurais.

Dina e Dja ngo longa-metragem

Viagem a Orion – curta-metragem

Grande Prémio no Festival de

baseada numa história verídica.

baseada numa história de Ballard.

Oberhausen 1978.

Presente no Festival de Locarno 1982.

Grande Prémio do Festival de Bilbau

1976

sobre o escritor J. G. Ballard, exibido

Assim Começa uma Cooperativa –
documentário sobre a Reforma Agrária

1982

no centro de Portugal. Prémio no

A Casa curta-metragem para a série

Festival de Bilbau 1978.

Suécia 80.

A Lei da Terra – documentário sobre a

Memórias de uma aldeia – média-

Reforma Agrária, realização colectiva

metragem de ficção. Premiado no

Grupo Zero.

Festival de Oberhausen.

1977
Nem Pássa ro Nem Peixe – médiametragem de ficção. Presente no
Festival Films de Femmes, Créteil.

1978
Música Para Si – de F. X. Kroetz.
Teatro para televisão. Co-produção com
o Teatro da Cornucópia. Prémio do
Festival de Sitges, 1979.
Viagem Para a Felicidade e Outras
Perspectivas – de F. X. Kroetz. Teatro
para televisão. Co-produção com o
Teatro da Cornucópia.

1983
Descobrir Portugal – documentário
sobre a cultura portuguesa para a STV,
televisão sueca.
1984
Com outros Olhos – série televisiva sobre
mulheres cineastas para a STV.
Encontro com Marguerite Duras –
documentário biográfico, emitido por
diversas televisões.
Barnum – Ópera dos Bonecos de Santo
Aleixo, para a RTP.
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1987

Fort Lauderlale, Gotemburg, Utrecht,

Onde está o Verão? - documentário sobre

rio de Janeiro, Belfast, Toronto e

o escritor sueco Stig Claesson para a

Istambul. Prémios nos festivais de

STV.

Arcachon (França), Huelva (Espanha),

No Papel: Keve Hjelm – documentário

e Figueira da Foz.

biográfico sobre o actor sueco para a
STV.

1993
Marguerite Duras – documentário

1988

biográfico sobre a escritora francesa e a

Manchas de Lu z – documentário sobre

sua infância na Indochina francesa.

alguns músicos idosos para a STV.
Fineboys – documentário sobre jovens

1994

manequins masculinos, exibido no

Feitiço curta-metragem relatando o

cinema e na televisão.

percurso de um jovem
toxicodependente, contado por um

1990

gravador de mensagens. Presente em

Uma Histór ia Imortal – documentário

várias dezenas de festivais. Melhor

sobre uma tradição teatral única na

filme de Ficção no Festival Nordic

ilha de São Tomé. Prémio no Festival

Panorama 1995. Premiado em Berlim

de Cinema Etnográfico em Paris 1991 e

1998.

Prémio do Festival de Valbone, França
1992.

1995
António Lobo Antunes – documentário

1992

sobre o escritor português para a RTP

Até Amanhã Mário – longa-metragem

e SVT.

sobre crianças que vivem de pedir
dinheiro aos turistas na Madeira. Uma

1996

co-produção luso-sueca. Participou em

Feitiço o caminho de regresso

inúmeros festivais por todo o mundo

documentário sobre o regresso à vida

tais como Montreal, Viena, Franfkfurt,

de dois toxicodependentes para a SVT.

164

1997
Comédia Infantil – longa-metragem
baseada numa novela de Henning
Mankell. Participou nos festivais de
Roterdão, Seattle, Edimburgo, Galway
(Irlanda), Vancouver (Canadá), Mar de
Plata (Argentina), Cape Town (África
do Sul), Londres entre outros. Prémio
“Graine de Cinephage” no Festival
Films de Femmes de Créteil. Prémio
Especial do Júri – Cannes Júnior 99.
Prémio Cine Junior, Paris 1999.

1998
Uma Voz na Noite – curta-metragem
sobre uma mulher despertada a meio
da noite pelo telefonema de um
desconhecido. Participou nos festivais
de Vila do Conde, Roma, e
Gotemburgo, entre outros.

1999
O Metr opolitano - curta-metragem
sobre um funcionário do metropolitano
que tenta comunicar.
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Nasci em Montréal, Canadá, e formei-me em pintura na Escola de Belas Artes de
Montréal. Em 1961, fui estudar para Paris, onde me aperfeiçoei em História da
Pintura, na Escola do Louvre e em técnica, na Academia da Grande Chaumière.
Após várias viagens através da Europa e da África do Norte, fixei-me em Lisboa,
onde desenvolvi técnicas de serigrafia sobre papel e telas de grande dimensão.
Entre 1972 e 1974 resido em Luanda, Angola, onde continuo os meus trabalhos como
pintora.
Em 1975, sou bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian para um estudo do tipo de
construção dos Musseques. Apresento várias publicações sobre o tema dos
Musseques. Em 1982 deixo a doação ao Estado de Angola do conjunto dos meus
trabalhos sobre o fenómeno dos Musseques.
Paralelamente à minha carreira de pintora, que se mantem regularmente com
exposições em Portugal e no estrangeiro, interesso-me pelo cinema.
Em 1978, conheço Andy Warhol e trago para Portugal os filmes O Cio e O Vício.
Em 1979 assumo a direcção do Animatógrafo-Distribuição de Filmes e estreio em
Portugal o primeiro filme chinês, O Milho Vermelho, o primeiro filme africano,
Yeelen, e o primeiro filme lésbico, Duas Mulheres Apaixonadas, entre dezenas de
outros de cineastas inéditos.
Em 1983, fundo com Maria João Seixas a firma Uniportugal, para promover e
vender o cinema português em todo o mundo. Um catálogo com mais de 60 títulos
clássicos e modernos é constituído. Com o impulso da Uniportugal, a RTP e a SIC
mostram filmes portugueses. O cinema português começa a aparecer nas salas de
cinema estrangeiras.
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Um Ad eus Português é estreado em toda a Europa, tal como Recordações da Casa
Amarela, Leão de Prata no Festival de Veneza. A ARTE promove um ciclo de cinema
português e é lançada uma colecção de video para as comunidades de emigrantes,
“O nosso cinema”.
Em 1994, Maria João Seixas sai da Uniportugal para se dedicar a um programa de
televisão semanal; eu fico como única responsável. A Uniportugal compra para as
televisões portuguesas direitos de longas metragens, documentários e séries,
aproximadamente 100 horas por ano, sempre com procura de qualidade e de inédito.
Em 1998, com o aparecimento de jovens documentaristas em Po rt u gal, a
Uniportugal acrescenta documentários ao seu catálogo. No próximo MIPDOC
apresento novos documentários pela primeira vez...

RENÉE GAGNON
Abril 2000
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Quais foram as suas primeiras experiências em c inema?
Vivi em Paris oito anos e ia à Cinemateca todas as noites. O meu gosto pelo cinema
começou nessa altura, entre os meus dezoito e vinte e oito anos. Tinha amigos
realizadores, falávamos de cinema, sempre gostei de imagens.

E profissi onalmente?
Começou quando eu conheci o Andy Warhol e ele me propôs que tratasse dos filmes
dele e que o representasse num programa de televisão que ele estava a fazer na
América, intitulado Andy Warhol TV.

Na qualidade de pr odutora?
De agente, na Europa. Nessa altura fui à Unifed, um grande mercado de cinema em
Milão, como representante do Andy Warhol. A partir daí as coisas seguiram.

Esse encontro a conteceu em 1978. Ne ssa altura não viv ia em Portugal?
Vivia, mas conheci-o enquanto pintora, porque a minha primeira profissão é a
pintura. Encontrámo-nos em Nova Iorque, falámos de cinema e foi um acaso
simpático que resultou. Vendi a trilogia do Warhol e do Morrissey – o Flash, o Cio, e
o Vício – em vários países da Europa, incluindo Portugal. Nessa altura era pintora;

RENEE
GAGNON
nasceu em
Montreal,
Canadá

de repente, fiquei com o cinema na minha vida, de uma maneira menos lúdica e mais
como trabalho, para ganhar dinheiro.

Na actividade de distribuição de filmes?
Comecei como film agent, representei esses filmes. Depois, tomei a direcção do
Animatógrafo, que o António da Cunha Telles na altura deixou, por não conseguir
conciliar com o trabalho no IPACA e na Tobis.

Fica directora da distribuição de filmes do Animatógrafo em 1978. Tem mantido esse
trabalho?
Houve variações. Fiz distribuição em salas ao princípio; mas ao mesmo tempo
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fundei, com a Maria João Seixas, a Uniportugal, com o objectivo de desenvolver o
cinema português no estrangeiro. A maioria dos realizadores e produtores
portugueses iam aos festivais, mas não conheciam ninguém e não conseguiam vender
os seus filmes. E havia um grupo de produtores que eu conhecia muito bem, que
compravam filmes de arte e ensaio; pensei que eventualmente poderiam estar
interessados no cinema português, porque os nossos gostos eram iguais. Por exemplo,
quando comprei o Yol, de Yilmaz Guney, o filme foi comprado em simultãneo por 20
países, e eu conhecia os 20 produtores que o compraram. O Yol é um filme turco com
uma história rocambolesca: o realizador estava incógnito no festival, com medo de
ser raptado pelos agentes do governo turco, porque tinha sido condenado a 100 anos
de prisão na Turquia, e o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes nesse ano.

MA FEMME CHAMADA BICHO,1977

Como é que foi a r eacção dessa “família de gos to” ao cinema português?
O que foi mais difícil para a Uniportugal foi convencer os realizadores a deixarem
vender os filmes, porque ninguém acreditava que fosse possível. Diziam: “Deixa lá,
não vale a pena, ninguém se vai interessar…”. Montar um catálogo foi um trabalho
que durou dois anos, um trabalho sistemático, a rever os filmes… Não sendo
portuguesa, vi os filmes com um olhar de estrangeira que penso ter sido positivo;
porque na história do cinema português há algumas ideias negativas sobre certos
filmes, sobre certos momentos, políticos ou não, e eu não tinha nenhuma dessas
informações. Pude ver os filmes com um olhar novo e decidir se tinham ou não
possibilidade de ser vendidos. Comecei por visionar todos os filmes, e depois tentei
convencer os realizadores a fazerem contratos de distribuição connosco. Os nossos
primeiros clientes foram os nórdicos. Os primeiros distribuidores de filmes
portugueses através da Uniportugal foram os finlandeses, depois os suecos, depois os
holandeses, depois chegámos à França, à Suiça… Até chegarmos a vender um filme
em Espanha passou muito tempo. Conseguimos vender, por exemplo, Um Adeus
Português, de João Botelho desde o Japão à Austrália, passando pela Europa.

DOMINGO À T ARDE

Recentemente, conseguimos alargar até à Àfrica do Sul. Digamos que cobrimos o
mundo com o cinema português. Acho que ninguém estar a par disso, só os próprios
realizadores que recebem os lucros das vendas.
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Estamos a falar de e xibições c omerciais?
Comerciais em sala. Por exemplo, Um Adeus Português esteve mais tempo em Roma
do que em Lisboa.

Tem, a priori, algum condicionalismo quando escolhe um filme português para vender
no estrangeiro?
Tenho sim, tenho de gostar do filme. É fundamental para o poder defender. É muito
aborrecido o trabalho de vendedor. Tem de se rever o mesmo filme com cada possível
comprador. Por exemplo, acho que vi 25 vezes o Manhã Submersa, do Lauro
António, e à vigésima quinta vez ainda achava que era um bom filme. Mas à partida,
se um filme não nos agrada e temos de o ver um número quase ilimitado de vezes não
pode ser; não é possível incluir todos os filmes.

A fundação da Uniportugal, com a Maria João Seixas, dá-se em 1983. Em 1994, a
Maria João Seixas sai e a Renée ficou como única responsável. Nessa segunda fase
manteve o mesmo tipo de trabalho, os mesmos mol des de acção?
O cinema português mudou um pouco a partir dessa altura. Penso que foi uma das
razões que levou a Maria João a escolher fazer outra coisa. Os filmes portugueses são
cada vez mais co-produções; e os co-produtores ficam com os direitos dos grandes
territórios. Um filme feito em co-produção com a França, Espanha, Itália já tem as
vendas importantes atribuídas. Ficámos com uma margem de países muito pequena,
tornou-se menos estimulante do ponto de vista financeiro, tanto para o produtor
como para o vendedor. Por outro lado, os realizadores que nós tinhamos lançado
começaram todos a fazer filmes com a Atalanta/Medeia, que vende os seus próprios
filmes. Nos mercados pequenos isso acontece muitas vezes: lança-se um realizador e
quando ele já está forte e seguro vai-se embora, é como criar as crianças.

Entre 1978, altura em q ue toma a direcção da distribuição de filmes do An imatógrafo,
e 1983, altura em que funda a Unip ortugal, há um período de cinco anos que marca o
início da sua actividade de distribuidora. Como foi essa fase de arranque na profissão?
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LISSABON/ WUPPERTAL,1997

Correu logo muito bem, porque o primeiro filme que comprei foi o Yol, que correu
muito bem; nessa altura, fiz um acordo com o Quarteto e tinha lá sempre um filme
em exibição, era um cinema onde as pessoas iam. Penso que uma escolha feminina
trouxe uma diferença ao antigo Animatógrafo, que era mais baseado nos grandes
filmes clássicos nunca antes vistos em Portugal. Escolhi filmes chineses, africanos,
filmes americanos da vanguarda, filmes homossexuais; e, durante muito tempo
funcionou muito bem. Até uma nova geração abandonar o Quarteto, o que coincidiu
com o aparecimento das salas King e Monumental. Nessa altura, desisti um
bocadinho da distribuição, que é um trabalho com muito pouca segurança – um
distribuidor pequeno, não tem salas de cinema, e tem de comprar os direitos e a
cópia, avançar todos os custos do filme, sem nunca saber se o público vai gostar ou
não. O investimento é perigoso, dependemos da crítica, dependemos de várias coisas.
Mas gosto de escolher um filme em Portugal.

Um filme q ue tenha especialmente gostado de c omprar e distribuir?
O primeiro filme do Jim Jarmusch, Stranger in Paradise. Achei que de alguma
maneira contribuí para a carreira dele. Ainda me lembro de quando vi o filme pela
primeira vez em Cannes, um filme a preto e branco de um realizador completamente
desconhecido e senti a sala vibrar. Acabou a sessão e toda a gente queria comprar o
filme, eu incluída. Mais recentemente, gostei muito de comprar o Lancelot du Lac, do
Bresson. Quando há 20 anos eu o quis comprar, o produtor tinha falido e não era
possível comprá-lo; de repente, reencontrei o filme e disse: “Agora finalmente vou
comprar!”. E correu bem.

Como vê o p ercurso do c inema português?
No meu catálogo tenho filmes desde o cinema mudo. Quando formei este catálogo, fiz
um visionamento de quase toda a história do cinema português. Acho que os
primeiros grandes filmes de Leitão de Barros continuam a ser grandes filmes. Não
sou muito fã das comédias dos anos 50, mas descobri filmes deliciosos como a Maria
Papoila, de Leitão de Barros, a Rosa do Adro, de Georges Pallu. Gosto do cinema do
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Manuel Guimarães, tenho toda a obra dele. Um filme que gostei de redescobrir foi A
Promessa, do António Macedo – vi o filme e pensei: “Vai passar muito bem na
televisão.” Vendi-o ao ARTE, vendi à televisão Suiça, vendi no Canadá. E o António
Macedo, que 20 anos antes tinha tido o filme em Cannes e nunca o tinha vendido,
ficou absolutamente espantado. Foi um trabalho de redescoberta que gostei de fazer.
Acompanhei o João Botelho e o João César Monteiro, fiz vários trabalhos com eles.
O cinema português no estrangeiro é visto como muito fascinante, isso não acontece
com o cinema da Grécia ou dos vários países nórdicos. Há no cinema português uma
coisa estranha que fascina as pessoas. Por isso, os distribuidores de arte e ensaio
continuam a querer comprar filmes portugueses; por exemplo, um filme recente que
é um primeiro filme, feito com pouco dinheiro, o Fintar o Destino, do Fernando
Vendrel, vai sair na América em salas de cinema.
Nota alguma diferença na reacção dos distribuidores e público e strangeiro ao cinema
português mais r ecente, das úl timas duas déc adas?
Nas últimas décadas o panorama da distribuição mundial mudou muito. Já não há
praticamente produtores que apostem em cinema desconhecido; há cada vez mais
agrupamentos de produtores. Em França quando compro um filme, três anos depois
já não é a mesma pessoa que o vende; Canal +, Gaumont, France Television, têm
agrupado e aspirado os produtores em todo o lado, e é complicado o futuro da
distribuição dos filmes pequeninos. Em relação a primeiras obras, actualmente é
muito mais difícil estrear. Mesmo filmes premiados em festivais, é muito difícil;
muitas vezes têm de ser vendidos directamente para a televisão.
Tem distribuído filmes de r ealizadoras portuguesas?
Sim. Teresa Vilave rd e, Monique Rutler, Solveig Nordlund. Não há muitas
realizadoras, mas são boas.
Existe um olhar feminino nos filmes realizados por mulheres, alguma sensibilidade
especial?
Não acho.
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O SANGUE

Numa perspectiva cr onológica, houve alguma evolução no cinema português?
Evoluiu como todo o cinema e como tudo. As técnicas evoluiram, o País abriu-se à
Europa, passou a haver troca de informações, mais co-produções, mudou
imensamente. É menos um cinema fechado sobre si. Mas continua a ter um tom que
fascina, eu acho. O César Monteiro é um realizador extremamente curioso e diferente
de qualquer outro realizador que eu conheça. A Teresa Vilaverde também, é uma
realizadora com uma força enorme. Mas são poucos os filmes feitos por cada realizador;
e, tal como em qualquer outra arte, é preciso praticar muito, não se faz sempre um
filme genial, tem de ser fazer muitos filmes para de vez em quando sair um acima da
média. O que falta em Portugal é a rotina da prática. A nova política dos telefilmes
vem ajudar a que os realizadores tenham mais prática da câmara e da imagem.
Quais são os actuais proje ctos da Unip ortugal?
O actual projecto da Uniportugal é incluir documentários no seu catálogo. Estão a
fazer-se documentários interessantes e é um mercado que se desenvolveu bastante.
Vou levar pela primeira vez três documentários portugueses ao MIPDOC, e penso
que vai ser um sucesso. Vou ao MIPDOC para vender e para comprar.
E quando compra, v ende em Portugal?
Sim. Compro e depois vendo os direitos à televisão. Praticamente já não compro para
cinema, mas compro longas-metragens ou documentários para o mercado da
televisão ou DVD. Isso já me ocupa bastante.
Quantos títulos portugueses tem o vos so catálogo?
Cinquenta e tal.
E estrangeiros?
Várias centenas de longas-metragens, talvez um milhar de documentários.

O que pensa do m ercado da distribuição português?
Há dois blocos e não há nada no meio. São a Lusomundo e a Atalanta; depois não há
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mais nada, é pouco para um país europeu. Deveria haver uma terceira via, uma
quarta via. Um circuito das Câmaras Municipais, por exemplo, seria interessante. Há
cada vez menos cinema no país. Quando todos os jornais da especialidade dizem que
as pessoas na América, na Inglaterra, na França voltam ao cinema, em Portugal
somos um pouco mais lentos neste processo de regressar ao cinema. Não me refiro a
Lisboa; naturalmente, refiro-me ao resto do país.

Estamos a falar de e xibição. E em t ermos específicos de distribuição?
Estão intimamente ligadas.

Não há pequenos distribuidores?
Não, não há.

E o caso do Animatógrafo Distribuição de Filmes?
Já não funciona.

E a Unip ortugal?
A Uniportugal está a distribuir dois filmes por ano e depende das salas do Paulo
Branco. Não tendo salas, um distribuidor não pode, penso eu, sobreviver. A
distribuição depende do acesso às salas, não há outra maneira de funcionar.

Acha que é possível s urgirem novos distribuidores neste m omento? Será possível para
um jovem investir na distribuição de filmes como profissão?
Eu pensava que era possível, mas surgiu recentemente um jovem produtor no Porto,
que tentou distribuir alguns filmes portugueses, além do Judeu, de Jom Tob Aulay,
e foi absolutamente estrangulado pela crítica, pelas salas, por toda a gente. Achei
estranho. O meio não o aceitou de todo, ele era muito novo, não tinha prática das
técnicas de abordagem da imprensa e de tudo isto; mas tentou à sua maneira,
baseado em conhecimentos de publicidade e parece-me que ninguém o ajudou.
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Não será fácil começar, portanto.
É muito difícil. Julgo que talvez seja mais fácil a partir do Porto. Mas não conheço
ninguém em Lisboa que recentemente tenha entrado. São sempre os dois grandes
grupos.

É um m eio fechado.
É um meio fechado. Há uns velhos produtores que conseguem sobreviver ainda com
cinemas independentes, mas com filmes de nível muito baixo, pancadaria, esse tipo
de coisas. Mesmo assim são poucos.

Gosta mais de ser distribuidora ou p intora?
De ser pintora. Sempre quiz ser pintora, mas sem dúvida que a imagem tem
influência no trabalho de pintura. Não gosto de visionar cassetes, gostava de ter uma
sala de cinema para ver os filmes sozinha, como o Pedro Bandeira Freire fazia – fazia
os visionamentos e convidava amigos. Por isso gosto de ir a festivais, como Berlim ou
Cannes, gosto de ver os filmes em condições, como foram feitos para serem vistos. O
vídeo e a televisão são coisas muito pequenas. Também gosto de ver filmes com
outras pessoas, ver filmes sozinho é um bocado depressivo… e actualmente estou a
visionar muitos filmes.

Há alguma coisa importante que eu não l he tenha perguntado e que queira referir?
Como mulher, nunca tive o mínimo de problemas ou dificuldade na distribuição em
Portugal. Nem como estrangeira. Quando comecei no Animatógrafo, apostei em
viagens pela província para apresentar os nossos filmes, o que nunca se tinha feito.
Agora não sei como é, mas na altura só era possível encontrar os proprietários das
salas depois da última sessão por volta da meia noite, altura em que iam buscar o
dinheiro da bilheteira. Chegava a várias cidades da província, com a minha lista de
filmes não muito fácil, e fui sempre extremamente bem recebida, manifestavam
interesse. Voltava destas viagens por dentro de Portugal muito contente por ter
conhecido outra coisa, diferente de Lisboa. Enquanto distribuidora de filmes
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portugueses, tive total liberdade, e os realizadores pedem a minha opinião sobre os
festivais a que devem ir e penso que eles acham que eu sei. Nunca senti nenhuma
descriminação, nem como estrangeira nem como mulher. Acho que isto é um ponto
muito importante no meu trabalho.

Considera que é comum no cinema português não e xistirem discriminações?
Julgo que como compradora e distribuidora sou a única mulher.

A p artir de 1975, fez várias publ icações s obre o tema dos musseques de Luanda, e em
1982 doou o conjunto dos seus trabalhos sobre este tema ao Es tado angolano. O que são
os musseques?
Os musseques são os bairros da lata de Luanda. Que têm uma característica especial,
estão dentro da cidade branca, misturados com os prédios. São habitações
construídas pelas pessoas que vêm do mato para a cidade; no mato, as casas são
feitas de lama e de capim, na cidade eles descobrem matérias novas – tampas de
barris, ferro, embalagens – e dá-se uma apropriação dessas matérias, com as quais
constroem as suas novas casas. Como se quisessem dominar essa nova civilização
com que são confrontados, e fazem obras de arte. Fiquei fascinada e pedi uma bolsa
à Fundação Gulbenkian para fazer um levantamento desse tipo de expressão. Foi a
primeira vez que foi considerado como uma arte. O próprio Balandier [Georges
Balandier, antropólogo], que conheci em Paris achou o assunto muito interessante e
estava disposto a fazer a introdução de um livro que deveria ser feito nesse tempo.
Estudei os musseques, vivi em Angola vários anos, e qualquer pessoa que viva em
África fica marcada para a vida – o meu catálogo tem filmes africanos, co-produções
com Portugal, que têm funcionado muito bem, e são filmes que eu acarinho
especialmente.
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Lisboa, Maio de 1948, freguesia de S. Sebastião da Pedreira.

Nasci inoportunamente dum casamento que não deveria ter acontecido. Um pai de
família abastada mas arruinada, de valores decadentes. Mãe de família elitista,
remediada, de valores elevados. Já existiam duas meninas e da esperança de que eu
fosse rapaz o prémio de consolação foi ter nascido bonita.
Cresci entre mulheres, alternando estados de depressão com os de revolta, sem obter
grandes resultados. Para fazer o complementar dos liceus, frequentei nove colégios,
tendo sido convidada a sair de alguns.
Casei aos dezoito anos com um esquizofrénico de quem tive um filho, que cedo se
fartou de tudo isto, morreu aos trinta e um anos num acidente de viação.
A minha passagem pelo cinema começou em Bruxelas, quando desisti de estudar
Psicologia (tentativa de entender o então meu marido, que se fartou de o ser e partiu
algures para o Brasil) e resolvi experimentar uma escola de cinema que me pareceu
bem mais divertida.
Já em Lisboa, tive a ilusão de poder conciliar a subsistência com uma vida criativa
e mais comunitária, participando na formação de uma cooperativa de cinema, a
Cooperativa Virver. Aprendi muito sobre o comportamento humano e o suficiente
sobre cinema, que me permitiu realizar O Movimento das Coisas.
Depois, já desiludida, fechei-me em casa a bordar, desenhar, pintar, ler, ouvir música,
receber os velhos amigos do passado e os novos que não estivessem ligados ao cinema.
Assim sobrevivi mais alguns anos, saboreando a liberdade de gerir o meu tempo
graças ao apoio da família e de alguns amigos, e ao meu trabalho na criação e
restauro de peças e objectos que vendo em antiquários.
Recentemente, arranjei trabalho numa loja de fotografia para poder vir a ter uma
reforma um pouco menos miserável na velhice.

MANUELA SERRA

M

Como é que o cinema entrou na s ua vida?
Para mim começou em Bruxelas, onde estava desde 1971 com o meu marido e com
o meu filho João, que tinha três anos. O cinema era mais fácil do que a Psicologia.
Mas nesse ano estavam a dificultar a entrada dos portugueses na escola de cinema
em Bruxelas, o Institut des Arts et Difusion, porque no ano anterior alguns dos
alunos portugueses tinham sido expulsos, acho que se portaram muito mal [risos], e
também por haver muitos candidatos. Fui sujeita a uma série de testes curiosos, cuja
ligação que tinham com o cinema só mais tarde percebi. E para grande surpresa
minha fui admitida. Falava e escrevia mal o francês. Entusiasmei-me por ter
conseguido entrar na escola e frequentei o curso durante um ano e meio. Entretanto,
veio o 25 de Abril. Estupidamente, não acabei o curso e voltei para Portugal. Nessa
altura, o Rui Simões, que tinha frequentado a mesma escola que eu, propôs-me fazer
assistência de montagem no Deus, Pátria, Autoridade, e o Acácio de Almeida
contratou-me. Neste trabalho, sincronizei horas e horas de material, porque várias
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equipas tinham filmado imenso pelo país todo. Passei horas a fio metida na sala de
montagem, onde aprendi muito. Aprendi a escolher. As imagens de que gostava mais
eram sem dúvida as de um indivíduo que cinco anos mais tarde viria a trabalhar
comigo no O Movimentos das Coisas .

O Gerard Collet?
O Gerard Collet. Que tinha sido professor na escola de cinema de Bruxelas que eu
frequentei. Depois, formámos uma cooperativa de cinema. Curiosamente, quase
todos tínhamos estado em Bruxelas – o João Brem, a Dominique Rolin, o Gerard, o
Richard, o João Brem, o Rui Simões, excepto a Antónia Seabra.
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Formam a Co operativa Virver. Isso acontece em 1975?
1975, 1976. A Cooperativa era em minha casa, a garagem foi transformada em sala.
A mesa de montagem veio de Bruxelas toda desmontada e tapada com um colchão,
num 2 Cavalos de um casal amigo. Foi assim que se fez a Cooperativa. Trabalhava
desde que me levantava até me deitar. A vida era o cinema. Participava em todas as
fases: produção, filmagem, montagem, escrita de argumento. Estudei o som com o
Luís Matos... Em determinado momento, houve necessidade de mais realizadores.
Sendo eu a mais habilitada, começaram a empurrar-me. Já que trabalhava em tudo,
porque é que não me propunha para realizar? E foi assim que me decidi a realizar.

O Movimento das Coisas, o seu primeiro filme, foi iniciado em q ue ano?
Filmei metade do filme em 1979 e o resto em 1980. Pedi às pessoas da aldeia que
guardassem as roupas para o ano seguinte porque o dinheiro que tinha recebido do
Instituto Português de Cinema [IPC] na altura não chegava. A primeira vez que fui
à Gulbenkian, levava um discurso ensaiado nas reuniões da Cooperativa, mas foi

O MOVIMENTO DAS COISAS, 1979-85
COM DOMINIQUE ROLIN

recusado. Decidi fazer metade do filme, mostrei à Gulbenkian essa primeira
montagem, e um ano depois deram-me o subsídio para a segunda parte. Mesmo
assim não chegou. Entretanto, na Cooperativa zangámo-nos todos. Foi cada um
para seu lado e eu fiquei com o filme por terminar. Tive de pedir mais dinheiro ao
IPC para o acabar.

A Cooperativa a cabou?
Não sei bem, mas creio que a Cooperativa continuou durante um tempo, sem a
minha participação. Eu saí em 1980, 1981. Saiu tudo lá de casa.
MANUELA SERRA COM GERARD COLLET

As zangas são mui to comuns no c inema português?
Sim, é o início da competição. Porque os papéis e as regras não são bem definidos logo
de início e as pessoas evoluem em sentidos diferentes. Parte-se com muita excitação,
somos todos muito amigos, mas a formação, educação e objectivos são muito
diferentes. E quando há dinheiro em jogo conta muito a formação, a maneira como
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se foi educado. Eu tive uma grande chatice: depois de sair da Cooperativa, foram
pedir 2500 contos ao IPC, que justificaram como se tivesse sido eu a gastá-los. Ora
eu nem os vi, nem sequer sabia que tinham sido pedidos através da Cooperativa.
Portanto, fiquei três anos parada porque tive de provar junto do IPC que aquele
dinheiro não tinha sido para o meu filme e que eu nem sabia que tinha sido pedido.

O MOVIMENT O DAS COISAS

Ficou três anos c om o filme parado por causa dis so?
Não só, mas sobretudo. Porque o IPC só avançava depois de justificarmos todo o
dinheiro que tínhamos recebido. Como eu nem sequer sabia que tinha de o justificar
não percebia. Eles diziam-me para justificar, e eu mandava os papéis, “Já está
justificado”. Mas não sabia dos 2500 contos.

Acabou por demorar seis anos a acabar o filme.
De 1979 a 1985. Foi por coisas desse tipo que nos zangámos. Também atribuo a eu
ter sido um bocado a mãe da Cooperativa. Era preciso escrever, escrevia; era preciso
trabalhar mais na produção, eu trabalhava mais na produção; era preciso mais
montagem, eu seguia para a montagem; filmagens, eu ia para as filmagens. Era o faztudo da estrutura, paciente, ouvinte, conciliadora. Eram todos um bocadinho mais
novos do que eu, e eu tinha um papel que teve de ser transformado para conseguir
realizar. Quando percebi que tinha chegado a minha vez, acho que isso destabilizou
muito a Cooperativa. Desde o início da Cooperativa e durante três anos mantive uma
relação com o Rui Simões, que rompi antes de começar a filmar; e isso também

O MOVIMENT O DAS COISAS

O MOVIMENT O DASCOISAS

destabilizou no aspecto afectivo. Um casal que se desfaz destabiliza os outros
também.

Como correram as filmagens?
Penso que correram muitíssimo bem. Dado que não tinha experiência de dirigir
filmagens, estava cheia de medo… Também era a primeira vez que a Antónia Seabra
chefiava a produção em filmagens, e o Gerard Collet ajudou-nos às duas. Deu-me
apoio. Lembro-me de uma sequência muito curta, em que eu queria pôr uns
indivíduos de mota a saírem do largo da aldeia. Mas, para entreter até ao momento
das filmagens, eles foram bebendo cerveja na tasquinha [risos]. Chegou a altura das
filmagens e sentaram-se em cima das motas, foram-se embora tão rapidamente que
não filmámos nada. Tiveram de os ir chamar outra vez. E foi o Gerard a dirigir essa
cena, porque fiquei perfeitamente ultrapassada. Teve de ser ele a impor-se. Houve
situações assim; esta será talvez a mais caricata.

Como foi o p ercurso de exibição do filme?
O filme nunca foi exibido comercialmente. Foi vendido para a televisão suíça e
francesa e Ministério da Cultura. O canal internacional português (RTPi) também
comprou. Não fiz nenhuma démarche. Uma vez, o Pedro Bandeira Freire, do
Quarteto, viu metade do filme no Festival de Tróia e achou que não era indicado.
Passou na Gulbenkian, na Cinemateca e no Fórum Picoas. O Movimento
Democrático das Mulheres pediu-me o filme, e houve outros casos de situações mais
fechadas.

E recentemente?
Recentemente, liguei a televisão e vi que estava a decorrer a maior mostra de cinema
português, no festival de Turim. Desliguei a televisão e fiquei triste porque o meu
filme não tinha ido. Dias mais tarde, por acaso, encontrei alguns realizadores
portugueses, que me deram a notícia que o filme tinha passado em Turim e que tinha
tido uma boa aceitação do público. E foi assim que soube que o filme afinal tinha ido
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a Turim. Aliás, não foi a única vez que isto aconteceu. Há cerca de dez anos, o meu
filme passou em Londres, e também não me disseram nada. Por acaso, soube através
de uma amiga minha que me telefonou a contar que ia assistir à projecção do filme.

Quer diz er que não é info rmada sobre o percurso que o filme faz em festivais?
Estes são apenas dois casos. Fui informada de muitos, houve períodos em que até me
escreviam cartas a perguntar se eu dava autorização. Foi variando, com as políticas
que se iam seguindo dentro do Instituto. O certo é que em relação a este último, em
Turim, foi desagradável a falta de informação.

Ganhou prémios em fe stivais?
Ganhou em Mannheim, na Alemanha. Ganhou no primeiro festival a que foi, em
ANTÓNIA SEABRA
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Tróia. E em França, no Canadá... já não me lembro. Foi a muitos festivais. Em 1989,
disseram-me no IPC que era o filme português que tinha ido a mais festivais. Claro
que não foi ao Festival de Cannes! Outro circuito. Nesses anos não era moda em
Portugal fazer-se cinema documental. Atravessou-se um período em que o cinema
documental era considerado cinema de segunda. Portanto, ninguém queria fazer.
E o meu filme foi talvez favorecido por isso. Foi a muitos, muitos festivais.

E depois d´O Movimento das Coisas?
Fui estimulada por algumas pessoas ligadas ao cinema para fazer outro filme, que
teve vários nomes: Ondas, Ondulações, Movimento das On das.

O Movimento das Coisas teria como título inicial Mulheres…
A ideia inicial era fazer um filme sobre mulheres. Mas nessa altura li imensa coisa
sobre o tema e achei que não tinha sentido fazer um filme só sobre mulheres.
Lembro-me de um livro de uma americana que dizia tudo ao contrário: “Só gosto de
estar com ele porque cozinhei e cosi as meias, gosto imenso de esperar por ele”. Fui
demovida por coisas deste tipo. [risos] Para mim, o movimento feminista perdeu o
sentido. Por acaso, no filme entram muito mais mulheres. Também talvez devido à
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emigração, as mulheres no Minho têm um papel muito forte, muito preponderante
na sociedade. O homem é muito contemplativo. Pelo menos foi o que eu observei na
altura. As mulheres trabalham mais… não sei, restos de matriarcado…

Como era o proje cto Ondulações?
Era a cidade e a praia, para não ser só a cidade. Já viu a situação privilegiada de
Lisboa, rodeada de praias?

De facto, é uma si tuação privilegiada, mas sem carro não se consegue chegar à água.
Isso eu também ia fazer. Era um filme de situações absurdas. Eu aposto num cinema
que não é completamente documental. O Movimento as Coisas tem muita ficção, mas
não se percebe essa ficção. A minha aposta é um bocado não se perceber a ficção. No
fundo, as pessoas estão a fazer aquilo que fazem todos os dias, mas o tempo fílmico
é outro. Eu peço-lhes que se mexam, mas a ideia é as pessoas repetirem os gestos do
quotidiano. Torna-se um trabalho de ficção, cronometrado. É uma ficção misturada
com a realidade. E sem histórias. Não tenho muito jeito e há tanta gente a fazer boas
histórias. Então, são coisas que se ligam, é a vida. Ia escolher duas ou três famílias,
mas o filme era feito do absurdo da sociedade e da própria vida. Acho muita piada
ao Jacques Tati, acho-o um mestre no absurdo. Mas O Ondas é um projecto um pouco
ousado, é mais difícil filmar em Lisboa do que numa aldeia. E na altura andei à
procura de produtoras e elas estavam fartas de fazer filmes em Lisboa! Foi durante
a Lisboa Capital da Cultura.

Então não h ouve feed-back para a produção?
Nada. Ninguém estava interessado, de facto. Não estavam interessados; não era por
eles, era também pelas circunstâncias. A Gulbenkian deu-me um subsídio para a
escrita do filme, mas eu tive azar porque na altura em que acabei de escrever o
argumento o IPC estava muito mal. Estava a Zita Seabra na direcção, o critério de
escolhas era muito... Tive azar! E, depois perdi a força.
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Qual foi o último ano em que tentou fazer o filme?
Foi em 1991, 1992. Quando acabei de escrever, concorri várias vezes ao IPACA,
mas... Fiquei a dever dinheiro à família, o que é uma coisa aborrecida. Estava a
contar receber o subsídio completo da Gulbenkian e só recebi metade. Portanto,
gastei o resto que pensava que iria receber. Foi uma situação muito desagradável.
O subsídio da Gulb enkian era para investigação?
Para escrita. E depois pedi mais ao IPC para a escrita; porque no tipo de cinema que
eu faço, ou que eu me propunha fazer, não existe a fronteira entre a preparação e a
escrita, pois quando se está a escrever já se está a preparar. Gasta-se para pensar,
observar, planificar, estruturar, ir aos sítios, estar no sítio e escrever.
É necessário fazer fotografias, faz er contactos, falar com as p essoas.
Exacto. Não cheguei a fazer contactos com ninguém. Só o facto de ter que estar a
escrever e ir aos sítios... É que é preciso ir aos sítios várias vezes. Eu faço a decoupage
e depois é que escolho as pessoas dos sítios. Elas estão lá, portanto essa parte é que
será mesmo a preparação; mas a escrita já implica algum trabalho de preparação. O
espaço e o tempo têm que ser definidos nos sítios específicos. Não quer dizer que
depois não se altere, mas tem de haver uma espinha, uma estrutura bem definida.

É aquele espaço, aquele tempo, aquelas pessoas, e não pode ser feito noutro sítio
qualquer.
Exacto. O filme tem de ter um fio condutor que é muito marcado pelo tempo e o
espaço. Senão é um caos. Este tipo de cinema, ao contrário do que se possa pensar,
MANUELA SERRA COM GERARD COLLET

tem de ser muito bem preparado.

Como é que se c hama a esse tipo de cinema? Como é que se pode chamar?
Pois… Há pouco cinema deste. E não há nome. Documental ficcionado. Houve uma
altura em que se descrevia assim. É a descrição que eu conheço que vai mais ao
encontro. Porque é uma ficção, também. E aí também se põe outra dificuldade: peço
subsídio para cinema documental ou para cinema de ficção?
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E já pensou fazer em vídeo?
Só se de facto conseguir filmar a seguir em película. O esforço que implica, para
depois, passados anos aquilo tudo desaparecer, começar a perder qualidade, não tem
sentido! Isto é um documento! Ao mesmo tempo que é uma ficção, é um documento
da época, é algo de rico. Penso que O Movimento das Coisas se valoriza com o tempo.
Posso estar errada e a sobrevalorizar o que fiz. Mas a esta distância é um filme
curioso, e quanto mais o tempo passa mais curioso se torna. Daqui a uns anos,
poderá servir de referência para certos estudos. Muito mais do que numa ficção, onde
as pessoas aparecem muito bonitinhas, bem vestidinhas e nunca como na realidade
são. Não quer dizer que não haja filmes de ficção que nos façam reflectir; mas em
termos de documento a ficção é sempre ficção. Ao passo que a imagem real é sempre
um documento. Neste aspecto, penso que o documental é muito mais interessante do
que a ficção.
O MOVIMENT O DAS COISAS

Continuou a tr abalhar em c inema?
Não! Verdadeiramente, no cinema o que me motivava era realizar. E realizar um
filme escrito por mim. O resto seria um ganha pão. E eu não me movo muito bem no
meio, não tenho a agressividade suficiente. O facto de ter estudado em Bruxelas e de
lá me ter iniciado também não ajudou. Creio que os primeiros laços se fazem na
escola, onde as primeiras equipas se formam. Ao desfazer-se a Cooperativa, deixei de
ter ligações no cinema. E pensei que me iria meter noutras confusões, sair de uma
para me meter noutra! Só com pessoas com quem se tenha mais laços, mais
afinidades, confiança. Curiosamente, as pessoas com quem penso ter mais afinidades
têm dinheiro. Eu não tenho! Portanto, estou isolada pelas circunstâncias.

Qual é actualmente a s ua profissão?
Durante todos estes anos tenho trabalhado em antiquários, restauro, artesanato.
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Olhando para trás, c omo avalia os movimentos a que assistiu no cinema português?
A euforia do 25 de Abril, a euforia do cinema documental! Mas houve o bom e o mau;
e o mau cinema documental trouxe descrédito ao cinema documental durante anos.

Durante o período do 25 de Abril, que suponho tenha sido o mais envolvente, as pessoas
estavam muito empenhadas...
E eram todas muito amigas umas das outras. Mesmo nas cooperativas, e entre elas,
havia solidariedade. Embora as cooperativas fossem um pouco só o nome, quem é
que tinha dinheiro para comprar o material? Quem manda e quem obedece? Tudo
isso era muito confuso! Por isso se desfizeram todas ou quase todas. O IPC tentava
distribuir o dinheiro pelas cooperativas. Eu beneficiei disso. As cooperativas eram as
produtoras. Na altura fizemos curtas-metragens para a televisão e para a Educação
Permanente. Tive uma experiência muito curiosa, numa semana de cinema
português, num festival em Poitier. E fiquei extremamente bem surpreendida com o
cinema português que conhecia pouco. Encontrei qualidade no cinema português!
Havia qualquer coisa de comum no tempo e no ritmo do cinema português, que o
diferenciava do outro cinema europeu. E gostei, achei que tinha qualidade. Diz-se
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que o cinema português não presta… eu tenho opinião contrária. Não quer dizer que
não haja maus filmes.

Era mais difícil uma mulher fazer cinema do q ue um homem fazer cinema?
Muito mais difícil. O mundo do cinema é um mundo muito do homem. As equipas
são homens, os técnicos são sempre homens. Uma realizadora a dirigir uma equipa
de filmagens de homens é difícil, é delicado. Eles sentem-se com o seu papel em
questão. São normalmente eles que dirigem as situações.

É uma das razões para que existam poucas mulheres realizadoras?
É. E nas instituições, quem está à frente das instituições? São os homens. Eu fui
sempre recebida por homens quando procurei subsídios. Há uma grande
cumplicidade masculina.
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E feminina?
Feminina não há. Foi o que eu sempre disse. Estupidamente, em períodos maus do
cinema as mulheres não se unem. Degladiam-se, em vez de se unirem. Entram logo
em competição. Não estabelecem cumplicidade nenhuma. Nada, o contrário.
Concorrente a abater, logo! Há excepções, eu tenho simpatia por algumas mulheres
do cinema, muito poucas, normalmente são as mais novas. As mulheres da minha
geração são ainda mais concorrentes. Foi a experiência que eu tive.

Há quem diga que as mulheres não sabem fazer cinema.
Não sabem fazer cinema? Depende do que se considere bom cinema. Há quem
considere que o cinema americano é que é bom. Eu considero o contrário. Grande
parte do cinema americano é todo igual, é tudo sob receita. Vejo meia dúzia de
imagens e já sei o filme todo. Se as pessoas acham que isso é que é bom, não me
admira que digam que as mulheres não sabem fazer cinema. Acho que também há
mau cinema feminino, claro. Participei em dois festivais de cinema só de mulheres,
em Itália e no Canadá, e de facto vi bastantes filmes maus. Não quer dizer nada,
porque as mulheres normalmente trabalham em circuitos mais paralelos, com menos
custos, é um tipo de cinema. Os homens têm mais competência para o cinema? Não
se pode avaliar, porque a percentagem é tão desproporcional! Aliás, em toda a
sociedade, na economia… é o homem que dirige. Mas aí há outro aspecto.
Antigamente, os papéis eram mais definidos. O papel do homem e da mulher. Hoje
os papéis estão em grande confusão. Estão indefinidos de facto. A mulher tem de
ganhar dinheiro, e isso pôs tudo em questão. Creio que haveria mais equilíbrio
quando os papéis estavam definidos. A mulher ficava em casa, mas não quer dizer
que essas mesmas mulheres não gostassem de se instruir, de ler, de ouvir música.
Faziam-no na mesma. Não é pelo facto de ganhar dinheiro que a mulher é mais culta.

Na altura em que fez O Movimento das Coisas sentiu alguma difi culdade pelo facto de
ser mãe?
Ser mãe sim. Senti até remorsos por ter de cortar um bocado a minha disponibilidade
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para com o meu filho. Mas isso foi um período curto. A dirigir os homens não senti
qualquer dificuldade. Afirmava-me muito pelo silêncio. Pela acção e pelo silêncio.
Colocava-me sempre no sítio onde queria que pusesse a câmara. Colocava-me lá, sem
dizer nada. E estabelecia-se uma grande cumplicidade. Bastava uma troca de
olhares para se perceber que não era assim… mas isso também tem a ver com a
sensibilidade. Não foi por acaso que eu escolhi determinada pessoa para fazer a
imagem. Com o som já tive mais dificuldade e o filme ressentiu-se do facto. Mas com
a imagem acabou por resultar, embora por vezes eu alterasse as filmagens durante a
noite e nos zangássemos. Neste aspecto, considero o filme conseguido. Dentro das
condições de produção que tive, considero-me satisfeita com o resultado das
filmagens.

Lamenta não ter continuado a filmar?
Não, mas as pessoas dizem que eu tenho “jeito”. Sinto muito o som, o movimento e
a imagem. Gosto muito de arquitectar a estrutura do filme e construí-lo. A música
transporta-me. Acho que teria características para fazer cinema.

Não voltou a tentar após o p eríodo Zita Seabra?
Não. Por causa das condições de facto. Depois torna-se um ciclo. Uma pessoa para
realizar não basta ser capaz e gostar. Tem de se manter informada.

Informada?
Informada do que se vai fazendo. Tem de assistir a espectáculos, ler, ouvir musica,
relacionar-se com os outros. Tem de ter uma certa vida cultural, que implica
dinheiro. É um ciclo. Quando eu acabei de realizar – e para mim foi um esforço
enorme, fazer aquele filme nas condições em que o fiz – caí na mais profunda miséria.
Porque depois de concluir uma obra a pessoa cai um pouco em depressão, fica um
vazio… Entrega-se completamente e depois fica um vazio intelectual, de
sensibilidade. E fica na miséria, sem um tostão. O que é que faz a seguir? Nem está
em condições de andar à cotovelada. Pelo menos da maneira como eu faço as coisas
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não tenho condições para lutar. Depois deixa de comprar música, deixa de ir a
espectáculos, deixa de conviver, porque conviver implica ter dinheiro também.
Forma-se um ciclo. Não há apoios aqui em Portugal. Conversei com várias mulheres
de vários países nos festivais em que estive, e soube que quando elas acabavam de
fazer um filme tinham logo um subsídio de sobrevivência. Aqui cai-se na profunda
miséria.[risos]

A não s er que se t enha uma família rica.
Pois. Eu também não fui educada a enfrentar o mundo e a ganhar dinheiro com isto
e aquilo – o que eu admiro em certas mulheres, até mesmo dentro do cinema. Não
tenho essa agressividade, por educação ou talvez devido a problemas pessoais. Por
outro lado, quando estou a ganhar dinheiro com outras coisas, como faço agora, não
tenho a cabeça dirigida para o cinema. Embora tenha o vício de construir sequências
visuais quando estou na rua. Olho e divirto-me assim, nunca me aborreço. Mas fica
na cabeça. Durante alguns anos ia escrevendo, mas depois não há hipótese de
concretizar. Se enriquecesse voltaria a pensar em cinema. Estive uns anos na
Associação de Realizadores. Ia às reuniões, pagava as quotas, mas começava a olhar
para aquilo e não conseguia participar, não qualquer tinha papel ali dentro. Penso
que não tenho hipóteses de voltar ao cinem.[risos]. E também é assim: a pessoa tem
de sentir o eco. Quem está interessado em que eu continue a fazer cinema?
Ninguém… A direcção do IPC, quando acabei O Movimento das Coisas e o filme foi
a vários festivais e ganhou prémios, disse-me: “O seu filme está a trazer imenso
prestígio ao cinema português”. E eu tive imensa vontade de responder: “Está bem,
mas como é que eu me alimento?” Lembro-me de ir a festivais, de me ver em hotéis
de luxo e de pensar: “Disparate! Depois vou para Portugal! Estou aqui! Fantochada!
Que grande fantochada!” Deixei de ir aos festivais, acabava por me sentir mal. Eu
aqui e depois ia falar, dizer coisas! Não sou nada, não sou ninguém, chego à minha
terra e vou para a minha casa preocupada em como é que vou viver. Ninguém me liga
nenhuma. Cinema? Não tem sentido, é um absurdo! Montes de festivais a que eu
recusei ir. Eu ia e gastava dinheiro; sabia que colegas meus até tinham ajudas de
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custo, eu nunca consegui nada, nem sequer um cartaz do filme fizeram para os
festivais.
Mas porquê?
Talvez porque não me insinuava no meio. Não me soube afirmar. Seria preciso ir lá,
e dizer e berrar e escrever cartas. Também é um defeito meu, em grupo tem-se outra
força, não tenho essa agressividade para me fazer ouvir. Nunca consegui ter essa
posição perante um trabalho meu. Nunca soube vender o trabalho! O filme esteve na
distribuidora por um período. As vendas que houve foram a partir de contactos que
fiz nos festivais. Mas com os festivais os anos passam, e os filmes, perdem...
A actualidade.
Pois. Não sei se o meu filme perdeu a actualidade enquanto documento.
Vi O Movimento das Coisas ontem. Reflecte uma realidade da vida portuguesa que
definitivamente hoje já deixou de existir. Gostei particularmente do tempo do filme.
O tempo de algumas cenas, de alg uns planos.
Um dos motivos que me levou a fazer o filme foi saber que aquele tipo de vida – um
certo equilíbrio e harmonia – ia deixar de existir. O filme perde porque lhe falta o
trabalho final. Não tive força física nem dinheiro para tanto. As coisas devem ser
assim: guardar o filme 15 dias, ir para fora, fora de tudo e de todos, criar uma
distância e quando se regressa sabe-se que é preciso cortar aqui e aqui, pôr um som
ali. Mas isso não foi feito. Portanto, de certa maneira o filme está inacabado. Fiz
sozinha a parte final, a montagem da imagem, a montagem sonora. O sonoplasta não
fazia um som sozinho. Ia de táxi, com as latas, para o laboratório... Quando se tem
o filme montado são seis bandas de som, para cortar um bocadinho tem de ir à mesa
de montagem várias vezes. Já não tinha força física para aquilo. O dinheiro que me
deram para eu terminar o filme era pouco. O filme peca por isso! Há uma sequência
que eu sabia perfeitamente que tinha de alterar, nem precisava da distância de 10 ou
15 dias. Sabia que tinha que cortar, mas já não tinha força. A pessoa entra em
desespero, as condições eram tão más!
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O plano final do filme, a fáb rica que depois abre para o rio em primeiro plano ficando
a fábrica em s egundo, é uma a ntevisão do pr ogresso?
É. É a morte, porque é o cemitério. É a morte daquilo. Como lhe disse há bocado.

Percebeu que tudo aquilo ia m orrer?
Percebi. E foi isso que quis fazer. Quando estava a filmar pensava que era pena não
ter mais meios, que precisava de três meses de filmagens no mínimo. Fiz só um mês
de filmagens, duas vezes 15 dias. Aquilo deveria ter sido um filme à séria, mas ficou
um filmezinho, uma amostra do que poderia ter sido um bom filme. Eu estava
sempre com aquela dor: “Que pena, isto é tão rico!”. Se tivesse podido criar uma
relação de maior confiança com a população, entrar na intimidade... Mas aquilo foi
tudo feito a correr.

Há cenas de grande autenticidade, do ponto de vista do testemunho, do registo, da
cultura. O gesto de fazer a cruz no pão antes de o meter no forno, as relações de sedução
entre rapaz es e raparigas durante a debulha do milho, aquele sino fantástico e o homem
que toca três sinos ao mesmo tempo, que é incrível!
Sim! Na altura havia aldeias ainda mais fechadas. Escolhi aquela porque entre as
aldeias que eu vi me pareceu que poderia aceitar uma equipa de filmagens, ainda por
cima com estrangeiros e em tão pouco tempo. Vi aldeias em que os costumes
tradicionais ainda estavam mais agueirrados.

Porque escol heu o Minho?
Viajei sozinha, de carro, à procura da minha aldeia, para filmar[risos]. E no Alentejo
não senti empatia com as pessoas, eram mais fechadas, olhavam-me com
desconfiança.

Em Lisboa é comum ouvir dizer o contrário.
As pessoas do Norte são muito mais abertas, há apenas uma reserva inicial. As
pessoas do Sul são muito mais preconceituosas. Uma mulher sozinha? “Ai, uma
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mulher sozinha!” E os homens, nas tascas? No Norte sempre entrei nos cafés, nas
tascas, e bebia cerveja e vinho, nunca senti nada de desagradável em relação à minha
pessoa. No Sul sentia. Acho que o Norte é mais... reservado. Primeiro olham para ver
quem é. E depois abrem. O Sul não. Fui a muitas filmagens no Alentejo, com várias
equipas. E no Minho há uma alegria que falta em Trás-os-Montes ou na Beira.
Apetecia-me aquela aleg ria do colorido do Outono no Minho. E por coincidência eu
queria uma aldeia com um rio e aquela, Lanheses, tinha um. Foi por acaso. Uma
antropóloga que eu conheci falou-me desta aldeia. Isso também me favoreceu,
porque ela tinha lá estado a fazer um trabalho e portanto, as pessoas estavam um
bocadinho receptivas para estas mulheres curiosas, que ali vinham. Fui falar com o
padre, fiz o circuito para ser aceite, é fundamental.
A ideia original era um faz er um filme s obre cos tumes e vida tradicional portuguesa?
Não. Eu era uma citadina, sempre fui. Já estava farta da gente do cinema, da vida
na cidade e foi uma curiosidade pelas pessoas do campo. Eu não tenho formação em
Antropologia. Foi curiosidade e gosto pela sensibilidade. Gosto do tempo, da maneira
como as pessoas ouvem os outros, olham para as pessoas. Há tempo para as pessoas
se olharem com olhos de ver. Na cidade as pessoas já não vêem. No campo, sempre
me atraiu a relação com o tempo. Por outro lado, o facto de saber que isso ia
desaparecer com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia na altura. Eu tinha
vindo de Bruxelas, sabia como era o campo lá, plastificado. Aqui, parecia que todo
o Norte tinha sido guardado. Foi uma das poucas vantagens do Antigo Regime.
Chegaram a chamar-me fascista, na Cooperativa Virver.
Isso dá uma i deia da capacidade de e ntendimento das p essoas.
Uma curiosidade de conversas de homens: uma vez fiz uma projecção na televisão
para ver se me compravam o filme. O indivíduo que devia decidir dormiu o tempo
todo; mas estava presente um outro indivíduo que também era realizador e viu o
filme. Disse-me então: “Nem sabes o que fizeste!”. Disse-me aquilo com um tom…
Como se eu tivesse feito aquilo por acaso! [risos] Visão masculina! Uma mulher não
era capaz de fazer aquilo de propósito.
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Pensa que houve mudanças no cinema português?
Penso que sim. Para já, faz-se mais cinema nos últimos anos. Desde a nova política,
faz-se de facto mais cinema e estimula-se mais os novos, dá-se-lhes oportunidade. Por
outro lado há a moda do “cinema americano é que é bom”, com a qual eu não estou
nada de acordo. Acho que é capaz de ser mais moroso conseguir fazer bom cinema de
autor europeu, que está fora de moda. Mas eu sou mais de apostar no cinema de
autor do que no cinema comercial em Portugal. Sim, para comercial temos os
americanos, não vale a pena insistir. Era esta a minha posição há uns anos; agora já
nem sei, estou tão afastada...
Embora de fa cto seja relativamente difícil poder fazer filmes.
Até realizar um filme, tinha trabalho em cinema. Depois de realizar nunca mais
consegui. Mas percebi porque é que deixei de ter trabalho. Depois de O Mo vimento
das Coisas, trabalhei num filme publicitário como assistente de produção, e o
realizador não estava à vontade comigo, porque eu era a realizadora de uma longametragem premiada – claro, eu percebo… Mais tarde, houve uma época das
produções francesas, americanas e nessa altura ainda fiz de motorista numa
produção americana. Conduzo mesmo bem, foi o que me valeu; mas mandaram-me
embora ao fim de uma semana. Arranjaram-me uma série de intrigas, escondiam-me
as mensagens. No meio do cinema criam-se inimigos terríveis e eu nunca tinha
pensado nisso. Durante as filmagens as pessoas são obrigadas a dar muito de si,
senão não conseguem! Há uma necessidade de autenticidade. As pessoas ao
mostrarem-se despertam nos outros emoções. Passam meses em convívio muito
próximo, e isso, juntamente com a tensão das filmagens, cria um clima de atracção
muito forte, que é quebrado no fim de cada rodagem. É natural, em todos os meios
artísticos há uma grande instabilidade de emoções. Mas quando acabei O Movimento
das Coisas tive propostas para assistente de realização.
Não aceitou?
Não. É a tal história. Sair de uma confusão para me meter noutra. Não estava em
condições para enfrentar. O tal cansaço e vazio que vem depois da realização.
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Da realização como eu fiz, que é escrever e estar em tudo. É o filme de autor, em que
a pessoa está muito envolvida. Talvez mais tarde pudesse ter feito. Mas mais tarde
só para motorista [risos]. Penso que se houvesse um apoio, sobretudo no cinema de
autor em que a pessoa dá muito mais. Mas estar a dividir os realizadores de cinema
de autor, os realizadores de cinema não de autor, também é complicado. Depois vai
tudo querer ser realizador de cinema de autor. No entanto, deveria haver um apoio
material, o mínimo quando uma pessoa acaba de fazer um filme. É profundamente
injusto. A pessoa investe e depois fica sem nada, é cruel. Porque se o meu filme estava
a dar prestígio ao cinema português, como dizia o director, pelo menos que me
dessem de comer. É muito injusto. E leva uma pessoa a pensar: “Vais realizar outro
filme, deixas cair tudo para fazer o filme, e depois ficas outra vez na miséria!” Não
pode ser.

O que é q ue lhe deu mais sa tisfação no cinema?
Foi de facto realizar O Movimento das Coisas. Foi um encontro com a vida. É uma
libertação. Nem que tivesse sido só isso, foi importante para mim ter realizado. Medi
as minhas capacidades, aferi até onde é que posso ir, do que é que sou capaz. Isso é
libertador.

E naquilo que faz hoje, o que é que lhe dá mais sa tisfação?
Hoje? A Estética, seja ela plástica, visual ou do comportamento. Em todas as
pessoas, em todas as coisas há sempre qualquer coisa de Belo.
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1974
Assistente de montagem do filme Deus,
Pátria, Autoridade, de Rui Simões.
1975
Argumento, Produção e Montagem
(trabalho de equipe) da série S.Pedro da
Cova, composta pelos filmes: S.Pedro
da Cova, O Museu, a Mina, Para Além
da Mina.
1975
Assistente de Realização e Montagem
no filme Aulas e Azeitonas, de Teresa
Morais e Aida Ferreira.
1975/76
Membro fundador da Cooperativa
Virver.
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1978

1975/78
dive rs a s

Participação na série de 6 médias-

colectividades, centros culturais de

metragens intitulada Crianças em Luta,

cidades

de João Brem, Cooperativa Virver.

Animação

de

cultural

provìncia,

em

cooperativas

agrícolas e escolas, utilizando trabalhos

1979-85

realizados pela Cooperativa Virver,

Argumento, Realização, Produção e

entre outros.

Montagem do filme O Movimento das

1975/79

C oi s a s,

Assistente de Realização, de Produção,

FilmduKaten, Manheim, 1985; Prémio

90´,

16mm,

cor.

Prémio

participação na escrita do Argumento e

Agfa, Tróia, 1985; Menção Honrosa,

na Montagem, do filme Bom Povo

Festival de Cinema de Bordeaux, 1986;

Português, de Rui Simões, Cooperativa

Menção Honrosa, Festival de Cinema de

Virver.

Aveiro, 1986; Menção Honrosa nos II
Encontros de Cinema Documental da
Malaposta, 1990.
1980
Participação na organização da Semana
de Cinema Belga, Cooperativa Virver.
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Relato de Paixões

13 anos, Covilhã, alguém na biblioteca Municipal me dá a ler (Sir) Walter Scott.
Prenúncios (ultra) românticos antecipando outras leituras não muito mais tarde.
Nada para fazer nas férias grandíssimas. Nada. Contra o calor tórrido, o intenso
cheiro a tília.
A Lenda da Da ma Branca, A Donzela do Nevoeiro, O Talismã...
Eu era a castelã à espera do Cavaleiro. O caminho estava preparado para o
fulminante Monte dos Vendavais.
Ao mesmo tempo, começava a desenhar a carvão.
16 anos: outras férias longuíssimas. Leitura de O Drama de João Barois, em casa do
meu primo, então ainda padre António Morão.
O meu irmão José Alberto inventava coisas e ouvia Mozart.
Eu ouvia os Beatles mas preferia os Rolling Stones. Começava também a ouvir
Mozart.

Nas aulas de História, escondia-me atrás da minha amiga Joana a ler o grossíssimo
volume dos Irmãos Ka ramazov (capa branca). A Joana tinha o cabelo louro virado
para fora. Outra amiga passava o dela a ferro para ficar liso.
Diziam que eu parecia a Françoise Hardy. Cortei o cabelo.

Cores de então: laranja e verde alface.
Carro: Mini-cooper S.
Classes sociais antagónicas. “Meninos-bem” contra o resto. Eu estava entre.
O que será feito da minha amiga Graça?

Os rapazes “inteligentes” não se davam com as raparigas, nem tinham carro. Nem
iam a festas...

O meu pai era parecido com o Bogart e a minha mãe com a Lucia Bosé.
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Uma professora de Filosofia desterra-se na Covilhã. Ensina-me a modelar barro.
O prazer e a sensação de poder. Se quiser, posso fazer uma qualquer criatura sair das
minhas mãos.
Também a descoberta da Filosofia. Kant.
Tarde demais. Já tinha escolhido Línguas, Germânicas. Pois.
Toda a minha família se instala em Lisboa. Crise financeira. Emprego. Faculdade,
mas pouco. Decepção. Germânicas, decepção.
Trabalho, acordar cedo (horror).
Não pertencer a nada, não ter amigos, pendurar-me no eléctrico 18.
Eu (também) tinha 18 anos.
Pintura só nas galerias, a ver. Surrealistas; Dacosta, D´Assunção, Cesariny...
Cinema.
Pierrot le Fou. Eu e o meu irmão Zé vagueámos horas pelas ruas.
Ele metia pirilampos nos bolsos e soltava-os à noite.
Na faculdade, O Anphitrião e Os Entremezes de Cervantes. O Luís Miguel Cintra e o
Jorge Silva Melo.
Cinema. Cinemateca no Palácio Foz. Murnau. João César.
25 de Abril.
Um programa na Rádio. A voz. A minha voz.
Televisão, nenhum entusiasmo.
Gosto de montar documentários.
Sofro um pouco na rodagem. O gosto de alterar a matéria captada, o chamado real.
Descubro o directo. Antes assim, separo melhor as águas. Televisão para um lado,
ficção (só mais tarde o cinema) para outro. Pendo cada vez mais para o outro. Tento
não misturar.
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1984.
Nasce o Pedro.
Relação Fiel e Verdadeira – primeira longa-metragem.

Tudo começa.
Tudo começa a ser diferente.

Hermanias na Televisão.
Mesmo sendo o Herman genial e rápido, eu nem sempre chegava a tempo de dar
banho ao Pedro.

Dediquei o meu primeiro filme à minha mãe.
Êxito em Veneza. Desastre em Lisboa.
Descubro que o cinema tem imensas “apendicites”. Os críticos-julgadores,
o Estado, o poder das estrelinhas e das bolinhas...

A Liberdade. Que é dela?
Rosa Negra, segunda longa-metragem. A seu tempo, sairá do negrume a que
a distribuição, exibição e desleixos vários a abandonaram. Se tiver de sair.
Ao lado as experiências (muito pouco) televisivas: Olho de Vidro, Daisy,
As Escolhidas, tudo “coisas” a que gostaria de chamar divertimentos musicais.
Protótipos (quase) clandestinos na produção televisiva.

O Anjo da Gu arda. Felicidade interior.
Confiança a atravessar a ponte.
Ponte para onde?
Dedico-o ao meu irmão Zé que não teve tempo de compor o tema do Anjo.
A música é composta pelo meu irmão João.
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Na Relação Fiel e Verdadeira, trabalho o texto com a Luiza Neto Jorge. Agora
trabalho com a Fátima (Mª Velho da Costa). O prazer de a ouvir. O espanto
de a ouvir escrever. Uma escrita por vezes a duas vozes.

Agora que tenho tido terríveis desgostos na minha vida, tenho absoluta
necessidade de fazer uma comédia.
Escrevi, em momentos pouco alegres, situações e personagens assaz cómicos.
Puxou-me, aliás, sempre o pé para o popular (ucho). Não me importo nada.
Chama-se Adriana e é linda.

Recomecei a desenhar.

MARGARIDA GIL
MAIO DE 2000
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Gostava de sa ber porque resolveu começar a trabalhar em c inema. Como é que isso
aconteceu?
Foi muito através da visão do cinema. Isto é, eu conheci o João César Monteiro, com
quem vivi muitos anos, numa retrospectiva do Murnau. Digamos que eu sempre me
senti muito atraída pelo cinema. Não foi só pelo cinema – antes comecei até a sentirme muito mais atraída pela pintura – mas o cinema apareceu muito cedo. Vim para
Lisboa com 17 anos e comecei a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia, perto do
Palácio da Foz. Todas as tardes descia para as sessões, quando havia ciclos que
interessavam, como no caso do Murnau, e foi aí que conheci o João César. Com ele
passei a estar mais dentro da chamada “actividade”.

Ele já tr abalhava em cinema nessa altura?
Ele estava parado na altura, mas estava para acabar Os Sapatos [Quem Espera p or
Sapatos de Defunto Morre Descalço]. Depois assisti a filmagens. Lembro-me de ver
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MARGARIDA
GIL
nasceu em
1950,
Covilhã

as filmagens do António Pedro Vasconcelos, parece-me que do Oxalá, na Av. Estados
Unidos da América. Na altura, o assistente era o Jorge de Silva Melo. Eu estava a
acabar o curso de Letras, em Filologia Germânica, e era uma apaixonada pelos
Românticos – mais pelos poetas alemães, literatura anglo-saxónica, Novalis, Rilke,
Shakespeare, Holdërlin. Esse era um bocadinho o meu mundo. E o meu irmão mais
velho era músico, portanto o meio era-me muito naturalmente deslizante para o lado
artístico. Não tinha planos nenhuns, nem nunca me passou pela cabeça na altura
fazer cinema, ou o que quer que fosse, excepto pintura. Depois fiz umas coisinhas de
actriz com o João César Monteiro. Comecei a conhecer o meio: o Fernando Lopes, o
Paulo Rocha, o Seixas[ Alberto Seixas Santos], a Solveig Nordlund, passaram a ser
meus amigos, via João César.
Isso foi logo a seguir ao 25 de Abril?
Não, foi antes. Tinha 19 anos e tinha acabado de chegar da Covilhã, para estudar.
Depois tive de trabalhar, por razões pessoais, embora tenha continuado sempre a
estudar. O meu caminho provavelmente seria Belas Artes, seria aquele que teria mais
a ver comigo. Mas como eu tinha que trabalhar e não havia possibilidade na altura
de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, a não ser em Letras, continuei em Letras
muito decepcionada. Achei o curso horrível, detestável. Depois fui fazer três cadeiras
a outros cursos e pareceu-me que era tudo igual. Acabei o curso porque o tinha
começado e na minha cabeça, de miúda da província, tinha que se acabar um curso.
Nunca me passou pela cabeça deixá-lo a meio e ir pintar para a estrada. Eu era um
bocadinho “rangée” – aqueles objectivos que a pessoa vai incorporando de miúda, e
que se calhar são os objectivos dos pais, são os nossos percursos. Se calhar nunca me
serviu de nada. Eu tinha a certeza difusa de que aquilo não era a minha via; mas
também não sabia qual seria a minha via. Eu desenhava e provavelmente teria
seguido por aí, pintar, esculpir... Entretanto, veio o 25 de Abril. Eu estava a acabar
o curso, e uma das cadeiras de opção era com a minha amiga Fátima Bonifácio, que
começara a trabalhar com o Vicente Jorge Silva na televisão, no Departamento de
Programas Político-Sociais, dirigido ao tempo pelo José Carlos Mégre. Fui então
trabalhar para lá, com a sensação de que aquilo era um bocadinho rasca, a televisão.
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O que fazia n esse departamento?
Comecei a fazer documentários. Aliás, o primeiro ganhou o primeiro prémio do
Festival de Televisão, em Leipzig. Comecei pelos documentários, em que fazia tudo,
fazia o texto, a voz, produção, realização.
Como se c hamava esse documentário que ganhou o pr imeiro prémio?
Clínica Popular Comunal da Cova da Piedade. Era a história de um edifício
lindíssimo, na Cova da Piedade, que foi transformado em clínica com o primeiro
planeamento familiar a sério. Era uma ocupação com o objectivo de planeamento
familiar, que eu achava muito interessante. Depois trabalhei em várias coisas. Fiz um
documentário sobre o primeiro sindicato de criadas de servir.

Para Todo o Serviço?
Para Todo o Serviço, a que eu acho muita graça. Eram documentários
completamente naives, à margem do que se fazia. Não eram nada convencionais,
eram muito improvisados, de certo modo. Com alguma frescura, provavelmente com
uma intenção muito mais de cinema do que eu admitia. Nisso eu era completamente
inconsciente, não me passava pela cabeça fazer filmes. Se calhar passaria pelo
percurso que eu já estava a fazer, a ideia de fazer filmes. Mas atenção, eu já vivia e
trabalhava com o João César. Comecei ao mesmo tempo a trabalhar com ele como
assistente. Estava aos poucos a mergulhar no cinema.

Foi uma c oisa natural?
Não. Não decidi que ia fazer cinema! Porque toda a minha formação não era de
cinema. Começou assim, pela prática. Comecei a filmar, comecei a fazer os textos,
que eram poucos – eu não fazia propriamente o documentário tradicional. Por um
lado, a actividade com o João César, de actriz e assistente; por outro, comecei a fazer
documentários, e disso gostava bastante, sobretudo de os montar. Depois passei a
fazer coisas cada vez mais próximas da ficção. A Arca de Noé é muito ficção, é uma
coisa completamente abstracta. Eu gosto bastante, parti de um texto do Alface, um
escritor amigo meu. Era um bocado um trabalho sobre as correspondências entre as
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mitologias visíveis existentes à nossa volta, as dos animais, das pessoas e as
invisíveis, um universo algo borgesiano. Disso gostei imenso, era muito próximo do
surrealismo.

Arca de Noé - Manual de Zoologia Fantástica?
Sim. Fiz uma vez uma coisa sobre moinhos de maré, também já bastante habitada
pelo universo da ficção. Eu sentia, e as pessoas diziam, que o que eu fazia era muito
criar ambientes ficcionais a partir do documental, de um ramo do documentário. É
engraçado, porque o ponto de partida era fazer uma espécie de retrato do moinho de
maré e eu registava tudo o que acontecia à volta da câmara. É uma coisa que ainda
continuo a fazer, mesmo nos filmes de longa-metragem, na ficção. Tenho a confiança
de que quando a câmara está disponível acontece um milagre à frente. Isso
aconteceu em todos os documentários que eu fiz, e interessa-me imenso. Eu sei que
isso acontece, estou sempre disponível, a câmara também e aproveito. Aconteceu
nesse documentário dos moinhos de maré. Fui eu a filmar, não sabia, mas agarrei a
câmara. Um tipo tinha entrado no lodo, ali mesmo à frente. Queria afogar-se. Eu sei
que aconteceu porque estava ali a câmara, foi uma coisa espantosa. Nesse momento,
senti uma relação muito especial com o espaço, com o enquadramento, com aquilo
que a câmara podia provocar, podia entretecer com a vida, com aquilo que se
passava à volta. Isso ficou filmado, não melhorei, nem alindei; mas no fim acho que
não mostrei, sabia que aquilo era para mim. Aconteceu-me ao longo da vida.

E desde então manteve sempre o tr abalho na t elevisão?
A partir de 1979 passei a ser realizadora oficial de televisão. Perdi um bocado a
liberdade que tinha. Aliás, os primeiros filmes nem sequer os assinava, era o
departamento, o colectivo. Daquelas coisas do 25 de Abril. Era recusar a
individualidade. Nós estávamos ali, fazíamos parte de um corpo e não assinávamos;
eu, a Fátima Bonifácio, depois o Vicente Jorge Silva, que fazia outro tipo de coisas –
eram actualidades, como se fossem semanários. Eu ficava com reportagens, ou sobre
cooperativas, sobre um caso especial, ou o que passasse pelas nossas cabeças.
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Havia uma enorme liberdade, mas durou pouco tempo. Com as revoluções políticas
permanentes, os golpes de estado na televisão – de cada vez que havia uma mudança
de governo havia mudança de direcção –, nós levamos um abanão e aquilo acabou.
Depois passei uns anos lúgubres, em que estive para sair da televisão; mas continuei,
fiquei nos quadros e depois fiz o percurso normal. Ah, uma coisa de que gosto imenso,
das coisas mais divertidas que fiz, foi com o António Sena, que tinha na altura a
galeria Éter -Vale tudo menos tirar olhos. Fiz com ele o Olho de Vidro – Uma História
da Fotografia. Foi divertidíssimo.

E isso foi em 1979?
Foi a última coisa que fiz antes de fazer o curso de video. Começámos em 1978,
propusemos à RTP um filme, uma história da fotografia, para o Ano Internacional
da Fotografia, que não existia. [risos] Aceitaram, nós fizemos aquilo e foi
divertidíssimo, bastante “ficcional”. Foi a última coisa que fiz com total liberdade. A
seguir fiz o curso de realizadora, na RTP, e a partir daí comecei a ter que fazer coisas
daquelas mesmo... Algumas que eu adorei fazer, como o Ao Vivo. Foi o primeiro
programa cultural da RTP 2, então dirigida pelo Fernando Lopes, com o Fernando
Assis Pacheco, o Eduardo Prado Coelho, o Augusto Seabra. Entrevistávamos
pessoas e quando aquilo era chato interrompíamos. Qualquer pessoa, fosse quem
fosse, quando abriam a boca e eu achava que havia lugares-comuns interrompia,
punha “raios e coriscos, lagartixas”. Era um programa cultural chamado Ao Vivo, de
propósito, para provocar. E tinha um final, que era uma espécie de comentário,
chamado Ai a tola. Tratava-se de uma espécie de noticiário, sobre aquilo que nós
achávamos importante, não se passava nada, eram dois actores, que faziam as coisas
mais mirabolantes. Era portanto um programa cultural muito sui generis. Eles
achavam que comigo tudo podia acontecer e nunca ninguém nunca me disse: “Isto é
capaz de ser um bocadinho demais!”. Nem o Fernando Lopes, que era director do
Canal 2, nem o Assis Pacheco ou o Eduardo... Eram as maluqueiras todas que nos
passavam pela cabeça, ao longo de uma hora, aos Domingos no segundo canal,
apresentado pelo Assis Pacheco e pelo Prado Coelho. Tínhamos uns separadores –
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que eram as nossas maluquices – e no meio havia informação cultural sobre o que se
passava no país. Ao longo do programa havia um actor – o Rogério Vieira – que ia
subindo uma rampa e confidenciando para o público que aquilo era um programa
“muito divertido”, “muito culto”. E os pobres dos autores, que eram meus amigos,
nunca sabiam o que é que naquele Domingo iam ver, o que é que acontecia às
entrevistas – se houvesse um lugar-comum aparecia uma vassoura e limpava aquela
palavra. Havia palavras que não se podiam dizer: “implementar”, por exemplo,
estava proibido. Eu tenho fortíssima embirração com algumas palavras, tipo
“implementar”, “pronto”, “vertente”. Portanto, esse foi o meu primeiro trabalho
enquanto realizadora da casa [risos].

Em que época, exactamente?
1979, 1980. Nunca fui uma realizadora típica de televisão, com uma carreira –
detesto esta palavra – típica, que é anotadora, assistente, realizadora. Sempre me
senti uma “outsider”. Para o bem e para o mal. E como também tenho muita
inabilidade institucional – nunca acerto com o que é institucionalmente correcto,
qual é a instituição que deve fazer as coisas organicamente correctas – acabava por
ser eu a fazer praticamente tudo. Era eu que decidia o tipo de cenários, o tipo de
iluminação, os enquadramentos. Acho que isso me salvaguardou imenso dentro da
televisão. Nunca fui propriamente uma realizadora “tipo” de televisão, tudo um
bocado por causa disso.

Perdeu a lib erdade de faz er?
Mesmo que não a tivesse, eu conquistava-a por inconsciência, pela tal inabilidade
institucional, queé o que me salva. Sou incapaz de preencher um papel
institucionalmente correcto. Por outro lado, nunca tive aquelas vantagens de ganhar
as coisas todas, horas extraordinárias... isso não sei fazer, nem faço. É como se
inconscientemente eu me protegesse da RTP instituição.
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Não se tr ata de b rincadeira e de uma certa irreverência? Fez aquelas brincadeiras
com os programas do Be nard da Cos ta: todas as semanas na apr esentação do film e
havia uma brincadeira diferente…
Completamente. Eu gosto imenso e só não faço mais porque... as pessoas hoje levamse todas muito a sério, o João Benard não. Portanto pode-se. Quando trabalhei com
o Herman José, também nos divertimos loucamente. Era muito engraçado, quando
o Herman inventou o Cortes, aquele personagem do cameraman que censura.
Eu dizia-lhe: “Vamos fazer um plano fixo como no cinema de Chaplin e tu entras em
campo, usas a barriga, o chapéu ou as orelhas, o dedo, o pé, o nariz, usas o campo
com a câmara fixa, plano único como o cinema mudo, e tiras partido disso”. Ainda
não tinha acabado de lhe explicar isto, excitadíssima com a ideia e quando chego à
régie, estava ele a traduzir para a câmara, a dizer que eu era assim aponta com o
dedo na testa, fazendo sinal de maluca. Com uma linguagem de surdos-mudos de
morrer a rir, a dizer que eu era maluca. Um dizia mata e o outro dizia esfola.
Era muito divertido porque sabíamos que não havia limites, havia um ponto de
partida e depois cada um partia.

Foi um bom percurso de tr abalho em t elevisão, não é?
Foi. Como quando trabalhei com o Júlio Isidro. Tinha uma equipa fabulosa, tinha o
José Medeiros, que fez depois o Xailes Negros. Para já, quero dizer que me
respeitavam bastante. Também, eu era muito miúda e não estava ali para enganar
ninguém, nem massacrar ninguém, nem maltratar ninguém, mesmo que não fosse
apreciadora de muita coisa. Por exemplo, trabalhei com o Mário Viegas e na altura
nem gostava muito da maneira dele dizer e ler os poemas; e ele sabia, mas demo-nos
optimamente e respeitámo-nos completamente. Ninguém enganava ninguém, ele
sabia que não era nada o meu género e fiquei amiga dele. Aliás, trabalhei com ele
depois noutro filme. E apesar de tudo sofri um bocado, porque nunca sabia se
conseguia aguentar-me como realizadora. Sempre que me telefonavam a dizer
que estavam a pensar em mim para qualquer coisa eu sentia sempre um
aperto no estômago, ainda agora me acontece. Como não tenho uma relação
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institucionalmente normal com a RTP, apesar de pertencer aos quadros, nunca sei
como é que eu me vou adaptar. Depois, fiz também os programas do Marco Paulo,
durante sete meses; e isto custou-me imenso, dei-me mesmo muito mal. Nunca houve
zanga nenhuma, porque nem chegámos ao ponto de haver calor humano. Mas senti
aquilo como um castigo, foi uma pena. Esse tempo custou-me imenso, não posso
dizer que não. Estou sempre sujeita a fazer fretes, dependo sempre das boas
vontades das pessoas que me marcam trabalho. No meio disso tudo, acho que eles
perceberam. Também tive imensa sorte, juntamente com o Fernando Lopes tive o
Braz Teixeira, presidente da RTP que me encomendou As Flores Amargas para a
série Fados, e depois Daisy, e que sabia com quem estava a lidar. Apesar de tudo,
tenho sido relativamente mimada, mas há sempre um chefe ou outro, intermédio,
que sempre que pensa que pode... Não me tem acontecido muito, mas já me
aconteceu. Mas tenho conseguido, com alguma lentidão. Não é sempre, não é tanto
quanto eu gostaria; mas tenho conseguido fazer ao mesmo tempo a rotina e uma
coisa minha ou proposta por mim, ou adaptada por mim com total liberdade – eles
dizem que é uma no cravo e uma na ferradura. As pessoas pedem-me para fazer e eu
adapto. A Daisy foi assim, uma encomenda da SEC. Acho que eles têm respeitado
O ANJO DA GUARDA, 1998

um bocado isso, sabem que eu faço lá os programas, mas em contrapartida deixamme fazer coisas que eles sabem que são minhas. Acho que passei para o trabalho em
vídeo, que tenho podido fazer na RTP aquilo que eu não fiz em pintura. Há um
trabalho experimentalista que só em televisão poderia fazer.

Essa possib ilidade de exp erimentação é uma c oisa positiva.
Sim. Com a dificuldade que é trabalhar com meios daqueles, às vezes... Por exemplo,
a Daisy foi uma coisa completamente nova. Eu não sabia o que estava a fazer, e
quando fiz o guião estava a inventar, absolutamente a inventar uma linguagem

A Daisy tem muita pintura. A maior parte dos planos, aqueles em que não há
encenação...
Exactamente.
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São quadros. Com movimento, mas são q uadros.
Completamente. São todos feitos a pensar em meios que eu não conhecia. Por acaso
esse foi. Prefiro fazer documentários; até desporto, que não faço; mas foi uma coisa
que pedi: “Ponham-me a fazer desporto, não me ponham a fazer cultura”. Acho que
até há provocação nisto, mas prefiro não misturar as coisas. Nunca quis misturar
cinema com televisão. Televisão é uma coisa, cinema é outra. São duas coisas
paralelas, de linguagens absolutamente diferentes e quanto menos se tocarem,
melhor. Nunca é deliberado – “agora vou fazer uma experiência, inventar uma
linguagem”. Na BBC há uma verba importante para a experimentação das novas
linguagens. Na RTP, faço isso clandestinamente, à borla e só “very few” dão por
isso... A Daisy significou mais de dois anos de trabalho e levou um ano antes de ir
para o ar. As Escolhidas também passou mais ou menos em segredo e também me
custou dois anos – não ganhei num tostão, ignoraram-me como autora. Agora estou
a preparar um documentário para o Artes e Letras, sobre o Fernando Amado, uma
personagem muito engraçado, muito pouco conhecido. Foi o criador de uma geração
de actores – Manuela Freitas, Maria do Céu Guerra –, criou a Casa da Comédia, ao
mesmo tempo era o grande amigo do Almada Negreiros, com quem fundou o Centro
Nacional de Cultura. Era também um inventor, inventou a tabela de medição dos
Jogos Olímpicos. Era uma pessoa muito especial, parecido com o Cocteau, um tipo
completamente livre, de quem eu ouvi falar quando vim para Lisboa. O Victor Silva
Tavares falava-me dele em tais termos, que eu nunca mais me esqueci. Sou amiga da
filha dele, ele fazia cem anos este ano e aceitei fazer o documentário. Espero fazer
uma coisa justa, que é encontrar uma linguagem que sirva aquele projecto.

Faz uma prep aração muito demorada destas coisas?
Pode ser demorada, pode não ser. Depende muito. Penso que neste caso não vai
depender muito de mim; é um retrato que vou escavar a partir de pessoas que o
conheceram. Agora, como vou fazer isso, depende. Aliás e a propósito de
experimentalismo e do meu trabalho na RTP: dois dos trabalhos-experiências que eu
RELAÇÃO FIEL E V ERDADEIRA, 1986
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fiz foram censurados por Victor Cunha Rego – um mau passo do qual se arrependeria
dias depois. Eram duas curtas-metragens com uma entrevista a dois autores, Hélder
Macedo e Fiama Hasse Brandão, que sustentavam a tese de que Camões seria uma
cristão novo. Inquirido por mim, o Vítor Cunha Rego muito galantemente me
explicou que sendo a tese polémica, a RTP naquele momento não se podia dar ao
luxo de agitar tanto. Fiquei perplexa. Devem ter sido apagados. Eram duas curtasmetragens “iluminuras”. Nunca mais averiguei.

E como é que foi passar para o cinema a sua primeira longa-metragem Relação Fiel e
Verdadeira?
A Relação Fiel e Verdadeira que dá dos Sucessos da SuaVida, a a Criatura Mais
Ingrata ao Criador.

Como? [risos]
O título da Relação Fiel e Verdadeira esteve para ser a primeira frase do livro da
Antónia Margarida Castelo Branco, uma mulher que depois foi freira, no século
XVII – a autobiografia que registou enquanto freira. Registou a sua vida passional
com o marido, que era um grande aristocrata (aliás, ela também era descendente do
Afonso de Albuquerque) e fez enquanto freira uma autobiografia que se chamava
Relação Fiel e Verdadeira que dá dos Su cessos da Sua Vida, a Criatura Mais In grata
ao Criador. “Sucessos” é no sentido de acontecimentos. O projecto chamava-se
assim, depois tive de abreviar, porque todas as pessoas perguntavam: “Como?”.
Abreviei para Relação Fiel e Verdadeira, que era um nome que também inquietava
muita gente. Uma vez li o relato dessa biografia publicada num jornal. Fiquei tão
impressionada que me informei acerca de quem estava a fazer a investigação – era o
João Palma Ferreira, na altura director da Biblioteca Nacional, e fui ter com ele. Era
uma personalidade muito interessante, muito inquieto e muito imaginoso, estava
totalmente envolvido com a freira. Então emprestou-me uma cópia do manuscrito.
Li, e fiquei também completamente impressionada com aquilo tudo, com a maneira
como ela escrevia. Depois saiu em livro, foi editado pela Imprensa Nacional.
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Naquela altura?
Mais tarde, já eu tinha feito o filme. Depois trabalhei no guião. Numa fase trabalhei
com a Luíza Neto Jorge, que quis ser assistente literária. Eu queria que ela escrevesse
os diálogos, mas ela não aceitou porque já não fazia diálogos há muito tempo, penso
que teria feito com o Seixas Santos no Brandos Costumes, com a Solveig Nordlund,
RELAÇÃO FIEL E V ERDADEIR A, 1986

com o Paulo Rocha e depois deixou de fazer. Aceitava fazer aquilo que se chamava
assistente literária. Era fabulosa, absolutamente extraordinária. Tínhamos
encontros, eu entretanto fiquei grávida e continuava a trabalhar, fazia aqueles
programas de rotina. As pessoas perguntavam como era possível! Acho que tenho
um lado um pouco esquizóide. Estava a trabalhar com a Luísa e ao mesmo tempo
tinha um programa com o Júlio Isidro aos sábados à tarde, em que eu conduzia tudo,
e fazia a Relação Fiel e Verdadeira. O filme foi a Veneza e foi um grande sucesso,
muito grande, embora cá dissessem o contrário.

Esteve na Se mana da Crít ica, não foi?
Foi. Era considerado a grande surpresa. Foi um choque em Veneza. Quando eu dizia
que era realizadora de televisão, eles não acreditavam. “Eu sou, faço concertos,
concertos rock, sou muito boa a fazer directos”, dizia eu. Engoliam em seco.

Pois, não é c omum.
Pois não, não é nada comum. Ter trabalhado aqueles anos a fazer directos dá uma
acuidade visual sobre o espaço e sobre o tempo. Ou a pessoa é capaz disso ou não é;
mas se for capaz, isso dá uma grande prática, por exemplo. E acho que para mim foi
muito importante. Fez com que eu pudesse fazer aquele filme, com aquele rigor
plástico que tem, se é que tem, e conseguisse no primeiro filme. Foi uma primeira
obra arriscada. Além de todos os riscos do filme, houve esse risco do trabalho sobre
o espaço, sobre o décor, sobre o trabalho plástico, que eu penso que nesse filme foi
extremamente rigoroso. E sem os directos e o trabalho todo na televisão, o Olho d e
Vidro, e etc., não sei se teria conseguido fazê-lo assim. Foi a minha primeira obra de
ficção em longa-metragem.
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Foi um proje cto subsidiado pelo IPACA?
Foi, foi logo. O meu e o do João Botelho, Um Adeus Português. Acho que aquilo
impressionou muito o júri. Eu sei que a Relação impressionou muito, era um projecto
muito forte. Depois trabalhei com o João César na planificação. Essa colaboração foi
muito importante para mim. Depois o João fez o filme dele e eu fiz o meu; foi uma
colaboração boa até uma certa altura. Foi a minha primeira experiência completa,
nunca tinha feito ficção em cinema em longa-metragem.

O filme nunca foi e xibido comercialmente em Portugal?
Sim, mas foi muito maltratado pela crítica da altura. Alguns voltaram atrás, mas
isso prejudicou irrevogavelmente o filme.

Essa reacção da crít ica tinha alguma coisa a v er com o facto de ser uma mulher a
realizar?
Sim. Absolutamente. Não tenho dúvida nenhuma. Nunca tive. Eu sempre tive um
discurso muito pouco feminista, no chamado sentido “politicamente correcto” do
feminismo. Sempre me irritaram imenso os “ismos“. E faço imensa provocação.
Ainda por cima, o filme virava completamente do avesso o discurso feminista, e
portanto até as feministas estavam contra! Algumas delas depois retractaram-se,
mas estou-me borrifando. Estava à espera, por acaso não me ofendeu nada. Por
exemplo, a Teresa Horta caiu sobre o filme! Agora está bastante arrependida,
disseram-me... é problema dela. Acho que foi um grande erro. Foi em Novembro de
1980, quando o filme estreou no São Jorge. O Paulo Rocha – que gostava muito,
muito do filme, era um apaixonado – disse-me assim: “Margarida, nem sabe onde se
meteu, vai levar de todos os lados“. E eu respondi: “Não! Acho que não. Vou levar
duas estrelas”. Mal sabia eu! No dia seguinte – porque nem esperaram uma semana
– era só bolas pretas. Foi uma coisa absolutamente estarrecedora. E o próprio
distribuidor, o Tenente Coronel Luís Silva, da Lusomundo, que gostava muito do
filme, aliás, disse-me: “Acho que a Margarida está a levar pelo João César e pelo
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Manuel de Oliveira; não se atrevem a bater neles e batem em si”. Porque aquela
violência, a maneira como liquidaram o filme, era esquisitamente violenta. Aliás,
isso depois foi comentado. Apanharam uma rapariga a fazer o primeiro filme,
ousando desafiar todo o discurso correcto a todos os níveis, nos anos oitenta; e nesta
altura tinha chegado a reaparecer cinema narrativo, com o Joaquim Leitão... Estava
tudo muito interessado em que se começassem finalmente a fazer filmes “normais”.
E aparece aquela anormalidade completa! Completa! Eu também acho. Aliás, agora
penso que era outra vez o meu lado provocatório. É que eu não me dou conta. Foi
mesmo genuinamente sincero, não foi nada calculado. Mas quando vejo o filme, fico
a pensar… “Poça, o meu primeiro filme!” É que ia contra tudo, contra tudo, contra
tudo. Portanto, era fatal. Era fatal que provocasse aquela estranheza que, lá fora, foi
tão valorizada, mas cá dentro não foi perdoada. Foi arrasado, completamente,
excepto por algumas pessoas que gostavam muito. Fiquei vacinada.

Mas é quase um lugar comum em Portugal. Quando as mulheres de alguma maneira
sobressaem, e são i ndependentes da c orrente que está na m oda, pagam por isso. Pelo
menos no cinema.
Não sei se acredito muito nisso. A Teresa Villaverde, por exemplo, tem sido muito
ROSA NEGR A,1991

bem...

Nesta última fase é dife rente. Mas há uns anos atrás não me parece.
Há uns anos atrás nem havia mulheres no cinema. Havia a Monique Rutler, mas que
trabalhava. Fez dois filmes; mas teve imensa dificuldade também. Já a Solveig
Nordlund não teve. São semi-estrangeiras.

A Solveig Nordlund, na conversa que tiv emos, referiu que o facto de e la e a Mo nique
Rutl er serem estrangeiras talvez lhes tenha facilitado o percurso.
Facilitou. São pessoas também muito fortes e decididas, que vinham de fora, que não
RELAÇÃO FIEL E VERDADEIR A,1986

se subjugaram facilmente, que trabalhavam como técnicas, o que também lhes
facilitou a vida. De resto, fui só eu e vinha da televisão, onde na altura fazia coisas
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com algum sucesso. As coisas que eu fazia tinham algum prestígio. Parece-me que
também foi importante. Mesmo que não o tenha sido para o júri, que me conhecia
daí, seria talvez importante para mim, para sentir alguma segurança.

E o Rosa Negra? Foi realizado passa dos uma série de anos, mas não tenho a d ata
desse filme.
O Rosa Negra é de 1991. Pois, eu trabalho imenso. Isto de trabalhar na televisão tirame muita disponibilidade para o cinema.

De qualquer modo, tem um p ercurso muito constante como realizadora.
Aquilo que faço na televisão são coisas que me ajudam a respirar para o cinema. Fiz
as Flores Amargas logo a seguir à Relação Fiel e Verdadeira, fiz a Daisy [Daisy/Um
filme para Fernando Pessoa] Enquanto estava a preparar O Anjo [O Anjo da
Guarda,] fiz As Escolhidas. E quando depois vejo as coisas, acho que elas têm
realmente a ver umas com as outras. O meu percurso tem umas pedrinhas e depois
tem umas pedronas, mesmo que não prestem. As pedrinhas vão fazendo caminho
para as pedronas, como num jardim zen. São o percurso que vou fazendo na
televisão. Vou afastando algumas coisas: isto não me interessa, isto interessa-me. É
como se fossem esquisses para depois fazer o chamado quadro. Penso que tenho feito
um bocado isso.

E o Rosa Negra não teve distribuição comercial?
Não… é uma espinha cravada na garganta.

Foi um filme complicado?
Muito complicado. O Rosa Negra teve um percurso muito infeliz, verdadeiramente
infeliz. E eu alguma culpa tenho nisso. O director do Festival de Locarno gostou
muito do filme; mas o festival era muito sobre a hora, eu tinha o filme ainda muito
atrasado e precipitei-me imenso na pós-produção. Isto tudo misturado com o total
desinteresse do produtor: mal o filme ficou na lata, ele desligou completamente.
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Não havia dinheiro – dizia ele – para fazer boas misturas e eu queria fazer misturas.
Tinha tido um trabalho de som estranho e muito infeliz do Bonfanti; infeliz, porque
não dominava bem o DAT e foi o primeiro filme que fez com DAT. O certo é que eu
tinha uma captação muito diferente, e o Bonfanti ia-me sossegando dizendo que
depois na mistura aquilo se corrigia, mas não se corrigiu nada. Dobrei o filme, leveio a Locarno e lá apercebi-me das deficiências graves de som. Voltou para a mesa de
montagem para voltar a ser remontado, com um produtor completamente
desinteressado, que nunca arranjou distribuidores. Arranjou uma vez a possibilidade
do filme ser passado no Quarteto, em Agosto, uma semana; eu disse-lhe que não,
daquela forma não. Disse isto publicamente, porque foi uma coisa de que nunca
desisti. E percebi que ou passava para outra e começava a pensar noutro filme, ou
ficava atada à Rosa Negra e não fazia mais nada. E pronto, pus o filme na gaveta e
quero ver se negoceio com ele uma forma de sair com o filme. Mas agora, agora é o
Anjo; vai sair em França, teve um percurso ao contrário, completamente feliz; quer
dizer, esbarra quando chega à distribuição, mas é um filme que tem tido uma
aceitação mais equilibrada na relação com o público. O Rosa Negra penso que é um
filme muito mais comum. Por acaso, gosto bastante do filme, é um filme
desequilibrado, mas todos os filmes que faço são desequilibrados.

O que é que isso quer diz er? Desequilibrados em q ue sentido?
É um filme que tem algumas fragilidades...

É muito passi onal, não é?
É profundamente passional. E é muito passional com coisas que são às vezes
consideradas menores como a gente da província. Gosto imenso dessa estrutura
dissolvida em árvore, desse lado da estrutura narrativa dissolvida pelas coisas
comuns. Eu até costumava dizer que me apetecia chamar-lhe Pequenos Burgueses…
A estrutura narrativa central, que era forte, era toda contaminada por personagens
secundárias, coisa de que gosto particularmente. Mas, acho que é um filme que
poderia passar muito bem. É um filme mais comum, com o qual as pessoas se podem
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identificar mais, não é tão “estranho”. Admito que a relação passional, fusional
assuste. Se calhar as pessoas têm mais dificuldades. É preciso ter vivido um bocado
para perceber o filme. Acho eu, não sei. As pessoas comuns que viram gostaram.
Depois há uma faixa de gente que, admito, se calhar não tem tanta facilidade em se
reconhecer naquele universo, naquele universo pesado, sofrido, ao mesmo tempo
O ANJO DA GUARDA,1998

distante, interior.

Ao criar uma o bra em c inema qual é o mai or fascínio para si?
Ah, é criar uma coisa do nada. Criar personagens que existem, que passam, que têm
forma. Na Rosa Negra, o personagem feito pelo Mário Viegas; o antropólogo que
morre no Anjo da Guarda logo no início.

É fantástico.
Quer dizer, é esse lado da criação propriamente, coisas com volume, com peso, que
existem. Imagine que se pode ir por ali. A personagem do pai n´O Anjo, que nunca se
vê, eu podia perfeitamente ir por ali e fazer um filme só com ele. Disso gosto muito,
o fazer um eco da vida. Fazer durante hora e meia um eco do que poderia ser uma
coisa que não existe, existe numa tela. Ainda por cima em Portugal somos nós que
inventamos, escrevemos, filmamos, montamos, pomos cá fora. É uma ligação tão
uterina com aquilo, que é pesado – a gente depois tem que respirar.

E O Anjo da Guarda, teve uma boa r eacção da crít ica?
No geral teve, na crítica que me interessa; porque alguma crítica não me interessa
nada. Isto é, chateia-me imenso quando leio, porque não sou nada masoquista.
Mas acho que as pessoas que me interessam, às quais eu dou valor, essas foram muito
entusiastas. Algumas que não escreveram, porque normalmente não escrevem sobre
cinema, mas que são pessoas muito especiais, a cuja opinião eu dou imenso valor,
essas foram mesmo muito, muitíssimo entusiastas. Eu penso que o filme teve uma
carreira feliz.
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É autobiográfico?
Não. Quer dizer, tudo o que um criador faz é autobiográfico, todos eles são
autobiográficos mas no fundo não são. Eu não sou a Lúcia.

E qual é que é o pap el d´o Anjo ? Porque é que aparece o Anjo da Guarda ?
Porque o Anjo é aquela coisa – um quadro – muito naive e ingénua que davam às
criancinhas. E lembro-me de ver, é uma espécie de Ihac Guffin… Só que é um
símbolo, é um ícone; mas eu acho que é muito a projecção do duplo, uma sombra que
nós temos em nós próprios. É muito a imagem infantil, mistificada de si próprio, é
como se fosse um triângulo. Há uma amiga minha muito, muito católica que dizia
que o Anjo era a Lúcia vista por Deus. Pode ser, é uma triangulação, é uma relação
com a sombra. Eu acho que também tem a ver com a minha paixão pelos
românticos, uma coisa mesmo fundamental em mim. É muito rilkeano, bastante
gente reparou nisso; mas não foi nada consciente, e agora quando vejo acho-o
profundamente rilkeano, o que quer que isso seja. Acho que é muito eu. E no entanto
não é nada autobiográfico.

Nesses três filmes, nas três longas-metragens o espaço é sempre a pr ovíncia. Há uma
necessidade de voltar à origem?
É uma constante nos filmes. Não é nada deliberado, mais uma vez é algo de
inconsciente, mas tenho sempre necessidade. Ainda não fui capaz de filmar em
Lisboa, filmar mesmo. Fiz uma vez uma coisa chamada Luz In certa, para a Lisboa
94, em vídeo, a partir de um texto do Pessoa [Fernando Pessoa ] e filmei em Lisboa.
Foi a única vez. Por acaso talvez filme em Lisboa no próximo filme, se houver – mas
de resto tenho sempre necessidade de ir para paisagens que normalmente são
montanhosas, que normalmente são românticas, fortes, graníticas, que no fundo é a
minha Serra da Estrela. Acho que tenho necessidade de ir lá, de procurar figuras
femininas fortes, por exemplo, que é uma outra constante.

225

É outra constante.
Personagens que normalmente pertencem ao universo rural, esse feminino. Eu acho
que o meu universo cinematográfico é profundamente feminino, e onde há um
grande fascínio pelos homens. Houve aí uns parvalhões que disseram, e é verdade,
que n´O Anjo morrem os homens todos. Isto não quer dizer que não haja uma busca
do homem. Se há filme em que há uma busca do homem é este. Triste, neste caso,
porque é um filme muito triste.
Está a prep arar o próximo?
Estou.
O caso do assassínio, da mu lher que mata o marido... São comuns as r elações e ntre
casais em q ue o marido bate na mu lher e faz coisas inacreditáveis. Mas não é c omum
haver uma r eacção da mu lher. A mulher normalmente sofre a vida inteira estas
violentações sem se manifestar.
No caso da Marta é um acidente. A Marta preparava-se para viver a vida toda; aliás
ela ainda fica mais atada ao homem depois de o ter morto. Aquela relação com as
mãos e com a fotografia na cama é completamente fusional, é uma relação fusional.
Ela não se libertou nada do homem, pelo contrário, ainda lhe ficou mais ligada. É
como se o tivesse levado para a cova. São relações que me fascinam imenso, relações
fusionais, relações de ambivalência, relações de poder entre o casal. O primeiro filme
era carrément sobre isso, a Mater Dolorosa! Também aparece na Rosa Negra, a Mater
Dolorosa, aquela que se vai despojando de si própria para passivamente ser
destituída de tudo – que eu penso que é quase sempre o destino da mulher
portuguesa. Na província, a vida das mulheres era muito completamente isso; agora
será menos, mas ainda é.
Como é que é possível que isso ainda aconteça? Mesmo em Lisboa, ap esar da aparência
de que as mulheres são muito independentes, há uma censura sub-reptícia permanente
a tudo o q ue é uma mu lher independente, não é?
É uma coisa complicada. Corre-se sempre o risco de se fazer sociologia e psicanálise
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baratas. Eu fiz uma vez uma coisa engraçada, um documentário sobre as mulheres
portuguesas chamado Maria, uma coisa pequenina, uma espécie de Photomaton.
Nunca me lembro desse documentário; foi feito para a Quinta Conferência das
Mulheres, em Pequim. Nele, algumas funcionárias, porque não se reconheceram,
diziam que faltavam ali as mulheres executivas; e isto passava-se no tempo do
Cavaco, elas queriam imenso reconhecer aquelas de saltinhos com dourados e saias
muito

curtinhas, tilintantes.

Não

aparecem!

Mas

aprendi

imenso

nesse

documentário, porque em poucos dias calcorreei o país todo, para as fotografar. E
aprende-se muito, até se aprende a diversidade do comportamento delas. Mas há
uma coisa que aprendi, e que eu já calculava. Todas elas são muito manhosas e não
dizem que têm poder. Queixam-se dizendo que não têm poder, e depois têm imenso
poder. Há uma constante: o homem é sempre ausente ou foi ausente, ou emigrou, ou
o pai emigrou e ela teve que tomar conta, ou o marido é alcoólico – há imenso
alcoolismo no interior e não só. Esta constante faz com que as mulheres fiquem
completamente sós e numa relação – que deve ser a relação primordial delas –
maternal com os homens; e isso explode com os filhos, é uma forma de os castrar, e
de os manipular. Eu penso que a mulher portuguesa têm muito poder, mas é um
poder um bocado perverso, é o poder real. Provavelmente porque os homens
portugueses sempre partiram. Partiram para as cruzadas, para as descobertas, para
a guerra, partiram para o Brasil, para as colónias, emigraram. E isso marcou imenso,
imenso. Elas já trabalhavam, mas agora trabalham com salário, o que dá uma
grande independência. Vão muito aos cafés, e a própria telenovela, que pode ser
abominável, introduziu um imaginário às vezes mais avançado que o dos maridos.
Queixam-se de que não têm conversa para eles, porque eles só falam de futebol e têm
uns esquemas mentais que apesar de tudo são outros. E depois elas realmente metem
muito medo, são muito poderosas, porque aprenderam a ganhar muita força. Mete
medo e os homens diluem-se muito naturalmente, porque elas são as mães, porque
têm uma relação.

Havendo esse poder, como podem elas ser ao mesmo tempo tão m anipuladas? Como é
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que é possív el levarem pancada?
Muitas vezes é uma pancada exibida nas aldeias. Aliás, as varinas são assim: “Vejam
como o meu homem é tão macho, tão macho que me bate”. É uma coisa muito
histérica, é uma distribuição de poderes. Há uma relação torta, e acho que também
com a sexualidade. Parece-me que realmente os homens em Portugal se elidem
muito, se demitem muito, se afastam.

Como é que surgiu o argumento da Rosa Negra? Foi escrito por si?
Foi.

Não foi baseado em n enhuma histór ia?
Não, não.

E O Anjo da Guarda também não?
O Anjo também não. O único baseado numa história foi a Relação Fiel. Mas é
completamente uma adaptação libérrima, passei-a para a actualidade do Norte de
Portugal, um norte barroco, entre Minho e Trás-os-Montes.

E os filmes foram aprovados em concurso do IPACA à primeira?
À primeira. Por acaso, tive imensa sorte. A Rosa Negra também foi à primeira. Tive
um filme chumbado, o Pequenos Burg ueses, do Carlos de Oliveira, uma adaptação.
Foi chumbado: só havia dois e eu fiquei em terceiro. De resto, tenho tido bastante
sorte nesse aspecto. Tive uma vez um vago projecto, a primeira vez que entreguei;
mas era muito fraco, é daquelas coisas, toda a gente entregou e eu também entreguei.
De resto tive sorte. Normalmente tenho muito mau perder. Quando avanço com
alguma coisa tenho que a fazer. Nesse aspecto sou muito combativa. E normalmente
apresento bem, é para fazer.

Nas rodagens e no plateau sente alguma dificuldade na r elação com os técnicos?
Não. Mas se isso me acontecesse, era completamente impossível trabalhar a fazer
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directos. Sabe que a fazer directos na televisão se trabalha com os melhores
profissionais e nas situações mais arriscadas. Eu fiz os directos mais arriscados que
se pode fazer em televisão. Fiz e faço, grandes bicos de obra. Tenho imenso sangue
frio, não tenho nenhuma espécie de dificuldade de imposição pessoal, sem nunca
gritar, sem ser histérica. No Festa é Festa foi onde fiz a prova de fogo, mas acho que
foi bom. E era miudíssima, era muito novinha, tinha vinte e tal anos, em televisão
era a realizadora mais nova. Talvez pelo facto de ser muito inconsciente, só se explica
por ser muito inconsciente e por não ter respeito. Eu não tenho respeito, tenho
respeito a muito pouca coisa. Normalmente não tenho medo das coisas poderosas.
Gosto das pessoas comuns e elas sentem isso. E quando gosto, gosto mesmo. Nota-se
muito. Também se nota quando não gosto. Eu acho que as pessoas me aceitam,
sempre me aceitaram. Agora, quando olho para trás, fico a pensar que é espantoso
como aquela gente me aceitou, uma miúda que faz um curso e vai logo fazer os
directos mais arriscados. E nunca me senti posta em causa. Os câmaras e aquela
gente, “Vá, miúda!!!“. Dá-me vontade de rir. E não tenho respeito pela televisão,
nunca tive nenhum respeito pela televisão.

O que é q ue gosta mais de fazer, cinema ou t elevisão?
Ah, cinema. Quer dizer, são coisas diferentes. O meio é pesado, burocrático. Há muita
gente muito frustrada, muita gente muito triste, que não foi nada e está ali... Não se
compara. Se não fizesse cinema, faria certamente outra coisa qualquer. Não
aguentaria viver. A televisão aguento, não estou lá todos os dias, tenho uma vida
completamente livre. Também, pagam tão mal! Mas o cinema é onde tenho a cabeça
e o desejo. Por isso é que eu aguento a televisão. Senão tinha de fazer outra coisa
qualquer, não era capaz de sobreviver. Disso tenho a certeza absoluta. Eu dou aulas
numa universidade e digo sempre às pessoas que vão trabalhar para a televisão: “A
única forma de se aguentar uma coisa daquelas sem autofagia, sem de repente passar
a funcionar organicamente pela instituição, é ter a cabeça noutro sítio”. Ou pintar,
ou desenhar, ou escrever… Porque senão aquilo toma mesmo conta das pessoas.
É muito viciante, é uma armadilha, é sedutor, dá uma ilusão de enorme poder.
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Então na altura em que só havia a RTP, a televisão era muito pobre e velha, mole.
Nunca me interessou, nada, zero.
Qual é o seu filme de que gosta mais?
Hesito entre a Relação Fiel e Verdadeira e O Anjo da Guarda. Gosto muito d´As
Escolhidas; mas As Escolhi das é um ensaio.
É engraçado observar As Escolhidas. A Graça Mo rais é uma p intora que vai mui to às
origens da v ida dela e às o rigens da vida, da e xistência humana. Achei curioso que a
Margarida nos s eus filmes longas-metragens vá muito, por via do c inema, aos
mesmos assuntos…
Penso que há alguma identidade, há coisas parecidas. Somos as duas da província,
somos as duas de formação muito católica. Andei num colégio de freiras – ela ainda
é católica, eu já não sou. Há uma formação rural; eu não tenho, adorava ter, mas é
muito próxima. A proximidade de uma série de coisas. Sobretudo, a presença da
serra. Para mim é mesmo uma coisa muito importante. A luz, a importância da luz,
que a Covilhã tem. Aquela serra está sempre a explodir em luz. Tocou-me muito. E
depois aquelas personagens que há… O meu pai é muito assim, aquilo que está na
Rosa Negra é o meu pai. Aquele universo traçado, popular, entre o cómico e o
patético. As coisas que não se dizem, os pais que não tocam nos filhos.
O q ue é que q uer dizer a última frase do Rosa Negra, “luz querida, não me procures
noutro sítio”?
Ah. Pois. Já são mortos a falar. Também é um filme muito povoado por mortos. É
engraçado que não sou nada depressiva, mas ponho mortos nos filmes. É como se
estivéssemos a ver fantasmas, aquela memória com que eu fico, que está ligada à
serra de algum lado... tem que ser isso. Aquilo para mim era ao mesmo tempo o mar.
Era o único mar que eu conhecia até certa altura. E aquilo foi sempre para mim a
possibilidade de imaginar coisas. O que estará por baixo daquela neblina? As vozes,
as pessoas que morreram, os espíritos que estão a subir devagarinho, o som que se
tem lá em cima, a capacidade de ouvir vozes.
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Aquele silêncio que nos l eva.
Aquele silêncio de 360 graus. E de repente há umas vozes que vêm ao de cima e para
mim o desejo do filme estava todo nessa cena, o olhar dela absolutamente
implacável. É também o retorno a um texto grego, da Antígona. Aquilo é uma
Antígona que olha implacavelmente para um deserto de cadáveres. Não há nada, ela
ficou sozinha, sem nada, e começam a subir vozes. É uma polifonia. Era a minha
ideia, a ideia do filme foi toda feita assim. Podia ter ido mais longe, era um filme que
precisava de ter muito tempo.

O que representa o plano do Anjo da Guarda, o último plano ou um dos últimos,
quando a Isabel de Castro levanta as duas roseiras ao alto como que a convocar a
aprovação dos d euses para a plantação das ros eiras?
Poderia ser um plano de A Relação Fiel e Verdadeira. É o retorno à Terra; ao mesmo
tempo é mostrar à Natureza que aqueles dois vão continuar a viver porque ela quer.
É uma afirmação de vontade. É uma personagem fortíssima, a Rosa Amélia, que é o
nome da minha avó. A minha avó era uma presença esmagadora. Era muito grande.
Engraçado, quando filmei com a Isabel de Castro, contei-lhe o que tinha pensado:
“Isto é a minha avó, que era extraordinária, uma grande artista mesmo, uma grande
imaginação, uma pessoa extraordinariamente livre”. A gente nunca sabia se estava
a mentir se estava a falar a sério, porque era impossível. Ela própria nunca sabia. A
Rosa Amélia era uma artista, tocava rabeca em miúda e bordava como quem pinta,
e aquilo brotava, era o fascínio da família toda, ninguém mandava nela… vagueava,
grande e bonita, tipo aciganada. Era uma mulher daquelas verdadeiramente rurais.
Era a minha avó materna. Disse então à Isabel: “Afinal tu sais à minha avó paterna,
que era pequenina, leve e pegava-se nela”. Era o contrário, era pequenina e não tinha
nada a ver com a outra; era uma mulher magra, muito levezinha. Esse plano é a força
toda das personagens femininas. Está nesse plano. Uma grande cumplicidade que ela
tem, cumplicidade confiante, com a vida e com a morte. Com as duas coisas, de
igual para igual. Não é por acaso que ela está filmada de baixo, em contra-picado
contra o céu e os elementos estão todos equilibrados. Sente-se a água, ela aliás rega.
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Sente-se a terra, sente-se a água, sente-se o ar e ela é o fogo. É o fogo, a finalidade,
a justiça. Sabe que a filha fez mal mas é a filha. Quer dizer, é uma pessoa pouco
moral; é uma pessoa “ética”, a ser classificada seria classificada por valor éticos e não
morais. A gente imagina que ela não tem moral nenhuma. É amoral, está fora de
tudo. Aliás, por vezes a gente não sabe se ela é a criada, se é a dona, se é a patroa, se
é a mãe do pai. Tem uma tal dignidade pessoal que está fora das classes também.

Passemos a um as sunto um pouco diverso. Como vê o c inema português dep ois de
tantos e tantos anos a tr abalhar nele?
Muitos anos, muitos. Vejo-o bastante confuso e em grande perigo. Costumo ser muito
optimista, mas aqui não estou nada optimista. Por um lado, aparecem pessoas. Está
a aparecer muita gente nova, o que é bom, e de certeza que vão aparecer raparigas.

Têm aparecido, ultimamente.
E a Teresa Villaverde já é um bom caso. Eu acho que a relação com os espectadores
e com o público e com a crítica, a maneira como o sucesso está a ser pré-comprado é
muito, muito perigoso. Perigoso não haver salas. Já me senti com uma grande sorte
em estar com o filme no Nimas em Junho. Ao que uma pessoa chega! Junho é um
mês terrível, está tudo em exames, há feriados e não sei quantas pontes, o primeiro
calor, etc. Podemos fazer o melhor filme do mundo e esbarrar com ele numa
prateleira porque o produtor não se mexe, porque o Paulo Branco não está
interessado, porque o Paulo Branco não é o produtor e a Lusomundo só mostra
filmes da SIC. Portanto o complot entre SIC e Lusomundo neste momento é
gravíssimo. Aliás eu acho que é ilegal; mas em todo o caso é gravíssimo.

A Lusomundo só mostra filmes da SIC?
Filmes participados pela SIC, financiados pela SIC e portanto se quiser passar nas
salas... O Paulo Branco tem pouquíssimas salas e tem os filmes dele e todo o cinema
europeu. A Lusomundo...
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Tem este acordo com a SIC, portanto quem está de fo ra ...
A Lusomundo só não passa porque não quer, não é? Mas o que é certo é que a
Lusomundo só passa filmes que têm a garantia SIC. Garantia de não sei quantos
espectadores. Aquela promoção espantosa que a SIC sabe fazer. E portanto a coisa
está condenada à partida, os dados estão viciados. Ou se é produzido pelo Paulo
Branco e se tem garantia que se sai nas salas dele... No meu caso, ele foi simpático e
realmente passou o filme numa sala; mas foi numa sala apenas! É reduzir um filme
a uma escala quase de ignorado.

E fica de fo ra o resto do país.
No resto do país espero que o filme ainda passe. Mas também são muito condicionais.
A maior parte das salas são da Lusomundo; portanto, não indo para a Lusomundo...
O meu primeiro filme foi distribuído pela Lusomundo, ainda foi possível. Agora já
não é possível. Neste momento a situação é muito mais difícil. Anteontem li um
registo do último dia de filmagens do Jorge de Silva e Melo, que também tem tido
uma experiência problemática com a distribuição e o último filme dele não passou; e
com este filme ele também diz que ou o Paulo Branco o mostra... Mas como não é
produzido pelo Paulo, não há garantias. Se o Paulo não se interessar, nem fizer uma
obra de misericórdia, não passa! Por outro lado, não tem o apoio da SIC, portanto
não é natural que a Lusomundo mostre um filme que não tem vedetas.

E como é que se c hegou a e sta situação?
A grande força que a Lusomundo têm, a inexistência de distribuidores como o Paulo
Branco, que mal ou bem é a única alternativa existente, que passa filmes de
qualidade, o único que tem salas que fazem frente à Lusomundo. É grave e é estranho
não aparecer gente que pegue numa sala – por exemplo como vocês aqui –, mas no
circuito comercial e duma forma organizada... Mostrem filmes! Eu espanto-me,
palavra! Quando a gente que quer estar ligada ao cinema me vem perguntar, eu
respondo: “Mas porque é que não vão para a distribuição e exibição?” Está bem, não
é fácil começar, mas nada é fácil de começar. É um campo, alguém tem de aparecer.
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Parece-me que é a coisa mais grave. Há muitos filmes, mas não há garantias que eles
sejam vistos. É uma situação insólita e também é um bocado chata a conversa de
estarmos a pedir explicações sempre ao Carrilho. O Estado pode apoiar, mas também
não pode de repente ir desencantar distribuidores. Não nascem de um dia para o
outro. Têm de começar...

Pois é. Uma si tuação muito caricata.
É uma situação para nós muito infeliz e muito grave. É evidente que o Pesadelo Cor
de Rosa faz 200 mil espectadores. Pronto, tem a garantia de subsídio logo a seguir. A
não ser que as relações se alterem, e então estes filmes que têm sucesso não têm
apoios; mas não é isso que se passa, continuam a ter apoios. A não ser que a situação
se altere, tomarão rapidamente completamente conta, porque depois não há
dinheiro para todos. E eu temo muito que a situação se radicalize entre os filmes da
SIC-Lusomundo-200 mil espectadores, e outros que são primeiras obras, curtas
metragens. Mas e o resto? Fica ao Deus dará? É o que está a acontecer…

Como foi a s ua experiência na Emis sora Na cional, em 1974?
Fui ter com um senhor com uma grande bigodaça, muito querido, o Belo Marques,
que eu não conhecia de lado nenhum; e pedi-lhe emprego porque eu gostava muito
de música. Ele perguntou-me: “Que tipo de música?”, e eu respondi: “Toda, desde
Rolling Stones a Mozart, especialmente”. Tive tanta sorte… Pôs-me a fazer um
programa, foi a coisa que eu mais adorei fazer, em que eu fazia tudo também – a voz,
o texto, a investigação – sobre a programação da Antena 2, mas para passar na
Antena 1. Fazia uma escolha e explicava: o que é uma sonata… e dava exemplos.
Falava sobre a Callas, o Verdi ou sobre o Bach, o que era uma cantata, um cravo.
Eu não fazia a mínima ideia, lembro-me que ia estudar, informar-me, eu tinha 23
anos. Tive de comprar imensos livros e informar-me. Depois gravava. Lembro-me
que o Manuel Tomás, agora realizador da SIC, foi meu sonoplasta… Havia o Freitas
Branco e outras celebridades, e eu completamente analfabeta, mas a gostar imenso.

234

Depois ia aos históricos, às gravações históricas, onde conheci um universo que eu
não conhecia e que me fascinou completamente. Era sobretudo umas velhinhas,
completamente velhinhas, que faziam os programas e dactilografavam as
programações. E as locutoras, velhas locutoras... No meio disso tudo, o D. João da
Câmara, que eu já não conheci mas imaginava perfeitamente ali... A Maria Leonor,
outras pessoas que andavam no Quelhas, entre a Antena 1 e a Antena 2, e que
comentavam os vários tocares dos pianistas. Tudo aquilo com um ar de século XVII,
um ar velhíssimo, o ambiente, os castanhos das instalações, as gravações lá nos
confins. E eu podia fazer tudo, não havia restrições, o que dá muito a imagem do
país. Havia um fulano muito simpático que me deve ter achado uma certa graça, e
eu então fiquei com carta branca. Escolhia o que queria, fazia o texto que queria,
gravava e ia para o ar. Uma coisa destas não se passa em mais lado nenhum do
mundo. Depois, houve uma mudança política: todos os colaboradores, entre os quais
o João de Freitas Branco, que eram optimamente pagos – eu de resto nunca ganhei
tão bem na minha vida – fomos todos para a rua. Ainda fiz umas coisas para os
noticiários, mas não tinha jeito nenhum para jornalista e fiquei sem aquilo. Tive
imensa pena. Gostei imenso da rádio, dos microfones, da voz, de ouvir a voz, daquele
silêncio que se faz na cabine, uma coisa estranha que não há em mais lado nenhum.
Quando se fecha a porta e nós estamos lá dentro, há um vago eco e... aquela cloaca,
há um som de cloaca, fecha e estamos ali sós. A sensação de grande liberdade, é uma
voz junto ao microfone. O poder falar, dizer não importa o quê, é uma sensação de
liberdade e de aventura, que eu em televisão nunca quis ter, nunca me interessou
aparecer. Mas na rádio houve qualquer coisinha que me tocou.

Conseguiu durante todos estes anos c ontinuar a fazer cinema, por vez es em vídeo mas
também em película. Acha que usufruiu de circunstâncias especiais? Acha difíc il
para uma mu lher que não tiv esse uma si tuação específica favorável conseguir o
mesmo?
Eu penso que sou um bocado aventureira. Comecei a trabalhar uns dias antes de
fazer 18 anos, quando vim estudar. Houve um acidente profissional na minha
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família, com o meu pai, e nós tivemos que começar a trabalhar. E isso marcou-me
imenso. O conhecimento daquele universo pequeno-burguês da instituição pública
para onde fui, que era a Santa Casa da Misericórdia, foi o meu primeiro emprego. Foi
lá que fiz o curso, trabalhava até as 5:30. E um dia percebi, senti, aquelas coisas
terríveis... Acho que na vida me corre tudo assim, um bocado à machadada, mas é a
única forma de cortar. Senti que ou me despedia imediatamente ou ficava lá a minha
vida toda. E despedi-me. De repente, fui-me embora, fiquei desempregada e não
podia. Dei aulas no Montijo seis meses; mas tenho brônquios fracos e não pude
continuar porque era muito húmido. E assim fui-me oferecer à rádio. Foi por um lado
porque tinha que trabalhar, não me passava pela cabeça ser só estudante. O 25 de
Abril apanhou-me nessa altura, eu só estudante, que era uma coisa que fui durante
poucos meses. Gosto muito de música, a minha família é muito musical. Para mim o
normal é a música ou a pintura. Portanto, acho que era difícil eu não ir parar a
qualquer coisa que tivesse a ver com arte.

Mas acha que as mulheres tinham facilidade em tornarem-se realizadoras?
De todo! De maneira nenhuma. Pelo contrário! Não é por acaso que não há.

Porque é que há t antos realizadores em Portugal e tão p oucas realizadoras?
Porque a maior parte das mulheres tem muita dificuldade em sentir uma voz delas,
suficientemente forte para terem necessidade de a transmitir. Depois, o universo das
equipas é profundamente masculino. Agora já é menos, porque dos alunos que vão
para as escolas a maioria são mulheres. Portanto, há uma tendência colectiva e no
meio disso tudo há umas que ficam. Porque as mulheres desistem muito facilmente.
Essa é a minha qualidade, não desisto facilmente. É um universo profundamente
masculino. Veja em todas as outras formas de arte. Quantos escritores? Tirando
algumas pintoras e algumas escritoras, sobretudo de romance, o universo da criação
tem sido masculino. As mulheres começaram a aparecer só agora no século XX, e no
século XIX no romance, sobretudo no romance inglês. Não há uma única maestrina.
Houve a Constança Capdvile, que aliás era óptima. Não há uma música! Não acha
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isto extraordinário? Não me entra na cabeça porque é que não há. As mulheres não
são musicais? Na música ligeira há imensas. Fadistas há imensas. Na música erudita,
nem uma, a não ser como intérprete! É porque o universo é profundamente
masculino: organicamente, os que ocupam, os que estão no Conservatório. Só pode
ser! Não acredito que as mulheres só sejam boas como cantoras de agrupamentos
relativamente populares, de música popular, como a Teresa Salgueiro. Há óptimas,
espantosas fadistas. E depois disso já não são boas para música erudita. Como é que
é possível? São óptimas como instrumentistas, mas depois já não são óptimas como
compositoras? De facto foi sempre assim.Também não havia pintoras, tirando a
Josefa de Óbidos, tirando a Sara Afonso, e a Sara abdicou para o Almada Negreiros.
Sabe que abdicou e disse-o. Por um lado, conviver com personalidades artísticas
masculinas fortes é difícil e a competição é fatal. Por outro, acho que a organização
do poder artístico é uma organização masculina; mas pouco a pouco irá sendo
alterada pelas mulheres, que são muito mais conciliadoras, que dissolvem o poder,
que o sabem administrar e harmonizar, manipular. E a coisa há-de alterar-se, mas por
enquanto uma equipa de cinema é fundamentalmente masculina. Eu trabalhei com
uma directora de fotografia na Rosa Negra, magnífica, fascinante mulher; mas eu vi
no início como eles olhavam para ela! Ela depois impôs-se completamente! Também
era directora de fotografia do Rhomer, do Godard, e não havia mesmo hipótese
nenhuma de ela ter algum problema. Mas, eu reparei como é que eles olhavam!
Depois, é preciso ser muito melhor do que os homens e... também não é fácil!

Pois!
É preciso ter uma força enorme, porque à primeira eles tentam ignorar. E continuam
a tentar ignorar. De várias formas, não facilitam, não é fácil. Quantas mulheres há
no cinema, no mundo? Poucas. Chega uma certa altura e não continuam, fazem
cinema muitíssimo mais esporadicamente. Há uma Agnes Varda. Nos Estados
Unidos, então, é um deserto! Em Espanha não conheço nenhuma, há de certeza,
mas…Neste aspecto, Portugal, apesar de tudo... Também somos pouquíssimas,
somos três em 60.
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A maior parte acabou por desistir.
A Ana Luísa Guimarães talvez possa retomar a qualquer momento.

Mas está no início de o utra geração, de outra fase do cinema português.
É. E nós temos outras profissões, a Solveig Nordlund era montadora, eu tenho a
televisão, senão também não poderíamos; mas isso também é verdade para os
homens. Claro que ou tinham dinheiro – é o caso do Paulo Rocha –, ou viviam muito
mal – o Manoel de Oliveira esteve à rasca durante alguns anos. É um caso especial
também. E uma coisa é nós conseguirmos fazer; outra coisa é o esse fazer para ser
aceite tal e qual como os outros, o que não é verdade. Não posso dizer que me tenha
sido prejudicada por ser mulher, excepto esporadicamente, mas não foi isso que
afectou muito, afectou um bocadinho mas não afectou muito. Mas, se olhar
objectivamente e friamente, acho que a relação não é igual, não é a mesma.

As mulheres são prejudicadas, não é?
As mulheres à partida têm mais dificuldade se quiserem chegar ao objectivo que é
fazer um filme, pô-lo cá fora e combater justamente, com armas justas. Porque pode
ser acarinhada no início, mas depois vai pagá-las! Se não for suficientemente boa vai
mas é fazer trabalho de casa na cozinha, como disse o Mário Soares. Está-se sempre
em risco de ouvir uma coisa destas, que é uma coisa que uma mulher não diz de um
homem! De resto é uma coisa muito infeliz! Mas diz-se! Ele disse-o! Nós estamos
sempre à beira de sermos mandadas para a cozinha. E a gente sabe!

O que é q ue se p ode fazer?
É não ir! Eu adoro ir para a cozinha, vou na mesma, excepto se me mandarem. Não
é incompatível, mas escusam de me mandar para a cozinha... Para já é bom ter
consciência disso, é preciso ser muito persistente, e continuar a ser muito criativo, e
não adquirir o discurso da vítima. Isso é importante. Mas também não fazer
competição… Embirro imenso com o discurso feminista convencional, vicia imenso
as coisas, disfarça imenso outras realidades...
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E não é c ompletamente justo.
Não é completamente justo, muitas vezes é completamente injusto; e normalmente
isso conduz a uma competição e comparação de poderes que também acho um
bocadinho obscenas. Penso que é uma faceta, mas é preciso colocá-la juntamente
com as outras facetas da sociedade. Por exemplo, uma pessoa que é filho de cineasta,
filho de grande arquitecto, ou de uma família muito rica, como é o caso do Pedro
Burmester que naturalmente vai para o piano muito mais facilmente que o Faca
Rosado, que era acordeonista, também muito bom, acordeonista alentejano. Fiz
para a televisão a sessão em que eles ganharam ex aequo o primeiro prémio Vianna
da Mota. Lembro-me perfeitamente de reparar como duas criaturas vindas de
mundos especiais tão diferentes chegam com as suas diversas características, a pose
diferente. Tudo é fácil para um – que há-de ter tido as suas dificuldades também – e
tudo é difícil para outro, tudo tem de ser feito. Essas diferenças são tão grandes como
ser homem e mulher. Se uma mulher for muito bonita, se calhar tem mais facilidade
em fazer uma coisa do que se for muito feia. Se for rica e muito bonita ainda tem
mais. E pronto, isso é tão importante como ser mulher como ser homem. Assim como
nos homens, essas coisas também se têm em conta. E agora há uma novidade social
e sociológica, os “filhos de”. São os filhos dentro da classe; sempre foi assim e ainda
é; é chocante.

Típico do p eríodo salazarista, só os filhos dos méd icos eram médicos...
Pois. Agora como é uma profissão que está um bocadinho na moda, agora esses vão
ter de certeza acesso muito mais fácil à carreira, do que os outros que vêm dos
confins, de Arganil, da Covilhã ou de Vila Real. Um miúdo que venha de Vila Real
de Trás-os-Montes não tem a mesma facilidade, é impossível que tenha. Não me
venham com coisas, porque não tem! E se tiver o azar de nascer naquela pequena
burguesia muito pobre, de uma pequena cidade, então ainda tem menos! Ainda por
cima, agora há uma coisa que vicia mais os meios; por um lado facilita, mas por
outro não facilita. Trata-se da descentralização das unive rs i d a d e s. Dão a
possibilidade de as pessoas se fixarem lá, quer dizer que agora vêm menos para as

239

grandes cidades, têm muito menos força. Eu nunca na vida viria a fazer coisa
nenhuma se tivesse ficado na Covilhã. Tudo facilita que pessoas que nasçam em
Lisboa e que sejam filhos de gente já inserida no meio acedam mais facilmente à
profissão.

Aliás, só se faz cinema em Lisboa.
Pois, quer dizer os outros vieram para cá, foram para o Conservatório. Salvo raras
excepções, como é o caso do Manoel de Oliveira, que sempre se fixou no Porto.

Pois, mas isso também tem a ver com outro período.
Sim, é um caso completamente especial. Mas os outros fizeram porque vieram para
Lisboa, porque senão não teriam feito.
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1986

Para Todo o Serviço, 30´, vídeo,

Relação Fiel e Verdadeira, 85´, 16mm,

documentário para a RTP

cor

Clínica Comunal Popular da Cova da

1988

Piedade, 30´, vídeo, documentário para

Flores Amargas,[série da RTP, Fados]

a RTP

16mm ampliado para 35mm

Barcouço – Co mo se faz um a

1990 -

cooperativa, 30´, vídeo, documentário

Daisy / Um filme para Fernando

para a RTP

Pessoa, 90´, vídeo, ficção, para a RTP

Arca de Noé – Um Manual de Zool ogia

1991

Fantástica, 30´, vídeo, documentário

Rosa Negra, 105´, 35mm

para a RTP

1994

1976

Uma Luz In certa, 47’, vídeo

Peniche – Cooperativas q ue Futuro, 30´,

1995

vídeo, documentário para a RTP
1978

Maria, 25´, vídeo
1995-96

Moinhos de Maré – À Espera da Maré

As Escolhi das – 50´, Betacam

Viva, 30´, vídeo, documentário para a

SP/DVnegativo 35mm Kodak

RTP

1998

1979

O Anjo da Gu arda, 106´, 35mm

Uma Histór ia da Fotografia, 35´, vídeo,
para a RTP

R
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Nasci em 1956, nos Açores, por isso adoro o mar. Vivi em
S. Miguel, numa casa grande cheia de gente: os meus pais e
seis irmãos. Saí de Ponta Delgada aos 14 anos, momento
em que vim para Lisboa. Aqui terminei o liceu, tirei a
licenciatura de Sociologia, e fiz a Escola de Cinema. Casei e
tive uma filha. Estudei sempre. Fiz filmes, vídeos e teatro.
Escrevi coisas do mais variado género. Se não morrer
amanhã, gostaria de fazer mais filmes, mais encenações e
continuar a escrever as minhas letrinhas. Nada há que se
lhe equipare. Nada é melhor que um livro!

ROSA COUTINHO CABRAL
JUNHO 2000
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Começo por abordar a sua actual experiência como encenadora. Tem estado a encenar
uma peça no Teatro Comu na. Como é essa experiência de e ncenação?
O teatro apareceu muito tardiamente, já eu não era miúda nenhuma. Apareceu
numa fase complicada, aquelas fases da vida em que se perdem as pessoas
importantes. Comecei a ligar-me à encenação teatral mais ou menos depois de 1994,
levada pelo meu irmão João Cabral, actor de que gosto muito e com quem trabalho
regularmente. Fiz então uma série de workshops com a Paulina Klimovitskaya, a
Marsha Haufrecht e o Howard Sonneker, para sentir os problemas específicos dos
actores e tentar compreender tudo o que pudesse reverter a favor da direcção de
actores. Ou seja, preparar-me e estar à altura das necessidades deles a fim de criar
situações de trabalho que efectivamente permitissem fazer aparecer o que eu queria.
O que eu queria ver acontecer no écran. Nessa época, eu pensava especialmente no
cinema. Creio que resultou imenso, para mim e para um trabalho mais criativo e
produtivo – mas, curiosamente, no palco! A minha primeira experiência foi uma
adaptação teatral do O Principezinho, do Saint Éxupery. Era uma peça para
crianças, e foi apresentada nos Açores e no CCB [ Centro Cultural de Belém]. Foi
uma experiência de que gostei muito. Os actores não foram sempre os mesmos.
Começou com a Teresa Faria e o Heitor Lourenço, numa aventura colectiva; depois
com o João Cabral e com o Eurico Lopes, etc. A minha filha Madalena participou
sempre, com cinco anos pintou cenários, com sete fez a banda sonora. Entretanto,
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fui assistente de encenação do António Pires e, quase sem dar conta, a minha ligação
com o teatro foi crescendo. Depois encenei 3 Vidas de Sucesso, de Maria Irene Fornes
(texto de uma cubana que vive nos Estados Unidos), uma comédia dificílima que os
actores João Cabral, Helena Laureano, o cenário da Luísa Pacheco, e a música de
José Carlos Pontes fizeram brilhantemente. O ano passado [1999], mergulhei n’ O
Fatalista, a adaptação teatral por Luísa Neto Jorge do romance original de Diderot.
Foi uma experiência inesquecível com actores: uns vinham directamente da
profissão, como o João Cabral, a Helena Laureano, a Custódia Gallego, o Paulo Pires;
outros do Grupo de Teatro Universitário do ISCSP (Selma Sifka, Rogério Nuno
Costa, Miguel Mendes, Marisa Salvador, Raquel Ataíde, Isabel Marques, Margarida
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Caseiro, Maria Galhardo). E contou ainda com a brilhante estreia de Filipe Coutinho
na concepção do cenário. Foram todos fantásticos! De facto, tenho-me interessado
vivamente por esse trabalho e gostado imenso de o fazer. E suponho que irei
continuar, porque permite uma ligação com a direcção de actores, por um lado, com
a concretização de espaços de encenação, por outro; e é efectivamente mais
económico e exequível que o cinema. Embora deva dizer que nisso do teatro e cinema
acabo por fazer, economicamente falando, o “papel do tolo”, quer dizer, acabo, por
nunca ganhar nada com isso, antes pelo contrário, fico mais ou menos endividada.

Quer no cinema quer no t eatro?
Quer no cinema, quer no teatro. Não lhe vou dizer que faço teatro porque é mais
económico, mas que o que gostaria era de fazer cinema e não posso. Não, não é bem
assim. Cada vez gosto mais dos dois.
CÃES SEM COLEIRA, 1997

Encontra similaridades na criação em cinema e em teatro? Ao nível da direcção de
actores, da c oncretização das i deias?
Sim. É uma pergunta que eu já esperava que me fizesse e que tem uma resposta um
bocadinho ambivalente, porque na verdade o teatro e o cinema são muito diferentes.
Basta dizer que um se concretiza, pelo menos para o espectador, no aqui e agora,
num espaço de comunhão absolutamente distinto – estou a referir-me ao teatro.
O cinema, para todos os efeitos, acaba por ser uma experiência diferida, em que se
vê uma projecção aérea ou eventualmente uma passagem em vídeo. Seja como for, é
de facto diferido. O aqui e agora é de outra natureza. Não há ali a presença física dos
corpos dos actores ou dos espaços, mas a presença enorme dos seus simulacros.
Isso de per si constitui imediatamente em termos de experiência uma enorme
diferença. Apesar de ser diferente, existe um prazer que é semelhante. Pode parecer
contraditório, mas eu sinto assim: é poder imaginar aquilo que eu quero ver. Isso
tanto se passa no cinema como no teatro. Esse lado imaginário da experiência de um
desejo com o espaço é muito parecido, e obviamente, gosto tanto de um como doutro.
Gosto de fazer ambos e acho que eles não se substituem. Hoje em dia, acho que
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podem eventualmente complementarem-se de formas até mais experimentais,
digamos assim.

Cada vez mais se utiliza a projecção de imagens vídeo em espectáculos de teatro e dança.
No caso concreto do Fatalista, havia um vídeo que eu entendo como mais um actor
ou elemento cénico da encenação. Eu não quis fazer um filme com aquele vídeo, mas
um espaço teatral que interrogava a mecânica da narração através de imagens e sons.
Na verdade, aquela projecção aérea de imagens e sons permitia contrariar, desviar o
dispositivo de projecção dominante do cinema – o écran vertical e frontal ao
espectador. No caso do Fatalista, a projecção das imagens fazia-se sobre uma
película de água paralela ao plano do chão que também servia para reflectir os
actores em cena, mediante determinadas condições de luz: uma mesma tela, um
mesmo espelhamento para simulacros de várias naturezas.

Como entrou o cinema na s ua vida?
O cinema começou de forma muito diferente. Eu era muito novinha. Tinha
terminado a Escola de Cinema e fiz uma opção que me afastou da Sociologia, que
estudava no ISCTE e que terminei em 1979/80. Decididamente, enveredei mais por
uma carreira ligada ao cinema... nem muito mais nem muito menos. Ou seja
trabalhei relativamente pouco, fiz poucos filmes, tantos quanto os que me deixaram
fazer, basicamente, trabalhei nalguns filmes de outras pessoas e trabalhei em vídeo
durante alguns anos também.

Em que época foi?
1977, 1978. O descobrir da Escola de Cinema foi um bocado episódico, porque eu na
altura estava em Caminha e encontrei uma pessoa que a tinha feito e que me falou
dessa escola, cuja existência eu desconhecia. Como sempre tinha sentido uma
enorme atracção pelo cinema, porque acho que isto passa por questões de atracção e
de paixão, quis logo ir descobrir onde é que era a Escola e entrei. Depois, terminei a
Escola e tive a sorte (ou o azar) de fazer um filme mal saí de lá.

246

CÃES SEM COLEIRA, 1997

O Arábia?
Exactamente.

Mas esse filme foi integrado no percurso da Escola?
Não, não foi, porque a Escola não tem esse estatuto... foi com um subsídio do IPC (era
como o ICAM se chamava nessa altura). A produção acabou por terminar em 1982.
Depois fiz outro filme, Serenidade. Embora os dois filmes tivessem sido filmados em
16mm, constituíram duas experiências muito diferentes no meu percurso. A primeira,
o Arábia, foi uma curta metragem, numa aposta claramente abstracta. O Serenidade,
cujo produtor inexplicavelmente não fez a ampliação em 35 mm que estava prevista
prejudicando decisivamente a carreira do filme, procurou estabelecer uma situação
mais concreta, com uma linha muito narrativa e tradicional. Finalmente, fiz um
terceiro filme, uma ficção-documentário, o Cães sem Coleira.

Que é um documentário sobre um projeccionista amb ulante. Como surgiram esses três
proje ctos? Qual a motivação q ue a l evou a faz er cada um deles?
Já se passaram alguns anos, pelo menos uns 20 anos desde o Arábia, portanto já não
me lembro de tudo em pormenor. Mas lembro-me que era muito nova quando fiz o
Arábia. Nova e voraz, com aquela necessidade que toda a gente tinha e toda a gente
tem, quando sai de uma Escola de Cinema: a urgência de fazer um filme. Tinha
escrito o guião do Arábia (qualquer desses projectos foram escritos por mim),
concorri e obtive o subsídio. A vontade de ser eu e a carga purista presente nesta fase
da minha vida estabeleciam todas as ligações, perigosas ligações, da paixão que o
cinema me fazia sentir. Das experiência sem limite, para que me sentia tentada.
Sentia um mecanismo muito mais profundo do que o que eu sinto neste momento,
sobretudo uma grande possibilidade – que tem a ver com a idade – da
experimentação. Essa experimentação ou essa possibilidade não desaparece, mas
tem uma carga muito específica aos vinte anos, que já não se tem com quarenta.
É diferente, há outro tipo de experimentação que não aquela dos vinte anos. É difícil
falar muito mais nisso. Lembro-me de que tudo aquilo era muito suado, muito
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desejado. E lembro-me ainda que foi a minha primeira grande desilusão no cinema;
porque os amigos, aqueles amigos especiais, que me rodearam no meu primeiro filme,
traíram-me. Feriram-me de morte. Cada plano que eu filmei naquela maldita
rodagem (na Cúria) foi com o coração negro e toldado de lágrimas invisíveis. O que
eu penei para esquecer este sentimento e reencontrar a alegria de fazer... Eu
acreditava na liberdade e na amizade. Era a minha primeira rodagem. Tinha 21 ou
22 anos, a lua numa mão o sol na outra; e os amigos, os tais amigos especiais que nós
queremos perto de nós quando estamos a fazer a coisa mais importante da nossa
vida, traíram quase tudo o que, acreditava eu, nos unia: a amizade e um cinema livre
de traições à liberdade de cada um. As noites de Lisboa dos meus 20 anos estão
cheias dessas ideias – ideias que eu e os tais amigos especiais trocávamos – e que
ficaram nos caderninhos de notas que infelizmente não os acompanharam na vida...
Para mim, alguns deles ficarão para sempre prisioneiros do que fizeram no meu
primeiro filme. Outros não. O tempo é um companheiro milagroso e justo. Por isso,
é da idade, este ajuste de contas; e sinto-me feliz por fazê-lo, porque continuo a
acreditar na liberdade e na amizade. E há pessoas diferentes de mim, felizmente
muito diferentes, que também acreditam. E é isso que nos une!

Foi exibido?
Pouco. Muito poucas vezes, calculo. Depois, deve ter sido projectado em circuitos...

Circuitos paralelos?
Talvez, não tenho uma ideia muito precisa da circulação do filme. Com o Serenidade
foi um bocado diferente. Como já disse, decidi fazer uma construção narrativa mais
clássica e gostei de a fazer, enquanto experiência, sobretudo porque me permitiu
perceber qual é o meu terreno. Digamos que essa experiência mediada no tempo –
cerca de seis anos – entre um terreno que é muito abstracto, o do Arábia, e outro
terreno muito concreto e narrativo, o do Serenidade, permitiu-me perceber o que é
que eu realmente quero fazer. No entanto, a ferida aberta na minha primeira
rodagem ainda doía. E depois aconteceu-me uma coisa fantástica, porque nasceu a
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minha filha Madalena, cuja voz, sete anos depois, constituí parte da sonoplastia da
encenação do Principezinho, e participou recentemente na Instalação Teatral e no
Ensaio de Mandrake, que apresentei no Megastore este ano, com grande parte da
equipa do Fatalista, e ainda com o Hugo Amaro, com a Leonor Coutinho e com a
Madalena a estrear-se como actriz. E é muito mais fácil neste momento, por causa de
tudo o que vivi, fazer exactamente o que quero fazer!

O Cães sem Coleira também é, de c erta maneira, um filme p ouco clássi co.
Sim, de certa maneira. Para mim, é eventualmente o filme mais conseguido, o que
não me parece nada mau, na medida em que foi o meu terceiro filme. Justamente no
Cães s em Coleira fiz tudo muito próximo do que queria fazer, o que pretendia ver e
fazer. E penso que consegui. De facto, é um filme que me satisfaz imenso. Não é um
filme inibido ao nível da experimentação, dos sentimentos, da vida! É um filme
concretizado ao nível do que pretendia. Isto para mim é muito salutar, é muito
positivo.

Qual dos seus filmes é que gosta mais?
É um bocado difícil. Gosto muito do Cães sem Col eira, por um lado, porque tenho
uma recordação muito positiva da experiência de o filmar; portanto, desse ponto de
vista, é o filme de que eu gosto mais. Foi um guião escrito por mim e pelo Simão dos
Reis, meu colega na Escola de Cinema e meu grande amigo (ele próprio também fez
um filme, o Sétima Letra). Foi uma produção que integrou do ponto de vista afectivo
e do ponto de vista produtivo muito mais aspectos positivos do que qualquer dos
outros filmes. Trabalhei pela primeira vez com o João Pinto Nogueira, e foi bom!
Tive a felicidade de trabalhar com óptimos actores: o João Cabral, a Helena
Laureano, a Paula Sá Nogueira, o Camacho Costa, o Marcello Urgeghe, o Vasco
Campos e o António Feliciano (o projeccionista ambulante), que é uma verdadeira
revelação, assim como os projeccionistas que participaram como o Francisco
Almeida e o Baldomero Charneca. Voltei a trabalhar com o Daniel Del Negro na
fotografia, e com o Pedro Caldas no som. Como sabe, o Pedro está a fazer um
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trabalho muito interessante na realização, e é uma pessoa com quem ainda se pode
conversar sobre esta coisa esquisita que escolhemos fazer: o cinema! É por estas e
outras razões, que já passo a explicar, que gosto mais de Cães Sem Coleira. Do ponto
de vista cinematográfico, sinto que é por ali, naquele terreno, que eu quero trabalhar,
que quero continuar, se me deixarem continuar! Ou seja, de certo modo voltei à
CÃES SEM COLEIRA, 1997

paixão que me animava para fazer o meu primeiro filme, à liberdade da vontade, à
certeza de que o cinema não tem a ver com receitas que eu não queria repetir, mas
com a narração pessoal de cada cineasta das imagens, dos sons, do movimento. Por
isso, Cães sem Coleira é um filme dedicado ao cinema, enquanto o Serenidade é
dedicado à minha infância e aos meus pais, Isabel Ferin Coutinho e Luís Lopes
Cabral, que aliás entram no filme como actores, e o Arábia é, infelizmente, dedicado
à traição...

Tem proje ctos neste momento?
Tenho. Escrevi um guião já há alguns anos e já concorri com ele várias vezes, ao
IPACA e agora ao ICAM. Normalmente, fica integrado nos seis primeiros filmes –
eles têm lá uma metodologia – mas nunca foi seleccionado para ser produzido. É um
argumento que eu escrevi numa primeira mão, numa segunda e terceira mão.
Primeiro escrevi sozinha; depois escrevi com um argumentista sueco, Kurt Oberg;
mais tarde, entrou também o Simão dos Reis. Chama-se Lavado Em Lágrimas. É um
guião que me interessava muito fazer, mas que não obedece provavelmente àquelas
características que agora se sentem muito presentes na escolha dos argumentos. O
título diz tudo. Há pelo menos seis anos que defendo perante os diversos júris que
quero filmar a matéria das lágrimas que habita a vida das pessoas. A água e o sal que
desassossega o mundo quando a mistura desvenda a dor e a alegria das pessoas.
Parece que não consideram esta temática interessante. É uma pena. Não obedece
provavelmente àquelas características que agora se sentem muito presentes na
escolha dos argumentos. Recentemente, escrevi outro guião, Verbos, com o José
Carlos Pontes. É um guião fascinante, inteligentíssimo. Vai ser um filme como nunca
se viu! Se for financiado!
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Considera que actualmente há um critério de escolha de argumentos fundado em
algumas c aracterísticas específicas?
Há uma clara tendência de procurar um cinema comercial, ou um cinema português
– que eu não sei o que é. Sobretudo, não percebo bem como é que uma instituição
cultural se preocupa tanto em produzir filmes comerciais. Não tenho nada contra um
cineasta que pretenda fazer um filme comercial, pode fazer muito sentido, embora
eu não me sinta minimamente obrigada a fazê-lo. Obviamente, quando faço um
filme, desejo que o público – que público nós não sabemos – que o vai ver, goste desse
filme, seja capaz de o ver, saia minimamente interessado pelo filme que vê.
Mas de resto, como não temos indústria cinematográfica, eu pergunto o que é isso do
cinema comercial português? É óbvio que cabe ao Ministério da Economia (na figura
da Secretaria de Estado da Indústria) a regularização do sector produtivo
cinematográfico apoiando a constituição de produtoras, distribuidoras, exibidoras.
Regularizando as perversões que hoje se fazem selvaticamente sentir entre estes
sectores, perversões permitidas pelas recentes disposições do ICAM. Outras
responsabilidades e atributos do Ministério da Economia/Secretaria de Estado da
Indústria deveriam ser a modernização do parque de equipamento e a adequação da
Tóbis Portuguesa às actuais condições de produção. Portanto, a este ministério é que
deveriam caber preocupações reais de controlar a rendibilidade e a produtividade do
sector cinematográfico. Se se trata de defender produtos comerciais e desenvolver a
indústria cinematográfica nacional, parece-me claro que deveria ser o Ministério de
Economia a desempenhar este papel, mesmo admitindo a necessária articulação com
o Ministério da Cultura. Considero que uma instituição cultural como o ICAM devia
estar mais interessada em produzir filmes com preocupações claramente culturais o
que, neste caso, quer dizer claramente cinematográficas. Se o Estado e o Ministério
da Cultura, sobretudo nas suas instituições culturais e nas suas várias dependências,
têm como função exibir os projectos culturais e regular a vida cultural do país
através dos projectos que apoiam, a verdade é que esses projectos são cada vez mais
dirigidos por um número reduzido de pessoas, por um número reduzido de
produtores. Mesmo quando se trata do apoio das televisões, o que de per si seria

251

muito positivo, mas aplicado de outros moldes. Infelizmente, ao ICAM cabe neste
momento assegurar a distribuição de subsídios, num jogo mais mesquinho que cruel.
Acho que é um jogo mal jogado e é uma estratégia com a qual eu não estou
minimamente de acordo. Não concordo na generalidade, com a forma como tudo se
processa. Comecemos pelo princípio: a verdade é assim, nós entregamos um guião e
não nos é dado qualquer feedback sobre o porquê (um porquê razoável,
fundamentado), de aquele projecto não ter pernas para andar. E isso, do ponto de
vista de uma instituição que tem por obrigação a atribuição de fazer uma escolha, é
altamente reprovável. Quando faz uma escolha, deve fundamentá-la e deve devolver
aos proponentes as razões pelas quais os seus projectos são escolhidos ou não são
escolhidos; para que nós saibamos quais são os critérios do júri. De facto, os critérios
são muito vagos e não dizem nada. Aqui coloca-se uma primeira questão
fundamental: porque será que a atribuição de um subsídio depende apenas da
qualidade escrita de um argumento, quando o montante do subsídio não é afecto ao
desenvolvimento do mesmo, mas à produção de um filme? Não deveriam ser as
especificidades de concretização do filme que deveriam ser avaliadas? Por
consequência, a segunda questão fundamental prende-se com os pressupostos a que
os candidatos devem responder no seu projecto. Pressupostos reais que devem
permitir, de facto, avaliar a pertinência cultural e técnica de um projecto do ponto
de vista cinematográfico, e não outro, estabelecer comparações avalizadoras entre os
projectos, contribuindo desta forma para minorar a subjectividade (leia-se pressões
exteriores) e para potenciar a objectividade do júri (leia-se responsabilização do
júri). Portanto, o júri deve ser responsabilizado quanto à forma como participa na
decisão da atribuição daquele subsídio. E, na verdade, não o é de nenhuma forma.
E porquê? Porque, regra geral a constituição do júri é anedótica. Ou seja não
corresponde a uma constituição técnica e avaliativa. Senão vejamos: trata-se de
literatura ou de guião de cinema? De televisão ou de cinema? De jornalismo ou de
cinema? Etc. A listagem corre o risco de ser interminável. Portanto a primeira coisa
a definir é a constituição técnica do júri: um realizador, um argumentista, um
director de produção, um especialista em cultura portuguesa, e outros que não me
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ocorre definir. Cumprir uma regra intransponível que garanta a rotatividade na
profissão: os nomes que constituírem este júri devem ser inibidos de integrarem
outro júri de concursos da mesma natureza do ICAM, num prazo mínimo de
três anos.

Já que estamos a falar da a ctualidade, como é que vê o e stado das c oisas no panorama
da produção?
Aquilo que podemos observar actualmente é o seguinte: existe uma linha de
produção nacional, muito fina e delimitada. Nesta linha sucedem-se geralmente os
mesmos cineastas com total independência dos resultados dos projectos subsidiados.
Esta limitação implica o empastamento e atrofiamento da situação cinematográfica
nacional. Ou seja, não se dá lugar a que outros cineastas, e portanto outros cinemas,
se desenvolvam com autonomia de um júri que, há anos a esta parte, é sempre
composto pelas mesmas pessoas (com variações constitutivas mínimas). Eu critico
aberta e militantemente este sistema de atribuição, porque do ponto de vista da
política cultural e da liberdade permite apenas a manutenção e repetição de
formatos, o que perverte as regras de jogo que deviam nortear os concursos do ICAM.
E nada disto é dito ao acaso, basta pelo menos fazer uma percentagem dos
realizadores e produtoras que têm beneficiado dos subsídios desde que o IPC
assumiu a forma IPACA e ICAM. Depois há uma nova geração que entra, felizmente
(faz todo o sentido que entre)! Desse ponto de vista, tem sido feito, parece-me, um
trabalho mais alargado, mais positivo. Mas relativamente às outras gerações há de
facto uma menor abrangência. Ou seja, houve uma desmultiplicação de concursos
sem se avaliar com rigor as condições de atrofiamento do sistema de produção
nacional, que acabei de indicar. Em resumo, o ICAM não pode desenvolver sozinho a
indústria cinematográfica. Este propósito deveria ser objecto da articulação do
Ministério da Economia e do Ministério da Cultura. A pretensão de se escolher
projectos narrativos e comerciais não passa, da forma como é feito actualmente,
de contas de merceeiros das quais os produtores vampirescamente se aproveitam
para gerirem o seu economato com os cineastas que escolhem para este efeito.
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Outro núcleo problemático refere-se ao facto de os subsídios terem um budget, que é
definido à partida, o que não permite ponderar situações exequíveis com um menor
financiamento – é possível filmar com menos dinheiro. Praticamente não o podemos
fazer de facto, o que é um bocado absurdo. Há plafonds que relativamente à
aprovação do orçamento acabam por condicionar os próprios projectos. Se eu quiser
neste momento fazer um filme que custe só 30 mil contos, tenho dificuldade em
convencer de que é possível, embora não exista nenhuma lei que me impeça de o
propor. Criou-se uma orientação, uma normalização, um conjunto de procedimentos
que quase impedem que um projecto desses seja avaliado positivamente. Uma lógica
de rendibilidade sempre gorada (não há memória de um filme português se pagar a
si próprio através das receitas).

Isso quer dizer...
Que é cada vez é mais difícil, pelo menos para mim, aceder à lógica dos subsídios,
lógica essa que perverte a própria lógica subsidiária de livre acesso ao subsídio. Eu
sinto-me absolutamente fora desta lógica, o que me trás o dissabor da inacção e o
sabor de ser uma outsider. E o que é que uma outsider pode fazer nesta conjectura?
Como é tudo pré-estabelecido por ligações invisíveis, o que acontece é que as pessoas
que não fazem parte das ligações ficam de fora. São preços que se pagam. Não estou
a querer fazer nenhum choradinho, estou a criticar o que deveria ser o papel político
e cultural de um Estado democrático e de direito. Como tal, reajo em exercício de
cidadania. Não estou a dizer que eu não sou escolhida – de facto não sou –, estou
antes a fazer uma análise à situação que na verdade não permite, neste momento,
que uma série de cineastas tenham acesso a uma via subsidiária, e que reparte
continuamente pelos mesmos nomes as mesmas atribuições.

E acha que este tipo de situação existe há quanto tempo?
Eu diria que existe desde há uns 10, 15 anos. De facto, e apesar de tudo, a geração
anterior à minha teve alguns méritos. Nesta nova geração – não sei até se é possível
falar de geração – as pessoas são extraordinariamente individualistas, pouco
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militantes, não têm sentido de grupo e, de alguma maneira (por mim falo), deixou
de haver qualquer possibilidade de encontrar causas comuns. Na geração anterior,
independentemente das diferenças entre os cineastas, existia qualquer coisa que os
unia.

Refere-se a c ooperativas, as sociações...
Não só. Embora existissem esse tipo de intervenções, tiveram ainda o 25 de Abril do
seu lado, viveram um período em que quase tudo era possível. Viveram um tempo
que convocava o que traziam da luta contra a situação fascista e da luta por um
cinema novo. Isso caracterizou e deu consistência ao sentido geracional,
independentemente das diferenças e das guerras que se travaram e que se travam
continuamente entre eles, mas – ainda hoje – há qualquer coisa que os une. Eu não
sei se essa qualquer coisa que os une, nos une a nós e também aos mais novos?! Não
sinto isso; sinto uma descaracterização muito negativa, sobretudo porque não há
uma pressão concertada sobre o poder político, o que torna actualmente a posição
dos cineastas muito frágil à partida. Na minha geração tudo foi sangrando: a
ideologia, a política, a liberdade formal. Agora, a nova geração tem um terreno
limpo. Talvez demasiado limpo!

E ao nível da distribuição e da exibição, olhando para trás, contextualizando, o que
acha?
Existem imensos filmes que só estão duas ou três semanas nas salas de cinema. E que
saem precisamente no momento em que o público eventualmente se disporia a ir vêlos. Depois, há dados e números falaciosos, quer contra quer a favor do cinema
português, no que se refere à sua aceitação por parte do público. Há filmes
portugueses que fazem mais público que um filme americano e isso nunca é objecto
de notícia. Por outro lado, para tentar obviar o total fracasso comercial, divulga-se
e promove-se o filme como se estivesse nos tops de audiência. Portanto, há distorções
da verdade, mas entre a primeira e a segunda, eu prefiro a segunda. Prefiro que os
órgãos de informação sobredimensionem um filme português relativamente a um
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outro produto de mercado – que, como sabemos, só por ser de outro tipo de indústria
acaba por ter uma dinamização, através da crítica, muito mais benevolente do que
um filme português.

É um problema da crít ica em Portugal?
O que acontece é que, regra geral, na crítica portuguesa há mais intolerância para
com o cinema português do que para com qualquer filme que venha de fora. Isso
sempre me fez imensa confusão. De certo modo, a crítica, à moda do século XIX, só
reconhece qualidade se o filme for bem português. Eu pergunto: o que é um filme
português? É um filme feito em Portugal? Feito por portugueses? Quais são os
critérios, que definem rigorosamente que um filme é português? De certa forma, a
acção da crítica afirma-se na afirmação do cinema português, defendendo-a como
critério de qualidade. Eu tenho sempre muito medo dessas coisas, porque acho que
são fascizantes, autoritárias, vigilantes, populistas... Este sentido pátrio agonia-me
e confesso que não me diz rigorosamente nada. Nestas coisas sou um bocado como o
Pessoa, como o Eça: o máximo que posso dizer é que a pátria é a minha língua, e
acho que isso diz tudo. O que me interessa é que o filme seja bom, que seja
interessante, que seja capaz de alterar a experiência cinematográfica num sentido
que o seu realizador acredite e que, neste gesto, nesta assinatura se defina, definindo
de nova forma o seu país. O cinema é o cinema, seja bom ou mau. É óptimo que
alguém faça um filme no seu território, na sua terra, mas o cinema não tem leis,
palavras que Godard já afirmou há muito tempo e que eu subscrevo na íntegra. O
cinema é acto onde a liberdade deve ser permitida a todo o custo. Se o custo for a
pessoa não fazer nada durante uns tempos, concerteza!

Pensa que há formas de alterar favoravelmente as condições em que actualmente o
cinema português existe relativamente à crítica?
Relativamente à crítica, a verdade é que, apesar de ter comentado o que comentei, e
de considerar que nem sempre a crítica é feliz na sua actuação, ela é uma actividade
essencial. E mais não direi.
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E relativamente à situação da distribuição e exibição?
O que me parece é que se deve discutir e fazer alterações fundamentais à Lei do
Cinema, por forma a existir uma obrigação – como nos outros países – que determine
uma percentagem fixa para a exibição nacional, em função da exibição não nacional.
E estamos a falar da circulação dos filmes que deve ser, obviamente, legislada como
é legislado a introdução no mercado de qualquer outro tipo de produto. A lei do
cinema deve contemplar este factor proteccionista da produção nacional, estudando
uma forma de alargar a postura proteccionista aos distribuidores e exibidores que
cumprem a lei..

Relativamente aos s ubsídios?
Cabe ao ICAM regular os critérios de acesso e perceber que há grupos distintos de
cineastas, que pretendem subsídios distintos. Há vários tipos de subsídios: há os
directos; há os das primeiras obras; os selectivos de longas metragens, etc.
Os cineastas não devem concorrer a todos os concursos indiferenciadamente.
As condições de acesso devem depender da natureza das suas carreiras e condições
de produção dos projectos apresentados. Por exemplo, os cineastas que têm uma
obra com algum reconhecimento público podem regularizar a sua actividade
acedendo ao subsídio directo que depende da importância de outros financiamentos,
das co-produções, compromissos que eles podem garantir e que um cineasta novo
normalmente não pode ter.

Em r elação à sua experiência no cinema, p ensa q ue é mais difícil p ara uma mulher
realizar, em Portugal?
Não me parece.

Porque é que há muito menos realizadoras do q ue realizadores?
Vou remar contra a maré, mas não acho que se possam ler as coisas por aí. É difícil
o acesso ao cinema, é difícil fazer cinema, seja por mulheres, seja por homens. É uma
situação preocupante e não deve ser estigmatizada “sexistamente”. Quando eu
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acabei a Escola, havia uma equipa que se estava a formar para fazer uns filmes para
a RTP, em que eu era a assistente de imagem. Por ser improvável que conseguisse
suportar a dureza da função que me estava destinada – carregar equipamento de
câmara, mudar magazines num abrir e fechar de olhos com eficiência, etc. –, acabei
por ser assistente de realização. No entanto, quando eu quis ser realizadora não
houve qualquer resistência. Penso que hoje em dia se nota uma certa tendência para
se abrir a porta a uma mulher, só porque é uma mulher, com medo de que as pessoas
entendam a recusa como uma descriminação sexista. Eu nunca aderi a feminismos,
ou a machismos. Odeio estas etiquetas. E hoje mais do que nunca, porque como há
tantas quotas de participação obrigatória das mulheres, dos gays, dos deficientes,
dos toxicodependentes, cria-se uma perigosa sub-teia política e social, que se impõe
subterraneamente, à qual eu não quero pertencer. No entanto, sinto-me sempre do
lado dos injustiçados. Sejam eles mulheres, homens ou crianças. Deste modo, choro
pelas mulheres que nalgumas partes do mundo sofrem na pele a descriminação.
Sofrem até à morte mais humilhante, porque é a vida que dá dignidade à morte.

Voltando um pouco atrás, o filme Cães Sem Coleira teve exibição c omercial ou teve só
exibição em c ircuitos paralelos?
Não teve exibição comercial. Passou aqui no Fórum Lisboa, num programa do
Inatel, na Cinemateca num ciclo dedicado ao documentário e num circuito paralelo
– As Rotas – organizado pelo ICAM. Como sou de facto “outsider”, tenho vivido longe
dos pontos de controlo do Cinema Português; por isso, quando faço um filme fico a
braços com um problema concreto que é a distribuição do filme, mesmo em festivais.
Em situações como a minha, que não deve ser a única, julgo que a instituição de
cinema do país devia ter todo o interesse em divulgar os filmes nos festivais.
Na verdade, parece-me um pouco ridículo investir uns milhares de contos num filme
e depois não existir um gabinete para perfazer as carências que os realizadores ou
mesmo os produtores têm. Durante dois anos, pelo menos, fiz vários telefonemas, fui
lá (ao ICAM) falar, as pessoas foram simpáticas, antipáticas... mas devolveram-me
integralmente a responsabilidade. A única coisa que eu queria era que o filme
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(e penso que é um bom filme – e não falo da mesma forma dos outros filmes que fiz)
passasse em festivais, e podia ter sido importante para o cinema português. Uma
adenda: a actual equipa do ICAM que trata dos assuntos referentes à divulgação dos
filmes portugueses nos festivais, passou a dar-me o feedback que eu sempre procurei
e a interessar-se pelo meu caso. Julgo que estão a fazer um bom trabalho!

E o Serenidade também não passou nos circuitos comerciais...
Não. Mas havia razões concretas. O Serenidade é um filme em 16 mm; houve uns
problemas com a produção, o filme era suposto ser ampliado para 35 mm, e não foi.
A verdade é que me senti extraordinariamente prejudicada, neste caso não pelo
IPACA, mas pela produtora em questão. O filme não foi ampliado para 35 mm e
sendo assim não pode passar em lado nenhum. Não é o caso do Cães Sem Coleira,
cujo formato é em 35 mm.

Quais são as referências mais influ entes no seu trabalho?
São muitas. Eu acho que a coisa mais bonita, mais interessante no trabalho que nós
fazemos são justamente as influências. As influências ficam na medida em que se
desmultiplicam e vão deixando rastos e traços sem que nós saibamos depois
exactamente onde é que estão. Obviamente que eu vi muito cinema, desde pequena,
nos Açores. Vi o melhor cinema americano nessa época. Os meus pais levavam-nos
ao cinema uma a duas vezes por semana. Como somos muitos, a metade esquerda de
fila J do Teatro Micaelense estava sempre reservada para nós. Um dia hei-de integrar
isto num filme, quem sabe! Mas, como estava dizendo, no meu primeiro período de
formação tive óptimos professores, nomeadamente o António Reis, o Seixas Santos,
o Fernando Lopes, o Benard da Costa.... A Escola, tecnicamente era deficitária, mas
aproximava-nos do bom cinema, fazia-nos ver – sobre isso tenho o melhor
reconhecimento e a melhor memória. A presença dos imensos ciclos de cinema,
promovidos pela Gulbenkian e pela Cinemateca. Das conversas. Das notas escritas.
Do fascínio. Houve cineastas que me marcaram muito. Lembro-me da fantasmagoria
presente no olhar oriental de Misogushi, num espaço cinematográfico absolutamente
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revelador para mim e que me tocou em absoluto. Como me tocaram imenso os filmes
que vi do Hitchcock, Hawks, Wilder, Sterneberg, Lubitch, Murnau, Lang, Pabst... A
modernidade de Le déjeuner sur l’herbre, de Renoir; o lirismo e a liberdade de
Mepris, do Godard; ou ainda a humanidade do espaço de Desaparecida, do Ford,
para dizer alguns títulos e nomear algumas referências. E o referente do cinema é o
próprio cinema! Eu sei que são traços que estarão presentes em qualquer coisa que
eu faça, com um muito obrigada meu por ter visto os filmes e por eles os terem feito!
O que me interessa no cinema é a grandeza. Alguns filmes têm-na, outros não!

Comparando o cinema português com o cinema estrangeiro, o que é que lhe ocorre dizer?
Obviamente que há diferenças entre o cinema que aqui se faz e o cinema que nós
vemos lá de fora. Há um cinema europeu que é muito mais aproximado entre si e se
distingue da convenção cultural e industrial do cinema dominante americano. Como
com o cinema oriental, embora do ponto de vista da produção se assemelhe mais com
o cinema europeu. Mas o que me agrada nas tentativas feitas no cinema português,
são exactamente aquelas que apostam na liberdade. Quando eu vejo um filme
português e sinto que há nele uma liberdade de concretização, há um trabalho crítico
e criativo que é feito até ao fim, sem medo – apesar das condições de produção por
vezes não serem as melhores – acho muito estimulante e fico muito interessada no
filme e tocada do ponto de vista emocional. Quando são filmes que não pretendem
muito mais do que repetir fórmulas já feitas, um bocadinho desgastadas, isso para
mim é desinteressante. Até pode ser um filme bem feito, mas não passa de uma
pequena repetição. Uma repetição sem grandeza. E o poder da grandeza é a paixão,
a entrega, a fragilidade e a força da dor e da alegria humana, que os sons e as imagens
em movimento podem conter e contar-nos em acções de total liberdade.

É essa liberdade de c oncretização que a m otiva a faz er cinema ?
Absolutamente. Acho que o cinema é uma forma de nos conhecermos a nós próprios,
e portanto, se o fizermos com liberdade, aproximamo-nos muito mais de nós e dos
outros! É isso que nos dá uma personalidade. O meu cinema não tem regras que não
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sejam as minhas fronteiras. Momento a momento. Em constante aperfeiçoamento,
para se universalizar. O meu cinema está dentro de mim. Do meu olhar. Sou eu a
olhar os outros. Os outros a olhar para mim. É um mundo de imagens e sons
possuídos por emoções. Emoções possuídas por ideias. Ideias possuídas por acções.
Acções possuídas por sons e imagens. De cada vez que se faz um filme, nasce-se e
morre-se. E é a vida que se solta no filme.

E é isso que a motiva t ambém a faz er teatro?
É, absolutamente, desse ponto de vista enquanto experiência, é exactamente a
mesma coisa; e, de facto, aquilo que nós pedimos muito a um actor, que é apesar de
tudo, quando fazem, saberem porque é que fazem, porque é que decidem fazer isto
ou aquilo, pode ser perfeitamente pedido a nós próprios. Quando nós fazemos,
tomamos decisões e orientações para responder a uma situação que precisamos de
concretizar, e queremos concretizar daquela forma, queremos ver daquela forma.
E sabemos que é assim que é justo, mesmo que não saibamos explicar porquê. Como
a força da natureza! Isso é uma revelação e pode ser uma revelação de grandeza.
Não posso terminar esta entrevista sem dizer que o melhor do cinema é fazê-lo
com as pessoas de quem gostamos. E o teatro também. E eu tenho vindo a ganhar
esta sorte.
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1982
Arábia, 45´, 16mm,
1986
Serenidade, 105´, 16mm
1997
Cães sem Coleira, 66´, 35mm
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Como dizia
A lb e r t o C ae i r o a
mi n h a b i o g r a f i a s ó
te m d u a s d a t as : a
da minha nascença
e a d a m i n ha
mo r t e . N o m e i o
todos os dias são
meus”.
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A sua primeira experiência no cinema foi a interpretação de uma personagem no
Amor de Perdição, de Manoel de Oliveira.
Estava no 2º ou 3º ano da faculdade quando fui fazer os testes para o Amor de
Perdição. Acabei o curso sempre a trabalhar, porque resolvi continuar. Fiz uma peça
de teatro no Palácio Galveias, um texto do Wedenkind encenado pelo Osório Mateus,
Tragédia Infantil. Foi uma experiência muito importante. O Osório Mateus era
muito sábio e dizia-nos sempre: "Não se esqueçam! Mais importante do que o porquê
é o como!". Acho que compreender isto é decisivo na nossa formação: como fazemos
o que fazemos...

Foi também uma das fundadoras do Teatro Ca ntina Velha. Como foi e ssa experiência
de fundar um teatro?
Depois da Tragédia Infantil, ficou um grupo universitário, acrescentado de mais
alguns elementos, que se empenhou em recuperar o velho Teatro da Cantina Velha,
na Cidade Universitária. Era um sítio inacreditável, onde guardavam lixo e que
todos nós limpámos. Com o apoio da Reitoria, construímos um palco e o teatro
surgiu. Estreamos com a peça A Menina Júlia, do Strindberg, que é uma peça que
parece muito simples embora seja muito complicada. Mas como tem poucos cenários
e poucos actores é uma tentação para quem não tem meios.

Como foi a passagem para o outro l ado da câmara?
O que me atraía na interpretação era recriar sensações e pensamentos, atitudes,
emoções… Mas eu não era suficientemente extrovertida, nem suficientemente
temerária para me expor assim, por isso nunca poderia ser uma actriz... no
verdadeiro sentido do termo. Acho que qualquer processo criativo é um processo de
devolução. Recebemos de inúmeras maneiras e depois devolvemos. Poder devolver,
reciclando, claro, é a base da saúde, a todos os níveis. Além do mais, o teatro obrigava
a uma presença contínua, de vida, e o cinema era mais circunscrito no tempo, não
obrigava tanto a presença física no local. A partir daí, faltava o pretexto para passar
para trás da câmara, que surgiu com a descoberta do Schnitzler.
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O seu pr imeiro filme, a curta-metragem A Mulher do Filósofo, d ata de 1982. Como é
foi faz er esse filme?
Foi trabalhar com uma mala de luzes e meia dúzia de amigos... Tentei que o filme
funcionasse como cartão de visita. A Mulher do Filósofo é um pequeno conto de
Arthur Schnitzler. Não é um filme conseguido, ou é-o, apenas na medida em que com
ele descobri as dificuldades de se contar uma história. Perceber que as coisas são ou
não legíveis na linguagem cinematográfica, uma vez que em cinema se trata sempre
de uma selecção de olhares, logo de prioridades, de valorização de umas coisas em
detrimento de outras, saber quais nos servem a cada momento para passar
informação, são coisas que só se adquirem trabalhando e vendo muito cinema. Foi
por isso que serviu e é um filme de que gosto de uma forma terna. Depois, concorri
com outro conto do Schnitzler a um concurso de curtas metragens do IPC, porque a
AMOR DE PERDIÇÃO,
MANOEL DE OLIVEIRA1977

ideia que tinha era fazer uma trilogia, que acabei por concluir.

Havia subsídios para curtas metragens ?
Havia na altura do Junqueira. Para mim sempre foi importante, e é, que existam
apoios para as curtas-metragens. É de facto a oportunidade de se ir “fazendo a mão”,
como se diz na culinária; é trabalhando, trabalhando e só trabalhando que
compreendemos todo o processo da passagem da ideia ao objecto. É na rodagem que
muitos problemas se põem, e é nessa confrontação com os imponderáveis que vamos
tendo oportunidade de amadurecer enquanto realizadores. Ainda por cima, nos dias
de hoje, em que tudo está tão fragmentado, tão dividido, tão sectorizado, a curta
metragem tem certamente futuro Gosto muito de contos, pela mesma razão que
gosto de curtas metragens. Obrigam-nos a desenvolver a capacidade de síntese.

A trilogia do Schnitzler incluía o Junqueira e o Confidências. Obteve o subsídio para o
Junqueira e...
Obtive um subsídio, e aliás, foi o único filme que fiz com meios suficientes. De certa
forma, o resultado final não ficou muito distante do projecto inicial. Distância há
sempre, mas essa distância é aquilo que o trabalho vai resolvendo. Não era um filme
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ambicioso, tinha dois cenários e dois ou três actores, falava do segredo – como todos
os filmes desta trilogia, aliás.

Em 1981 tinha fundado a produtora Quimera do Ouro, com Luís Vidal Lopes.
A Quimera do Ouro era a nossa pequena produtora. Levou o Junqueira a ter um
percurso: percorreu festivais, ganhou o prémio Glauber Rocha na Figueira da Foz,
prémio normalmente atribuído às longas metragens, ganhou o prémio de Melhor
Fotografia no mesmo Festival, ganhou o prémio da revista Mulheres, em 1984,
ganhou o prémio de melhor curta metragem atribuído pelos Cineclubistas.
Finalmente, chegou à exibição no cinema Quarteto, junto de um filme do Maurice
Pialat. Também passou na televisão. Quis com tudo isto provar que uma curta
metragem tem espaço próprio para existir. Acho que cumpri, mas não me valeu de
nada, pois não voltei a ter apoio do IPC nos anos que se seguiram.

Era comum os r ealizadores formarem produtoras, nessa altura?
Defendiamo-nos melhor assim. O objectivo era concorrer em nome de uma
produtora e não em nome próprio, aos subsídios do IPC.

Até há pouco tempo, os projectos só podiam ser apresentados pelos produtores.
Actualmente, também podem ser apresentados pelos realizadores.
Só que na prática têm de ser sustentados pelos produtores...
JUNQUEIRA,1983

A Quimera do Ouro funcionou bem?
Sim, fizemos as três curtas-metragens de que já falei; a longa-metragem Mensagem,
do Luís Vidal Lopes; uma série documental, Pedra a Pedra; e um projecto televisivo
Peixes na Ág ua.

Como foi a crítica ao Junqueira?
Acho que foi bem recebido. Senti-me na altura a ter honras de longa-metragem, tendo
feito apenas 31 minutos. Todos brincavam comigo, a equipa técnica chamava-me
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o “31 minutos”. Havia vozes que me acusavam de querer copiar o Manoel de Oliveira
– talvez por vir do Amor de Perdição. Acho que confundiam uma aventura interior
com falta de acção... O filme tem bastantes planos, não é um filme estático; mas o
ritmo da trama é um ritmo interior, passa-se dentro de um homem. Não tem muita
acção exterior, o que se calhar se confunde com lentidão. Nunca mais voltei a ver o
filme, isto foi o que me ficou.

Participou tecnicamente em film es de o utras pessoas?
Trabalhei como assistente de realização numa série chamada Pedra a Pedra,
produzida pela Quimera do Ouro, onde se recriavam lendas e histórias dos castelos
portugueses. Quando o Luís Vidal Lopes arrancou para a Mensagem, sem meios,
meti-me nessa aventura e fiz a produção. Trata-se de um filme de época com
bastantes figurantes; só numa das cenas são cerca de cem. Todos nos desdobrámos,
contámos com apoios camarários e, no fim da rodagem, com um magro subsídio do
IPC.

Isso foi em 1988.
Não, as filmagens da Mensagem tiveram várias etapas. Rodávamos conforme íamos
podendo, em 1986, 1987, 1988.

Também em 1988 r ealiza o Longe.
O Longe foi um convite da RTP. Iam produzir um conjunto de seis filmes sujeitos ao
tema do fado. Aceitei, embora prefira ser eu a escolher a temática que quero
trabalhar.

Sente-se muito mais i dentificada com o Ro mantismo?
Não sei se é do Romantismo que eu gosto. Esteticamente, gosto dos ambientes fimde-século; mas o que mais me agrada é a interioridade, a humanidade das
personagens, mais do que o contexto onde as insiro. Isso é que é verdadeiramente
externo.
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O Longe foi exibido apenas na t elevisão?
Sim. Só o Junqueira é que passou no cinema, no Quarteto.

Após o Junqueira, surge o proje cto Elsa T, que não chegou a realizar, e em 1987 r ealiza
o Confidências.
É. Fiquei cheia de confiança, e queria mesmo ter outro subsídio. Escrevi o Elsa T
com a Maria João Brilhante, com quem sempre tive a sorte de trabalhar nessa época,
e concorri ao IPC durante quatro anos sem nunca ter apoio. Durante esse período, a
RTP financiou-me o terceiro conto da trilogia, chamado Confidências. Foi um filme
que sofreu com falta de meios, mas fez-se E continuei a lutar por apoios para a Elsa
T, até que obtive o subsídio do IPC. Como se tratava de um filme de época,
começamos a lutar por co-produtores; é então que surge o Paulo Trancoso, da Costa
do Castelo Filmes, que muito se empenhou, chegando mesmo a investir na
contratação da Maria de Medeiros e de um actor americano, Patrick O´Neil. Mas o
budget ainda não estava garantido. O IPC recusou-se a facilitar certas condições que
minimizariam as dificuldades de produção; e eu, com alguma ingenuidade, achei que
não devia partir para o filme sem ter tudo garantido... A acrescentar a esse
desencanto do sistema, ao cansaço, surgiram na minha vida muitas outras coisas de
ordem pessoal, e fui forçada a parar, olhar as prioridades e fazer opções. Ficou o
subsídio por levantar e deixei nessa altura 60 mil contos no IPC, a oportunidade de
fazer a minha primeira longa-metragem. Resolvi então ir viver para o campo,
aprender o cheiro das flores, a plantar couves, e ensinar os meus filhos a irem ao
galinheiro buscar ovos.

Foi uma opção, p ortanto.
Foi, mas custou-me imenso. Na altura foi uma opção muito dolorosa. Eu tinha a
planificação do filme toda feita, o filme já existia, segundo a segundo, na minha
cabeça. Vivi nesse tempo um luto interior – deixei de ir ao cinema, e tive mesmo de
me distanciar. Só há uns anos para cá é que recomecei a ir ao cinema, aos poucos.
Entretanto, este ano, começou a emergir uma vontade de falar sobre certas coisas,
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naquela linguagem que gosto de falar, a do cinema. A diferença é que já não é um
projecto carreirista que sentia, mas um desejo de contar coisas. Ao mesmo tempo,
nascia também alguma inquietude, um não saber se ainda se é capaz, o desafio das
novas tecnologias, etc.

Só havia uma maneira de sa ber.
Pois. Resolvi então escrever um guião com a Lúcia San Payo Lemos. Começámos a
trabalhar semanalmente, e foi uma redescoberta da aleg ria. O tema do filme, que se
chamará Ex-libris, é obviamente o da leitura. Acho que se tem olhado para os
aspectos exteriores da nossa sociedade, mas falta um olhar para o lado de dentro.
Isso prende-se directamente com a questão da leitura. A leitura está na base, na
formação de um ser; e o cultivar da leitura é o cultivar da intervenção, embora isso
possa parecer contraditório. É tempo de deixarmos de ser espectadores por
excelência! Optamos por carregar num botão ou outro, mas são sempre escolhas
condicionadas e que apenas dão a ilusão de liberdade. Na leitura, podemos recriar na
criação dos autores. Como diria Proust, temos as conversas com as pessoas mais
interessantes de todos os tempos, que estão ali à espera que lhes concedamos uma
audiência. Incito os meus filhos a ler, a descobrir o prazer da leitura, a adormecer
com um livro na cara.. mas eles têm colegas na escola que não têm um livro em casa,
e no entanto têm micro-ondas. A pobreza que isso representa leva-me a ter vontade
de escrever este projecto, não de uma forma intelectual, mas ao nível das sensações
e da grande aventura que é ler. Acho que é um desafio na ordem do dia, como se diz
agora.

Entretanto, acabou agora a rodagem de uma c urta-metragem a que concorreu este ano.
Enquanto não tenho apoios para o Ex-libris, resolvi concorrer a uma curtametragem. Lá está, penso que é importante retomar o contacto com o meio e comigo
no meio. Trata-se de um filme de dez minutos, chamado O Passeio, produzido pelas
Produções Off. Foi para mim uma experiência muito importante mas ainda não está
concluída, falta a fase de montagem.
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O PASSEIO, 2000

Qual foi o s ensação de e star no plateau passados tantos anos?
Foi uma experiência fantástica. Do ponto de vista emocional, sinto-me como aquelas
mães que apreciam muito mais a maternidade dos últimos filhos que a dos primeiros.
Há menos angústias, menos necessidade de provar, mais intensidade de sentir, mais
objectividade no que se quer. É bom. Senti-me mais capaz de enfrentar as minhas
inseguranças e foi um salto com rede, porque tive uma equipa muito, muito boa. Foi
mesmo um filme de todos.

Já não fazia cinema há quanto tempo?
Desde 1988, há 12 anos.

Considera que facto de s er mulher lhe dificultou o a cesso ao trabalho em c inema?
Não, até pelo contrário. Penso que as dificuldades que tive foram as dificuldades que
todos temos: é um processo de aprendizagem caro, que exige muito dinheiro onde não
há muito dinheiro. Basicamente é isto.

Tem críticas a faz er ao cinema português?
Sinto-me um bocado ignorante em relação ao cinema português. Houve um grande
intervalo em que muitas coisas mudaram; e falar hoje do que eu vivi há 12 anos
parece-me desactualizado. Neste curto contacto que estabeleci com a feitura do
Passeio, pareceu-me haver um crescente profissionalismo, uma preocupação com
todos os detalhes, um acesso a novas tecnologias agora muito mais desenvolvidas.
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1976

1983

Interpreta o papel de Teresa, no filme Amor de

Realiza Junqueira, 16mm, 31´, cor.

Perdição, de Manoel de Oliveira.

1985

1979

Interpreta o papel de Rosa no filme Um Adeus

Participa no elenco da peça Tragédia Infantil

Português, de João Botelho.

(O Despertar da Pr imavera, de F. Wedenkind),

1986

encenada por Osório Mateus e apresentada no

Directora de produção do filme Mensagem,

Palácio Galveias, em Lisboa.

de Luís Vidal Lopes.

1980

1987

Funda, juntamente com Diogo Dória, Leonaldo

Realiza Confidências, 16mm, 27´, cor.

de Almeida, Maria João Brilhante, Marília Nunes

1988

e Margarida Rosa, o Teatro da Cantina Velha

Realiza Longe, 16mm, 55´, cor.

(Teatro Universitário). Interpreta o papel de

2000

“Menina Júlia”, na peça homónima de Strindberg,

Realiza O Passeio, curta-metragem, 35mm, 11', cor.

numa produção do Teatro da Cantina Velha.
1981
Funda com Luís Vidal Lopes a sociedade produtora
de filmes A Quimera do Ouro. Trabalha como
assistente do realizador Luís Vidal Lopes na série
Pedra a Pedra, exibida na RTP em 1982.
1982
Realiza A Mulher do Filósofo, 16mm, 13’, cor.
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R

Formei-me em Belas Artes e iniciei a minha actividade no cinema em meados dos
anos 70. Entre outros, participei em filmes de Manoel de Oliveira, Werner Schröeter,
Valeria Sarmento, Eduardo de Gregório, Luis Noronha da Costa e João Botelho.
Realizei, com argumento meu, O Som da Terra a Tremer, em 1989/90, a que se
seguiram alguns documentários. Terminei recentemente o meu próximo filme, Frágil
O SOM DA TE RR A A TREME R,1990

Como o Mu ndo, rodado em Abril de 2000.
Outros campos onde desenvolvi actividade são o teatro (Sófocles – Antígona; Racine
– Bérénice; Claudel – A Troca; Tchekov – A Gaivota) e a ópera (Mozart – Idomeneo;
Purcell – The Fairy Queen e King Arthur; Rossini – O Barbeiro de Sevilha; Rameau
– Platée) como directora artística, cenarista e figurinista. Também exerci actividade
gráfica, principalmente em edições sobre cinema, para a Fundação Gulbenkian e
para a Cinemateca Portuguesa, onde actualmente trabalho.

RITA AZEVEDO GOMES
JUNHO DE 2000
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Como começou o s eu percurso em cinema? Qual foi a sua primeira exp eriência?
Foi acidental, foi por gostar. Eu fiz Belas Artes, mas, entretanto, em 1973, comecei
a dar-me com gente do cinema, comecei a fazer coisas no cinema. Também nessa
altura, fiz os primeiros filmes com o Luís Noronha da Costa: Karl-Martin, A No ite
Portuguesa, O Construtor de Anjos. Cheguei a entrar também nos seus filmes, filmes
em super 8 e 16mm. Não podia ter tido melhor porta de entrada. Depois, em 1976,
montámos (com o Jorge Alves da Silva) um Departamento de Imagem, na Secretaria
de Estado da Emigração. E foi no seio destas experiências que me envolvi de vez com
o cinema.

E o q ue fazia c oncretamente?
Nos filmes para a comunidade emigrante, era assistente de realização. Fazia também
câmara de vídeo com um equipamento pesadíssimo. Era assim nessa altura, câmara
e gravador pesavam 16 quilos. Elaborávamos programas dirigidos à comunidade
emigrante na Europa. Fizemos uma série de programas que nunca chegaram a
passar, porque entretanto, com a mudança de governos, tudo se dissolveu. Mas
chegámos a fazer seis programas, destinados à O.R.T.F. [Offices de la Radio
Télévision Française]. Foi nessa altura, em que estive ao lado da câmara, que
experimentei uma estranha sensação que ainda hoje volta sempre que piso um local
de filmagens. Fascínio, acho que é o termo certo. Embora já antes de tudo isto
gostasse muitíssimo de cinema, era para mim uma coisa que pertencia ao mundo dos
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outros, era um universo intocável. Então, comecei a trabalhar em filmes diversos.
Com o João Botelho e Jorge Alves da Silva, na primeira curta-metragem deles
[Alexandre e Rosa].

E nessa curta metragem...
Fiz sempre um pouco de tudo, saltava de profissão em profissão.

Quando diz “de profissão em profissão”, refere-se a áreas do c inema?
Sim. Em cinema fiz de tudo, excepto produção e câmara. De resto, andei um bocado
por todos os lados, o que me deu uma certa escola e uma certa elasticidade. Acho que
aprendi muito com esse meu saltitar. Porque a minha apetência pelo cinema
centrava-se no filme em que eu queria e podia estar, e não no que estaria lá a fazer.

O mais imp ortante era o proje cto?
Sim. O projecto na pessoa de quem o realizava. Nunca batalhei muito por definir e
me fixar numa única função – cenários, guarda-roupa ou o que fosse. Fazia não
importa o quê para estar num filme, era um bocado ao contrário, se não sabia
procurava aprender. Houve certos filmes e também alguns trabalhos para a televisão
que não quis fazer. Não me interessaram, ia ficar triste. Não me diz nada trabalhar
com alguém que não me fascine, ou num filme ao qual não vou poder agarrar-me. Há
outras maneiras de ganhar a vida. E quando tive a sorte de trabalhar no teatro e na
ópera, foi porque me interessavam os projectos e as pessoas que me chamavam. Foi
assim que aconteceu com o Manoel de Oliveira, com o Werner Schröeter, por
exemplo. Arranjei maneira de “apanhar” o Manoel de Oliveira num almoço, num
restaurante na avenida da República e disse-lhe: «Eu quero trabalhar no seu filme».
O Manoel achou graça e respondeu-me: “E o que é que você sabe fazer?” “ O que é
que eu sei fazer? Faço o que for preciso!”, disse eu. Depois de falar com o Paulo
Branco entrei para o filme em questão, o Francisca.
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O SOM DA TE RR A A TREME R,1990

Qual era a sua função?
No Francisca, comecei por ser segundo assistente de guarda-roupa; ao fim de uma
semana, acabei por ficar responsável pelo guarda-roupa. Confesso agora que fiz um
certo bluff quando o Paulo me perguntou se eu sabia alguma coisa de moda do século
XIX e respondi categoricamente que era perita no assunto. Funcionou, e na semana
seguinte fechei-me na biblioteca do Museu do Traje, e apoiei-me na Drª Marionela
Gusmão que, essa sim, era especialista no assunto. Mas, obviamente, isto passou-se
porque se tratava duma colaboração com o Manoel de Oliveira. Foi-me dado muito
mais e eu também dei muito mais do que poderia imaginar. Houve coisas muito
fortes, desde discussão de cenas a décors, a conversas de pormenores de diálogos, sei
lá. Houve uma relação profunda com o que se estava a passar.

Quer dizer que, tecnicamente, estava a fazer assistência de guarda roupa mas às tantas
já estava a col aborar também em asp ectos que têm a v er com argumento.
Com argumento não direi; mas senti que o Manoel conversava muito comigo, estava
atento ao que eu fazia, porque deve ter percebido que eu estava ali muito
entusiasmada, muito amante daquilo tudo; obviamente, ele percebe quando as
pessoas estão num filme dele com atenção a tudo, e a querer dar tudo, e a querer
perceber tudo, e a querer imenso, a querer; e se calhar, não foi desatento a essa minha
maneira de estar lá

Dizia há pouco que t ecnicamente só não fez produção e câm ara. Signifi ca q ue além de
trabalhar no g uarda roupa e déc ors, t ambém trabalhou na m ontagem e som?
Fiz montagem. Som é um atrevimento dizer, porque eu nunca fiz som num filme, não
tenho sequer conhecimentos técnicos para isso; mas em algumas situações meti-me
no assunto e houve alguma surpresa. ‘Meter-me onde não era chamada’ não era
necessariamente uma atitude arrogante. Acredito que muito do que aprendi foi por
ter essa curiosidade, uma espécie de inquietação que me leva a procurar, a olhar para
o que os outros fazem e uma grande necessidade de experimentar. E, dentro de uma
filmagem com funções específicas, “meter o bedelho” onde não se é chamado, nem
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sempre é bem aceite. Paciência. Eu sempre estive em plena cumplicidade com o
realizador; desde que eu sentisse que a pessoa que estava à cabeça do filme queria
que eu fizesse, não me escusava nem me poupava e fazia mesmo. Não compreendo
que benefício pode vir duma situação em que cada elemento duma equipa de
filmagens se limita a ficar no seu compartimento fechado. Não se discutem coisas,
O SOM DA TERR A A TREMER, 1990

ninguém dá pareceres sobre o guião, que se torna numa espécie de bíblia que tem que
se cumprir à risca e que diz respeito exclusivamente ao realizador, ninguém discute
as ideias ou propõe outras. Tudo fica mais pobre, não faz sentido. Afinal era para isso
que ali estamos: para fazer um filme. Basicamente é isto.

Nessa época, que começa em 1976 e vai até, não sei exactamente quando...
Até agora. Acabei em Abril a rodagem do meu filme. Estou à espera de começar a
fase de montagem.

Nessa época, em que filmes trabalhou?
Alexandre e Rosa , uma curta-metragem do João Botelho e do Jorge Alves da Silva,
a Conversa....

Conversa Acabada?
Conversa Ac abada na sua primeira fase. Tínhamos feito um primeiro projecto que
apresentámos à Gulbenkian, e que foi o primeiro subsídio que a Conversa Ac abada
teve. Era mais um projecto do Jorge Alves da Silva, que depois acabou por ser
realizado pelo João Botelho; foi uma história engraçada. Por outro lado, houve um
projecto que tinha mais a ver com o João Botelho, que saiu da sua cabeça, O Último
Soldado, e foi feito pelo Jorge Alves da Silva. Eu estive na Conversa Acabada até essa
altura, em que era um projecto apoiado pela Gulbenkian. Depois, quando aquilo
passou para as mãos do João Botelho, deixei de estar.

Trabalhou em vários filmes produzidos pelo Paulo Branco?
No filme da Valéria Sarmento, Notre Mariage. The Aspern Papers, de Eduardo de
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Gregorio, com o Schröeter, que era uma das tais pessoas que eu queria absolutamente
conhecer... Quando muito antes disto tudo, em princípios dos anos 70, vi um filme
do Schröeter, Eika Katappa – no AR.CO, onde passavam umas simpáticas sessões de
cinema organizadas pelo Manuel Costa Cabral –, fiquei completamente pregada à
cadeira. Não tinha percebido até então que o cinema também servia para aquilo.
Nem percebi muito bem o que estava a ver, mas sei que senti um fascínio absoluto.
Do princípio ao fim. Mais tarde, houve um ciclo de cinema alemão, na Gulbenkian,
onde eu vi outros filmes do Werner Schröeter. Passei a querer aproximar-me daquela
pessoa, daquele universo – o cinema, a música, nunca tinha visto nada assim. Tentei
convencer o Paulo Branco a produzir um filme dele. Não era fácil. Os filmes de
Werner Schröeter eram feitos com meia dúzia de tostões e depois ele próprio fazia
sozinho, inclusivé a câmara. Até que, passado anos, o Schröeter fez o Palermo oder
Wolfsburg, um filme mais aceitável nos circuitos comerciais, e julgo que talvez isso
tenha levado o Paulo Branco a decidir produzir um filme dele. Quando eu ia começar
a trabalhar com o Raul Ruiz, ele disse-me: “Não, você vai para Lisboa...” –
estávamos na Madeira nessa altura – “vai fazer o filme do Schröeter”. Não foi preciso
dizer mais. Estava a começar a preparação de O Rei das Rosas, um filme lindíssimo...
mas as rosas do “rei” tinham alguns espinhos que contra mim se viraram e eu fui
expulsa do “paraíso”, ou do inferno, já não sei. Foi uma experiência muito
angustiante que me marcou muito. Foi o último filme que ele fez com a Magdalena
Montezuma.

O SOM DA TE RR A A TREME R,1990

Era a a ctriz pr incipal?
Era. Montezuma colaborou com o Werner ao longo de muitos anos.

Foi mais ou menos em q ue época?
1988.

Durante todos esses anos, e steve sempre a trabalhar em cinema, portanto.
Estive sempre a querer trabalhar em cinema! O que não é a mesma verdade.
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O sempre querer trabalhar em cinema, não é o sempre trabalhar em cinema; para
mim foi ao contrário, foi o muito pouco trabalhar em cinema. Tal como agora – desde
que fiz o meu primeiro filme quis fazer outros. Foi tão difícil. O meu primeiro filme
O Som da Terra a Tremer não foi estreado. Agora, finalmente filmei...
O SOM DA TERRA A TREMER,1990

E porque é que não foi e streado?
Boa pergunta. Não tenho resposta para isso. Mas se houver uma gostava de saber
qual é.

Como surgiu o proje cto O Som da Terra a Tremer? Como foi financiado, como é que se
desenvolveu?
Surgiu de um modo muito solitário. Submeti o projecto ao concurso do IPC já não
sei quantas vezes, quatro ou cinco… Nunca passou! Tentei ter apoio de um produtor
e nunca tive. Felizmente posso contar com algumas pessoas que sempre acreditaram
em mim. Isso é importante. Um dia perdi a cabeça e fiz eu própria um orçamento
muito baixo, de seis mil e quinhentos contos. Passou. Houve quem não gostasse.
Nessa altura havia uma luta desesperada para fazer subir a fasquia dos orçamentos
para longas metragens. Mas era a maneira de eu conseguir fazer o filme.

Conseguiu apoio do IPACA nessa altura, portanto.
Tive seis mil e quinhentos contos. Mas tive também película da televisão (nessa
altura estava lá o Fernando Lopes) mais um apoio da Gulbenkian, e fez-se o filme.

E foi possível desenvolver o projecto com esses seis mil e quinhentos contos? A rodagem,
pós produção, etc.?
Pelos vistos foi. A Inforfilmes pegou então na produção. Tive uma colaboração
extraordinária por parte dos actores. Foi incrível quando percebi que ia trabalhar
com o José-Mário Branco e a Manuela de Freitas. O João Bénard da Costa e o Paulo
Rocha também aceitaram entrar no filme. “Apanhei” – é o termo justo – o Acácio de
Almeida; a verdade é que fui atrás dele até ao aeroporto e consegui furar a segurança
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e apanhá-lo já na porta de embarque. Perante isto ele não teve coragem de dizer que
não podia fazer o filme. Os décors foram à borla. A fase mais penalizada foi a da
tiragem da cópia final. Não havia dinheiro nenhum.

O Som da Terra a Tremer nunca teve uma cóp ia final, em 35 mm, acabada.
Acabada como é desejável não, porque não houve possibilidade de fazer o negativo
35 mm. O filme foi filmado em 16 mm e ampliado directamente para 35.

E não foi e xibido em Lisboa.
Não. Teve ante-estreia na Cinemateca, chegou a passar nalguns ciclos. Passou uma
vez na Amadora, num festival. Não sei se finalmente passou uma vez num ciclo que
fizeram no Quarteto. Na altura respondi-lhes que não queria. Foi a única vez que
disse que não deixava o filme passar. Era uma ideia francamente extraordinária,
mostrar num ciclo os filmes deixados de parte, os filmes que estão na gaveta. Para se
poder dizer que os filmes afinal estreavam: “Vamos lá ver se no lixo há qualquer
coisa”. Há dois anos passou na televisão, numa cópia infame.

Durante os anos 90 trabalhou em espectáculos de teatro. Houve alguma experiência
mais importante que queira refe rir?
A Troca, de Paul Claudel, com o Jean-Pierre Tailhade. Ainda hoje aprendo com essa
experiência.

O que é que fazia e xactamente?
Figurinos e roupas, à partida.

E durante estes nove anos, d esde 1990, c ontinuou a c oncorrer ao IPACA?
Concorri ao IPACA e não tive sorte nenhuma.

O que a l eva a arriscar fazer filmes mesmo sem apoios, e a t er que ficar nessa situação
de desequilíbrio, de não saber se vai conseguir se não vai conseguir, de ter que pedir aqui
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e ali? O que é q ue lhe dá força para ir c ontra a c orrente?
Eu não sei se é desequilíbrio. Já não estou muito preocupada com equilíbrio, porque
acho que ele já não vem, a não ser o meu, pessoal – oxalá haja algum. Muitas vezes
tenho pensado em ficar quieta, mas não fico; a verdade é que não fico. Acho que
ainda não fiz um filme. A sensação que tenho é que se trata sempre de um primeiro
O SOM DA TE RR A A TREMER,1990

filme. Em relação ao cinema é muito forte, tenho sempre esta impressão. E não
sossego, porque se eu sossegasse, sossegava; mas não sossego. Provavelmente, quando
acabar este filme vou ficar com esta sensação, de que tenho que ir lá outra vez para
ver. Quando entro numa sala de cinema, quando me sento na cadeira, a sala escurece
e no écran surgem a pouco e pouco as imagens, ouvem-se os primeiros sons ou apenas
o “fritar” da banda sonora, dá-se sempre o mesmo fenómeno comigo, e eu tenho
outra vez seis anos e nunca vi um filme. E, por mais que repita esta experiência, essa
sensação de início volta sempre misteriosamente. Nunca se esgotou. A filmagem é
para mim um processo semelhante. Já experimentou olhar pelo óculo da câmara?

O que é q ue faz actualmente na Ci nemateca?
Estou no departamento de exposição permanente, que trata da programação,
edições… Também aqui tenho uma função e acabo por fazer muitas outras coisas.
Foi assim que fiz um documentário.

Um docum entário sobre...
Sobre teatro e cinema, para uma exposição que houve em colaboração com o Museu
do Teatro, designada O Cinema vai ao Teatro. Propus esse filme em vídeo e
interessou. Fiz um outro trabalho, sobre o Manoel de Oliveira.

Também é um documentário?
Não sei se é bem um documentário. Eu chamo-lhe mais um “atrevimento”, porque
peguei no trabalho do Manoel e fiz uma montagem. Foi fazer um trabalho sobre a
obra do Manoel de Oliveira, pegando só em coisas dele. Tive medo. Foi por ocasião da
homenagem que a Cinemateca fez, no Porto, aos noventa anos dele. Era arriscado,
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porque eu senti-me como se estivesse a “profanar” a obra do Manoel de Oliveira, por
um lado; e por outro, sentia-me levada por aquele caminho, misturando tudo, planos
de um filme com música de outro, sobrepondo tudo numa única peça. Ou fazia assim
ou não sabia o que havia de fazer. Pensei que ele podia não achar graça nenhuma,
mas é muito difícil olhar-se para a obra inteira do Manoel de Oliveira, que por si só
já não é simples, e depois fazer um “bloco” para passar naquela circunstância
especial – numa homenagem, numa festa, eram os anos dele, com a família e o
público, uma grande mistura – sem fugir ao que mais me interessava, que era o
Manoel de Oliveira e os seus filmes. Foi totalmente fascinante, ao mesmo tempo que
estava aterrada; aprendi muito, mas senti-me exactamente nesta situação: “Estou a
abrir gavetas que não é suposto serem abertas”. Depois, afinal, quando vi o
resultado, até gostei, até me apetecia ir mais por ali. E o Manoel gostou. Essa era a
opinião que, neste caso, importava, para mim.

Portanto, desde 1990 fez d ois docum entários, se lhes chamarmos assim?
Sim, e uma pequena montagem sobre os 25 anos do 25 de Abril.

Como vê a participação fe minina na história do cinema português?
Como? Enquanto actrizes?

Ao nível da realização e concepção, ao nível do trabalho técnico também criativo na
montagem, no som...
Não vejo muito isso assim, sabe? Não são coisas em que pense, realização feminina,
montagem feminina… não sei. Se calhar há mais homens a realizar filmes, se calhar
é normal, se calhar é uma acção um tanto masculina. Se calhar há mais mulheres a
montar. Mas não é uma coisa em que eu pense, nem é para mim um tema, uma coisa
que exista na minha cabeça.

Há alguma realizadora de c inema, português ou estrangeiro, que goste em p articular?
Não [risos], não estou a ver, só penso em realizadores.
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E noutras áreas da cr iação?
Literatura, pintura e intérpretes de música, absolutamente. Por exemplo, Clara
Haskil e na voz, Kathleen Ferrier, a Callas. Quando penso na mulher no campo
artístico associo à voz. Na representação e interpretação de voz, para mim, a mulher
atinge zonas perfeitamente únicas. Talvez na dança também, mas como eu não estou
muito atenta ao que se passa na dança... Aliás, acho que as mulheres são muito
melhores “actrizes” que os homens. Corresponde à sua natureza. Falo na vida real.

Relativamente ao actual estado da polít ica do c inema português, como o enquadra em
relação aos períodos anteriores?
Acho perigosa a confusão que se criou. Chamo confusão a esta adulteração dos
valores.

Refere-se a quê, especificamente?
À amálgama que envolve os novos processos e técnicas visuais e o cinema em si.
A opção parece ir a favor de projectos que se valorizem economicamente. Para isso
adormecem-se outro tipo de valores. É tudo muito rápido e as pessoas tornam-se
ferozes. Defendem-se novos meios técnicos exactamente pelas mesmas razões. Em
geral, essa razão é mais uma vez uma questão económica. Sai mais barato. Quantas
pessoas me disseram, ao longo destes anos: “Tens é que fazer o filme em vídeo, é a
única maneira de conseguires”. Mais me espantava quando eram pessoas do cinema
a dizê-lo, como se se tratasse de um capricho, de um luxo. Frágil como o Mundo não
era um projecto pensado para ser em vídeo. Nunca o foi. Tenho uma ideia, outro
filme, esse sim, pensado para funcionar em suporte vídeo, já nasce assim. Quase
sempre que se opta por filmar com vídeo as razões apontadas partem na base das
questões de dinheiro. Quase nunca é pelo fascínio que o suporte vídeo oferece. E o
vídeo também é fascinante. Nunca mais me esqueço de uma coisa que vi na
Gulbenkian, nos anos 70, com o Nam June Paik, em que ele apresentava uma peça
para sistema de vídeo e, à medida que ele tocava música num violoncelo que estava
ligado eletronicamente a um monitor, a imagem era activada pelas ondas sonoras.
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Fiquei completamente surpreendida com aquilo tudo, curiosa e cheia de vontade de
pegar naquela matéria. Cada vez que vi o João António Palolo pegar num vídeo e o
vi reinventar a cada imagem... Mas não tem a ver com o cinema. Como é que eu
explico isto? Peter Kubelka, director da cinemateca de Viena e grande cineasta, falou
muito disso quando cá esteve na Cinemateca, nos encontros da Archimedia. É uma
espécie de “pega fogo” que depois ninguém consegue apagar. Não há contenção, há
pouco cuidado ao pegar nestas novas matérias, disse ele, e dou-lhe toda a razão.
Penso que não é por o vídeo ser uma espécie de “cinema para todos” que vai haver
melhores filmes. E, portanto, se hoje em dia se produzem mais filmes por ano em
Portugal também é verdade que nos vamos afastando da ideia de cinema, também é
verdade que muitos desses filmes não valem a pena, penso eu. E as pessoas que
dirigem querem confundir audiovisuais e multimédia com cinema. O cinema antes de
ser audio era visual, e é visual. Veja o actual nome do extinto Instituto Português de
Cinema: ICAM, Instituto de Cinema Audiovisual e Multimédia. Vá lá, não se
esqueceram da palavra “cinema”, mas encerram tudo na mesma sigla. E há outra
coisa que em cinema é ao contrário do vídeo: a lâmpada não se acende à nossa frente,
a lâmpada está atrás de nós e nós somos projectados, como a luz projecta uma
imagem, num écran.

O que é que corremos o risco de perder com esta intrusão do vídeo no cinema?
Penso que não corremos risco nenhum, porque, valha-me Deus, o cinema há-de ficar.
Pode haver o risco de o cinema começar a pecar, tal como aconteceu no teatro
quando começaram a achar que o teatro era um espectáculo visual, e começaram a
fazer muitos fumos, muitas luzes, atiram-se para o chão, vestem-se e despem-se,
entram e saem e não sei o quê, e de repente fazem-nos esquecer o actor e a palavra;
já nem é preciso o texto, já quase nem é preciso nada. Querer agradar, querer fazer
como se faz, a querer fazer como é suposto. Fazer cinema como se faz vídeo e como
se fosse televisão, fazer como convém para “passar”, para ganhar sucesso e dinheiro.
Parece-me que se vai muito para aí, e não estou só a falar de cinema português.
Um certo cinema animado de outros valores fica com um campo cada vez mais
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pequenino para existir. Portanto, é necessário ganhar coragem. Já não é novidade
este estado de coisas, pois não? Mas, desde que vá ficando...

Que características do projecto Frágil como o Mundo não se enquadram propriamente
na forma como as coisas estão a funcionar neste momento?
Este filme não teve, até agora, apoio oficial. Não sei se pelas suas características, se
pela tal “filosofia política” (que em si me parece uma terminologia assustadora) de
selecção de obras. Não vai atrás de nenhuma moda, não apresenta duma maneira
óbvia nenhum assunto quente da actualidade, é um filme muito fechado sobre si.
Mas, se pensar melhor, todos esses assuntos estão lá em pano de fundo. Afinal, eu
também existo nesta época, os acontecimentos à minha volta também se infiltram
na minha vida e na minha pessoa. É isso mesmo, na minha pessoa e não em toda a
gente de forma geral.
O SOM DA TE RR A A TREME R,1990

Não é uma i magem de m arca?
Provavelmente não é um argumento que dê pica, que estimule não sei o quê que anda
para aí para ser estimulado. Houve uma altura em que andava tudo virado para os
descobrimentos portugueses. E não era nem os descobrimentos nem o Colombo que
interessavam. Era um bom tema para sacar subsídios e passou a correr muito mar
na escrita de guiões. Há outros assuntos que, neste ponto de vista, não falham.
Percebe-se que o interesse recaia facilmente sobre um projecto que se disponha a
abordar certos assuntos da actualidade, de preferência violentos, como o mundo da
droga, vidas marginais, homossexualidade, pedofilia. “Porque é que não fazes um
filme sobre a Amália?”, “Pega num vídeo e faz um documentário sobre o pintor x,
que ainda por cima é tão teu amigo”, são sugestões sinceras que me foram feitas há
bem pouco tempo. Por acaso, até tenho a ideia de fazer um filme sobre a
toxicodependência; mas, por enquanto, é um assunto demasiadamente vivo para que
eu consiga olhar para ele. Falta-me distância, deixar o tempo. Se calhar, quando tiver
isso criado, é de tentar. Mas não me apetece nada pegar nisso por ser oportuno.
O filme que tenho em mãos tem a ver com a imagem, a imaginação, a fantasia, a
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possibilidade de sonho. Acho que as pessoas estão tão distantes disso! Não é a
possibilidade de sonho, é a possibilidade de aceitar que o sonho é muito importante
e que não é menos importante que o real.

O que é que é mais importante para si na v ida, neste momento?
A resposta devia ser fácil mas não é. A vida é uma coisa que eu procuro entender.
É isto o que, provavelmente, mais me importa. Descobrir que mistério é esse que nos
impulsiona a seguir para a frente. E, ao mesmo tempo, algo me diz que o tempo de
uma vida não chega para perceber. As pessoas são o mais importante. O ser humano
é inesgotável. Eu gosto de ser surpreendida. Há pouco tempo estive com uma
senhora que tem mais de 90 anos, nenhum parente presente, o único filho que lhe
resta não lhe fala há mais de seis anos. Vive sozinha, 30 contos de pensão. As suas
extravagâncias são comprar o jornal e beber um carioca uma vez por semana. Fiquei
a pensar o que é que mantém esta pessoa viva, atenta a tudo, a lutar contra a velhice
física, contra os três andares que tem que subir para chegar a casa, à espera que um
dia o telefone toque. O que a faz rir? O que leva esta pessoa a não desistir?
Que mistério é este?

No cinema português há espaço para se desenvolverem projectos que não sejam
vocacionados para um determinado circuito comercial e de e xibição?
Cada vez menos.

Havia mais espaço para esses proje ctos há uns v inte anos?
Claro que sim.

O que é imp ortante no c inema para si? O c inema serve-lhe para exprimir o quê?
O cinema serve para a vida. Eu acho que quando deixa de servir para a vida, e
quando falo para a vida falo da vida de cada um, deixa de ter função.
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Para além do factor div ertimento, que é o mais comum actualmente…
Para divertimento há outras coisas. Basta estar bem disposta e com uns amigos,
estou divertida se quiser.

E de que modo serve para a vida de c ada um?
Para a vida de cada um, como me aconteceu a mim; houve certos filmes que
entraram na minha vida, fizeram a minha pessoa, mudaram a minha vida. É um
bocado como o livro. E quando o cinema deixar de ter essa função, quando for só
mais um filme que se viu, mais um que depois deixa de existir assim que se viu, já
não me interessa. Há filmes que, como o Eika Katappa, ou o Esplendor na Relva, do
Kazan, por exemplo, nunca mais me largaram. Ficam, como as pessoas que foram
nossas.

E o que a leva a fazer cinema?
Se calhar é isso mesmo [risos]. Eu não sei o que é que me acontece quando estou a
filmar, mas que acontece, acontece. Acontece de tal maneira que nos dez anos que
estive sem filmar, cada dia das minhas filmagens esteve comigo. Como se se tratasse
de uma pessoa que eu conheci e que foi muito importante. Essa força faz-me
acreditar que há uma coisa que passa por aí. Porque de cada vez que eu sou
confrontada com uma situação de “Agora tens que fazer”, “E agora o que é que
fazes?”, eu tenho mesmo que fazer. Por vezes, parte do que lá ponho, do que me
chega porque acontece, é inesperado. Só passado muito tempo, é que eu venho a
perceber. Como com as pessoas; só depois de elas morrerem é que se reconhecem.
Eu não separo o cinema da vida. Quando o cinema deixa de ter base de
reconhecimento já não é cinema, é só um entretenimento, é uma coisa engraçada; é
como ir à Expo ver fogo de artifício. Apetece ser foguete e ir ao ar, e depois acaba
tudo, é fácil, não fica memória nenhuma.

Ao longo do s eu percurso, qual foi o trabalho criativo que mais sa tisfação lhe deu, com
que mais se identificou?
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Isso é muito complicado. Todo o trabalho que faço é criativo, mesmo em casa a
arrumar as coisas [risos]. Não sei se consigo falar de satisfação

Satisfação de sentirmos que conseguimos fazer algo que já nos ultrapassa, de uma
maneira tão especial que pode ser mais forte na nossa memória do que os outros
trabalhos.
Pois, eu percebo a pergunta. Mas satisfação pessoal, no aspecto de ter ficado
contente…

De plenitude, digamos.
Nunca aconteceu. Aconteceu eu achar que se não fosse eu a ter feito uma coisa o
resultado não seria o mesmo, é evidente. Mas isso não é satisfação, dá-me é pelo
menos um impulso de ir para a frente.

Há alguma coisa q ue eu não tenha perguntado, que d iga r espeito ao seu p ercurso, ao
cinema português, que queira referir?
Não, mas se calhar há uma coisa que eu gostava de perguntar [risos]. Este ciclo que
está a organizar é um ciclo no feminino. Porquê?

[risos] Quando fui aluna na escola de cinema p ercebi q ue a informação s obre c inema
português, a cessível, era uma informação bastante limitada. Havia imensos assuntos
e au tores não documentados e inacessíveis, enquanto simu ltaneamente a informação
sobre outros assuntos e au tores era sistematicamente produzida e ap arecia disp onível
e disp onibilizada. Essa foi uma motivação que me l evou às retrospectivas de cineastas
portugueses, às mostras nacionais de vídeo. Na altura, a pr odução de vídeo português
era um trabalho não compilado, não exibido, não existia. Em relação a este projecto das
mulheres passa-se isso também: não há informação sobre esses trabalhos, esses
percursos. É exactamente por isso que me interessa; a maior parte das pessoas que
colaboram neste projecto ou e stão completamente esq uecidas, ou têm obras e p ercursos
desconhecidos e não documentados. Digamos que o que me interessa é precisamente esse
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lado, é por isso que estou a fazer este projecto, para dar luz a uma sombra qualquer que
anda p ara aí há imenso tempo e ainda não percebi b em p orque é que e xiste há tanto
tempo…
Às vezes da sombra surgem as melhores coisas.

Exacto.
Então espero que corra tudo bem.

294

1990
O Som da Terra a Tremer, 1990, 100´,
35 mm
1995
Parabéns Manoel de Oliveira, 1998, 55’,
video – sobre a obra de Manoel de
Oliveira.
1996
King Arthur, 1996, 35 mm. Filme que
integrou a encenação da ópera no CCB
1999
25 Anos do 25 de Abril, 1999, video –
para exposição na Cinemateca
Portuguesa.
2000
Frágil Como o Mundo, 2000, 35mm,
longa metragem, em finalização.
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18

Quinta-feira

21:30

Sessão de a bertura

TRÊS DIAS SEM DEUS,
Um filme de Bárbara Virgínia
35mm, preto e branco (apenas banda de imagem, sem som), 1946
Duração original: 102´/ Duração das sequências a exibir: 26´

Realização Bárbara Virgínia
Argumento Raul Faria da Fonseca, segundo “Mundo Perdido” de Gentil Marques
Fotografia Tony-A.M.C.
Montagem Lutero Aço
Música Carlos Rocha Pires
Intérpretes Bárbara Virgínia (Lídia), Linda Rosa (Isabel Belforte), João Perry
(Paulo Belforte), Alfredo Ruas (Vicente, o pai), Maria Clementina (Teresa, a criada
do castelo), António Sacramento (médico), Elvira Velez (Bernarda, a Feiticeira),
Joaquim Miranda (Tadeu, o “charretier”), Laura Fernandes (Beatriz, a criada da
escola), jorge Gentil (Padre Alberto), Manuel Mariano (criança doente), Casimiro
Rodrigues (Januário)
Produção Invicta Filmes Independente
Estreia Cinema Ginásio, em 30 de Agosto de 1946
Localização ANIM

MÁSCARAS
Um filme de Noémia Delgado
16mm, 115´, cor, 1976

Realização e Montagem Noémia Delgado.
Supervisores do film e Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamim Pereira.
Voz off Alexandre O´Neill.
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Fotografia Acácio de Almeida, José Reynès.
Conselheiro Músical Madeira Luís.
Música da Idade Média e da Renascença.
Arranjos da Romanza Transmontana por Luís Represas – viola, João Represas –
flauta. Canto Verónica, registado por Michel Giacometti.
Som Philippe Constantini.
Intérpretes Povo do Nordeste Transmontano.
Produção Centro Português de Cinema.
Duração 115 minutos.
Rodagem 1975 (não estreado comercialmente).
Locação ANIM
Sessão dedicada a Alexandre Delgado O´Neill

O filme aborda a preparação e desenvolvimento de festas do Nordeste transmontano,
numa celebração do Ciclo do Inverno, do Natal a quarta-feira de Cinzas. Em muitas
regiões da Europa, sobretudo nos países alpinos, eslavos e balcânicos, ainda hoje
existem certas celebrações do Ciclo de Inverno, em que aparecem mascarados.
Nos casos mais característicos, figuram personagens tradicionais definidas.
Por vezes, é patente a relação desses personagens, demónios e fantasmas, com os
mortos. E pode-se por isso supor que elas constituem elementos que, em longínquas
eras, faziam parte das cerimónias de culto dos mortos. Entre nós, vamos encontrar
máscaras deste tipo nas terras de feição ainda arcaizante do Nordeste transmontano,
durante o Ciclo de Inverno, do Natal à quarta-feira de Cinzas, integradas nas Festas
dos Rapazes, de Santo Estevão, do Natal, do Ano Novo e dos Reis e, em casos
especiais, do Carnaval.

19 - Sexta-feira

21:30

A TESTEMUNHA,
de Fátima Ribeiro, 35mm, 15´, 1998
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Atravessando terras alentejanas em abandono, um homem a cavalo – Ivo Moura –
leva consigo o pagamento dos trabalhadores da herdade onde é feitor. Uma súbita
tempestade fá-lo perder o cavalo. Em busca de abrigo, dirige-se para um monte em
decadência, pertença de um homem amargo e da sua mulher, cega. Ivo assiste ao
conflito de interesses que opõe a mulher – e o seu filho – ao marido, tornando-se no
instrumento inocente de estratégias que não compreende.

Realização Fátima Ribeiro
Argumento Fátima Ribeiro (baseado num conto de Manuel da Fonseca)
Productor Leonardo Simões
Fotografia Tiago Beja da Costa
Música Bernardo Devlin
Som Raquel Jacinto
Montagem Patrícia Saramago
Actores Isabel de Castro, Manuel Joaquim Catalão, António César Pissarra, Raul
Rego
Uma Produção Contracosta Produções, Lda.

Biofilmografia
Fátima Ribeiro nasce em Gáfete, no Alentejo, em 1957. É licenciada em Direito pela
Universidade de Coimbra e conclui em 1991 o curso de Cinema (área de Montagem)
da E.S.T.C..
Desde então trabalha como assistente de montagem e de realização mas sobretudo
como anotadora. Colaborou também em diversos espectáculos de teatro e encenou
“A Menina Júlia” na Casa Conveniente.

É autora de vários argumentos

cinematográficos.
“Palavra de Honra” , argumento e realização, CM em 35mm/ 15´ - (inserida no
projecto Plano Geral das Produções OFF; presente em vários festivais,
nomeadamente Roterdão), 1997.
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“A Testemunha”, adaptação e realização, CM em 35 mm/ 15`- (produção da
Contracosta, Lda, presente, nomeadamente, nos festivais de Locarno e Bahia, onde
foi premiado, e na Mostra da Kodak no Festival de Cannes), 1998.

TRÁS-OS-MONTES
Um filme de Margarida Cordeiro e António Reis
16mm, 115´, 1976

Realização, Argumento, Som e Montagem Margarida Cordeiro e António Reis
Imagem Acácio de Almeida
Actores Albino S. Pedro, Carlos Margarido, Mariana Margarido, Luís Ferreira,
Armando Manuel, Rosália Comba, Rui Ferreira, Natália Soeiro, Ilda Almeida, Adília
Cruz Pimentel, Fortunato Pires, Maria da Glória Alves, etc.
Direcção de Produção Pedro Paulo
Produção Centro Português de Cinema/Tóbis Portuguesa, Radiotelevisão Portuguesa
Estreia 11 de Junho de 1976 (Satélite, Lisboa)

Evocação de uma província, o Nordeste português, cujas raízes históricas, seculares,
se confundem com as do país irmão, que o Douro liga. As crianças e as mães, as
mulheres e os velhos, a casa, a terra. Vida diária, o imaginário, artes em
desaparecimento, a agricultura de subsistência. A erosão. O tempo e a distância.
A presença ausente dos que partiram para todos os horizontes.
Sessão dedicada ao povo de Trás-os-Montes
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AS TERÇAS DA BAILARINA GORDA
Um filme de Jeanne Waltz
35mm, 22´, 1999
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A terça é o dia de folga e Luísa, 50 anos, divorciada, e cozinheira exímia.
Luísa aproveita as terças para convidar os amigos para jantar.
Até ter um filho, Luísa era bailarina.
Agora é gorda.
O filho foi o fim do baile.
Não foi muito amado.
Luísa fala aos amigos para que a vida seja vida, para enxotar a amargura.
Luísa bebe para falar mais facilmente.
Às terças, Luísa bebe e fala.
Até que uma terça, Luísa dança.

Realização, Argumento e Mo ntagem Jeanne Waltz
Produção Joaquim Pinto
Director de Fotografia Paulo Ares
Música Bernardo Sassetti
Decoração Gilles Grange
Som Joaquim Pinto, Nuno Carvalho
Montagem Jeanne Waltz
Misturas Joaquim Pinto, Nuno Carvalho
Actores Luisa Salgueiro, Ana Bustorff, Marina Nabais, Marcello Urgueghe, Francisco
Nascimento, André Neto, Cândido Ferreira, Vanessa Dinger, Marta Cerqueira,
Claúdia Semedo, Catarina Marvã
Uma Produção ©FILMEBASE 1999

Biofilmografia
Nasceu na Suiça. 81-82 estuda japonês e é gerente de um pequeno cinema em Berlim.
Desde 89 vive e trabalha em Portugal enquanto decoradora e recentemente
argumentista.
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2000
As Terças da Bailarina Gorda, 20’ - melhor filme no Festival de Sta Maria da Feira
1999
La Reine du Coq à L´âne, 12’ - prémio FR3 e menção especial do júri para a actriz
principal no Festival de Genève 1998
O Que Te Quero, 12’ - melhor filme no Festival de Coimbra ; menção especial do juri
no Festival de Vila do Conde
1997
Morte Macaca, 12’ - melhor filme no Festival de Monte Cattini
1995
La Couveuse, 28’

JOGO DE MÃO
Um filme de Monique Rutler
35mm, 110´, 1982

Realização e Montagem Monique Rutler
A r gu mento e Diálogos Edgar Gonçalves Preto, Eduardo Guerra Carneiro e
Monique Rutler
Imagem Mário Barroso
Cenários e Figurinos Fernando Filipe
Som Carlos Alberto Lopes
Música Luís Cília e o fado “Os Garotos”, de Linhares Barbosa
Actores João Lagarto, Júlio César, São José Lapa, Maria N´Zambi, Orlando Costa,
Zita Duarte, Henrique Espírito Santo, Teresa Roby, João Calvário, Fernando
Gomes, Carlos Wallenstein, Isabel de Castro, Baptista Fernandes, José Fonseca e
Costa, Márcia Breia, etc.
Produtor Executivo Isabel Branco
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Dir. Produção José Torres, Isabel de Mello Breyner
Produção Paisá
Estreia 29 de Junho de 1984 (Quarteto, Lisboa; Sala Bébé, Porto; Bocage, Setúbal)

A história de “Jogo de Mão” situa-se no cruzamento de vários submundos, mete
gente simples que complica tudo, intelectuais que pensam pouco, velhos libidinosos
que cortejam jovens fadistas, estudantes que andam à nora, duros que têm o coração
mole e ingénuas que têm alma de prostituta.
E, como num espectáculo de robertos, toda esta gente apanha pancada.

21 Domingo 21.30

JUNQUEIRA
Um filme de Cristina Hauser
16mm, 31´, 1983
Realização Cristina Hauser
Argumento Maria João Brilhante e Cristina Hauser segundo o conto “O Outro” de
Arthur Schnitzler
Imagem Manuel Costa e Silva
Som Luís Cunha
Montagem Luís Vidal Lopes
Actores João Perry, António Caldeira Pires, Cristina Hauser
Produção A Quimera do Ouro
Estreia Cinema Quarteto 1984, em complemento da longa metragem “Aos Nossos
Amores” de Maurice Pialat

Um homem de meia-idade, viúvo há pouco, descobre que outro chora com ele a
morte de sua mulher. Assim começa a pôr em causa o seu amor e o seu desgosto, sem
saber exactamente quem é o outro ou quais as suas razões .
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O MOVIMENTO DAS COISAS
Um filme de Manuela Serra
16mm, 90’, 1985

Realização e Argum ento Manuela Serra
Imagem Gérard Collet
Som Ricard Verthé
Montagem Dominique Rolin
Música José Mário Branco
Produção Manuela Serra
Histórias de quotidiano de silêncio. Em caminhos desertos de vento inquietante,
numa aldeia do Norte. Há um dia de trabalho atravessado por três famílias: 4 velhas,
o campo, o pão, as galinhas, e, a lembrar-nos, clareiras de histórias velhíssimas de
gestos saboreados em mineralógicas palavras. Uma família de 10 filhos numa quinta
mergulham na largueza do tempo, no gesto todo do trabalho, o pai corta uma árvore.
Mais longe, a àgua do rio habitado por gente, numa barca, o Sol, e o largo da aldeia,
a ponte em construção, a varanda, a refeição, a densidade e o misticismo ao
Domingo, a missa e a feira: ritualizada ao Sábado. Nestes fragmentos de cenário
move-se Isabel, também, com os olhos postos no futuro, para lá dos outros em que o
sentido da vida é apenas viver.
O tempo atravessa o nascer e o pôr do Sol.
É um respirar a vida, usando o campo como meio numa aldeia do Norte, de gestos
antiquíssimos e pousados.

25 Quint a-feira 21.30

SENHOR JERÓNIMO
Um filme de Inês de Medeiros
35mm, 20´, 1998
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Jerónimo, velhote esquecido num serviço hospitalar, lança confusão na família e no
hospital, encenando a sua presumível morte.

Realização e Argumento Inês de Medeiros
Câmara Antoine Roch
Som Joaquim Pinto
Productor João Pedro Bénard
Montagem Stéphanie Mahet
Direcção Artística Joana Vilaverde
Actores José Viana, Isabel de Castro, Teresa Roby, José Raposo, Raul Solnado,
Patrícia Tavares, Rogério Samora
Produção Maria João Mayer e François D´Artmare – Filmes do Tejo
Prémios Melhor filme português no 6ª Festival Internacional de Vila do Conde 1998;
Prémio Canal Plus - Festival de Brest 1999; Menção Honrosa no Festival Belle
Donne, Italia 1999

Biofilmografia
Nasceu em 1968 em Viena (Austria).
Fez o liceu no Lycée Français Charles Lepierre de Lisboa.
Começou Literatura Portuguesa e Filosofia na Universidade Nova de Lisboa.
Desde 1983 trabalha como actriz no teatro, cinema e televisão.
Frequenta actualmente o terceiro ano de dramaturgia teatral na Sorbonne (Paris).

CÃES SEM COLEIRA
Um filme de Rosa Coutinho Cabral
35mm, 66´, 1997

Realização Rosa Coutinho Cabral
Imagem Daniel Del Negro
Som Pedro Caldas e Raquel Jacinto
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Guarda Roupa Rosa Lopes Alves
Produtor João Pinto Nogueira
Actores Luís Pavão, Laurinda Ferreira, Helena Laureano, João Cabral, Paula Sá
Nogueira, Vasco Campos, António Feliciano e o menino de saboia.
Produção MilImagens
Cães sem coleira: a história de um projeccionista ambulante, um dos últimos em
Portugal, que continua a mostrar por este país fora filmes que, sem ele, não
chegariam a lugares tão recôndidos. Num misto de documentário e ficção, é também
o prazer de falar de um homem capaz de dizer: às vezes sinto que sou o próprio
cinema!...
26 Sexta-Feira 21.30h
O PASSEIO
Um filme de Cristina Hauser
35mm, 8´30´´, 2000
Realização e Argumento Cristina Hauser
Fotografia Carlos Assis
Montagem Pedro Ribeiro
Som Saud (Edinho)
Actores Sofia S. A. da Bandeira, Simão Maris
Uma Produção Rosi Burguette – Produções Off
Mãe e filho saem de casa. Mãos dadas?
Atravessam ruas, vão ao jardim e regressam a casa.
Dez minutos de “como”, mais do que “porquê”.
O SOM DA TERRA A TREMER
Um filme de Rita Azevedo Gomes
35mm, 100´, 1990
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Realização e Argum ento Rita Azevedo Gomes
Imagem Acácio de Almeida
Som Vasco Pimentel
Montagem Manuela Viegas
Décors Maria Tomás
Actores José Mário Branco, Manuela de Freitas, Miguel Gonçalves, Sara Marques,
Duarte de Almeida
Produção Inforfilmes

O Som da Terra a Tremer é um filme sobre personagens que se cruzam, que
procuram isoladamente, unir um certo sentido de sobrevivência do “eu” no mundo
vencido.
É a história de um escritor que não escreve.
Trata do sentimento de uma inútil contemplação, da emoção que se tem diante das
coisas pálidas e cinzentas.
Decisões sempre adiadas acabam por levar Alberto, o escritor, a apartar-se do mundo.
No filme, a história do escritor (a relação com o seu mundo e o círculo dos seus
amigos) e a história que ele escreve – ou imagina escrever – (a história de um
marinheiro que um dia num portoestrangeiro encontra – desencontra uma rapariga)
não se separarão. São antes paralelas. Como duas margens laterais, para sempre
laterais de um mesmo rio.
É um filme sobre ligações impossíveis.

27 Sábado 15.00h
-9
Um filme de Rita Nunes
35mm, 12´, 1997

Esta curta metragem é baseada num livro de contos (“Crimes Exemplares”)
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de Max Aub que, por sua vez, se inspirou em testemunhos reais que relatam crimes
de uma forma directa.
Os testemunhos são confissões individuais de pessoas que nada têm em comum, à
excepção de todos terem cometido assassínio.

Realização e Argum ento Rita Nunes
Fotografia Victor Estevão
Montagem Helena Alves
Som José Manuel Gonçalves
Música Sérgio Pelágio
Actores José Airosa, Márcia Breia, Ivo Canelas, Sandra Faleiro, João Grosso
Uma Produção Shots – Cinema e Publicidade

Biofilmografia
Nasceu em11/08/74, Lisboa. Curso Técnico-Profissional de Imagem e Meios
Audiovisuais, na área de Ciné-Vídeo da Escola de Artes Visuais António Arroio.
Curso de Escrita para Cinema e Televisão da Escola de Formação Artística
Avançada, Aula do Risco. Curso da Escola Superior de Teatro e Cinema, na área de
Imagem.. Em Junho de 1997 termina a Curta Metragem que produziu e realizou:
“-9 ”- Desde 1998 trabalha na SHOTS - Cinema e Publicidade, Lda., como
Realizadora de filmes publicitários. Nesse mesmo ano realizou, no âmbito da EXPO
98 duas Curtas Metragens : “ LIXO “ e “Amália Por Nós”. Realizou um Clip de Moda
para o Programa Semanal “86-60-86”, intitulado “Never let me down again”. Em
Junho de 2000 terminou o telefilme “Contas do Morto”, produzido por Paulo Branco
para a RTP.

ROSA NEGRA
Um filme de Margarida Gil
35mm, 105´, 1991
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Realização Margarida Gil
Imagem Sophie Maitigneux
Som Antoine Bonfanti
Música João Gil
Montagem Manuel Mozos
Actores Fernando Luís, Manuela de Freitas, Catarina Correia, Dinis Neto Jorge
Produção Companhia de Filmes do Príncipe Real

Fernanda, António e Quim viajam de comboio para uma cidade industrial
portuguesa. Fernanda, a professora, aceitou substituir uma colega grávida. António
regressa a casa de onde fora forçado a fugir, tempos atrás, acusado de ter posto fogo
à fábrica de Duarte. Na estação cruza-se com Mariana que está apaixonada por ele.
António é mal recebido e violentamente agredido por um grupo ligado a Duarte.
Sessão dedicada a Mário Viegas e Zita Duarte, actores do filme, entretanto
desaparecidos.

28 Domingo 15.00h

COMÉDIA INFANTIL
Um filme de Solveig Nordlund
35mm, 92´, 1997

Realização Solveig Nordlund
Argumento Tommy Karlmark
Imagem Lisa Hagstrand
Montagem Nelly Quettier
Música Johan Zachrisson
Produtor Executivo Henrique Espírito Santo
Produção Torromfilm / Prole Filme / Avenida Produções
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Comédia Infantil conta a história de Nelio, um rapaz africano que perdeu a família
na guerra civil. A história passa-se em Moçambique e é baseada na novela do
conhecido escritor sueco Henning Mankell. A vida de Nelio é transformada pela
guerra. Uma noite, a sua aldeia é atacada por terroristas e ele perde a sua família.
É levado para um campo de treinos mas consegue fugir, e após uma longa fuga chega
à capital. Torna-se o leader de um grupo de rua que gradualmente começa a
acreditar que Nelio é um “curandeiro”, capaz de curar doenças e de salvar as pessoas
da morte. A sua reputação cresce e começa a ser procurado para salvar vidas
humanas. Mas, a guerra brinca com ele. Comédia Infantil é a história de Nelio tal
como ele a contou a José, o padeiro.

Debate A Mu lher em Portugal no Século XX.

ENCERRAMENTO

311

Apoio
Armanda Parreira, Elsa Barão, Eunice Costa, José Lourenço, Marta Guerreiro, Rosa Belda
Bilheteiras
Amélia Barros, Rosa Marques, Teresa Guimarães
Projecção
José Mendes, Nuno Bráz
Spot Vídeo
Miguel Pité

