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Festival Internacional do Filme Black de Montreal

Cartaz afirmativo para a cidade
• Por Anália NARCISO

NOVO LIVRO DE VÍTOR GONÇALVES:

«UMA ALDEIA NA SERRA»

A décima terceira edição do Festival
Internacional do Filme Negro de Montreal aca-
bou como começou: com classe!

Cada vez mais concorrido, o que não foi
muito difícil de confirmar, logo pela presença
de muitos VIP, e outros convidados de marca,
na sessão inaugural, levada a efeito na quarta-
feira, dia 27 de setembro último. E, depois, pe-
lo impressionante naipe de filmes vindos das
mais diversas procedências, cuja temática tra-
tava, como o próprio nome do festival indica,
as gentes negras.

Com 66 películas, vindas de 25 países,
houve matéria para o agrado de todos, com
filmes e documentários extraordinários; curtas
e longas metragens, que abordavam temas co-
mo os Direitos Humanos, política, problemas
sociais, comédia, etc...

Entre aquelas 66 películas, três tinham co-
mo língua o português, por serem realizadas
no Brasil, embora em coprodução portuguesa.

De resto, não nos surpreende o facto de
haver participação lusófona neste certame fíl-
mico, isto porque a diretora-geral do Festival
Internacional do Filme Black de Montreal é
ela mesmo uma lusófila, com domínio da nos-
sa própria língua...

Para reforçar a sua ligação à Lusofonia,
Joyce Fuerza há quatro anos que estabeleceu
uma parceria com o jornal LusoPresse e com a
sua irmã gémea LusaQ TV. E o acordo tem da-
do certo, segundo sabemos. Este ano Joyce
Fuerza também aproximou a organização do
Festival Internacional de Portugal de Montreal.

Quanto ao filme e documentários em por-
tuguês, a nossa opinião só pode ser positiva.

Entretanto, visualizámos o filme Vazan-
te, de coprodução luso-brasileira, apresentado
na sexta-feira, dia 29 de setembro, no Cinema
do Parque. Trata-se de um drama que se desen-

rola no Brasil, em 1821, quando um negociante
de escravos regressa à imponente, mas deca-
dente propriedade que herdou, e descobre que
a sua esposa morre no momento de dar à luz.
A trama continua com cenas de cortar a respi-
ração, como aquela em que António casa com
a adolescente Beatriz, de apenas 12 anos, sobri-
nha da esposa falecida... Há ainda cenas de vi-
olência, com os escravos a serem pau para toda
a obra, como se adivinha.

O enredo termina com António – nome
que usa o principal ator no filme, o português
Adriano Carvalho – aos berros e de espingarda
na mão por se dar conta de que o bebé da es-
posa adolesente não é seu filho. Ao invés, o
pai da criança é o jovem negro, filho da mulher
amante dele, que de resto o assassina...

Já Yemanjá é um documentário sobre
velhas tradições espirituais africanas trazidas
pelos escravos para o Brasil e que dá pelo nome
de Candomblé. Uma história que permite des-
cobrir as principais dificuldades e êxitos sociais
dos africanos no Brasil.

Por fim, Menino 23.
Tudo começa com a descoberta de tijolos

marcados pela cruz suástica nazi encontrados
no interior do Estado de São Paulo, no Brasil.
De investigação em investigação, o historiador
Sidney Aguilar descobre que 50 meninos ne-
gros e mulatos foram retirados de um orfanato
em benefício de uma família de ideologia nazi
fazendo parte da elite política e económica bra-
sileira dos anos 1930. Esses meninos, distin-
guidos por números, foram forçados à escra-
vidão pelos seus «donos» de forma vil.

Dois sobreviventes dessa tragédia, Aloísio
Silva – o Menino 23! –, Argemiro Santos e a
família de José Alves de Almeida – apelidado
de 2! – testemunharam pela primeira vez de
toda a história.

E que venha o Festival de 2018!

Aqui está parte da representação portuguesa à sessão inaugural deste Festival que
já vai na sua 13.ª edição. Assim, da esquerda para a direita, Anália Narciso (Luso-
Presse), Daniel Loureiro (conselheiro das Comunidades Portuguesas), Anabelle
Pereira (Festival Português de Montreal), Catsi Pimentel (cantora), Joyce Fuerza
(Festival do Filme Negro de Montreal) e Joe Puga (Festival Português de Montreal).
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LUSOPRESSE – Vítor Gonçalves, di-
rigente do Clube Portugal de Montreal, acaba
de lançar a sua segunda obra, desta vez um li-
vro que fala «... dos costumes, das pessoas,
das festas, da enxada na mão – e da difícil vida
quotidiana das gentes das nossas pequenas ter-
ras».

O livro, «Uma aldeia na serra», teve apre-
sentação de Joaquina Pires e Manuel Carvalho,
os quais não só descreveram os principais con-
tornos da obra como foram eligiosos para com
o autor Vítor Gonçalves, «homem sonhador
e audaz», disseram.

Depois de «Pensamentos», um recolho
de poesia editado em 2013, Vítor Gonçalves
lança agora o livro «Uma aldeia na serra», refe-
rência natural à sua terra, em Lapas, no con-
celho de Torres Novas, no Ribatejo.

Entretanto, e como ficou dito, Vítor Gon-
çalves já tem mais um livro «na cabeça», este
de ficção. E quando se lhe perguntou para quan-
do estava previsto o seu lançamento, ele pediu
paciência, isto é, sem pressas, que ainda é tem-
po de saborear este...

E se ainda formos mais longe, não será
de estranhar dizer que um conto para crianças
também poderá estar na forja, como alvitrou a

sua nora no momento em que lhe foi pedido
algumas palavras sobre o sogro.

Casado e pai de dois filhos, Vítor Gon-
çalves fez o Serviço Militar, trabalhou como
tipógrafo até emigrar com a família para Mon-
treal, onde chegou em 1989. Aqui, laborou
como tantos outros de maneira a poder singrar
nesta terra. E para fazer face às possíveis sau-
dades do torrão natal, ligou-se ao Clube Portu-
gal de Montreal como dirigente, aderindo tam-
bém ao grupo folclórico Praias de Portugal,
do mesmo clube; e fez teatro e escreveu para a
Voz de Portugal; numa frase, um homem que
se pode considerar interessado na vida da sua
comunidade.

Numa sessão em que o consulado por-
tuguês (Luísa Teixeira Pinto) e o Clube Portu-
gal (Emídio Santos) se fizeram representar, a
plateia marcou presença em número satisfa-
tório. Dela surgiram alguns testemunhos a fa-
vor do autor, tal como do grupo musical pre-
sente e do qual Vítor Gonçalves também é um
dos seus elementos.

Este lançamento, iniciado com a apresen-
tação de um vídeo sobre o autor e sua região
de origem, teve lugar nas instalações do Clube
Portugal de Montreal, ao princípio da tarde de
domingo, dia 24 de setembro último. L P

Atenta a plateia, entre familiares e amigos. Foto LusoPresse.

O autor, Vítor Gonçalves, no momento em que discorria sobre a sua nova obra.
Foto LusoPresse.


