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RUTH é um retrato da sociedade

portuguesa metropolitana e ultramarina
no início da década de 60. Portugal foi
o último império colonial a colapsar.
É também a história de um mito do

futebol, em todo o mundo : EUSÉBIO.
No pior ano do regime fascista

português, 1960, um jovem futebolista
africano de Moçambique chega a

Lisboa e é apanhado no meio da maior
rivalidade clubística do país. Enquanto
os ventos da mudança começam a
soprar através da guerra, pirataria

e outros acontecimentos históricos,

Eusébio da Silva Ferreira começa o seu
difícil trajecto até se transformar naquilo
que é: uma lenda...
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ANTÓNIO PINHÃO BOTELHO
Realizador
Nasceu em Lisboa, em 1986, e cresceu no meio do cinema e do futebol. Em 2008, depois
de ter concluido o Curso de Cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema, ganhou a
Bolsa Brett Rattner que lhe permitiu matricular-se na New York Film Academy. Em 2009,
recebeu a Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação Luso-Americana para a
continuação dos seus estudos nos EUA.
Durante este período, escreveu, produziu e realizou dezenas de curtas metragens, tendo
obtido diversos prémios em Portugal e nos EUA. Integrou os quadros do Canal Q, 20102017, onde realizou centenas de programas diários, semanais, mini-séries, talk-shows,
programas de humor e de desporto, como “Filho da Mãe”, “É a Vida Alvim”, “Inferno”,
entre outros. Para além disso realizou alguns anúncios publicitários e videoclips musicais.
RUTH é a sua primeira grande obra de ficção.

PAULO BRANCO
Produtor
Paulo Branco nasceu em Lisboa em 1950, e já produziu mais de 300 filmes, de
realizadores como Manoel de Oliveira, David Cronenberg, Wim Wenders, João César
Monteiro, João Botelho, Raul Ruiz, Valeria Sarmiento, Alain Tanner, Werner Schroeter,
Pedro Costa, André Téchiné, Andrzej Zulawski, Michel Piccoli, Christophe Honoré ou
Paul Auster. Os seus filmes são presenca assídua nos principais festivais de cinema do
mundo: Cannes, Veneza, Berlim, Nova iorque, Toronto, Tóquio, São paulo, entre outros,
tendo já sido júri dos Festivais de Berlim em 1999; Veneza no ano de 2005, Roterdão em
2006, Lecce e Locarno (presidente do Júri) em 2011. Em 1997, o Parlamento Europeu,
em Estrasburgo, concedeu-lhe o título de “Melhor produtor europeu”, e em 2004 recebeu
o título de Oficial da Ordem das Artes e das Letras da República Francesa.
É também distribuidor e exibidor em Portugal e em França, tendo vindo a dar ao cinema
independente uma enorme dinamização e visibilidade internacional ao longo das últimas
quatro décadas. Além disso, dirige, desde 2007, o LEFFEST.

LEONOR PINHÃO
Argumentista
Nasceu em Lisboa, em 1957. A sua carreira tem-se desenvolvido essencialmente na
Imprensa escrita, como jornalista desportiva, colaborando há mais de 30 anos com o
jornal “A Bola”, mas também na área da cultura, nomeadamente como colaboradora do
semanário “Expresso” (textos sobre cinema, reportagens em festivais internacionais,
colunas de opinião, etc.), editora da secção de cultura do “Público” (1992/1994), editora
da revista “Pública” (1994/1997), editora do suplemento cultural “Metro” do jornal
“Semanário” (1997/1998) e sub-editora da revista “Livros” (1998/2004).
Paralelamente tem sido comentadora desportiva na SIC, Canal Q, CMTV, entre outros.
No cinema, foi co-argumentista do telefilme “A Cidade dos Piratas”, de Raul Ruiz (1981),
e de vários filmes de João Botelho : “Um Adeus Português” (1984), “A Mulher que
acreditava ser presidente dos Estados Unidos” (2001) e de “Corrupção” (2007).

NOTA DE INTENÇÕES
do Realizador
“RUTH” foi o nome de código atribuído a Eusébio
por dois talhantes benfiquistas de Lourenço
Marques de modo a que o jovem jogador pudesse
viajar para Lisboa sem despertar a atenção dos
sportinguistas. Ruth era o nome da filha de um dos
talhantes, Arlindo Molosso, o cérebro da operação.
É fundamental começar por referir que esta série/
filme não é sobre futebol. Não é também nem
sobre o Benfica nem sobre o Sporting. Não é
sobre um vencedor ou sobre um perdedor e, por
isso, não tem o pretexto das picardias ou das lutas
insensatas.
Esta série/ filme é sobre uma pessoa, sobre um
país, uma época. Portugal em 1961: o ano horrível
de Salazar.
Neste projecto relata-se um conjunto de
acontecimentos desse ano de 1961. Entre os
quais o assalto ao navio Santa Maria e o início da
guerra colonial. Mas apesar dos tumultos políticos
e emocionais desse ano os habitantes de Lisboa e
de Lourenço Marques só estão interessados num
assunto – afinal onde jogará Eusébio?
Aqui ocorre um paralelismo evidente com os dias
de hoje. A nossa sociedade e os nossos “media”
continuam devotados ao fenómeno como a forma
de escapismo mais fulgurante e eficaz. Como
último exemplo: no dia das eleições legislativas,
em Outubro de 2015, realizou-se pela primeira vez
em 41 anos de democracia uma jornada completa
do campeonato nacional de futebol.
A
série/
filme
assume
deliberadamente
características muito lisboetas – consideradas
frequentemente como “castiças”: a vida ociosa,
as “bocas” entre amigos e inimigos nos cafés,
as rivalidades e disputas infantis enquanto
acontecimentos graves, importantes e definidores
de uma geração passam para um plano secundário.
Mas o ponto de vista da narrativa e da realização,
mais importante para mim é o facto da personagem
principal, à medida que a narrativa avança, passa
a ser secundária a toda a trama.
Começamos com um miúdo que tem um desejo:
jogar futebol. Desde pequeno, através do seu pai,
começa a ser “desviado” para o Benfica. Depois
iniciando-se num clube local atrai a atenção do
Sporting de Lourenço Marques que, obviamente,
começa a mover as suas influências para a sua
contratação e ligação imediata ao Sporting Clube
de Portugal.

A partir daqui, Eusébio (e todos os seus objectivos
e opiniões) é relegado para segundo plano,
transformando-se num herói relutante.
Todo o “plot” é criado e executado por dirigentes e
por adeptos, por benfiquistas e por sportinguistas.
Durante toda a trama Eusébio está em segundo
plano, sempre à espera de formalidades para que
possa concretizar o seu sonho – jogar futebol.
A personagem mais forte do projecto, e que
consegue ser mais activa que Eusébio, é a
sua Mãe. Esta mulher moçambicana, é a única
figura que consegue fazer frente aos dirigentes e
políticos de Lisboa que insistiam na ideia tosca de
se aproveitaram da simplicidade dos locais. Ela é
quem tudo decide por último.
Os jornalistas desportivos do ano de 1961
também são uma parte importante da construção
do projecto. Este guião tem como base notícias
da época e relatos jornalísticos (RTP, A Bola).
Os jornalistas assumem o papel de arautos que
observam e fomentam a história toda. Sempre que
possível os telejornais e as crónicas jornalísticas
da época serão reproduzidas em primeiro plano
para corroborar os vários acontecimentos.
Haverá um tratamento digital das zonas de Lisboa
e Lourenço Marques que precisem de ser retransformadas para a década de 60.
O ritmo frenético de diálogos será de grande
importância pois os personagens estão sempre
a conspirar e agem sempre contra o tempo.
É necessário que um sentimento de urgência
paire sobre toda a série/ filme. Para além deste
ritmo alucinante e de tensão criada através dos
diálogos, desejo que o filme também tenha um
lado de comédia “screwball”, especialmente nos
personagens secundários nas suas picardias e
rivalidades.
Essencialmente, RUTH será um relato histórico de
um ano, no início da década de 60, num Portugal
em efervescência. E em que os tumultos políticossociais apanham inadvertidamente se cruzam com
a saga de um jovem adolescente moçambicano
envolvido numa rivalidade eterna entre dois clubes.
É uma série/ filme sobre o início da vida de um
homem cuja lenda extravasou o seu clube e o
seu país, Eusébio da Silva Ferreira. A república
chamou-lhe O Rei.
António Pinhão Botelho
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ENTREVISTA
com o Realizador
Para além do afamado amor que a tua família
nutre pelo Sport Lisboa e Benfica, o que inspirou RUTH?
O ponto de partida não foi de todo o clube, mas sim
o homem. Eusébio da Silva Ferreira.
Este é um filme de guionista. É de um trabalho
tremendo de investigação desportiva e social da
época.
A “história” está contra o filme, porque sabe-se o
final à partida, mas mesmo assim sendo, tentámos criar um ambiente de tensão através da rapidez das cenas e dos diálogos, de modo a tentar
criar uma ansiedade nos espectadores, para que
fiquem agarrados à cadeira até ao fim.
Tentámos fazer um filme clássico, tendo em conta
a época do guião – 1960/1961 – quer do ponto de
vista narrativo, quer do ponto de vista técnico.
Tive sempre dois filmes como inspiração: HIS
GIRL FRIDAY (1940) e MONEYBALL (2011).
Dois filmes, de épocas distintas (1940 – 2011),
mas com ritmos alucinantes de diálogos. Quis fazer um filme rápido em que a informação é dada
a uma velocidade vertiginosa, onde o espectador

é obrigado a ver o filme sem as costas apoiadas
na cadeira. No clássico do Hawks, His Girl Friday,
temos uma comédia “screwball” onde os jornalistas guiam a narrativa através de piadas rápidas e
acontecimentos absurdos que se encavalitam uns
nos outros. No filme de Bennett Miller, Moneyball,
acontece uma coisa fascinante; através do guião
do (muitas vezes irritante) Aaron Sorkin, nós ficamos agarrados a um filme sobre o desporto possivelmente mais chato que alguma vez foi inventado (o baseball) através da rapidez dos diálogos.
Dá-se uma sensação de urgência e instala-se uma
tensão em nós – os espectadores.
São dois filmes dos quais gosto bastante e em que
a maioria das cenas são pessoas a falar em gabinetes – uma premissa que à partida poderia ser
monótona.
A minha inspiração foi, na verdade, o Eusébio. O
homem que conseguiu estar acima do seu clube e
do seu país.
E por muito bom ou muito mau que seja o resultado do filme, vai sempre ficar aquém do homem que
viria a ser “Rei”.
Se lhe chegar a um dos calcanhares... é uma sorte.

Sendo RUTH a tua primeira longa-metragem,
como foi o processo de rodagens em Moçambique e Portugal? Olhando para trás agora,
como recordas essa etapa?
Nós filmamos sete semanas: cinco em Portugal,
duas em Moçambique.
O arranque foi em Alcochete/Lisboa e foi um processo intenso de trabalho de 4/5 cenas por dia.
E aí só tenho que agradecer aos actores e à equipa técnica pelo seu trabalho e dedicação, o que me
permitiu estar concentrado durante o filme todo.
Acho que devia haver uma facilitação maior para
se poder filmar nas ruas de Lisboa. Os filmes portugueses sofrem muitas vezes da falta de identidade das cidades. Sei que é difícil, pois envolve
mandar parar o turismo e os negócios. Mas se
queremos fazer um retrato dum país ou de uma
cidade, é bom que se possa filmar nos seus sítios cinematográficos. Que não fiquem só para os
filmes de Bollywood e de Hollywood. E com isto
acabo com a parte chorinhas, que também é muito
dos artistas portugueses.
Em Moçambique fomos recebidos com muito
carinho, e perante o conhecimento que estávamos
a filmar nos sítios onde realmente aconteceram
estas coisas e ao sentirmos a energia do país e

da sua história, deu-nos uma energia incrível para
finalizar o filme em beleza.
Volto a repetir que a equipa e os actores foram cruciais para a minha sanidade mental – os filmes não
são só do realizador.
Foi a experiência humana mais bonita que alguma
vez tive.

Falaste do filme como uma obra “sobre o início
da vida de um homem cuja lenda extravasou
o seu clube e o seu país”, mas vês este rapaz
(interpretado por Igor Regalla) como o Eusébio
antes ou depois de Ruth? É Ruth o ponto de
viragem, ou o que permanece?
O filme retrata todo o percurso do rapaz que veio a
tornar-se no Eusébio. Pois o Eusébio que conhecemos, o jogador do Benfica e da Selecção Nacional, o homem que marcou três golos na final com o
Real Madrid, o homem que foi o melhor marcador
do Mundial de 1966, entre outras coisas tornou-se
num símbolo e numa lenda.
O nosso ponto de partida é o tudo antes deste processo.
Ruth acaba onde a lenda começa.

Tiveste a oportunidade de trabalhar com talvez
o maior e melhor elenco português no filme.
Como foi trabalhar com um elenco de luxo
como este?
Foi a melhor experiência da minha vida. Não
sabem eles o quanto eu lhes devo. É uma dívida
que vai ficar sempre por pagar.
Tive a sorte de trabalhar com pessoas que me viram crescer e o privilégio de trabalhar com amigos
com quem cresci.
Consegui juntar o Luís Lucas e a Teresa Madruga
no mesmo filme, tal como o meu pai, João Botelho,
fizera em ALEXANDRE E ROSA - a sua primeira
obra de ficção.
Sinto que expandi a minha família numa centena
de pessoas. E fica aqui o convite: se algum deles quiser passar o Natal com a minha família é
só dizer.

O que esperas que as pessoas tirem de RUTH?
O filme é um retrato social da época de 1960, mas
também existem vários paralelismos com os dias
de hoje.
O facto do futebol, o eterno ópio do povo, consumir
todo o espaço de antena das nossas vidas: nos
jornais, televisões, cafés, vizinhos.
Todo este enredo clubístico acontece durante o
pior ano do regime fascista. Dá-se o assalto ao
paquete Santa Maria, existem túmultos em África,
pressões da América e ONU e rebenta a guerra
em Angola, mas o país está distraído com a guerra
Benfica – Sporting.
Como aconteceu no dia 6 de Abril na última manifestação pela Cultura, as televisões estavam mais
ocupadas em transmitir e noticiar os devaneios de
um presidente de um clube lisboeta.
Portugal já não está sob um regime fascista, podemos e devemos querer estar atentos ao que se
passa à nossa volta.
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