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José Cordoso, reslizodor

O público omontê do chomodo
Sólimo AÍte, em PorliculoÍ do iovem
cinemofogÍofio moçombicono, conhccs José Cordoso: cinquenlo e
quotro onos. olto, um Pouco ÍecuÍvodo, mogro, é umo Pessoo que se
impóe mois Pelo seu. trobolho do
que pelo suo Íiguro. E, oliós, bostonr€ tÍmido e leró sido esso quolidode, segundo dì2, que o levou
deÍinilivomenle Poro o cinemo.
Êmboro profissiônol hó somente
cerco de nove onos, hó quose trinto
,ânos que gonhou Poixõo Por esso

cinemotogróficoì

orte. Quondo se pergunto o José
Cordoso donde lhe veio tol poixÕo
ele diró:
<Nõo sei, vcrdodcirsmcnlc, quol
o suo origem. Apenor rlnlo quc
3empÍa tive necerridode dc comunlcor. Tenho diíiculdoder em Íoe3.
.lo verbolmenle. dc lronrmlllr or
mlnhor ideios dc formo orol. Jó erperimenlci, por i:ro, o pinluro, o
lotogroíio, o ercuhuro, o pooio
(olndo hoie escÍevo um ou oufÍo
poemo nos momenlos do molor
e lombóm
clnemo.
obotimento),

&.
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codo
ful de|rondo
Groduolmonlo
(cxcePlo o
colrot
umo doquolot
pen3o qu. aou copor dr
poeslo).
lronrmitir melhor o quc prefcndo o
o qu. 3o poro olrovór do lmogcm
Fol tudo um Pro'
clnemologróflco.
cc:ro dc pÍocuÍo dc umo formo dr
rrprtlsõor.
reNumo entrevislo onleriol,-ele
A Primeiro octividodc
cordovo:
cinemologrófico foi quondo oindo
." .nconirouo no escolo Primório'
no Nomoocho: Ero um lençol com
umo velo PoÍ lÍós, entre os quois.sc
foziom Possor bonecos recorlodos
de popel. DePois o inferesse Pelo
imogem gonhou formo olrovés do
ÍotogroÍio:
rTinho comProdo umo môquino
llpo colxo e e3lrogovo multo Pcll'
Nõo urovo omPliodor. Fqrio
"úlo.
pÍovoi
de conlocto direclomente
om óXó. Eu PróPrio Íir o coixo.
Quonto oos bonhor, nõo linho Pro'
blemos porque lrobolhovo ló numo
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rMolr tsrde, cu c oulro Indlvlduo, rerolvemor lunlor umos Polo'
umo móqulno
cos e comPúmo3
poro levormor ò Prótico o ronho
que e.o o dr monlor umo Pequono
Hovio
cinemotogróflco.
lndústrio
um borrocõo de rinco obondonodo.
o
ullll'
Poro
Pedimor oulorhoçõo
roÍmoi r começómor o monfor ló
mesmo com
um pequ€no elÉdio,
proioclorer e lurcr, emboro o co'
muilo
tócnico íoroe
nhecimento
quc
Hovlo wn indlvlduo
bolro.
linho umo móquino dc ló mm... Er'
o
começómor
guiõo
e
um
crevemo3
fllmor...r
'qr
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PODE

FAZER MAIS.

... Tempos que ió ló vóo! Mos que
deixorom, sem dúvido olgumo,
muitoè e grofos recordoçôes em lermos de exoeriêncio. Sóo desse
temoo de cineoslo omodor os Íilmes
rO Anúncior, tRoizelr e <Pesode'
lor que eslõo no origem do recenle
homenogem prestodo em PorÌugoi
o José Cordoso, Pelo CooPerotivo
de Cineostos de Aveiro. Segundo
Cordoso, esto foi, ocimo de tudo,
(umo homenogem-ò
Petsoo que
conheciom como cineosfo omodor
e que te lornou Proflsrionol e que
eles odmirom ê Pen3om que Pode'
de cineró Íorer moir em leÍmol
mOD.
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E ocrescenfo:
em
aForom mulfo
simPótlco:,
Aveiro, e exogaÍorom olÓ nor clo'
Flco
erlremoglos que me dcrom.
menle incomododo por lsor. Nesse feslivol, forom possodos Íilmes
de José Cordoso, seguindo-se um
colóquio duronte o quol o público se
moslrou muifo inleressocto em sober
nÕo só sobre o trobolho do reolizodor como sobre o que se Posso em
Moçombique em vórios ospeclosAs pergunlos, quonlo oo PÍimeiro
sobre o lorgo
ospecfo, incidiom
inlerregnc no produçóo cinemotogrófico do inferloculor. Quonlo oo
segundo, segundo José Cordoso, os
críticos ocoborom poÍ ochor que os
cineostos moçombiconos lÓ tôm or'
o melhoror no lemóllco,
coloerlõo
dor tcmor,
formo dr lrotomenlo
dor Íllmor,
trolomenlo
dc
fócnlcor
.fc.

Foro do troboího, dcdico-mc ò Íoní1,o. rcbrçtudo
O nosso entÍevistodo ocho que os
seus primeiros filmes linhom um
corócler revolucionório em lermos
cinemologróficos e no lemólico, um
corócler humonisto, parque no oltuío esso ero, ossim como o é oindo
hoje, o suo preocupoçóo fundomenlol:
eO derelo de lozer clnemo, ofirmo, rurgiu oo metmo lcmpo que o
desclo dc modlílcor o socledodo
.m que vlvlor. Desde o Independêncio olé ogoro,. José Cordoso ió
fez, como profissionol de cinemo,
três filmes: rQuc venhomr, rBúzlr
e rCqnlo, meu lrmõo, entino.mc o
conlorr, olém de um pequeno filme
poro o lelevisõo e um documenlório
em vídeo.
rConlo, mcu lrmõo, enllno-ml
o
contorr, o seu último filme, esloró
presenle no próximo Fesfivol CinemorogÍófico de Toshkent (URSS) e,
ocerco dele, oíirmo o reolizodor:
sNõo ó o tilme que deselovo Íoter, como iempre, oliór, ocontece.
Houve vórlor orgumenlol e guiõet
e o íllme loi lelto portículormenle
no me3o de monlogem. Se olgum
volor lem, ele vem do riquezo do
nosso múrico trodicionol.
Aindo no compo cinemologrófico, Jose Cordoso pretende inicior
filmogens de um íilme de ficçóo,
sobre o Educoçõo de Pois. Além
disso. voi ocobor um Íilme de onimoçõo de que êslôo filmodos ló l5
melros e que se boseio numo bondo
desenhodo. Simultoneomente, esló
o Íozer o plonificoçóo técnico de
lrês conlos possodos Íespeclivomente no lempo coloniol, duronte o
Luto Armodo de Libertoçõo Nocionol
e no octuolidode.

UMA

VIDA

EANAL

E SIMPTES

José Cordoso nóo é conhecido
openos pelo suo ocfividode cinemotogrófico. Ë tombém um dos mois
dedicodos iogodores e promofoÍes
do Xodrez, que oprendeu o iogor e
pÍolicou
circunslôncios olé
em
curiosos, conforme conlo:
oo
rDediquei-me
bosfonlr
xodrer, no lempo coloniol, tendo
odquirldo um nlvel rozoável. Ero
umo lormo de mobllhoçõo pollflco,
pelo menor poÍo cerlo! petaoo3.
Por lrro o xodrez .ro umo modolldode rnullo vlgiodo pelo pollclo po.
Mullo3 v.t.t.
lltlco portuguero.
con'
ogentes do PIDE dlrpulovom
,ó Poto
norco olgumor porlldor,
dercobrlrcm 03 no3tot octlvldoder

oo mois pcqu.no

dq mcr,' frhc

polltlcor, mor nüo o conrcgulrcrn.
Por dctrór dcrro derporlo,
.rloy!
de íocto o ror fclto um lrobolho do
otcloreclmrnlo
polltlcor.
Depois houve um carlo intervolo
no prófico do xodrcz. Eslg recomè.
çou em /\Âoputo, hó poucos onot.
José Cordoso ofirnro quc prerende
retiror-se dos compctiçôe!
d$poí,
livos, porque quer dedicor-io
Òpênos ò preporoçôo de iogodoror ínois
iovens. E iustifico-sc: rPrnro qrr o
rodrer ó um logo quo oludo cr per'oo3 o oulo dlrclpllnorrm.ro,
o or;'
lo conlrolorem-ro.
E. do corto Dronclro, crclo quo oludo, quondo ó
proflcodo o porth dor clnco oltoa, c
dercnvolvcr
or crlonçot om lorrnol
do dirclpllno
menlol.
rocloclnlo
o
dlrcpllno do ttudo.
Além de Xodrez, gosto de outÍos
modolidodes desportivos, tois como
o bósquele e todos os modolidodes
de otletismo, que voi veÍ, oos compos, sempre que pode. No iuven-'
Ìude, proticou boxe - emboro por
pouco lempo rpoÍquc
cheguel ô
conclurõo de quc ó um detporlo
violento, derumonor. Tombém prolicou o notoçõo.
José Cordoso insiste èrn como.
ooro olém do octividode orofissionol, o suo vido tem sido rmuilo bonol, simplesr e deselo que conlinue
ossim:
cForo do trobolho, dedlco-rnc ô
Íomlllo, robrotudo oo moh p.qu*
no dor meur íllhor. qur ogoro torl
novê onot c prorbo dc molr opoio.
Fundomenlolrnonlr,
dctconro potquc nõo sinto qur .rt.lo
o po.tot
bons momcnlo3 am lermol dc roúdc...r
Poro o nosso entÍevisfodo.
o
melhor recordoçôo do suo vido foi.
sem dúvido, o indeoendèncio do
Pois, rporquc íol o que rmprc
d;
relel... oquele crtodo dc erplrlto,
oquele en?urlormo, oquelo ologrb
morcom
um lndlvlduor,
A suo
moior ombiçõo é fozer Íilmes poro
crionços:
e Acho ltro mullo lmporlonle. Erlou o crludor rerlomcnlc
o hlpô
lerc dc fozor erle tlpo do Ílln;,
porque ó dlÍlcll enconlroÍ,
m..tno
no mercodo Intcrnoclonol,
llhna
poro crlonçor,
Inlcrprelodor
poí
crlonços. Filmor, nõo oponor dot;
nhor onlmodor. Por lrro erlr ó urn
otpcclo
qua rna rdur
o pomo
leriomenlo
no hlpôtore dr mo d+
dlcor oo clnema poro crlonçorr.

