
Conversa sobre cinema 
entre RUI SIMÕES e TERESA SÁ. 

Registo: TERESA SÁ. 
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CANNES 81 da esquerda para a direita: 
. LUÍS ROCHA, JOÃO BOTELHO, MANUEL DE OLIVEIRA, A. P. VASCONCELOS e 

RUI SIMÕES. 

No cinema português há uma diferença de autor para autor 
bastante grande; prova que não há uma escola. 

No cinema de autor, de pesquisa de linguagem, os autores 
já atingiram um grande nível, que é reconhecido no estran
geiro. 
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O cinema português porque não 
existe, anda à procura de si 
próprio, não está viciado e tem 
várias linguagens. 

Prémio Especial do Júri no Festival de 
Cartagena 
(Colômbia) 

ganho por 
Rui Simões 

com 
Bom Povo Português. 
secretária de Sua 
Ex. • o presidente do 
I.P.C.- Luís de Pina. 

LUÍS DE 

((O CINEMA 

PORTUGUÊS 
I 

EST! A VIVER 
U11A FASE 

UIPORTANTE 
I 

HISTORIA» 

c< Portugal deverá Insistir na co
·produçAo com o Brasil, superando as 
tentativas férteis e o mundo de promes
sas já clnquentenárlas, como deverá 
promover a colaboração com os países 
africanos, partindo do exemplo de 
Moçambique,~ . 

Luis de Pina. 50 anos de 
idade, presidente da Co
missão Administrativa do 
Instituto Por1uguês de Ci· 
nema. é o responsável por 
esta afirmaçãO. 

Critico e ensarsta. até 
ocupar o lugar de respon
sãvel na condução dos 
-tqc;,linr.!> r1n nn~M cinemli. 

meadamente os d8 expres· 
são portuguesa. Nesse 
senHdo. deslocou-se re· 
centemente a Moçambi· 
que, para a uisllr à 1 
Semana do Cinema Portu
guês. Pode lazer-nos um 
balanço dessa viagem? 

LP. - A vtagem, COI'TlO 
sabe. foi efectuada a convl· 

Na •!I• extensa entrevista, luis de Pina lu contlderaç6et lfnportantn quanto • 
actual sltuaçio do cinema portugub 

T~M SIDO BASTANTES OS PRÉMIOS ATRIBUíDOS A 
PORTUGUESES. QUANDO ISTO ACONTECE PASSA 
A SER RECONHECIDO(?) CÁ EM PORTUGAL. 

ex.: · "Francisca", 
"Cerromalor", 
"Manhã Submersa", 
"Conversa Acabada". 
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1. 0 prémio do público e, 
prémio da crítica 
para o melhor filme 
na 4. • mostra Internacional de cinema 
em São Paulo. 

2. 0 prémio, imagens, docu
mentos. Figueira da Foz. 

QUANDO EU TIVER 70 ANOS V ÁO DAR· 
-ME MUITO DINHEIRO PORQUE BA VIA EM 82 
UMA GESTÁO QUE ME IMPEDIA DE FAZER 
C,INEMA NO TEMPO PRÓPRIO. DEPOIS: JÁ NÁO 
VALE A PENA. 



O FBSTIVAL INTIDRNACIONAL 28 
DB CINB DB SAN SEBASTIAN 

, lx~572-õso I 
1- RUI I -

PALCO 

Tellnehmer
AuswelsNr. 

SDIOES 1 Rui 

25TH 
LONDO 
FILM 
.FESTIVi 

3-22~0VEMBEH I!IHI 

PARTICIPAÇÃO EM SELECÇÕES E 
FESTIVAIS INTERNACIONAIS; Onde é 
evidente os filmes são escolhidos pelos 
responsáveis dos festivais . É complexo; a 
qualidade é alta nos países industria
lizados. 

Cooperativa Virver: 
Projecto que neste momento político 
já não tem viabilidade. Uma coope
rativa é uma forma de estar e 
trabalhar. Implica um modo de 
produção diferente: vai chocar com 
o modo de produção tradicional. 
O sistema actual exige um tipo de 
produção + primitivo do capita
lismo; rentabilidade, manutenção 
das forças de poder; Patrão, empre
gados e mais racionalizações da 
produção. Já não está em questão 
discutir a qualidade do modo de 
produção. Depois do 25 de Abril as 
pessoas discutiam o modo de pro
dução. Hoje, a lei de estruturação 
das cooperativas demonstra a agres
sividade de quem tem o poder. Isto 
aponta para a marginalização das 
cooperativas. Embora . a constituição 
diga que podem existir. 81 



A democracia em Portugal aceita 
toda a gradação política menos o 
partido comunista português e saté
lites não democráticos. 

A burguesia pode exprimir-se desde 
o momento que a sirvam: ideológica 
e económicamente; quem não o fizer 
não tem o direito a existir, margi
naliza económicamente os que se 
lhe opõem. 

Enquanto esses partidos não demo
cráticos comunistas e de tendência 
marxista estiveram no poder, tive 
possibilidade de fazer duas longas 
metragens, e a mai9ria dos cineastas 
fizeram longas metragens, também. 

É com a tomada do poder da bur-

A CRÍTICA CONS
TITUI UM CAPITAL 
PARA CADA FILME 
(E CINEASTA) é uma 
tomada de posição 
pública para cada es
pectador. (0 crtlico é 
um agente importante). 

-

Qual a razão de um 
autor continuar a fazer 
filmes e outro não? 
A razão é: o económico. 
"Kilas" faz mais de 
120 000 espectadores. É 
realmente o filme mais 
reconhecido pelo J.f.C., 
recebe um prémio. 

Manoel de Oliveira: Se não fosse a crítica 
"amor de perdição" foi 
completamente abando
nado pelo público, insul
tado pela crtlica e 
público, quando estreou. 

CRÍTICO DE CINEMA: 
é um espectador que 
tem acesso a um orgão 
de informação e dá a 
sua opinião. 
Em tertnos de capital 
a crtlica é fundamental. 

estrangeira e o sucesso 
de Manoel de Oliveira 
no estrangeiro isto não 
tinha sido conseguido. 

Bom Povo Português 
além de ser um tempo 
fora do oficial, não é 
o que os poderes 
querem; a recusa é o 
boicote. O filme "A 
francisca" agora bene
ficia de uma conjun
tura; boa crtlica,. valor 
como filme, aparelho 
de cinema. 

guesia que pela primeira vez parou TODA ESTA CONVERSA SURGID POR A REVISTA SEMA 
a produção de cinema em Portugal TER PEDIDO UM TEXTO SOBRE "QUE PERSPECTIVAS 
(mas não parou foi apenas um DA CULTURA PORTUGUESA: CINEMA". COM O EX
golpe). POSTO ATRÁS SOBRE A MINHA ~NCIA DE CINEMA 
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PORTUG~S NÁO SEI QUE RESPONDER SOBRE PERS
PECTIVAS, DADO QUE ESTOU FORA DO PROCESSO DE 
PRODUÇÁO E NÁO FAÇO PARTE DOS "ELEITOS" 
DA CULTURA. 
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