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o printciro filme totalmente soprã do Norter>, passa-se no experiência dos mais velhos mo-

moçarbicano pós-independência ano de 1968, quatro anos após <Jera o ardor da juventude.

vai-estar n*t èc.ans dentro em () desencadear da luta armada Tal é, cm breves palavras, a

breve, dc acordo com informa- de libertação nacional, onde, à temática da acção de <<O Vento

ções prestadas pelo seu realiza- surpÍesa dos colonos, se juntava Sopra dt> Norte>>. de José Car-

dor, iosé Cardõso. uma raiva pela ameaça aos seus doso. Cineasta nascido há 57

Uma gestação difícil de mais interesses e a dúvida sobre a anos, exerceu a profissão de téc-

de um ano, desde a elaboração incerteza do futuro. nico de farmácia na cidade da

dos primeiros esquissos do guiao Longe do palco real da acção Beira durante cerca de 32 anos.

até ã parte finai da montãgem da luta armada, a do filme situa- As suas vivências e experiên-

da verião de,finitiva . reu iro. 
-sc algures ouÍÌìÍÌ pequena cidade cias fílmicas são as de um ver'

cessamento laboratorial, deiiarn do sul do país. Os boatos, as tladeiro autodidacta, utilizando

antever que, no próximo mês de intrigas, fazem partg do quoti' os fo'rmatos de 8 e l6m/m e

Abril, p'o.r"ror iâ assistir na diano das pessoas, alarmam-nas, vivendo a experiência cineclu-
capital 

^a 
((O Vento Sopra do fazem germinar o medo do ba. bista na segunda cidade do país.

Nõrtel. nho de sangue de quem não Enquanto cineasta amador, os
:epresentativos que

:J'ffi.
Pudemos acompanhar partes sabe (ou nãt'l quer saber) as ra' A CANTAR

das filmagens e conversar com zr-res da luta. 1983 - BtJzr. AS DUAS

a equipa'técnica sobre as difi. Com a intensificação da re- MARGENS DE UM

çuldãdès inerentes à realização prcssão, a confusão das relações RIO

c produção de uma obra de tal sociais entre colono c coloni- | 984 --- FRUTOS DA NOS-

.nì.rgadura. Exaustivo m a s zador aumenta. Jt>vens e velhos SA COLHEITA

compénsador, tat ê, a opinião confrontanì-se no arclor dc uma 1987 -* O VENTO SOPRA

SBrai de actores, técnicos, reali- libertação csperarJa, não em ter' DO NORTE

zadores e produtores. mos antagónic.rs lTÌâs <le uma
A acçãó do filme <<O Venro complemeitarização em que a por l\Iikos KokuÍios

saber)


