lls

Cinema: cooperação com
PRESIDENTE de MoçamUique, Samora Machel. considera estaÍcm
\Z
abertaí todas as possibilidadcs
de coopcração com Ponugal
cm vários sectores. nomeadamente nos da informação e do
cincma, scgundo revelou ao
EXPRESSO o presidente do
lnstituto Ponuguès de Cincma.
Miguel Sá da Bandcira deslocou-sc oÍìcialmente a Maputo.
a convite do Governo moçambicano, que também convidara
o sccretário de Estado da Cultura, Brás Teixeira, e Víror Sá
Machado. administrador da
Fundaçâo Gulbenkian. Rccorde-sequcolPCeaGulbcnklan rcpartiram o apoio à
produ$o do filme de Josc Forrcca
c Costa'Mwica
Moçambique',
a g o r a c s t r e a d Oe m M a p u t o c o m
I p r e s e n ç ad c S a m o r a M a c h e l ,
do Govcrno e de outros importantes rcsponsávcis políticos
moçambicanos. aléo da delcgação porruguesa e da equipa
de filmagens.
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António Brás Teixcira nâo
pôdc accitar o convitc, formulado com muito escassa antcccdència sobre a data da aprescntaçãodaqucle filmc (produeido cm colaboração com o
lnstituto Nacional de Cinema
dc Moçambiquc), mas sabe-se
quc Graça Machel, ministro da
Educpção e Cultura, se manifestou intcrcssada na visìta do
titular da SEC, dcvendo scr.
lhc dirigido um convitc oficial
em próxima oportunidade.
Miguel Sá da Bandeira considerou de grande alcancc o
teor do discurso do presidentc
Macbcl, quc conterá dircctivas
políticar para além do significado formal de circunstâncra.
Afirmou Samora Machcl quc
'já podemos
estabclecer relaçõcs dc cooperação em vários
domínios, particulârmente no
dominio da informação c do
c,incma'. A colaboração olìcial
poÍtuguclr
c o trabalho de
equipa de Fonscca c Costa foi
considerado um cxcmplo dos
moldes em que se dcvcrá cslabclcccr a coopcração de qualquer pais com a República
Popular de Moçambiquc.
À projccção da referida prc
ro'
dução lusomoçambicâDa,,
dada cm tcmpo recordc durantc
o festival de música. daquelc

país,assistiramtambémmembros do Corpo Diplomático,
da AssemblciaPopularda FRELIMO, bem como o presidente
da RcpúblicaPopulardo Congo.

Uma lanea em Afriea
gglsumas confusões
em Lisboa
pondo em causa
a poLítiea do Estado
W
e o funcionamento
do IPC.

HelenaVaz de Silva
pedea demissão
À chegada a Lisboa, o presidente do IPC foi surpreendido
pela notícia do pedido dc demìssão de Helcna Vaz da Silva.
um dos administradores daïuAìir
lnstituto (o tcrceiro é Manuel
Baptista). Não comentando o
facto, por não ter ainda conhccimento oÍicial dos seús fundamentos, Sá da Bandeira considerou normal o entcndimento
e n t r e o s r e s p o n s á v e i sp e l o l P C ,
bem como as relações entre
cstc c a SEC, declarando-nos:
"Houve uma apresentação dc
demissão dc que desconheço ar
razões". O EXPRESSO sabe rer Helena Vaz da Silva. na
quarta-feira, cndereçado ao sê
cretário de Estado da Cultura
uma cana de demissão, ign+
rando-se à data do fecho desta
edição sc a mesma terá sido
aceite. António Brás Teixeira,
por nós contactado, declarou
não ter nenhuma inforfiação a
dar sobre a matéria,
Helena Vaz da Silvã ingressara na administração do IPC
a convitc do anterior secretário
de Estado, Vasco Pul.ido Valente, sendo confirmadas as suas
funçõcs pelo actual titular. Insufrciente definição dos critérios e da política cinematográÍìca e divergências nos métodos
de trabaìho interno poderão
estar na origcm da sua decisão.
Politica essa quc irá ser dcbatida na noitc de segunda-feira.
no Centro Nacional de Cultura
(de cuja direcçãoffaz
pane
Helena Vaz da Silva). tendo
sido convidados a participaÍ
António Brás Teixeira, rcprescntaotcs do Siadicato da Actividadc Cincmat?gÍáÍi""" da nssociação Portugucsa
das
Empresas Cinematográficas
(Pedro Bandeira 'Freire), da
produção indcpendente (provavelmcntc António
Pedro dc
Vasconcelos. da V. O. Fiìmcs),
das coopcrativas dc cincma c
dc todos os scctore! da actividade.

FranciscoBelard
Plano de produção

enfimâpÍovado

aguaràava
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começavas motivar ccrto Ealestar na_produção,que acaba
dc sc desbloqueara dcspcitodc
nem todos os projectosterem
sido contempÌados.Fontcsoficiais escusaram-sea revelar
quais osfilmcs aprovados,por
não ter sido ainda dado conhccimento aos cincastasinteressados.O EXPRESSOepuroui
no entanto, tçrem oito longasmetrageÍrsobtido a aprovação
de Antóoio BrásTeixeira,num
total de onzea que o Consclho
Consultivodo IPC dcra pareccr favorável. Foi ainda aprovada a rotalidadc das cunasmeirâgenspropostas(sere),ral
como os très Íìlmes dc animaçãoque o IPC incluírano Plano
(entre os quais duas primeiras
obras).

prcparadopara accitarpÍopostas dc co-produçjlo,cstandojá
cq vias de contraraçãoum projectodcprodu$ocomaFrança.
ao abrijo do acordo cclcbrado
com aquelcpaís em Outubro
dc 19t0. EstCprimeira co-produção abrangca realüaçãódc
dois filmes:um dc Pierre Kast,
cm Ponugal, e um outro de
António PedroVasconcclos,
em
França. O filmc de Kast será
produzidopclaGaumont(o que
lhe conferc garantiasde disiribuição), pclo francès Alain
Coiffier, pelo italiano Baldi e
pelo ponuguès António Vaz
da Silva (indicado pclo lado
francês).O financiamentoportuguês será iirferior a 20 por
cento, recuperáveis.lnversamente,V. O. Filmcse o cineasta
ponuguts propõcm-scassegu-

co-pro_dução
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país cm i0 ior cento)de um
hlme quc seintitulará Me Mèrc.
Entìetanto, foi fiialmente à SEC o paÍecerfundameniado
O presidentedo Innituto Por- António PcdroVasconcclosbapclo
rcsponsável
da do IPC sobre o Plano de Pro- tuguèsde Cinema revelou,por searáo argumentona obra hodespachado
S E C o p r o j c c t od e p r o d u ç ã o d u ç ã o . O a t r a s o v e r i f i c a d o outro lado,estaresseorganismo mónima de GeorgesBataille.
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