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“Uma extraordinária narrativa, carregada de factos e de símbolos.”
João de Melo, romancista

“Um testemunho tocante, repleto de raízes e de rostos.”
Maria Inês Gomes, Cinema Sétima Arte

“Um belíssimo poema pessoal, no limbo entre o documentário e a ficção. ”
Filipe Pedro, Lusa

“O Casarão permite viajar. E respirar.”
António Marujo, Sete Margens

“Um documentário essencial.”
Miguel Mira, Caminhos do Cinema Português

VER CLIPPING

THE OLD HOUSE

O CASARÃO

De Filipe Araújo
Documentário. 2021, cor, 72' [DCP - 2K. 7.1 /5.1]
Blablabla Media, Portugal
SINOPSE
Um velho casarão apodrece no coração de uma aldeia rasgada ao meio por uma estrada onde os carros já não param.
Durante a ditadura, o edifício foi o mais progressista seminário católico português. António, vizinho da frente, cresceu e
formou família à sua sombra. Desde a saída dos padres dominicanos, é o seu mais fiel caseiro — guardião dos fantasmas,
memórias e corredores despidos de vida. Há anos abandonado, o antigo epicentro da terra poderá estar agora na mira de
uma nova vida.

NOTA DO REALIZADOR

Não raras vezes, para me adormecer, o meu pai efabulava a partir de histórias reais do seu passado. De todas, a mais
enigmática, tinha como cenário um território povoado por miúdos e homens de branco. Uma enorme casa sem eletricidade
nem águas correntes, entalada num vale rodeado de florestas. Foi depois da sua morte que uma inexplicável pulsão me
conduziu até esse lugar.
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ICA- Instituto do Cinema e Audiovisual
RTP - Rádio e Televisão Portuguesa
SPA - Sociedade Portuguesa de Autores

Durante as ditaduras do Séc. XX, o acesso à educação no
sul da Europa era um luxo. Os seminários católicos,
geralmente conservadores e alinhados com os regimes,
foram durante muito tempo a única via de formação
promissora para os jovens de famílias não privilegiadas.
Esta é a história sobre o que resta das paredes devolutas
do mais progressista seminário nacional.
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