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Uma lição de história e de cinema. Sobretudo de cinema. Isto me 

acorre  para começar  a  falar  do  filme de Filipa César  presente  na 

competição nacional do Curtas 2013. Conakry (Filipa César, 2013, 11 

min) é um simples plano-sequência filmado na Casa das Culturas do 

Mundo  em Berlim  com a  participação  da  escritora  portuguesa  de 

ascendência  são-tomense  Grada  Kilomba  e  a  radialista  norte-

americana  Diana  McCarty,  que  dividem  a  narração  do  filme.  A 

acompanhar  a  narração,  são exibidas imagens inéditas  do arquivo 

cinematográfico  da  Guiné-Bissau  recentemente  restauradas  pela 

artista e cineasta portuguesa Filipa César. 

Estas  primeiras  imagens  guineenses  foram  rodadas  em  1972, 

durante “A Semana da Informação”, uma exposição organizada pelo 

Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo 

Verde (PAIGC) de Amílcar Cabral, que aconteceu no Palácio do Povo 

de Conacri, capital da vizinha Guiné-Conacri, onde se fazia o ponto de 

situação sobre a guerra travada desde a década anterior  contra a 



administração colonialista  portuguesa.  Os  seus  autores  foram José 

Columba Bolama, Josefina Crato,  Flora Gomes e Sana Na N'Hada, 

quatro jovens aspirantes a cineastas enviados por Amílcar Cabral a 

Cuba  para  estudar  no  Instituto  Cubano  de  Arte  e  Industria 

Cinematográficos (ICAIC) entre 1967 e 1972, de onde vinham com a 

ideia de tornar o cinema como um meio revolucionário ao serviço da 

descolonização  dos  povos  guineense  e  cabo-verdiano.  Toda  esta 

informação histórica é narrada por Diana McCarty, que contextualiza 

também o trabalho de conservação e restauro que Filipa César tem 

dedicado ao arquivo guineense. 

A Grada Kilomba cabe um exercício  complementar:  o  de narrar 

lírica e ficcionalmente sobre as imagens que são projectadas sobre o 

seu próprio corpo. O filme vive então deste feliz encontro entre o 

objectivo (imagens de um qualquer jornal de actualidade / newsreel) 

e o subjectivo (a leitura dramática das imagens, a interpretação das 

intenções  ou  dos  gestos,  entre  outras),  e  da  exploração  dessa 

dialéctica. A ausência de banda sonora –o processo de restauro do 

som  foi  deixado  para  uma  segunda  fase–  acentua  ainda  mais  o 

exercício subjectivo de ficcionar ou dramatizar as imagens em causa, 

assim como a 'interferência' do corpo da performer entre o projector 

e a tela acentua também a interferência subjectiva e lírica da cineasta 

sobre as imagens. 



Sensivelmente  a  meio  do  filme,  uma  frase  é  pronunciada  e 

evidencia-se no discurso: o cinema é um acto descolonizador. Esse 

era o desejo último de Amílcar Cabral,  quando decretou o cinema 

como  um  importante  meio  revolucionário,  importante  para  uma 

independência  do  gesto  e  do  olhar  e  para  a  construção  de  uma 

memória própria. Neste sentido, o cinema foi –e ainda é– um meio 

fundamental  no  processo  de  devolução  da  memória  da  luta  de 

libertação e da emancipação de um povo e da independência política 

de um país, uma memória que é agora avivada com imagens e sons 

que estiveram esquecidos e ignorados durante décadas e que tem um 

potencial memorial e histórico insubstituível.

Com  Cacheu (Filipa César, 2012, 11 min) e  Cuba (Filipa César, 

2012,  11  min),  Conakry integra  a  trilogia  de  ensaios 

cinematográficos  A Luta Ca Caba Inda (A luta ainda não acabou, 

Filipa  César,  2012-2013)  sobre  o  espólio  fílmico  da  Guiné-Bissau. 

Cinema e  história  continuam umbilicalmente  unidos,  num trabalho 

permanente  de  avaliação  do  trauma  e  das  marcas  coloniais  na 

memória  colectiva  e  identidade  nacional  tanto  guineenses  como 

portuguesas.  Esse exercício  tem de ser permanente,  porque esses 

processos estão em constantes mutações, aceleradas por documentos 

como os que Filipa César tem restaurado e devolvido à memória e à 

história. Se calhar, é por isso que  Conakry  termina tal como uma 

aula,  com uma frase proferida por Grada Kilomba: “Há perguntas?”. 

Tal como as boas aulas, os bons filmes não são aqueles que nos dão 

respostas, mas os que nos fazem querer fazer muitas perguntas. 


